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[1928/1]
Over het christelijk kunstwerk.
Heropbeuring van christelijke kunst.
Een christelijke lente doen bloeien overal, op heel een eeuw in haar hoogste leven
Christus' karakter slaan. Wie zou 't niet willen? Maar wie vermag het?
Lente's en eeuwen zijn cosmisch en 't cosmische is niet menschelijk. Menschen
kunnen daarvan droomen maar 't niet bewerken, spreken van wat men niet doen kan
is ijdel.
En de Fata Morgana te doen opdoemen van een geestesrijk, waarin Christus
zichtbaar heerscht, hoe verlokkend het ook weze, Wij moeten het uit liefde tot Christus
verzaken. Liefde eischt daden. Wat vermogen we te doen? de geweldige machten
die eeuwen lang al de wereld haar livrei deden dragen verdrijven en Christus kleuren
over onze tijden laten wapperen? Is 't mogelijk? IJdele vraag. Maar beslist zeker kan
elk kunsteàaar in zijn eigen leven Christus heerschappij volmachtig maken.
Daarover te spreken is niet ijdel,
Moge het vruchtbaar zijn.

Kunstwerk verschilt van al ander werk hierin dat het het leven niet dient maar uitdrukt.
't Kunnen bepaalt, omlijst, richt het leven van buiten uit, van boven uit zoo men 't
wil, maar drukt het niet uit, is geen zwelling van 't leven zelf; 't voelen drukt met een
kracht, die van binnen opwelt, 't leven door leven uit. Voelen is de barende kracht.
Wat zal er 't christelijk kunstwerk dan baren? Enkel en alleen 't aanvoelen van Gods
leven. De christelijke kunst moet met al haar werken 't woord over God herhalen: in
Mij is 't Woord Vleesch geworden, in mij is dus Zijne glorie te zien, een glorie als
van den Eeniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.
In 't Christelijk kunstwerk wordt Christus herboren. Dit is al de theorie die ik te
verkoopen heb.
‘Grau’ is ze niet maar wel verbijsterend.
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Quomodo fiet istud? Maria's woord: ‘hoe zal dat in zijn werk gaan?’ Komt van zelf
op de lippen. Hoe kan de stof onder mijn aanraking sidderen van Gods aanraking?
hoe trekt mijn hand de trekken van Gods wezen? hoe vindt mijn spreken den toon
van Gods taal? Hoe wordt mijn werk de sprekende God en niet 't spreken over God?
Weer antwoordt een Woord van Maria. Zij sprak het te Cana: ‘Laat Hem begaan’
en uw water zal veranderen in Gods wijn.
God moet het doen.
Hij moet de kunstmacht geven: dat spreekt voor iedereen. Maar Hij moet ook aan
die kunstmacht Zijn liefdemacht geven. Liefde leeft, en 't leven is èn haar werktuig
èn haar werk.
Liefde tot God ware dus 't eenige woord.
De kunstenaar blijft echter vragen: liefde is gevoel maar geen aanvoeling want
men moet getwee zijn in liefdeleven. Wij moeten Gods leven aanschouwen willen
wij er de siddering van overbrengen in ons werk. Waar is Gods raakbaar leven?
Christen denkers wijzen hun daarop Gods schepping en Gods verlossing. Ziet!
daar is Gods zichtbaarheid, Gods raakbaarheid.
Heel de natuur in wezens en harmonieën zonder tal omringt u allenthenen en ook,
even rijk. Zijn verlossing. God goot bloed in de aderen der Natuur. Christus bloed
klopt in millioenen door hem levende zielen.
Stofs genoeg om aan te raken.
De kunstenaar antwoordt: Voor ons tasten naar God vooruit wijkt de wereld immer
achteruit, 't quoere supra nos! wordt uit alle diepten van wereld en verlossing tot
onze reikende ziel herhaald. Ze blijft de gebogen vrouw uit het Evangelie: ‘kon ik
maar den zoom van zijn kleed aanraken?’ Achter de wezens schuilt het wezen, achter
de genadegaven het leven. Steeds hangt de H. Geest nog broeiende boven de
schepping, steeds bruist hij onzichtbaar uit de zichtbare verlossingsdaden op
Gods zichtbaarheid in Zijn werelden weten is iets en niets.
Het moet rakende-weten, het moet voelen worden.
Voelen 't heerlijke werkwoord van liefde en nabijheid, van nabijheid die naken
wordt! Voelen dat leven bij leven brengt, leven aan leven ontsteekt! Voelen dat
naderen, dat dalen zegt!
Leven daalt altijd, leven stijgt nooit gelijk de liefde. Dus moeten we sterven eer
we kunnen aanraken.
Zoo spreekt de kunstenaar en of hij gelijk heeft? hoort het bevestigen door groote
monden.
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Meister Eeckehart spreekt ‘Waarheid is Gods weg tot binnen den mensch, liefde is
der menschen weg naar God’ en tegenover God is 's menschen liefde louter ontvangen.
Nicolaas von Cusa zegt van God: ‘Ik moet de waarheid daar zoeken waar de
onmogelijkheid mij te gemoet treedt’.
Augustinus zegt van 't zalig leven, dat God is: ‘Waar vandaan kennen ze het, dat
ze er zoo naar verlangen? Waar toch zagen ze het, dat ze er liefde voor voelen? Wij
hebben het ik weet niet hoe’ in Zijn Belijdenissen en in zijn De Doctrina Christiana:
‘God is een zekere allerhoogste zaak; als men Hem wel zaak mag noemen en niet
aller zaken oorzaak; en zoo dan nog oorzaak; het is immers niet gemakkelijk een
naam te vinden die op zulk eene uitmuntendheid past(1).
Met andere woorden: Naar God leidt er geen weg van geleidelijkheid, geen stijging
door nadere en nadere gelijkenis, geen aaneenklissen van steeds groeiend begrijpen,
God is 't gansch andere.
Moet ik besluiten: Ubi nihil vales ibi nihil velis. ‘Waar gij niets kunt, wilt dan ook
niets’? en ‘Christelijke kunst is onmogelijk?’
Neen, 't gansch andere kan 't gelijke worden indien liefde ontstaat die ‘ongelijken
vindt en gelijken maakt’ en, zijn er gelijken, dan sterven ze naar elkander toe; gelijken
zoeken vereeniging.
Indien liefde ontstaat!... Ze ontstond! ze ontstaat! maar heel ons bestaan, heel de
wereld is een uitvloeisel van de liefde! Ze ontstond voor alle eeuwen, ze draagt alles
door alle eeuwen. Hoe ze allen en ons afzonderlijk bereikt is een afzonderlijke
geheime gave.
Wij kennen ze niet, wij ontvangen ze, 't leven daalt, 't leven daalt gaarne, 't leven
daalt tot in ons! Dit is het feit. Elk feit is mysterieus als 't leven zelf. Wij moeten 't
niet verstaan om er te kunnen op bouwen, eenmaal de gave ons gegeven dat 't leven
in ons daalt, en dat God ons aanraakt, hoe kunnen we met die gave medewerken? Ze
is almachtig. Hoe werken we met het almachtige mee? Alweer menschelijke
onmogelijkheid!
Ons antwoord weze dus zoo menschelijk mogelijk:
- Met de gave almachtig te laten.
- Met ze in haar volle macht te ontvangen.
- Met ze in haar voile macht in ons te laten leven.

(1) - Ubi noverunt eam quod sic volunt eam? ubi viderunt eam ut amarent eam? Nimirum habenus
eam nescio quo modo. - Quoedam summa res est; si tamen res dici decet et non rerum omnium
causa; si tamen et causa! Non enim facile potest inveniri nomen. quod tantae excellentiae
conveniat.
De Doctrina Christiana I 4
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Dit is alles. Ik zet het in doode vaktaal-formules om:
1. Met geen gewicht op vormen te leggen: vormen zijn onze macht.
2. Met uitsluitend met de zaak bezig te zijn; de zaak is de gave.
3. Met de zaak op ons in volle instensiteit te laten inwerken: dan verdwijnen we
en is er maar God meer in de Goddelijke gave.
De eerste eisch: ‘Geen gewicht op de vormen’... Hij is toch klaarblijkelijk klaar.
Is 't kunstwerk levens liefde aanraking, wat is 't ijdel, wat is 't valsch, alleen op de
wijze en den vorm dier aanvoeling gewicht te leggen! Dat zijn bijkomstigheden en
liefde kent maar de hoofdzaak, dat zijn uitwendigheden en liefde brandt van binnen;
dat zijn tijdseischen en liefde staat boven den tijd. En vormen zijn herhaalbaar; leven
noch liefde zijn niet herhaalbaar; geen tweemaal wordt er geleefd of geliefd, geen
tweemaal op dezelfde wijze.
Wie angstig is om vormen werkt niet met zijn levensmacht; wie 't opzettelijk
nieuwe wil vindt niet het wezensnieuwe en wie schuw is voor rhetorika is bezig met
er te maken. In liefde is ook 't oude nieuw.
En de kunst die van Gods leven trilt, die vooral overheersche alle vormen. Alle
vormen schiep God. Hij knikte zijn: ‘Zeer goed’ op allen na elken scheppingsdag.
Dat de liefde ze kieze, dan krijgen ze waarde; anders zijn ze Hem onverschillig. Alle
vormen looft den Heer!
In de ongelijkheid is Gods heerlijkheid gelegen.
't Stelselmatige eische nooit het monopolium op voor 't kunstwerk uit liefde tot
God gemaakt. Liefde weigert het. Stijl gaat het leven niet voor maar volgt het.
Vergeet de vormen dan volgt ge uw hart; volgt ge een stelstel dan onderjukt ge
uwe liefde. Er is geen stijl van de liefde.
Er is geen christelijke stijl. Er kan er geen zijn. Hij zou met Gods leven in
tegenspraak staan. Gods leven vult alle vormen tot boven hunnen inhoud. God is een
overstroomende, overzwalpende, verzwelgende God. Hij is een verslindend vuur,
een zuigende kolk. Vaten die Hem vatten willen verbrandt hij, trekken die Hem
omlijnen willen vaagt Hij uit. Hij kent geen omtrekken, geen vormen die de Zijne
zijn, Hij is de heel vrije en slechts de kunst die vormen vergeet vindt vormen die
Hem dienen.
Is er dus liefde tot vergetens toe van de kunst dan is er Christelijke kunst, en wat
ze zegt met welke vormen dan ook, is tijdloos en eeuwig.
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Illos tuos misericordes oculos nos converte. Ik waag een vertaling van dat
onvertaalbare:
Die oogen, de uwe, de ontfermings volle, wil ze naar ons wenden.
Dat wonderbaar vers, volgens welke regelen, stijl enz. werd het gemaakt? Bah! het
is vol van genade, gelijk Maria zelf; het leekt van Moeders barmhartigheid. De
vormen kwamen van zelf! Liefde kijkt naar de oogen en verzinkt erin. Verzinkend
begrijpend trekken ons de vier eerste woorden in de diepte van die oogen mee; ze
schilderen ze terzelfdertijd als de heel eigene, onvergelijkelijke, door ontferming
gewijde, tot de Moeder-oogen boven alles. Ze beroepen zich op duizender getuigenis,
op de omnes generationes, ze zeggen 't inniglijk tot Maria zelf: die oogen, de
welbekende ‘illos’ de gansch eigene, de uwe ‘tuos’, in goedheid opene, in goedheid
kijkende naar alle leed in goedheid hoop toelachende, als de hemelboden van Gods
goedheid en de wijdopene poorten des hemels.
En de primitieve O.L. Vrouwen van Duccio, Simone Martini, Cimabue, Giotto: hoe
geestelijk, maagdelijk, vorstelijk, goddelijk lijken ze, juist omdat men tusschen droom
en beeld geen vormen voelt. Werden er vormenstudie, modellen... gebruikt? Men
kan 't niet voelen. 't Beeld beantwoordt zichtbaar met vrije onmiddelijkheid aan 't
inwendig gezicht van den kunstenaar. Een ziel sprak haar zieledroom geestelijk uit.
Het Kerstnachtstooneel op de gebrande vensters van Chartres, in enkele naieve lijnen
gevat, wordt de eeuwige Kerstnacht in de onveranderlijke macht van Zijn wezenlijke
beteekenis. 't Woord werd mensch, 't ligt op de aarde... Aarde, gij zijt Zijn woning
niet maar Zijn altaar; gij draagt het maar om het te offeren en er van te ontvangen,
altaar dus, niets dan altaar. Een paar onbeholpen weggetrokken gordijnen als
troonhemel, eenige gekrabbelde arkaden in altaarvorm de kribbe dragend, 't Kindje
daarboven uitgestrekt in 't centrum van het tooneel hoog boven het diep
languitliggende lichaam van Maria... zijn al de kunstmiddelen. Bliksemklaar is het
vizioen echter: Maria, in Kerstdag zijt ge alles en niets! De ware schoot van Jezus
is niet de uwe maar 't altaar... daar wordt hij eerst voor 't leven der wereld geboren...
- Gaat zien naar Chartres (of op bl. 109 van 't I deel van Emile Male's groot werk)
of het eenvouwdig ziende zien van die ultranaieve voorstelling u die geweldige
vergezichten niet openbreekt? Liefde mag naief doen. liefde schept toch, want steeds,
nabijheid. In liefde voelt men steeds het wezen.
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Ook macht kan naief doen. Michel Angelo werkte met al de macht van den
vormenschat der heele oudheid in zijn hand. Daar durft hij God den Schepper aan.
Zijn schepping van den Schepper is welbekend: die reuzengestalte met den machtig
wentelenden mantel. Wie let er voor dit dreunend leven op juistheid van vorm? Over
de vormen springt die Levende. Die gestalte is al Leven - want liefde schiep haar
huiverend - Ze is Gods stormende almacht. En dat en niets anders is de Schepper,
dat is het scheppen; 't bruisen van Zijn uitstortende, zich nooit uitputtende
goedheidszee, onverminderd door Zijn werk, meer: omgeven door Zijn werk! Zijn
schepping Zijn beeld, en een almachtskleed: amictus potentia! Die beroemde mantel
geen vorm, geen sieraad dus, maar wezen! Zoo een waarheid van directheid bekomt
ook een reus maar met zijn macht te vergeten.
En de ruischende akkoorden van Willaert, Lassus, Palestrina! Ze zijn een bloot
klinken van toon tegen toon. Menschenstemmen, uit verschillende dieptelagen des
gemoeds ontstijgend. De oneindige schat der geruchten der natuur ligt ongebruikt,
schijnt onbekend. Dit veraatdschend, zinnelijk element ontbreekt, tonen door geen
lichaamskelen, door louter geesten gezongen lijken ze. Louter geestelijkheid dienen
ze; eentonig, vreemd, onaardsch meestal aandoende, maar soms elkander doordringend
en met vereende, dit is verduizendvoudige kracht de verukkingshoogte inzwevend:
boven de sterren, in 't rijk der oneindigheid.
't Akkoord, de grondslag der muziek, de loutere muziek zonder verdere vormen,
ruischt en doet wat de muziek doet en is 't hoogste wat de muziek ooit kan worden:
de streelendste, gemakkelijkste weg der bevrijding uit de eindelijkheid, de praticabele
deur der oneindigheid. Muziek giet heel de ruimte tusschen ons en God vol, ze siddert
van ons naar Hem terug! Hij is daar! Wij voelen Hem en deden er haast niets voor.
‘Nimirum habemus eum nescio quo modo’.
Hebben we Hem ‘'k weet niet hoe, dan is het ook het ‘hoe’ ons ‘hoe’ niet dat de
kunstwonderen werkt die de Zijne zijn en Zijn leven tot ons doen oversidderen.
Wegens 't ‘hoe’ dan ook geen zorg. 't Hoe is een weg voor één zijde van 't wezen;
God is het wezen, daarvoor moet ons wezen volop open staan zonder hoe. Niet langs
de deur van onze kleinheid druipt dan de Godheid binnen, maar ze plast er op neer
als al 't hemellicht uit gansch den hemelschoot. 't Wonder van onze dagelijksche
verlichting gebeurt in onze kunst; ze werkt grooter dan ze zelf
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is, ze ontvangt boven haar maat. Is ons werken ontvangen, onze maat is dan weg,
want 't ontvangen heeft de maat van den Gever. Uren van kunstenaarschap worden
dan wezenlijk uren Gods in ons leven, begenadigde uren van gave Gods.
Tot het tweede.
Zijn de vormen vergeten dan ontvangen we mateloos, dan zijn we met zaak zelve
bezig en zij is machtig in ons werk.
Zonder zulk bezig zijn geen liefde, geen werken in liefde, geen kunst dus. Kunst
is toch zielevruchtbaarheid; kan 't lichaam zonder liefde vruchtbaar zijn, de ziele
nooit.
En liefde gaat op in haar liefde. Droomt ze dan gaan haar droomen naar wat ze
mint. Hoe? maar gelijk droomen gaan. Droomen gaan gelijk blikken: recht er op af,
diep er in door. Droomen zijn schouwende ze doen wat de menschen geen werken
noemen, schouwen. Hoe waar! Werken is haast nooit schouwen d.i. met de zake
bezig. 't Kunstwerk weze het tenminste en 't christelijk kunstwerk altijd.
Schouwen dringt tot den kern der zaak door en uit den kern gaan de
machtsbewegingen der zaak uit: dood en leven, in deinzen en streven, schouwen en
verlangen, afkeer en toekeer.
Van zelf gaan die bewegingen los, mysterieus en dwingend. Elke zaak heeft voor
ons dood en leven in. In haar kern getroffen levert ze die uit, moet ze die uitleveren.
Draait ander werken om den kern heen, 't schouwen boort er in door en vraagt niets
anders dan de macht die in den kern leeft. Hoort ge dus 't groote dat het u geeft: met
de zaak zelve bezig te zijn? 't puurt uit de zaak dood of leven: 't eerste uit het laatste,
't laatste uit het eerste, de waarde uit de waarheid, 't hart uit het wezen, de Godsdaad
uit het Godsleven.
Zijt gij met de zaak bezig dan begint de zaak in u te worden wat ze in haar zelf is.
Schouwt gij, zij werkt. Doet gij niets dan schouwen, zij doet niets dan werken; valt
ge in schouwen machteloos stil dan werkt zij met volontplooide macht en... gij weet
wat ze werkt: dood of leven... dus dood of leven in u met al haar macht.
Waart gij, kunstenaar, machtiger dan de zaak dan ware uw lijdzaam schouwend
ontvangen louter verlies. Is de zaak de machtigste, dan al uw poorten op en open en
dat de Koning van Glorie binnentrede! En is de zaak in christelijke kunst niet illa
Summa quoedam res waarvan Augustinus stamerde? Wat is er 't machtigste gij - dan
wel die God van Wien de werelden die uw schouwen aankijkt vol zijn? God waarmee
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't heelal van natuur en genade tegen u geladen staat? Die vraag is zelfs geen vraag.
Liet ik 't laatste beeld los dan moest ik van een losbranden der wereld en van God
als een kogel spreken. - Overal, in schepping en genade, waar de levende God voor
u staat, waar Hij met Zijn aanraking gensters van den H. Geest uit u vonken doet
waarvan elk genstertje heel de wereld in lichte laaie kan zetten, even als 't bloed van
Christus met een drop geheel de wereld wasschen kan:
‘Cujus una tilla salvum facere,
Totum mundum quit ab omni scelere’:

daar vooral is God de man en uw kunstenaarsziel de vrouw:
Overal zij uw ziel dus onder God als het veld onder de zonne, als de akker onder
de regenwolk. Richt tegenover de schepselen als een man, maar onder God weze al
uwe eere uw kunstenaarsvrouwelijkheid, uwe machtige ontvankelijkheid. Met God
mee is men steeds 't machtigste de kunstenaar-vrouw is dus machtiger dan de
kunstenaar-man. In den laatsten gaan enkel menschelijke vizioenen open, in den
eersten der zaken wezenheid. God ontsluiert zich niet met iemands hulp maar met
eigen macht. Ons ontvangen laat Gods macht toe en ontvangenis met de zaken bezig
zijn met die ‘Summa res’ waarin Augustinus zich mannelijk verdiepte en waartegen
hij, na steek op steek van spitsvondigheid, onmachtig bleef, omdat hij had willen
man zijn tegen God, omdat hij den man van zijn ziel ‘'t verstand’ tegen God had
gericht en niet zijn hart, de vrouw van zijn ziel, voor God had neergebogen.
Tibi se cor meum totum deficit,
Quia te contemplans totum deficit.

Die verzen van Thomas zeggen: 'k geef het op man te zijn tegen God. Zijn verstand,
het geweldige, legt die machtige Denker neer; hij strijkt de wapens en onmiddelijk
voelt men Gods nabijheid in de intimiteiten van 't Adorote honderdmaal meer dan
in al Zijn andere hymnen vol van flikkeren van zijn verstand. En toch is hij zoo
onverbeterlijk de denkman dat hij vergeet te zeggen caput in plaats van totum in 't
laatste vers en dat hij in de laatste strofe weerom instinctmatig om een mannelijk
God - zien bidt: Visu sim beatus. - Visu is wel zien geen schouwen bij Thomas; dat
zegt zijn werk, dat zegt het lyrisch leven van 't Adoro te. Helaas! het is dus wel
moeilijk met de zaak zelf bezig te zijn, als God ons niet maakte tot kunstenaar bij
genade.
Geschiedt dit dan geschieden de kunstwonderen.
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Dan zingt Augustinus zijn Exsultet aan 't morgenrood van Christus bloed. Zijn hart
zingt, zijn liefde schouwt,... hij ziet het met liefdeoogen. In liefdeoogen is alles
schoon, alles prijzens en dankenswaardig: de zonde en 't kwaad ook die 't
voorafgingen. Culpa... felix Culpa! Nacht die den dag schoon, winter die de lente
zalig maakt.
Wij noorderlingen met onzen meijubel verstaan het best. Zonde, kwaad, nacht,
koude... opwerpingen voor 't verstandslicht; zoo ze in 't liefdelicht zich wagen dan
branden ze als motten er in op.
Dan zingt Franciscus 't loflied der schepselen. Zijn zang is niets dan een ‘Dank u’
voor elk schepsel herhaald, uit gansch 't hart herhaald, uit een hart dat een louter
ontvangen geworden is en dus voelt wat het is dat het kreeg. 't Wezenlijke van de
gave weet alleen hij die vol ontvangen kan. 't Is heel Franciscus secreet voor de
wezensdoordringende wijsheid van zijn ‘Dank U!’. Zijn oogen keeken uit zijn hart
daarom doordrongen ze den zin der schepselen.
Een zelfde harteblik op de natuur maakte Aischulos waar-godsdienstig en dus
Christelijk dichter avant la lettre. Onrecht en wraakstraf leggen Prometheus hart
bloedig open. Natuur omringt hem. Zij bleef schoon. Natuur blijft altijd schoon ook
ten tijde van de vuilste en vuigste gruwelen, ook bij den aanslag op het heilige. Iets
moet toch heilig blijven, de grondvesten moeten heilig blijven of wat zou er den
mensch en de goden nog dragen?
De elementen zijn eeuwig heilig. Zonde kan de grondvesten niet aantasten: schoonheid
blijft in oether, vrijheid in wind, vreugde in zee, mildheid in bronnen, moedergoedheid
in aarde, recht in zonnelicht leven... 't is Aichulos Amen na Culpa, nevens Augustinus
felix na culpa.
Alle natuurdichters vinden alzoo Gods spoor in de natuur. Ze moeten 't schouwen
niet er in leggen door een goedkoop vroomdoen, waar kunst noch God niets aan
heeft; ze moeten er God in speuren gelijk de hond het wild; al hun zielen worden
aan de Hound of Earth die God nazet door heel zijn schepping. Dan slaan de kunsturen
in elks leven... We wandelen buiten: Meizonne streelt ons geestelijk, heimelijk,
inniglijk. Wie kijkt daar naar mij?... Men voelt het als men in liefde bekeken wordt!...
't hoofd gaat omhoog: God?... ja Gij waart het, God bij mij! - Of: wolken rijzen
grauw, vaal, gekneukeld en bultig boven den horizont samengebalde. We zien ze
immer donkerder en dreigender rijzen. Plots slaat de liefdegruw tot in ons merg: de
vuisten Gods!
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Heel de schepping is Gods gave aan mij, zegt ons gevoel in de beste
schouwingsstonden. Wordt de schouwing verzinken in de zaak, dan voelen we
schokkende en totale waarheden; is de schepping gave, ze zal 't blijven, heele gave,
altijd, voor of tegen mij. Nu draagt en voedt ze mij, ze zal 't voordoen of ze zal mij
pletten en dooden. Boven op de schepping of onder haar heele massa daar is mijn
plaats; er is geen middenweg Hoe zou de schepping met haar Schepper niet meedoen?
Is ze werktuig van Zijn liefde ze moet het worden van zijn wraak.
Wie met de zaak alleen bezig is bekomt er volledige en geweldige antwoorden
van.
Worden ze kunstwerken dan worden die uitputtend grootsch.
Waar ze ook ontstaan ze zijn daar al wat ze daar kunnen en daar moeten zijn.
De gotische kathedraal rijst op in de nevelen van 't noorden en met Germaanschen
hartstocht als ziel. Dus is ze geen cella meer zich prachtig profileerend op kimmen
vol licht en klaarheid, geen schitterend aardsche villegiatuur van de goden. Neen,
heel de tempel wordt de eindeloos onrustige stijgende droom... heel en al pelgrimstiegen naar 't hooge, verre, zalige Jerusalem,... heel 't christelijk eenig-hemelwaarts!
Met al zijn lijnen vliegt hij de hoogte in. De wildste berg is daarbij mak in 't stijgen:
geleidelijk nemen zijn uitloopers en hellingen hunnen aanloop tot dat de laatste hoorn
zich dreigend eerder dan smachtend verheft. Maar de kathedraal schiet van in haar
wortel den hemel in. Ze kent geen andere dan pijlrechte lijnen, ze gebruikt ze ontelbaar
dikwijls en overal met kwellend pijnlijke herhaling. Geen ééne lijn van rust, van
dalen na stijgen, van golven en glooien gelijk in de lijnen der aarde. Naast, boven
elkaar één dwang, één opdrijven dier lijnen: bereikten ze 't einde van haar vaart, in
dit einde ontploffen ze weer en schieten opnieuw, gelijk granaten met vertraagde
ontploffing, de hooge in. Een echte geweldpleging op den aardschen. aard der lijnen!
t' Heelemaal elders gerichte! 't levend Irrequictum Het hartstochtelijkste van alle
gebouwen. Want hartstocht is wel simpel logisch maar logisch met 't geweld der
simpelheid: hij put de zaak uit omdat hij enkel nog de zaak ziet, kan zien.
Diezelfde gotische kathedraal bestaat in renaissanceverzen - op vormen komt het
niet aan! - Vondel trok ze in den hemel op. En ze reikhalst nog hartstochtelijker den
hemel in dan haar aardsche zuster even omdat ze in den hemel staat. In den hemel
moet men naar den hemel smachten met veelmeer geweld dan waar dan ook op aarde.
Ze vaart
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de hoogte in met pijlrechte vaart, recht omhoog, duizelig, onmogelijk hoog! Al de
lijnen opstralingen. Rustpunten nergens. Opsnorrende vuurpijlen die maar voort den
hemel inronken. Kortom al 't zelfde maar strakker, steiler, stralender. Luistert of leest
maar ziet ze lezende voor u de ‘Wie-is-het’ - kathedraal, schooner dan Amiens,
schietender dan Beauvais...
Wie is het die zoo hoog gezeten
Zoo diep in 't grondelooze licht
Van tijd noch eeuwigheid gemeten
Noch ronden, zonder tegenwicht
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent maar op zichzelven rust
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
van wanken, draait en wordt gedreven
Om 't een en eenig middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven,
De ziel van alles wat gij kunt
Bevroen of nimmermeer bevroeden,
Het hart, de bronaar, de oceaan
En oorsprong van zoovele goeden... enz.
Oneindigh, eeuwig wezen,
Van allen ding dat wezen heeft
Nooit uitgesproken noch te spreken
Vergeef het ons en scheld ons kwijt
Dat geen verbeelding, tong noch teeken
U melden kon. Wie kan u noemen
Bij uwen naam? Wie wordt gewijd
Tot uw orakel? wie durft roemen? enz.

Ziet gij 't niet hoe de schoonste vormen van zelf vloeien als men zich heel aan de
zake wijdt? Zoekt het rijk der hemelen eerst, en al 't overige zal u toegeworpen
worden. De zaak is de bron, zoekt de bron en gij hebt haar springende stralen.
Wilt ge meer andere voorbeelden?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

14
Bewondert dab Jacopone da Todi's Amor di Caritade, Het is een allegro furioso, niet
van rechtopvliegende maar van duwende, stuwende, jagende en drijvende lijnen, als
van golven. Sterven stoot nieuw leven voor zich uit, uitgolven nieuw opgolven... tot
aan 't einde van de zee! 't Eigen rukken der ziel, het losvaren van haar kracht, haar
natuurlijk overspringen over de horizonten, de ziel met den aard en de maat van haar
hoogst eigen sprong 't bewijs leverend dat ze grooter is dan de aarde die ze draagt...
dat was de zaak en zie... Ze schiep weer haar eigen vorm: 't geweld zonder meer.
Stilte kan de kracht der zaken zijn. Bij Angelico, Maurice Denis en anderen meer.
't Vormgevoel van zijn Eternel Printemps op zijn godsdienstige stukken overgebracht
kan een beetje als cliché voorkomen bij Denis, maar bij Angelico is er natuur in zijn
vrede. Ze kan immers storm op haar stilte dragen, 't Fresco van de kerkeklachte onder
't kruis in 's Marcusrefter is zoo ontroerd mogelijk. De muur druipt, leekt, vloeit van
tranen als de rotswand van een dropsteengrot. Hoe meer verteedering echter hoe
meer vrede. Geween en gesnik storen de beschouwing niet zelf onder klievende
smart; ze wil 't niet opdat ze niets misse van wat ze schouwend weerspiegelt,
bespiegelend drinkt... Liefde kan dat; liefde kan lijden drinken en zalig zijn. Liefde
kan lijden genieten, dus in vreugdevormen leven. Dat alles komt overeen met de
zaak... Natuurlijk - waar wonder! Stil prevelt men voor die stille kracht Racine's stille
verzen.
D'un coeur qui t'aime
Mon Dieu, qui peut troubler la paix?

Waar de zaak machtig wordt denkt men aan de zaak niet meer. Ze was en ze werkte,
ze heeft gedaan. Wat gedaan is neemt men aan; 't feit geeft rust van berusting, 't houdt
het terugdenken en navorschen tegen, 't geeft een simpel genot: men ziet geen
werktuigen meer van 't werk, geen middelen van 't machtige, geen woorden in 't
zeggen, geen tonen in 't zingen, geen kleuren in 't schilderen, geen lijnen in 't beeld.
Zuivere liefde schijnt gewerkt te hebben, en waar liefde werkt is geen last, en liefde
heeft het woord van God tot zich gehoord: ‘Fac quod vis: doe wat ge wilt, 't is wel’.
En hier moet ik u uitnoodigen naar uw Sint Paulus-kerk. Daar hangt het stralendste
wonder van 't Facquod vis! Rubens, de schilder van 't vleesch, gelijk femelaars hem
noemen, en gelijk hij het glorierijk is: van 't vleesch dat een ziele heeft. In Christus
geeseling heeft hij louter
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vleesch geschilderd en, met de eigene verheerlijkende vleeschkleur en de
contrasteerende van 't vleesch der beulen, Christus vleesch tot het
Vleesch-van-Christus gemaakt: Het is doorschijnend, klaarte speelt er in, het is met
licht en gloed doorkneed, het kan met den dageraad wedijveren in frischheid,
onschuld, milde goedheid, rijkdom van den dag dien 't in zich draagt. 't Vlekkelooze
vleesch, 't heel doorzielde, 't geestelijke vleesch, waardig van God. Zijn de
gelaatstrekken en de lichaamsstal die van Christus? Men kan er aan twijfelen maar
niet dat dit Christus' vleesch is! 't Gevoel bevestigt het met zijn diepsten opstand:
hoe is 't Godsmogelijk dat iemand, ook beulen, zulk een vleesch kunnen slaan?
Geeselt men de zon? Men denkt aan Xerxes' waanzin, als hij de zee met roeden liet
slaan. En hier slaat men 't licht! Zien ze niet wat ze eruit slaan? Verstaan ze de roode
bliksems niet die ze uit dien rug geeselen? Ach ze slaan liefde uit liefde!
Buitengewoon! Eenig zelfs! Rubens heeft het enkel gekund omdat hij den Christus
van de geeseling, de zake! - met heel zijn argelooze liefde heeft bemind, omdat hij
een reuzenkunst gehanteerd heeft met een kinderhand(1) 't kind weet niet wat het doet
en doet daarom het wondere een kind werkt met een zielemacht die versch uit het
doopsel opstijgt: Kinderen mogen op Gods schoot klauteren, mogen Zijn Vleesch
aanraken, 't ‘Noli me tangere’, ‘raak me niet aan’ is voor Maria Magdalena, 't ‘Laat
ze komen’ is voor de kinderen. - Voor hen is 't rijk der hemelen weggelegd.
Ook in de kunst. 't Rijk der hemelen noemen we het eeuwig leven. Rubens geeseling
bezit het eeuwig leven en geeft zaligheid aan al die 't zullen aanschouwen als kinderen.
Machtige middelen heeft het gebruikt maar ze even machtig vergeten in 't kinderlijk
heelemaal opgaan inde zaak!
Wilt ge het tegenovergestelde zien? Men kan een indruk van de zaak opfrisschen,
vernieuwen met de sterkste, treffendste middelen. De oude gedachte b.v.! ‘de ziel is
meer dan de wereld’ of gelijk Christus het zei: ‘Wat baat het den mensch heel de
wereld te winnen als hij schade lijdt aan zijn ziel?’ klinkt bij Claudel in zijn Soulier
de Satin als volgt: (Spanjaarden zijn het die spreken in den tijd der Amerikaansche
Conquistadores die een heele wereld uit de golven deden rijzen,

(1) Wie 't kinderlijke in Rubens niet ziet heeft weinig kans iets van Rubens te begrijpen en veel
hem grof te misverstaan.
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en aan Spanje schonken) Don Camille, als vice koning van Amerika aangewezen,
wil er uit drift voor dona Prouhèze aan verzaken:
Don Camille: Et n'ëtes-vous pas plus que cette Amérique à faire sortir de
la mer?
Dona Prouhèze: roept uit: Je suis plus!
Don Camille: Et qu'est ce qu'une Amérique à créer auprès d'une âme qui
s'engloutit!
Machtige middelen worden gebruikt. Ze treffen door hun heel nieuwe bijeenzetting;
een vasteland den oceaan uitstijgend, een ziel verzwolgen... Bij 't eerste lezen is de
indruk diep en geweldig bij het tweede ziet men reeds hoe 't kwam,... Ach de oude
mystieken, die steeds maar van zonder middel, zonder middel zongen en raasden,
wisten toch 't geheim van 't leven.
Zonder middel werken de kinderen Gods en de dolverliefden op God; zonder
middel werkt men in den hemel, met macht van middelen op aarde, zonder middel
is de volle vrijheid van 't inzichzelf - van 't zaakschoone; middelschoonheid bindt
en bepaalt, zaakschoonheid is altijd, overal, gietende, stroomende schoonheid,
volstrekte en vrije. Ze zoog immers 't absolute van de zaak op en spuit ze weer
sprankelend uit:
't Volstrekte en 't vrije stempelen 't leven goddelijk af. 't Volstrekte kan zich maar
in 't oneindige dat de volle vrijheid is bewegen. God moest zich zelf met eindeloosheid
omgeven om te kunnen 't bewegen van zijn leven genieten, en den mensch moet Hij
met vrijheid, zijner oneindigheid beeld, omringen; dat is de vreugde Gods.
Dien stempel Gods eischen we dan ook op voor 't christelijk kunstwerk.
Vreugde.
Vreugde moet stralen op 't aangezicht van alle christelijke kunst.
Hoe zou ze christelijk zijn als er de hemel niet in lacht? Christelijk beteekent toch
door Christus in verband met den hemel, hemelgave of hemelweg... en de hemel is
vreugde. 't Werk dat vreugde volstrekt uitsluit kan niet meer christelijk zijn, doch
die vreugde kan geweldig ernstig lachen: ze lacht uit al de kerstnachttafereelen van
de Primitieven, Angelico, Botticelli en duizenden anderen tot Schiesztl toe.... maar
ze lacht ook van uit die duivelsche drakenkleuren: groen, blauw, rood en 't akelige
Christuslijk van Grunewald den lach der komende, noodzake-
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lijke verrijzenis, en ze lacht ook een triomfanten lach om Gods zegepraal van recht
in de hemelhoog dansende menschenvlammen van Rubens' Hel (Munchen).
Vreugde, de derde vereischte! Nu zeg ik met één woord wat ik formuleerde: de
zaak zelf moet met al hare intensiteit op ons inwerken tot dat zij ons doorvlijme,
alles in ons worde, vol in ons leve! Dit waren de uitdrukkingen waarvan ik mij
bediende.
Vreugde is dat alles. Wordt de zaak zoo machtig op ons dat ze ons spelende verovert
dan is die verovering heel en al vreugde. Wordt de levensaanvoeling zoo sterk dat
we Gods aders voelen kloppen in zijn wereld, dan slaken we den grootsten aller
vreugdekreten: 't Leeft!
‘'t Leeft’ is als de bliksem die naarten en verten verlicht. ‘'t Leeft’ slaat uit als een
vlam uit de liefdeverbinding van die twee deelen in onzen wezensgrond, die 't verstand
met zijn ‘Analogia entis’ gescheiden houdt. ‘'t Leeft’ doet de analogia entis voor ons
levensgevoel ophouden’ God is ons, den immanenten, God boven ons, den
transcendenten, in 't oneindige en voor goed gescheiden, smelten in 't oneindige en
voor goed ineen en 't lichtet overal, in ons en in God. Heel onze aarde bloeit met haar
kruiden en al haar wezens, en al Gods diepten lachen als lentevelden. Zijn afgronden
gaan aan 't bloeien, gelijk zijn hemelverten in helderdiepe avonden aan 't sterrebloeien
gaan.
Gedaan dan de hooge maar koude bespiegeling en de levenlooze abstractie; in
levenskus omarmde God zijn goddelijke gave. Vreugde werd den worm gegeven.
Seid umschlungen millionen.
Diesem Kusz der ganzen welt.
Want God heeft God gekust en op mysterieuze wijze de analogia entis in ons
opgelost en bewaard, bewaard om ze in voortdurend liefdeleven immer voort te
kunnen oplossen. 't Eeuwig vreugdefeest van God en zieletij zet in, naar 't beeld van
't feest der eeuwig gescheiden en eeuwig ééne Drievuldigheid en leven en kunst
hebben in de vreugde hun eigen hart voelen kloppen.
Vreugde heeft beschouwend vereenigd, ze heeft afstanden samengegrepen, leven
aan leven ontstoken, 't leven doen inlaaien, van leven één gloed, één spel, één
rondedans gemaakt.
Vreugde heeft zoo vol alles gegeven dat ze 't verlangen heeft doen sterven.
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Vreugde heeft ons bevrijd van ons zelf, van al 't onvolledige, halve, gebrokene,
lijdende, smachtende, in zelf- en wereld uitvagende schoonheidsgenot. Voor de
schoonheid voelt men zich zalig verdwijnen; vreugde om haar vaagt ons verleden
en toekomst uit; in vreugde voor de schoonheid vergeet men het leven en het sterven.
Vreugde draagt ons in moederarmen. De zaak heeft overwonnen, wij zijn er niet
meer mede bezig, zij zelf heeft ons opgenomen, opgezwolgen gelijk de zee het
watergolfje dat zich in haar stort en met hem danst den geweldigen dans der zee.
Willen wij dien vreugderoes uitzingen dan weten we niet hoe het te doen: beelden
verdwijnen, rhytmen verzinken, niet enkel sieraden maar begrippen vergaan,
gedachten worden gevoelens en gevoelens gedachten; beide bestaan op zichzelf niet
meer; iets alleen blijft nog: een simpel voelen, een louter doen. Heel de kunst is leven
geworden: daad, daad en nog eens daad, en 't wit licht van sidderende daad
bliksemschrijft met stillen donder nog enkel 't woord: ‘actus purus’ ‘loutere daad’
die de eigen naam Gods is.
Muziek zou hier best de voorbeelden leveren, indien ik niet spreken moest over
muziek. Laten we er vragen aan 't woord.
Vreugdegevoel om Gods gave is 't ‘gegeven.’
Gezelle zingt het uit in een gedicht dat culmineert in de verzen:
Dank om het licht,
Dank om het leven,
Dank om het licht en het leven.

't Nooit genoeg van diepgevoelden dank, de overvloeiende dankvreugde worden
treffend uitgebeeld in de herhaling en bundeling van de gaven. Dank schijnt uit een
dieperen grond der ziele op te klinken. 't Onvoldoende wordt gevoeld en volledigd.
Er is nog poging: ‘Dank! dieper dank! Nog geen heel losgebonden vrije vaart:
Brand los, o hart
‘De banden breekt!’

moet men 't gevoel nog toeroepen.
Ze breken in Hadewycks hartstochtelijk 15e lied van haar ritmata
(mengelgedichten).
Ay, lief, hebbic lief een lief,
Sidi lief mijn lief,
Die lief gavet omme lief
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Daar lief lief mede verhief.
Ay minne, ware ic minne
En de met minnen minne u minne!
Ay minne, om minne ghevet dat minne
Die minne al minne volkinne.

Beelden, rhytmen, ordelijke herhalingen, stijgingen... alles verdween hier. Waardeloos
werd alles uitgenomen de ééne naam: liefde. Aan dien naam drinkt zich de ziele zat,
aan dien naam heeft ze genoeg om allen zang, om heel het leven te vullen; slechts
die naam is iets, al 't andere valle weg! Naakt van al 't andere, maar dat steeds
herhaald:
Qu'il faut aimer sans cesse après avoir aimé, zegt De Musset, zingt Hadewyck.
Daar staat het, hier leeft het; gedachten zijn gevoelens en gevoelens gedachten
geworden: een heel leven van de diepste gedachten leeft in dat schijnbaar zinneloos
gelal; herhalend en herhalend het eene woord, het draaiend en omdraaiend draait ze
een heele psychologische wereld, wentelt ze heel 't leven om. Wij kunnen 't hier niet
nagaan maar doet gij het eens bij u zelf in lang en stil en bewonderend volgen van
de diepten van wereld en leven, die telkens bliksemen tusschen de koppelingen van
dat woord met zich zelf!... Zang is 't, vloeiend leven, met het ‘ontelbaar gelach’ van
zijn vloeien nog alleen. Liefde in liefde zich verheugend, drift uit eigen macht levend,
zichzelf dragend en uitzingend.
Zichzelf... dus deed deze vreugde nog niet den sprong der vereeniging. Ze kirde
er naar als de duif in de steenrots: hier nu schiet met Mechtilde Van Maagdeburg
een adelaar den hemelschoot in, springt liefde in de liefde.
O Du gieszender Gott an deiner Gabe,
O du flieszender Gott an deiner Liebe,
O du brennender Gott an deiner Brunst,
O du schmelzender Gott an deiner Einung,
O du ruhender Gott an meinen Brüsten
Ohne dich mag ich nit sein.

Hier is 't gevoel voor God direkt en toegrijpend. Elk werk van God krijgt geen andere
verheerlijking dan zijn daad zelve:
Gaven gevend... O gietende God
in liefde uitvloeiend... O vlietende God

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

20
in liefde gloeiend... O gloeiende God
in liefde vereeniging... O samensmeltende God,
in liefderust... O liggende God.

Wat poezie is dat! Wat razend leven! In één woordgetril duizendmaal Hadewych's
gegorgel! In één bliksemsprong vliegt de leeuw op zijn prooi en slaat er zijn tanden
geschrankt door; zoo schiet die zang op haar God toe en doorklieft zijn werk met
zijn werkwoord.
'k Sprak van poezie van 't actus purus. Hoe anders moet ik ze noemen, waar ze 't
werk met het werken idealiseert, de daad door 't doen vermenigvuldigt en zoo tot
een potenz van zichzelf verheft waarvoor 't verstand stil blijft staan en 't bloed ophoudt
te stroomen?
In vreugde voor schoonheid vergeet men te leven en te sterven zei ik daareven.
Blijkt het niet hier? Waar is de wereld met welk dan ook van haar beelden en
uitzichten? Waar is de mensch met zijn persoonlijk leven? De kunst bereikt hier de
bloote simpelheid waarin God woont en de liefde wordt de echte liefde Gods: de
liefde ‘Om Hem zelf’.
Christelijke kunst eischt christelijke liefde, met alles wat liefde in 't leven doet
ontstaan en in 't werk legt dat dit leven uitdrukt. De liefde verlost ons van al wat ons
scheidt. Wat ons 't meest scheidt is ons zelf: ons zelf doet ze vergaan in vormen, in
werk, in leven en maakt ons en ons werk één levend ‘om Hem’.
Daareven hoorden we een zang waarin al die voorwaarden vervuld werden.
Hij klonk uit de Middeleeuwen op, die we de christelijke ti den noemen.
*

**

Maar wij staan in onze twintigste eeuw en in onze moderne tijden. Zouden onze
tijden dat nog kunnen?
Men schudt altijd het hoofd over zijn eigen tijd, quid bonia Nazareth? 't Geloof
aan 't hoogste is een geloof in de verte.
En toch was Mechtild's eeuw er eene van diep verval der priesters, de eeuw waarin
Christtis tot Franciscus sprak ‘Mijn kerk valt in puin, ga, herbouw ze!’
Uit de slechte tijden bloeit Gods glorie op en uitverkoren tijden bestaan er niet
maar wel uitverkoren zielen.
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Die zullen er steeds zijn, ook uitverkoren in onzen zin, die niet enkel heiligheid maar
ook kusntmacht vraagt.
God zal altijd 't genie geven: in 't genie bloeit zijn wereld en God ziet gaarne zijn
wereld bloeien. Hij mint meer de schoonheid die wij scheppen dan wij zelf. En God
zal altijd heiligheid geven want God heeft dorst naar liefde, en de heiligheid geeft
drinken aan Gods dorst.
Daarover dus geen zorg.
Doch helpen of hinderen onze tijden dat bloeien van de bloemen Gods? dit is de
eenige vraag.
Onze tijden zeggen met hun geestesstrooming: Oportet Illum crescere(1). Ze zijn
dus gunstige bodem voor Gods zaad, meer ze vragen Gods zaad. Wie van God vraagt
verkrijgt.
Feiten als bewijzen geef ik niet op. Duizend feiten hebben nog niets gezeid. Men
voelt zijn tijd men bewijst hem niet. Doch 'k wil gaarne zeggen hoe 'k voel dat onze
tijden schoone tijden zijn voor God:
Lang is 't geleden in 1897 dat ik Rudolf Euckens' cursus in Jena volgde. Zijn stem
was vol ziel. Zijn toon was diep als muziek als hij van nood aan levensverdieping
sprak en 't intellectualisme, de richting der abstractie, bekampte. Bergson deed het
hem na of met hem mee. Christenen waren ze niet, maar ze hebben Christus' naderen
tot onzen tijd bereid met aan de wereld der geesten den vorm te geven die God
aantrekt. Het denken hebben ze van zijn trotschen waantroon gerukt, zijn Matterhorn
afgeslagen,... en aan 't gemoed zijn plaats teruggeschonken. Als 't gemoed meespreekt
wordt des menschen denken nederiger. En nederigheid is inzinken, hol worden, de
vallei van Ruusbroec worden, geeft aan den geest den vorm van de hand die bedelt...
en ontvangt.
Lang is 't geleden, maar sinds zijn romantisme en mystiek herleefd. Romantism
in zijn besten vorm: zoeken naar 't mysterie aanvoelen van 's levens diepte, drijven
op levende droomen, vliegen naar 't overstandelijke omdat daar - en hier ontluikt de
mystiek - de nabije God leeft, le Dieu sensible au coeur van den weer zoo geliefden
Pascal. Laat dat woord mystiek geweldig veel en dus geweldig dwaas gebruikt
worden, 't feit staat daar dat het in ieders mond is en dat het bewijst dat er iets in de
harten omgaat, dat onze tijd geen règne de la raison meer dult, die zelf God wil zijn
maar een tijd is van voelen, van verlangen, van leegte, van verre streven, nood aan
iets anders, aan den gansch andere. Een

(1) Hij moet rijzen.
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diepe tijd die uit zijn diepte roept - en men roept naar boven! naar verre verre!... dat
is een zalige tijd ‘Roep en u zal opengedaan worden’ is immers geen ijdel woord.
Zoo voel ik den algemeenen tijdsgeest aan, en een tijdsgeest is een genade voor
velen.
Doch ook in zijn praktische werkwijze, die zijn smaak aangeeft, gaan er schoone
lichten op!
Het ambacht in de kunst, haar techniek als ge 't liever hoort, is de techniek die het
christelijke kunstwerk voor zich zou wenschen.
De vormen worden er in op het tweede plan geschoven.
De zaak wordt rechtstreeks gediend.
Is het waar?
En Marinetti? werpt gij mij op, en zijn berucht manifest dat de vormen van de
machine aan de kunst dictatoriaal oplegde, en erger nog: 't volgen van dat manifest
overal.
Ja dat oudgeboren nieuwe heeft men overal gezien, werk is daardoor zoodanig
met zijn tijd gemerkt geworden dat het boven dien tijd niet meer uit kon geraken.
Maar autos, trams, scheepsirenen, fabrieken, schoorsteenen, bruggen, straten vol
rumoer, electrisch zoeklicht en heel onze moderne rommel zijn op zich zelf
onverschillig, ze sluiten geen leven uit. Wie ze kan vergeten mag ze gebruiken; ze
bestaan, ze liggen daar voor 't grijpen, men grijpe ze, maar met vrije hand. Ze geven
uw werk zijn schoonheid niet, maar uw werk kan hen in schoonheid opnemen. Toorop
omringt er zijn oude of nieuwe heiligen mede. Ik zag er Johannes Baptista en Treeske
mee omgeven op zijn schetsboekje en ze deden me zoo natuurlijk aan als het arme
huisraad rondom Durers Hieronymus in zijn cel. Ze dienden immers prachtig een
ware, want een liefdegedachte, hun gewijd: dat een heilige zijn beteekenis houdt
tegenover gelijk welken horizont, dat zijn omtrekken niet uitgevaagd worden door
millioenen andere lijnen, dat hij tegenover den ‘Massamensch’ altijd zijn werk te
doen heeft: vuurbaak, zeekompas, zoutgraantje te zijn, dat een heilige in alle eeuwm
iportune et opportune gevraagd of ongevraagd voor de wereld staat. - Dat alles is
prachtig eenvoudig en direct uitgebeeld.
Die vormen waren dus voor Toorop dienende vormen en niet essentieel.
Zoo moet het zijn en zoo is het over 't algemeen: de kunstenaars op elk gebied der
kunst komen tot eenvoud terug; de groote lijnen en grondvormen, de schoone
onvermengde kleuren komen weer in eere.
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Dat duidt oprechtheid aan, 't recht naar buiten willen van 's harten gevoel, en 't volgen
in wereld en werk van de groote richtingen die God teekende. Met de grondvormen
staat men weer vrij; juist de grondvormen zijn de vormen waaraan men niet denkt
noch hecht; de grondvormen kunnen alle leven dragen, ze hebben 't gedaan ze kunnen
't voor eeuwig. Alle andere vormen zijn uit menschen en menscherijen geboren en
hebben goden gediend; de grondvormen zijn Gods eigen maakstel en hebben nooit
maar God gediend; zij zijn vormen zonder tijd en menschenspoor; God duldt geen
ander spoor dan 't Zijne op 't werk dat hem moet openbaren; God wordt geen vleesch
tenzij in een maagd.
De vormen zijn maagdelijk geworden, de kunsttechniek is zuiver als de morgen.
De kunst is nuchter sinds middernacht van de komende Communie.
Kwam ze tot bloote simpelheid der grondvormen weer dan kan ze de zaak
ontvangen. God duldt niets neven zich zelf. God breekt de vaten die Hij vult; 't nietige
moet immers dan Hem inhouden Wie alles inhoudt.
Is God de zaak dan maakt Hij alles er buiten onwezenlijk.
De eenige weg naar 't Wezen is 't onwezen van ons zelf.
De weg die van u zelf u wegleidt is de rechte weg naar God. Weggeslingerde
kracht is de eenig werkende; van onder de plettende voeten stroomt de wijn.
En heil ons. Niet enkel den negatieven voorbereidingsweg van 't bloot worden
aller vormen sloeg onze tijd in, maar ook dezen positieven weg van 't binnenlaten
van God, heel en al.
Hoor Verlaine: O mon Dieu Vous m'avez blessé d'amour
Et la blessure est encore vibrante
O mon Dieu Vous m'avez blessé d'amour.
O mon Dieu Votre crainte m'a frappé
Et la blessure est encor là qui tonne.
O mon Dieu Votre crainte m'a frappé.
O mon Dieu j'ai connu que tout est vil
Et votre gloire en moi s'est installée.
O mon Dieu j'ai connu que tout est vil.
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Voici mon sang que je n'ai pas versé,
Voici ma chair indigne de souffrance.
Voici mon sang que je n'ai pas versé.

Vuur brandt in die verzen doch 't brandt er nog de zangzoekende vormen, het keervers
niet uit. Hoort nu heel uitgebrande, heel naakte verzen.
Meine Hande halt ich offen Du, nur Du!
Nur von deinem Strahl betroffen
Wird mir Ruh!
en: Was ist Wehe? Ein Schimmern
Denn Gott ist froh.
Er froh und du wehe?
Wehe vergehe
Mache mich froh!

Stijgende sterven, lijnen, rhytmen namen uit. ‘Hoe is alles simpel geworden als God
daar is’ dit is 't hoogste woord van bespiegelende liefdekunst. 't Hart moge dan ook
vergaan en 't verstand verzinken gelijk het beurtelings geschiedt in die twee grootsche
strofen van J. Sorge. want levendig voelt men er in: Waar er een harte stierf, waar
er een verstand uitdoofde daar is plaats voor God.
En Sorge is pas dood. Zijn stem is een stem van gisteren.
En een levende, Claudel, schrijft zijn woord: n'est-ce rien que ce rien qui vous
délivre de tout? (Soulier de Satin 1e journée 3e scène).
Ook onze tijd bereikt den hemel met zijn kunst. Hij doet het, hij kan het dus.
Francis Thomson's zangen hangen nog in de lucht en overal hoort men verteederde
of verrukte zoete of zotte stemmen in woord en toon, in lijn en kleur, in bouw en
beeld een nieuwen Godsdag aankondigen met den jubelenden Paaschavondkreet,
lumen Christi!
Broeders pelgrims, antwoorden wij daarop Deo gratias, uit gansch onze ziel.
Des kunstenaars ‘Deo Gratias’ weze geen woord maar een kunstwerk.
Aan al uw verschillende scharen kan ik niet elk zijn werk aanwijzen.
Op een ‘gesamtwerk’ kan ik wijzen. Maakt de kerken van deze tijden.
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Gij zijt op weg: gij staat met heel vrije vormen, die alles aankunnen, en met een
techniek die geen moeilijkheden meer kent voor uw zaak. Elke speling van uw droom,
elke stoutheid van uw liefde, elk vizioen van de kerk kunt gij uitbeelden. De ruimte
heeft grootheid, hoogte, wijdheid, eenheid zooveel als ge wilt, en 't licht laat ge
invallen van waar ge wilt: Vensters steekt ge volgens uw droom en niet volgens
bouwnoodzaak. Vat dus rechtstreeks de zaak: ‘de Kerk’ aan, laat er u door bedwelmen
en schept wat de kerk is.
De kerk is 't huis der Mis, en de Mis is 't nieuw-Calvarie.
Maak van 't altaar den berg Calvarie, een echten rijzenden berg; uw kunst vinde
er de plechtige en grootsche stijleering voor! Plaats hem als de kerngedachte van uw
kerk in 't middenpunt ('t stoffelijke of 't esthetische) er van, richt er heel de
gemeenschapsruimte naar; overwelft hem met een tragische overkoepeling en laat
er liefde, martelie, rouw, of zegelicht op vallen, 't licht waarin Calvarie voor u beeft.
De kerk is 't huis van Christus mysterieuze tegenwoordigheid. Uw ruimteleven
wijze de plaats waar Hij woont, en scherpe het in met klem, met hoop, met
bevangenheid, weerom met het gevoel dat uw hart overmeestert: hier is Hij.
Doch 't weze der kerke ruimteleven en geen navolging van Assyrië en Egypte's
God - wegsteken, die 't levend-voelbaar maken. Plastiek diene als hofwacht, licht
levere majesteit.
De kerk is de gemeenschap der Heiligen in de uitdeeling van den
gemeenschappelijken rijkdom in Sacramenten, heiligenvoorspraak, en vooral in
uitstorting van des Geestes genadegaven. De gewelven, de groote overspannende
koepel... of opnieuw hoe gij het ook ziet: het bovendeel der kerk zal hier den kern
der gedachte uitdrukken. En hier geeft de plaatser der vensters en vooral de Schepper
van Sinxenlijnen en Sinxenkleuren in die hoogte den doorslag van dezes tempels
kunstkarakter. Meester Yoors, uw werk, waar onze mysteriën in branden, heeft me
van dien tempel en van zijn Sinxenvuur doen droomen.
De kerk is de kerk der liturgische feesten. Kerk van kerstnacht, van Verrijzenis,
van Maria, van alle hoop, jubelen, smachten, treuren van 't christelijk leven. Niets
daarvan sluit verwezenlijking uit. Gij kunt alles. De vormen en stoffen zijn weerom
grondstof geworden waarmede men kneedt en boetseert en schept wat men wil, vrij
als God. De historie is er in uitgevaagd gelijk ze uitgevaagd werd in de
menschelijkheid van de H. Maagd Maria.
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Zij kan weder ontvangen van den H. Geest.
Door u moet de stof ontvangen van den H. Geest. Ontvangt Hem eerst zelf en
geeft Hem aan dat steen en staal, dooreengevlochten als vleesch en been, en het zal
Hem ontvangen gelijk gij Hem ontvangt en 't zal zich laten vormen door u, gelijk de
klei van Adam's lichaam door God, in de vrijheid der volle volgzaamheid in de
volkomen gelijkenis der liefde.
Het zal was zijn onder uw stempel.
Voor dit heel nieuwe maar ook voor dit heel gave en echte, dus voor dit nieuwe
volgens 't eeuwige, zullen de volkeren zich buigen en uitroepen: Nieuw - volgens 't eeuwige! dat is leven, dat is Goddelijk; 't scheppingswonder, 't Sinxenwonder
geschiedde weer. En gij antwoordt: 't Wonder geschiedt altijd als men 't wil ontvangen.
Gods stempel bestaat altijd. 't Was, 't warme was dat is de eenige voorwaarde van 't
wonder.
Al wat ik zeide in deze voordracht kwam op dit enkele neer: hoe 't was warm
gemaakt, zoodat het den prentslag ontvangen kan?
De voorwaarden waren kunstvoorwaarden voor 't werk der kunst, ze waren er ook
voor 't leven.
Ik herhaal ze niet meer tenzij met twee paar teksten uit het Evangelie.
Ecce Ancilla Domini! en Magnificat! is 't eerste paar en het tweede: Emisit Spiritum
en Spiritus Domini replevit orbem terrarum.
Ecce ancilla; Maria zinkt in voor Gods wil,
Magnificat: Ze jubelt in God omhoog, want tusschen de twee teksten gebeurt Gods
daad: 't instorten van Hemzelf.
Emisit Spiritum: Christus maakt zich door dood leeg en ijdel van alle eigenleven...
Spiritus Domini replevit dat is Christus Magnificat van de daad: heel de wereld
stroomt vol van den Geest. Daartusschen regent Gods verzoende goedheid in Christus
gapende dood neder.
Klaar is het, als 'k me niet bedrieg wat die voorbeelden ons voorschrijven.
Maakt u ledig in zelfvergeten,
Maakt u vol in Gods ontvangen,
Bruist met uw volheid het zeelied des Geestes.
Zoo ontstaat christelijke kunst.

CYRIEL VERSCHAEVE.
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Bij de 25ste verjaring van Dr. Schaepmans dood.
Vijf-en-twintg jaar reeds dat hij ons verliet! Dat, als van een dalende zon, zijne stralen
slonken, ginds, achter den machtigen Sint-Pieter, onder wiens schaduw zijn stoffelijk
hulsel rusten zou. Had zijn geest daar niet gehuisd, al de dagen van zijn bedrijvig
leven?
Dr. Schaepman - de geniale, de gemoedelijke. De machtige kneder van menschen
en gedachten. De trouwe vriend. De verliefde op schoonheid en duchtige kampioen
der waarheid. Kan de liefde in knotsen en botsen zich openbaren, dan heeft deze
krachtige de teederste liefde aan den dag gelegd, want zijn striemende slagen spaarden
niemand, noch geduchte vijanden noch te lauwe vrienden: vrienden en vijanden van
de kerk vooral niet. Heeft ieder Dante een Beatrice, dan was die van den
priester-dichter de Bruid Christi zelf - de Kerk. In een kuras van orthodoxie was deze
moderne denker gehuld; de schild der waarheid bedekte zijn borst, en zijn riddersporen
blonken van 't edelste goud van 't ideaal.
Maar, was hij uitwendig, als in staal en ijzer uitgedoscht, wat brandde het hart
innerlijk van een laaiend vuur: het vuur van een blank geloof, gediend door een
ijzeren wil, een scherpen geest, ja, de bliksemflitsen van 't genie.
Dertig jaren juist heb ik Dr. Schaepman gekend - van 1873 tot aan zijn sterven:
21 Januari 1903. Jonge priester, nog niet zoo lang uit het Seminarie, maar reeds met
roem geaureoleerd, heb ik - jong twintigjarig meisje, dat ik toen was - hem in
Antwerpen zien aankomen, voor het Algemeen Nederlandsch Congres, dat er in
Augustus zou plaats nemen. Mijn oom, Frédéric Belpaire, en zijn vriend Oomen,
waren in Holland katholieke krachten gaan bijroepen, beducht als zij ervoor waren
dat anders ‘het geuzenelement’ alleen aan 't woord zou komen.
Nog zie ik de hooge gestalte, de rechte schouders van den jongen priester, toen
hij de woonkamer binnentrad. Reeds bejaard scheen hij er uit met zijn kalen schedel,
zijn stijve houding. Maar het duurde niet lang, of zijn jeugd brak door in het vuurwerk
zijner zetten en plagerijen.
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Want van eerst af was hij van den huize - dit huis, dat hij weldra als het zijne
beschouwde. ‘Je viens à la maison’, schreef hij telkens aan oom Frédéric om zijn
komst te melden. - Daar het fransch de omgangstaal der familie was, kon de Dokter
daar zijne meesterlijke kennis dezer spraak luchten. - Soms echter heette het: ‘L'hôtel
du Quam bonum’. Allusie op de spreuk die nog rond de Madonna, op de hooge trap
prijkt: Ecce quam bonum, et quam jucundum habitare fratres in unum. En of het
daar goed en vroolijk toeging, tusschen die vier zusters, met de kinderen en
klein-kinderen, de ontelbare artisten, vrienden! Vroolijk vooral, wanneer Dr.
Schaepman aan de lange tafel aanzat. Dan hield het niet op van lachen, schertsen,
schermutselen. Met mijn schoonbroeder, Paul Mansion, den strengen mathematicus,
discussiën zonder eind. Met de oudere dames, plagerijen. Voor iedereen had hij een
naam: onze tante, Mw Strens, het hoofd der familie, was Mme l'Abesse; oom Frédéric:
Jupiter; de dichteresse van den kring: Sapho.
Na 't eten, 's avonds, kwamen al de kinderen rond hem geschaard - want een
kindervriend bij uitnemendheid was die geniale mensch - en dan begon de pret!
Printen verklaren, met de paardjes (een soort loto) spelen; en de vurigste van allen
om zijn paardje te zien winnen, was de ernstige dokter.
Daarna ving het kaartspel der grooten aan, het boston waaronder de Dokter ‘Mme
Betty’ - onze moeder - plaagde; haar schijven wegstoppend, haar voorhoudend dat
zij verloren was. Tot haar wanhoop, want ook zij was er op gesteld om te winnen.
Na 't spel bleef Schaepman nog lange uren in samenspraak met zijn gastheer, over
allerhande onderwerpen.
Want hij kwam bij ons om te rusten en te verademen, in den beginne van den last
van 't professoraat, later van de zorg en de drukte van 't politiek leven.
Wat al flitsen aan humor en diepen ernst, zelfs door de luchtige samenspraak aan
tafel! Nooit heb ik zoo den indruk van 't genie gehad als door Dr. Schaepman. Door
één woord kon hij eindelooze vergezichten openen.
Jong en schuchter als ik toen was, had ik in 't eerst maar weinig omgang met hem,
en toen hij zich met mijn litterair werk begon in te laten, was ik als met schrik
bevangen. Hij kwam mij zoo ontzaggelijk voor! En zijn spot was zoo vlijmend. Het
scheen mij of ik, geestelijk gesproken, onder 't ontleedmes kwam. Doch met de jaren
kwam er,
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natuurlijk, wijziging in de betrekkingen, en wij groeiden tot echte vrienden.
Het bewijs is dat hij mij noodigde om hem op zijn laatste reis te vergezellen:
‘Venez avec moi: nous ferons Benoit et Scolastique’, staat in den laatsten brief, dien
ik van hem ontving.
In den grond, was zijn hart even rijk en mild, als zijn geest hoog en sterk was. Een
begenadigde van God is hij door 't leven gegaan, trouw aan zijn ideaal, zelf-vergeten
en offervaardig. - Bij dat eerste kwaarteeuw na zijne verdwijning pasten eenige
woorden van dankbaarheid en liefde van
M.E. BELPAIRE,
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De Gebroken Cowboy.
door Kees Meekel.
Billy Currie en John Kool reden rustig naast elkaar in de zomerzon. Ze hadden een
beste bui, hun woorden liepen even vlot als de rook van hun pijpen.
Ze gingen naar Blooming Prairie ter opluistering van het feest dat zomer-picnic
genoemd werd. Daar zou tevens een wedstrijd worden gehouden in het berijden van
jonge ongetemde paarden - broncho's - en zij waren van de partij der sterken die zich
op zo'n ‘draak van 'n broncho’ durfden wagen zonder er de hals bij te breken. Werden
zij in het vak geen ‘broncho-brekers’ genoemd?
Billy Currie had een fijn-besneden gezicht, blond en lenig leefde alles aan hem
en hij zat te paard als een vogel op een tak.
Kool daarentegen hief een sterk gelaat, zwart van haar, zijn ogen keken donker
en glinsterend, hij had hoekige schouders, hield zich zwaar in z'n zadel en het paard
onder hem stapte stevig en gedrild.
De twee lachten en reden voort in de zonnige vlakte, zorgeloos en jong, het leek
of de zon van hen was en de wijde prairie waar deze dag geen wolkje boven klom.
Juni was het, de mooiste zachtste maand van het jaar - feest was het, jeugd was het
- drie vier uur in het rond kwamen de mensen naar Blooming Prairie. Alle meisjes
van het district zouden er wezen, met ouders en familie, ze zouden getooid zijn in
nieuwe hoeden en lichte bloeses - alles zou wit aan die meisjes zijn wat maar wit
kon wezen en verder alles bont en blij en fleurig en opgewekt.
Zij zelf, de jongens, waren in hun beste pakken, de knapste hoed op het hoofd,
nieuw leren handschoenen aan en 'n nieuwe strik bij een nieuwe boord; ook zij
blonken, zoals alle jongens zouden blinken die van heinde en ver kwamen om eens
van nabij een lief vrouwengezicht aan te kijken en er mee te praten misschien en te
lachen... en te dansen, wie weet...
En deze twee, Billy en John, gingen er zelfs voor rijden... Zij zouden
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laten zien wat voor kerels zij waren, wat een bokkend paard was en met een
zadel-vaste broncho-breker er op.
Als alles goed ging - als zij niet met hun neus in het gras vielen - werden zij de
helden van de dag! Ze zagen nu al de ogen van de meisjes bewonderend op zich...
Want, nietwaar? een vrouw zou geen vrouw zijn, als ze geen krasse cowboy die een
wilde knol kan rijden die niet te rijden is, graag in de ogen keek!
De twee reden, wijd van uitzicht wijd van hart; dat ging eens 'n andere dag worden
dan de gewone alledaagse van vier-en-twintig uur. Dit was er een waar je
vier-en-twintig dagen over kon napraten, en als je de prijs won, was vier-en-twintig
jaar nog niet lang genoeg om te kunnen zeggen: ik was te Blooming Prairie en ik
reed ‘de zwarte duivel’ of ‘de wervelwind’ of ‘de trapper en bijter’; heb je 'm gekend?
Al vuur en nijdigheid wat er aan was - zwart met 'n bles op z'n kop, poten als staken
zo sterk, en adem als een machine - sprongen vooruit en achteruit en omhoog van 'n
paar meter - en bijten naar je en slaan met z'n poten als 'n krabbende kat - en
wervelend als 'n wolk stof. - Ontembaar! - Maar ik brak 'm die dag en hij was later
zo mak als 'n lam en deed boodschappen voor moeder-de-vrouw met 'n tuig op z'n
rug en 'n buggie achter 'm aangebonden - een kind kon 'm sturen! Niemand die ‘de
trapper en bijter’ meer uit 'm kon halen, hij at 'n klontje suiker uit de palm van je
hand - -!
- Welke duivel-poot van 'n broncho of ze me vandaag ook voorzetten! - - ik zal
'm! sprak John Kool opeens.
Hij zat stug op z'n zadel en keek Billy in z'n blond goedig gezicht met 'n trotse
trek om de mond, en herhaalde:
- Ik zal 'm!
- Ja, sprak Billy. We zullen 'm!
Van alle mededingers was alleen John voor hem van belang.
- We zullen de meisjes eens grote ogen laten opzetten en kleine gilletjes geven!
- Ja, beaamde Billy.
Ja, die meisjes! Veel waren er niet in dit land; dat alles wat mooi was en huwbaar
en daarbij geschikt om de vrolikheid en the Western Spirit er in te houden, kon je
tellen op de vingers van 'n man z'n twee handen.
- We zullen...!
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Kool verbeet z'n woorden, rookte en deed of z'n aandacht opeens ergens in de verte
getrokken werd. ‘We zullen Mabel Mac Cormick eens laten zien wat we kennen!’
had hij willen zeggen. Mabel was 'n vlam van hem in alle tucht en eere; 'n paar maal
had hij ze gesproken op een zondag na een godsdienstoefening bij een rancher thuis
- - duizend woorden had hij misschien tot haar gezegd in z'n leven, maar het scheen
genoeg om hem verder aan haar te doen denken als iets dat zijn eigendom was
geworden...
Op z'n eenzame tochten door de prairie kon hij over haar fantaseren en 's nachts
met haar praten in z'n droom! - - Wat wil een eenzaam-levend man meer om in de
waan te komen dat er iets in de wereld bestaat dat vrouw heet en van hèm is?... Wordt
het niet intiem en vol eigendomsrecht: staag aan iemand te denken en ze voor je te
hebben in je dromen: lachend en welwillend en nog wel met 'n aureool van liefde
om 't hoofd?
- Zou Mabel nog komen? vroeg opeens Billy Currie.
- Welke Mabel? kwam John onverschillig.
- Mabel Mac Cormick.
Ook Billy Currie kende Mabel van nabij - ook al van zo'n zondagse
godsdienstoefening ergens in het huis van 'n vroom-getinte rancher. Ook Billy had
'n woord of wat met Mabel vermond en haar aangekeken met 'n paar ogen om 'r nooit
meer te vergeten.
Hij wist dat Mabel sportatief aangelegd was en van wedstrijden hield;
hande-klappend er bij stond als een rijder baas bleef over 'n kwaaddansend paard.
En voor hem, die ook wel 's van haar droomde in zijn eenzame jeugd en haar aanzag
als het ideaal van àl wat vrouw heet, was het zeker dat Mabel nooit zou trouwen dan
met iemand van de prairie en dan nog wel een vaste rijder: een cowboy die jong
was... en blond misschien, die op z'n paard zat als 'n vogel op 'n tak en de prijs haalde
bij wedstrijden als vandaag de dag.
- Haha! kwam opeens John.
Billy kreeg er een kleur van en schaamde zich.
- Haha! herhaalde John. Je heb toch geen oogje op 'r, Billy?
Billy bleef maar kleuren en wist niet wat te zeggen; hij kuchte benauwelik, gaf
z'n paard een tik met de sporen dat het dier de kop opwierp en hem deed botsen in
het zadel.
- Ik niet! stugde Billy opeens. Jij soms?
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- Ik? norste John. Hij zat te paard en stak bijna een voet boven Billy uit - Billy, die
er zo blond uitzag en tenger, een mannetje dat hij kon maken en breken: hij keek
dreigend naar hem en haalde verachtelik de schouders op.
- Wat rijdt jou vandaag?
Hij zweeg, trok heftig z'n pijp en vervolgde fel-stemmig:
- En wat dan nog, al had ik 'n oogje op 'r? Mag ik van je? Mag ik?
Billy zweeg. Het was of 'n rol prikkeldraad op z'n hart viel...
- Mag ik? treiterde John Kool opnieuw, mag ik? - - O!
Dan begon de grote cowboy te schudden van het lachen dat z'n paard er onrustig
en moeielik van stapte en de oren spitste of er ergens onraad was.
Zonder een woord verder te spreken over Mabel Mac Cormick reden ze naast
elkaar voort... ieder vol van het zijne, vol verwachting en rivaliteit.
*

**

Wel honderd mensen waren voor de picnic gekomen. Het zag er bont en zonnig uit
langs de ruisende populieren van de Sable-rivier, waar op een vlak plateau de
feestelike picnic plaats vond. Met wagen en buggie waren de families gekomen, te
paard de vrijgezellen en de eenzamen. De paarden stonden aan de rijtuigen gebonden
niet ver van de feestvierders, en de feestvierders begonnen met elkaar te groeten en
verwelkomen en dadelik te eten en te drinken - ieder had een lange tocht achter de
rug en voelde zich hongerig. Tassen en dozen kwamen te voorschijn; de huismoeders
met de grote dochters hadden hun best gedaan: taart en cake, vla en fijn brood, allerlei
zoetigheden en geurig gesmeude vlezen. Ze kwamen er mee rond, ieder moest proeven
van het lekkers dat men had gefabriceerd, ieder was gul en goedgeefs - - niemand
keek zuinig deze keer. Het beste voorzien deze dag werden de vrijgezellen - om hen
zoemden de moeders en de opgeschoten meisjes met de lekkerste beten. - - De jongens
die hun karige potjes altijd zelf kookten en van niets wisten dan 'n stuk
baking-powder-brood met 'n ei of een schijf vlees - moesten proeven wat voor een
wonder een vrouw bij een fornuis kon wrochten, wat een keuken kon voortbrengen
met 'n vrouw er in!...
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En terwijl meestal de vrouwen en meisjes moeilik te bereiken en te genaken waren,
was het deze dag andersom. Nu stonden ze vlak bij je, glimlachend en vol goede wil,
je kon er mee praten en lachen en daarbij je tanden zetten in een lekkere beet, en je
kon zien dat ze je dàt van harte gunden, die lekkere beet, misschien wel met het lief
gezicht er bij dat hem je overreikte...
- En miss Mac Cormick, stond Billy, heeft u de vla zelf gebakken?
- Zelf gebakken, Billy! Smaakt-ie...? antwoordde ze gul.
- Naar meer, als ik 't zeggen mag, naar meer, naar 'n hele keuken vol!
- En miss Mac Cormick, vroeg John Kool - hij had een spelende vrijmoedigheid
in z'n ogen en stond stevig en sterk op z'n voeten en z'n stem klonk vast en bevend
bas - deze vla...? Zelf gebakken?
- Zelf gebakken, John. Is-ie goed?
- Goed? Miss Mabel, hij is meer dan goed... hij is als alles wat uit je hand komt...
- En dat is? stond ze koket voor hem.
- Hoe dat is wat uit je hand komt? Om er je hand bij vast te grijpen en 'm nooit
meer los te laten!
John keek haar aan met z'n vriendelikste gezicht en Mabel bloosde en liet haar
witte tanden blinken in de zon. Ze zag er uit om te zoenen.
- Plager, jij! kwam ze. Pas maar op of je valt bij de wedstrijd van de
‘Looping-the-loop’.
De ‘Looping-the-loop’ was de kwaaiste broncho die bereden zou worden.
- Geen nood, kwam John, geen nood. Als jij naar me kijkt, miss Mabel, dan...
- Wat dan? stond ze te oog-tintelen.
- Dan kan ik alles, dan rij ik de duivel dat-ie zo mak wordt als 'n schoothondje...!
Hoe is het godsmogelik, dacht Billy die er vlak bij stond, hoe durft hij dat allemaal
zeggen? Wat is hij intiem met haar... wat kennen ze elkaar goed. Mijn God, heb ik
met haar dan helemaal geen kans? Hij keek er treurig en betrokken van.
- En jij, Billy, nog een stukje vla?
Mabel zag zijn betrokkenheid.
- Graag, miss Mabel, hij is... hij is... heerlik!
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Wat moest hij voor mooie woorden zeggen evenals John? Had Kool hem niet alles
met één zwaai voor de voet weg gemaaid?
- Je doet vanmiddag mee met de wedstrijd, Billy?
- Ja miss, bloosde Billy, ik zal...
Hij stokte en zag haar smekend aan. Een meter van hen af stond de zware John,
hij beet grootmonds in de pie en keek verachtelik nagr Billy. Wat 'n jochie nog,
dacht-ie, bij 'n meisje... hij is verlegen!...
- Pas maar op dat de ‘Looping’ er je niet afgooit, Billy, hij moet verschrikkelik
zijn, zegt m'n vader.
- Mij afsmijten? kwam Billy, en trok het hoofd uit de schouders, hij keek haar
ondanks al de v rlegenheid, die hem teisterde, blauw-ogig en flink aan: Nooit...! Vast
niet!
- Haha! stond Mabel lachend.
- Nooit miss... altijd als jij...
Hij keek haar blinkend-verliefd aan.
- Altijd...? vroeg ze, als ik...?
- Aan je oor zal ik het zeggen.
Mabel hield haar hoofd schuins met éen oor naar hem toe. Zij was een
hecht-gebouwd rijzig rossig meisje, mopneus, appel-fleurig, blauw-ogig,
lachebekkend, dik-lippig, een beauté de diable in 'n heel modern nauwsluitend
kostuumpje.
- Ik win de wedstrijd, fluisterde Billy, als ik na afloop een zoen van je krijg...!
John Kool stond er bij en ergerde zich.
- Ha! sprong ze lachend op, is dat alles? Je moet zeggen: als ik je trouw!
- Kits! klapte Billy de handen in elkaar, afgesproken! Afgesproken! Ik win.
John keek naar de verte over de traag-stromende rivier. Aha! gingen z'n gedachten.
Wat, zal hij winnen? Nooit! Nooit! Hij knerste de sterke tanden van z'n stug-staande
mond op elkaar en keek Mabelernstig aan.
- Ik win, Mabel! Ik trouw je!
Hij stond en rekte trots de sterke leden en tikte met de midden-vinger van de
linkerhand drie vier keer op z'n borst.
- Ik! Ik! Ik!... En trouwen!
Hij schaterlachte met het kloekend geluid van een leeglopende fles.
***
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‘Looping-the-loop’ werd voor gebracht. De cowboys die hem zouden rijden stonden
in een kring om hem heen en keken hem aan wantrouwend en meewarig.
Hij zag er raar uit: lange poten had-ie en lange manen - - een vreemd-gerekte nek
van 'n giraf, grijs-vaal van kleur. Z'n ogen draaiden als witte tollen in z'n kop en z'n
oren bewogen als vlinders - en z'n staart - een lange staart die hem tot op de grond
kwam als hij 'm stil hield - zwiepte hij aanhoudend met snarend-fel geluid tussen de
achterpoten of-ie last had van kwade dazen op de buik. En hij beet naar de man die
hem vast hield en hij sloeg nu eens met de rechter-voorpoot en dan met de linker;
deze keer met de linker-achter-, de andere maal met de rechter. En hij sloeg niet wild
of onrustig, maar hij deed het berekend en bedoeld, hij trapte als hij dacht dat er kans
was iemand te raken - - soms zelfs sprong hij op met 'n soort hysteriese kreet die het
midden hield tussen 'n gil en gehinnik, sloeg alle vier de poten uit, brieste snot uit
de neus en piste van zich af terwijl de huid op z'n hoekig lichaam golfde als water
waar de wind op waait. Dan klonken er felle vloeken onder de cowboys - - ‘ze zouden
'm God hoog en laag!’ - en onder de op 'n afstand-staande toeschouwers ging een
gemompel van afkeer en bewondering - - bewondering voor de jongens die dat
monster zouden gaan rijden en temmen.
Om ‘Looping-the-loop’ heen stond de jury: een cowboy, een rancher en een klerk
van een bank in Gumbotown; ze keken naar oren en benen en staart van
‘Looping-the-loop’ en schudden het hoofd. Daarna riepen ze de cowboys, die hem
zouden rijden, bij zich. Ze waren met z'n achten: rijbroeken, grote hoeden, leren
manchetten, rode zakdoek, rinkelende sporen.
- Jongens, sprak de rancher, hij is gevaarlik, ik raad iedereen aan voorzichtig met
'm te wezen - jij, Jack, ik zou er maar niet opgaan!
Jack, meer jongen nog dan man, een beetje bleek van opwinding, keek de rancher
verachtend aan:
- Al was 't de duivel, we zullen 'm rijden, wat zeggen jullie, jongens?
- Ja! kwamen ze allen, hij zal 'r aan!
- Neen, luistert, sprak de rancher, een man al op leeftijd, een old timer die z'n hele
leven in de prairie gesleten had en z'n mannen kende; ik stel voor dat alleen Billy
Currie en John Kool ‘Looping-the-loop’ rijden - - en dat jullie de andere broncho's
klein maken.
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- Vast niet, besliste Jack, we willen allemaal op dàt hondejong onze sporen proberen...!
- Allright, sprak de rancher, hap maar 's in het gras, Jackie! Je heb 'n hard hoofd
merk ik wel!
- Ja, stugde Jack, net zo hard als dat honde-jong!
Er werd geloot. Jack moest het eerste rijden; de laatste nummers trokken John
Kool en Billy Currie.
Over de kwade bijtende kop van ‘Looping-the-loop’ werd een zak geworpen, en
als Jack op z'n rug sprong, de blindkap weggetrokken.
Even stond de knol zonder beweging, dan lei hij de oren op de nek, draaide
schichtig met de ogen en deed een sprong waarbij hij de rug bolde als een kameel,
dan een nieuwe sprong: opzij, recht uit, opzij, en ineens: een wirrelende sprong in
het ronde, een draai. Daar lag Jack een meter of zes verder in het gras te rollen, de
omstanders handklapten en lachten: ‘die kan het’.
Met pijnlike beweging in de leden stond Jack overeind, hij schudde de vuist naar
‘Looping-the-loop’ en vloekte.
Een cowboy, die al met paard en lasso gereed stond, wierp zijn lijn om de
losrennende broncho en bracht hem weer bij de boys.
- Hij is 'n kwaaie! stonden ze, hij is 'n hondekind!
Achter elkaar, even snel als Jack, beten ook de andere rijders in het gras, evenals
hij opstaand met pijnlike leden, de handen houdend op hoofd en zitvlak - daar waar
ze neer gekomen waren - lachend er bij en meteen wel willende huilen om de pijn
en de kneusende vernedering van de val... woedend op het wilde ontembare paard.
Dan kwam de beurt aan de sterke John Kool.
- Dat is wat voor mij, sprak hij slechts.
Hij greep de ‘Looping-the-loop’ met z'n vervaarlike vuist in de neus, waarbij het
dier, naar hem bijtend, tegelijk een opstopper kreeg waar het van schudde-kopte,
rukte de zak die een kameraad op z'n ogen lei er af en sprak:
- Ho!
Het klonk of een bijl op 'n stuk eikenhout sloeg. Dan sprong hij op de broncho,
vlug en toch zwaar, drukte de sporen in de bevende flank, nam de grote breedrandige
hoed van z'n hoofd en sloeg hem over de ogen van het beest.
- Hup!
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Het werd een wringen en draaien, een wentelen en springen, een rennen, een razend
hollen - stil staan en schudden, niet meer voort willen, ramen dan en hoog-botsen,
wirrelen, vooruit, achteruit...
Het was een man die op 'n wervelwind zat die John Kool.
John Kool hield het uit op ‘Looping-the-loop’ hij smakte niet op de grond gelijk
de anderen. - - Iedereen juichte en klapte.
Dan, na een korte pauze, ook al om het zwetend-glimmende paard gelegenheid te
geven op adem te komen, kwam de beurt aan Billy Currie.
Hij wendde zich tot Mabel Mac Cormick, die met alle sportatieve belangstelling
die in 'r was de wedstrijd volgde en riep haar toe:
- Dus, afgesproken, Mabel?
- Afgesproken! riep ze lachend en speels terug.
- Haha! minachtte zwaar-stemmig John Kool, als ik 'm eerst ingereden en bitwijs
gemaakt heb. Hij kan 't hele a.b.c. lezen en schrijven, en bijna al vrijen onze
‘Looping-the-loop’!
Billy Currie hield zich dapper op het paard, hij was een taai vast rijder en hij wilde,
hij moest dit paard rijden! - waren niet de ogen van Mabel op 'm? Reed hij niet voor
haar, om z'n liefde of zo iets?
De broncho schudde en schokte 'm; hij voelde zijn ingewanden er bij stoten en
pijn doen - nooit in z'n leven had hij op een paard gezeten dat zo kwaad en vinnig te
keer ging.
Lang hield hij zich goed, dan voelde hij het houvast in z'n pezen en de greep van
z'n benen minder worden en het was of de kracht, de wringende kwade kracht van
het razende paard toenam - ruimte voelden-ie komen tussen z'n zitvlak en de rug van
het paard, hij begon te ritsen en te wankelen en het baatte niet of-ie z'n hoed al sloeg
op de ogen van de daverend-felle broncho. Maar nooit! Nooit! gaf-ie op - vast, volhouden moest-ie wat er ook gebeurde, zo
lang tot die knol bedaarde en bedwongen was - - Mabel! Mabel! ging het in hem.
Dansende sterren en flikkeringen sprongen in z'n ogen - - de schokken van het paard
werden al heftiger en onzekerder - - daar was het of hij...!
Het razende paard deed opeens een halve slag over de kop, en daar lag het met z'n
ruiter ter aarde - Billy onder.
De kameraden kwamen aan en tilden hem op. Hij leefde, hij ademde, hij stond
pijnlik, verwrongen van gelaat, gebogen van houding.
Alle man klapte, iedereen vond dat Billy zo goed als John Kool ‘Looping-the-loop’
had gereden! - Want dat een paard een slag-
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over-de-kop met je doet en met je voor de wereld slaat, dat is jouw schuld niet - dat
is ontembaarheid van de broncho, dat is niet de schuld van de rijder, dat is zelfmoord
van zo'n hondejong!
Billy stond, hij bewoog niet - klam zweet op z'n voorhoofd.
- Pijn Billy? Ja jongen, we weten er van! Hij kwam boven op je te landen; niks
gebroken? Was hij maar dood gevallen, de schooier! het hondejong!
Kwalik kon Billy lopen. Allen drukten hem de hand, ze feliciteerden hem zo goed
als John Kool - - helden waren ze alle twee, jongens van de West! Broncho-brekers!
Duivel-temmers! Rijders op Wervelwinden en Vlammen en Looping-the-loops!
Ook Mabel Mac Cormick kwam naderbij, de hand uitgestoken, lachend en zonnig
als een rijpe appel:
- Je heb je goed gehouden, Billy... reuzig! Je bent 'n sport!
- En? stond hij.
De pijn wrong zijn lichaam dat hij bijna niet kon staan - - hij dacht aan liefde en
nog eens liefde, aan dàt wat zij gezegd had vóór hij opsteeg.
- Wat bedoel je? verwonderde zich Mabel. Heb je je erg pijn gedaan, Billy?
- Neen, dat andere, Mabel... dat bedoel ik...
- O!
Ze begon smakelik te lachen, lei de hand op de arm van een vriendin, die ook
zonnig en appel-blozend de wereld in keek. Ze gingen en lieten Billy staan waar hij
stond.
Wat verder draaide Mabel zich om en zag Billy smartelik en verwrongen.
- Komt wel terecht, Billy! riep ze hem toe.
- Wat is dat? vroeg het vriendinnetje. Wat komt wel terecht?
- Och, 'n grap, kwam ze. Hij vroeg mij of ik, als-ie ‘Looping-the-loop’ reed, met
hem zou trouwen...!
- En...? stond het vriendinnetje.
- Er is iemand die 'm gereden heeft, niet?...
- Ja, knikte het meisje... ik vind hem anders 'n lieve jongen.
- Wie? John?
- Neen, Billy Currie.
*

**
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Nog diezelfde avond bracht men Billy Currie naar het hospitaal te Gumbotown. Hij
had een breuk waarvan hij geopereerd werd, en dan had hij nog iets wat de
geneesheeren maar niet konden vinden; ergens binnen in z'n lichaam moest er iets
gebroken zijn, iets dat hem hinderde als hij zich bewoog.
Hij bleef drie maanden in het hospitaal en als hij het verliet kon hij niet meer recht
op 'n paard zitten of zich houden als vroeger: lenig en rank, blond en zonnesterk.
De prairie was niets meer voor hem; hij liep met hoge schouders, hij hief het hoofd
moeilik. Hij voelde pijn in de rug en pijn in de borst - iets, dat hem steeds wrong
zoals het bokkende ontembare paard ‘Looping-the-loop’ op de dag dat hij hem bereed
en Mabel Mac Cormick naar hem keek... altijd pijn in de rug en in de borst.
De prairie was niets meer voor Billy Currie. Hij bleef in Gumbotown en werd door
voorspraak van zijn vroegere baas klerk in een hotel, waar hij de namen van de
reizigers schreef in een groot boek en hen een kamer aanwees.
Hij veranderde in één jaar wel voor tien, zware rimpels kwamen in zijn voorhoofd,
hij verloor zijn blonde haren bij plokken, zijn schedel werd zichtbaar.
Lange jaren zat hij in het bureau van het hotel, bij de hall waar altijd praters en
rokers in grote leunstoelen met kwispedoors er naast, over zaken spraken en over
geld.
De wijde zonnige vlakte had geen aantrekkelikheid meer voor hem - - een paard
was hem het aankijken niet meer waard en als 'n rancher of cowboy, die hij vroeger
gekend had, binnen kwam, draaide hij het hoofd of sprak kort en ontwijkend met die
mannen van buiten. Hij leek tevreden met wat hij was: klerk in de hall van het
Empire-hotel, zonder verdere ambitie dan een sigaar en een pen in de hand bij het
grote boek waar hij z'n mensen in schreef.
Zo op een dag kwamen er gasten; een man, die er bruin en verbrand uit zag als
geroosterd brood, een vrouw, dik en voldaan, een echte vetwinkel met 'n paar
kinderen.
De man zette z'n handtekening in het boek - Billy Currie beefde er van.
Dat was John Kool met z'n vrouw, en hij zag het goed, al was ze dik en ouder
geworden, die vrouw was Mabel Mac Cormick.
Het was de eerste keer dat hij haar zag na tien lange jaren.
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Noch de man noch de vrouw herkenden hem.
Hij was te veel veranderd, hij hield het hoofd te veel voorover, zijn ogen waren
niet te zien, hij hield ze weg.
Zijn pen beefde bij wat hij schreef in z'n boek en hij riep de liftjongen met een tik
op 'n tafelbel naast hem en sprak geen woord. - Die avond kon hij niet eten, die nacht ontweek hem de slaap; hij wilde, hij moest
een paar woorden met die Mabel spreken.
De volgende morgen kreeg hij zijn kans; hij zag haar alleen in de hall met een
paar kinderen. Dadelik verliet hij zijn schrijfbureau en plantte zich zo recht mogelik
op z'n voeten voor haar.
- Kent u mij niet meer? stond hij, weet u niet meer?
Zij keek hem ernstig onderzoekend aan, zij herkende de rechte blonde Billy Currie
niet in deze gebogen rimpeldragende man met 'n half-kaal hoofd - - met 'n gesausd
gezicht van iemand die altijd binnen viermuren zit tussen rook en benauwde lucht.
- Weet u niet meer, misses Kool, toen u nog Mabel Mac Cormick was... die
wedstrijd te Blooming Prairie...?
Het was meer dan tien jaar geleden; zij wist er niet veel meer van. Zes kinderen
was ze rijk; ze had wel wat anders te doen dan te denken aan dagen-van-vroeger,
tien jaar terug.
- Blooming Prairie?
- Ja, toen ‘Looping-the-loop’ werd gereden, weet u niet meer?
- ‘Looping-the-loop’? stond ze. Zij herinnerde zich iets, heel vaag. Dat was wel
een paard - -! Had haar man er geen acht honderd...? Wat wist zij van namen van
paarden? Zes kinderen - - dàt waren namen.
Hij werd er kwaad van. Dat is komedie van 'r, docht 'm. Ze wil me niet herkennen...
ze schaamt zich voor me.
- Ik ben Billy Currie, kwam hij dan en hief het hoofd zo recht hij kon uit de
schouders.
- Ah? stond ze te raden, Currie? Currie?
Dan opeens dacht ze dat ze er was... Zij herinnerde zich de naam... een Billy
Currie...
- Was u vroeger geen vee-inkoper voor Amour and Swift of voor Pat Burns?
- Neen! heftigde hij, neen misses: Billy Currie, cowboy op de O ranch, tien jaar
geleden - en...
Hij kwam dicht bij haar ogen met de zijnen:

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

42
- Bijna hadden we elkaar getrouwd? Weet u wel?
- Wij? Ik u... getrouwd?
Zij wist van niets meer en keek hem aan of ze met een krankzinnige te doen had.
Bi ly streek de hand over zijn voorhoofd en sprak geen woord meer. Zittend voor
zijn bureau met z'n ogen op de grote bladzijden van het dagboek dat voor hem leek
te dansen, ging het aanhoudend in hem treurig en troosteloos:
- Hoe is het Gods mogelik, hoe is het mogelik? Zij herkent me niet, ze weet van
niets meer, hoe is het Gods mogelik, hoe is het Gods mogelik!(1).

(1) Deze novelle maakt deel ui ‘van een bundel schetsen: ‘De laatste Cowboys’ die a.s voorjaar
verschijnt bij ‘De Gemeenschap’ Utrecht.
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Gedichten.
van Willem de Merode.
I.
Kyrie Eleison
Verminkten en misdeelden,
De armen-van-de-s ad,
Gemedenen en heel de
Drom waar geen mensch voor bad,
Die met te zaam genomen
Gewaad men snelt voorbij,
Geeft gij een onderkomen
In Uw groot medelij.
In deze vunze bende
Wist ik mij ingeschikt,
Om lijf- en zielsellende
Als broeder aangeblikt.
'k Heb met hen mee gedrongen
Tot U, en meegesnikt,
Door onzen nood gedwongen
Hebt gij ons aangeblikt.
En dien Gij aanziet, kent U,
Want gij hebt hem gekend.
En heel zijn leven wendt nu
Tot Die zich naar hem wendt,
't Rijkst is de meest misdeelde.
Gij geeft U zelf ten pand,
God, en wordt hem de weelde
Van Brood, huis, Vaderland.
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Nu weten wij 't, onze oogen
Die loerden, worden rein,
En onze handen pogen
Van daden goed te zijn.
De harten zijn genezen,
Het word àl goed; en weer
Kan geen dan bij U wezen,
En U bezitten, Heer.
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II.
Madonna van Q. Metsys.
Antwerpsch Museum.
Blond zijn uw haren, en uw handen
Zijn vroom en teër gelijk het gras
Dat van de zon beschenen was
Een lentemorgen, als de landen
Het huivren van de witte dauw
Afschudden, en het zuiver gloeien
Van 't voorjaar door zich voelen vloeien
En stil zijn onder 't diepe blauw.
Gij voelt in aandacht weggedoken,
Hoe Gods seizoen is aangebroken
En reeds uw rijpen zacht begint.
Uw oogen zedig opgeslagen
Bereiden zich den glans te dragen
Die straks breekt uit uw stralend kind.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

46

Stilzwijgen.
Ik heb het stilzwijgen gekend van sterren en zee
en de stilte der stad als zij draalt,
en het stilzwijgen van een man en een meisje
en het stilzwijgen van zieken
als hun oogen dwalen door de kamer,
en ik vraag: Voor welken diepen nood
dient de taal?
Een dier in het veld kreunt een paar maal
als de dood zijn kleintjes rooft.
En wij staan stemberoofd in het aanschijn
der wereldlijkheden,
Spreken kunnen wij niet.
Een wijsneus van een jongen vraagt aan een oud soldaat,
die zit voor de kruidenierszaak:
Hoe hebt gij uw been verloren?
en de oude soldaat zwijgt.
Of zijn geest trekt uit,
want bij Gettysburg kan hij niet stilblijven.
Hij keert spottende weer
en hij zegt: ‘Een beer beet het af’.
De jongen is verbaasd wijl de oude soldaat
vagelijk, weer zacht herleeft
de kogelflitsen, de donder der kanonnen,
de kreten der gevallenen,
hijzelf op den grond,
en de hospitaaldoctors, de messen,
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en de lange dagen te bed.
Maar kon hij dat alles beschrijven,
hij zou een kunstenaar zijn.
Maar was hij een kunstenaar, er zouden dieper wonden zijn
die hij niet beschrijven kon.
Er is het stilzwijgen van een grooten haat
en de stilte van een groote liefde,
en de stilte van een verbitterende vriendschap.
Daar is de stilte van een geestelijke crisis
waarlangs onze ziel, zoo subtiel getormenteerd
hengaat met visioenen, nooit te uiten,
tot het rijk van hooger leven.
Er is het stilzwijgen van de nederlaag,
er is de stilte van onrechtvaardig gestraften
en de stilte van stervenden wier hand
plotseling de uwe grijpt.
Er is de stilte tusschen vader en zoon,
wen de vader zijn leven niet verklaren kan
al wordt hij daarom misbegrepen.
Er is de stilte die komt tusschen man en vrouw,
er is de stilte van hen die mislukten
en de stilte die dekt
gebroken volken en overwonnen leiders.
Er is de stilte van Lincoln
peinzend aan de armoe van zijn jeugd,
en de stilte van Napoleon
na Waterloo,
en de stilte van Jeanne d'Arc,
prevelend midden de vlammen: ‘Geliefde Jezus’.
In twee woorden; al haar zorgen, al haar hoop.
En daar is het stilzwijgen van den ouderdom,
te zwaar van wijsheid dat de tong ze zou uiten
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in verstaanbare woorden aan hen die niet leefden
in het hooger domein van het leven.
En daar is de stilte der dood.
Als wij die leven, niet spreken kunnen
van diepe ondervindingen,
waarom verbaasd het u dan dat de dooden
u niets zeggen van den dood?
Hun stilzwijgen zal worden verklaard
wanneer wij hen benaderen.

EDGAR LEE MASTERS.
Vertaald door Marnix Gijsen.
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Internationale problemen.
Albanië en het Albaneesche vraagstuk.
door Stan Dietvors.
De teekening van het defensief verdrag tusschen Italië en Albanië heeft andermaal
de volle aandacht gevestigd op den Balkan, en in het bijzonder op den jongsten
Balkanstaat: Albanië.
Dit kleine land - het beslaat ongeveer dezelfde oppervlakte als België - dat geboren
werd, deels om een oorlog te voorkomen, dat door zijn onafhankelijk bestaan
mede-oorzaak is geworden van den wereldkrijg, heeft zich thans, in den nood van
zijn zelfstandigheid, tot vazal gemaakt van Italië en daarmee niet weinig
ontevredenheid en spanning verwekt onder de Balkanvolken en bij die groote
mogendheden, welke er een speciale Balkanpolitiek op na houden.
Om de beteekenis van dit belangrijk feit, dat een eerste phase in de Albaneesche
kwestie afsluit, beter te doen inzien, kan het zijn nut hebben vooraf het een en ander
te vertellen over land en volk.
Albanië is ongeveer 28.000 km2. in oppervlakte. Het wordt begrensd ten Westen
door een kustlijn der Adriatische Zee - 250 km. lang, - ten N. en O. door Yougo-Slavië
en ten Zuiden door Griekenland. Albanië is een bergland, woest en wild; een smalle
kuststrook is alleen vlak, maar voor een deel zoo moerasig dat het niet in cultura
gebracht wordt. Rijk kan het niet genoemd worden, zelfs thans niet, nu vreemdelingen
er petroleum-bronnen exploiteeren. Albanië leeft van den kleinveeteelt, schapen
vooral, maar in het bijzonder van hetgeen de uitgestrekte bosschen opleveren. Daar
zijn prachtige eiken-wouden, welke beste timmerhout leveren, en verder onafzienbare
terreinen vol olijfboomen, die den olie voortbrengen, sinds jaren het hoofd-product
van het bestaan dezer landen. Zóó belangrijk is deze cultuur voor de Albaneezen,
dat, wanneer bijvoorbeeld de oogst der olijven mislukt, de uitvoer tot 25 procent van
het gewone cijfer daalt.
Alles is er bovendien nog zeer primitief ingericht; de landbouw,
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welke voornamelijk maïs voortbrengt, is minstens 400 jaar ten achter. Het mangelt
daar aan goede wegen, aan orde en beschaving.
Albanië, dat in 1912 werd opgebouwd uit de Turksche vilajets Skoetari en Janiá,
verkeerde toen nog in denzelfden toestand als in de vijftiende eeuw. De Turken, die
het liefst alles maar bij het oude lieten, hadden er belang bij. Zij maakten van Albanië
niet meer dan enkele strategische punten en van de Albaneezen vechtsoldaten of ook
wel geslepen staatslieden, of staatsdienaren, want de Albanees heeft nu eenmaal
aangeboren kwaliteiten van te zijn: vechtlustig en sluw, sluwer wellicht dan al de
andere Balkanvolken. En dat zegt wat!
Voor het volk in het algemeen deed de Turk niemendalle. En de mogendheden,
die zoovele jaren ten opzichte van alles wat er in Turkije gebeurde, de gemakkelijke
politiek van den Status quo hulviado, lieten heel angstvallig de zaken gelijk zij waren.
Nu moet er echter dadelijk aan toegevoegd, dat de toestanden in de Albaneesche
gewesten het niet gemakkelijk maakten om er orde en vooruitgang te brengen. De
Albaneezen vormen geen aaneengesloten natie; daar is geen eenheid, noch van taal,
noch van godsdienst of zeden. Het Albaneesch is het overblijfsel van een oud-illyrisch
dialect, waarin tal van invloeden uit den Romeinschen tijd te bespeuren zijn, doch
dat in den loop der Turksche eeuwen weer dusdanig in dialecten werd verwrongen,
dat bijvoorbeeld een Zuid Albanees zijn Noorderlijken ‘broeder’ niet kan verstaan.
Op godsdienstig gebied is de verdeeldheid al even groot. Van de drie-kwart millioen
inwoners behooren er ongeveer 60 pro cent tot den Islam, een kleine twintig pro cent
tot de katholieke en de rest tot de orthodoxe kerk.
Zeden en gewoonten zijn in de verschillende gewesten zoo ververscheiden, dat
men zich bij een tocht van het Noorden naar het Zuiden telkens te midden van andere
volken waant.
Daar is geen of weinig gevoel voor staats-verband. De bewoners leven er in
stammen, die onder aanvoering van hun barjaktaren (vaandrigs) nagenoeg een
onafhankelijk bestaan hadden. De Turken dorsten aan dezen stand van zaken moeilijk
tornen en als zij wel eens bij de stamhoofden kwamen om belastingen te heffen dan
waren de heeren niet thuis. Herhaaldeliujk heeft een dergelijke weigering tot bloedige
botsingen geleid, gewoonlijk met het resultaat, dat de Turken met minder geld en
minder mannen uit de Albaneesche bergen moesten aftrekken
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Op het laatst huldigden de Turken het volgend systeem: De beste Albaneesche
vechtersbazen en de invloedrijkste personen boden zij prachtbetrekkingen aan bij de
gendarmerie en den staatsdienst. Dat was een middel om meer Turksche orde te
brengen in het boeltje, doch 't was slechts een lapmiddeltje.
De Albaneezen stoorden zich geen zier om de Turksche verordeningen. Elke stam
heeft zijn eigen kuvant (van het latijnsche conventus), zijn eigen volksvergadering,
welke in alle gewichtige aangelegenheden beslist, terwijl in gewone zaken de bajaktar
met den plekje d.i. familiehoofd bercad slaagt en een besluit neemt. Bij de Malissoren,
dat zijn de verzamelde katholieke stammen in het Noorden de Hoti, Klementi, Skreli,
Kastrati, Rioli, Kopliki en de Pulati, werd tijdens het Turksch bewind recht gesproken
vo'gens de ongeschreven lekka (van het latijnsch lex) Dukadzin, dat wil zeggen
volgens de leer van, oog om oog, tand om tand’. In de andere streken van het
Albaneesche land ging men volgens andere ongeschreven ‘Kanuni’ te werk maar
het systeem was overal nagenoeg hetzelfde d.w.z. men had er slechts de bloedwraak
om een misdaad te straffen. Het moorden en vooral het sluipmoorden was er aan de
orde van den dag. Men kan zich dan ook indenken, welke verschrikkelijke toestanden
daaruit voortvloeiden. Een moord stond in de Turksche tijd aan vijf frank genoteerd,
en in het eerste jaar van Albanië's onafhankelijkheid aan ongeveer 20 frank!
Inderdaad dit land was voor den oorlog minstens 400 jaar ten achter bij de rest
van Europa. De Malissoren dragen bijvoorbeeld nog altijd dezelfde kleeren als in de
vijftiende eeuw en zelfs de zwarte rouwbiezen, welke zij, zoo wil de Albaneesche
legende, in 1467 bij den dood van hun nationalen held Skanderbey over hun witte
kleedij trokken, ontbreken nog niet.
Wij behoeven niet te zeggen dat deze heeren, die zichzelf heel juist Skiptaren, d.i.
zonen van den adelaar, van den vrijen vecht- en roofvogel, noemden, op
cultuur-gebied zeer laag stonden en heelemaal niet staatkundig waren aangelegd. De
Miriditen, een verzameling van mahomedaansche stammen ten Zuiden van Dukadzin
staan niet hooger, terwijl van de Lurja niet veel beters kan verteld worden.
Alleen het Zuidelijk gedeelte van Albanië heeft een meer gevorderde beschaving,
hetgeen uit alles blijkt; de wegen zijn er beter, de huizenbouw en inrichting wat
menschelijker.
Hier is dan ook de Albaneesche beweging geboren. Aanvankelijk
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vond zij nog weinig of geen steun bij het Albaneesche volk, dat, verdeeld als het
stond, geen samenhoorigheids-gevoel bezat, dat nimmer een onafhankelijkheid had
gekend en dat in zijn verschillende stammen een zelfstandigheid genoot zonder
verplichtingen, zonder lasten, met een vrijheid als die van den zoon van den adelaar.
Wel richtten de Albaneezen meermalen hun wapens tegen de Turken, die alleen
daar gezag konden uitoefenen, waar zij garnizoenen hadden, doch dergelijke opstanden
werden niet zoozeer begonnen om een eind te maken aan het Turksch bewind, als
wel om de Turken te beletten belastingen te heffen of aan hun oude privilegies te
peuteren. Nooit is het Albaneesche volk als een man opgestaan. Integendeel de Turken
profiteerden meermalen van de tweedracht en vijandschap onder de stammen om de
opstanden bloedig te onderdrukken.
Daar kon, toen in het begin dezer eeuw de Balkan-volkeren na lange voorbereiding
de politiek inluidden van ‘De Balkan aan de Balkan-volkeren’, dan ook nog niet
gesproken worden van een krachtige Albaneesche beweging. Zeker, er werden vooral
in het buitenland enkele kleine organisaties gevonden die arbeidden voor een
zelfstandig Albanië, en die daarbij voornamelijk steun vonden bij Oostenrijk en Italië,
welke staten reeds in 1907 hadden bekend gemaakt dat Albanië, indien Turkije
uiteenviel, zelfstandig zou worden, maar van een ernstige bevrijdingsactie viel niets
te bespeuren.
Het sterkst kwam dit uit toen het beslissend oogenblik voor de Balkan-volkeren,
de vrijheids-kamp van 1912 was aangebroken.
De Albaneezen, die de Slavische volkeren haten veel meer dan de Turken, grepen
niet toe om hun overheerschers mede een brok van het lijf te rukken. Men zag juist
het tegenovergestelde gebeuren. Het grootste gedeelte der Albaneesche vechtersbazen
sloot zich bij het Turksche leger aan om Skoetari tegen de Montenegrijnen te
verdedigen; andere streden op het front tegen de Serviërs, waar zij weinig uitrichtten
tegenover de moderne methode en middelen. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog hoe
er een paniek onder hunne gelederen ontstond, toen de Serviërs hen voor het eerst
met zoeklichten bewerkten!
Weer andere vielen uit de woeste bergkloven de Serviërs in de flank. Hier waren
zij in hun ellement en een tijdlang gevaarlijk. Doch de Serviërs traden met een
onverbiddelijke gestrengheid op en werden na den slag bij Monastir door niets
weerhouden in hun geestdriftigen stormloop naar de Adriatische zee-kust.
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Dat was de bekroning van hunnen veldtocht. Zeker, de Serviërs waren den oorlog
begonnen om hun broeders uit Oud-Servië en Macedonië van het Turksche juk te
verlossen, maar hun einddoel was toch de zee, 't zij bij Salonika of bij Durazzo. Zij,
die van alle kanten ingesloten lagen, moesten voor hun vrije ontwikkeling een
onbelemmerden uitgang hebben te water. Dat was de schoone droom der Serviërs
en men kan zich dan ook voorstellen welk een vreugde er heerschte, toen hun leger
in de November-dagen van 1912 door de Albaneesche bergen brak en een groot stuk
der kust bezette. De manifestaties, welke ik daar heb bijgewoond, waren onvergetelijk
uitbundig, wel in den trant en den stijl ven het land zelf, maar daarom des te treffender.
Een deel der Albaneezen onthield zich, 't is waar, maar anderen kwamen al dadelijk
met veel slaafsheid hun onderwerping aanbieden. Albaneesche vrouwen kwamen
als honden ons de handen likken, terwijl de mannen hun besten jenever aanboden
om de feestvreugde nog te verhoogen.
Doch die vreugde, welke den Serviërs waarlijk tot een roes was geworden, duurde
niet lang.
Oostenrijk-Hongarië eischte dat Servië de Adriatische kust zou ontruimen. De
Donau-monarchie mobiliseerde om haar verlangens kracht bij te zetten. En natuurlijk,
het resultaat was, dat de Serviërs geen haven bekwamen en lijk geslagen honden
terug de bergen over moesten.
Wie dezen smadelijken aftocht heeft bijgewoond twijfelde geen oogenblik, dat de
Serviërs daarmee de zaak niet als afgedaan beschouwden. De taal, welke aanvoerders
en soldaten toenmaals spraken, de vervloekingen, die zij langs den geheelen
moeilijken weg, ja tot zelfs in Belgrado als een knettrend repeteervuur lieten hooren,
voorspelden, dat zij slechts noodgedwongen, in een uitstel hadden toegestemd.
Inderdaad zij staken hun gevoelens en voornemens niet onder hun slaapstroo. Hun
opgewonden redeneering luidde in 1912 als volgt: thans hebben wij afgerekend met
de Turken, binnenkort zal Oostenrijk aan de beurt komen. En wanneer wij dan nuchter
opmerkten, dat de krachtsverhouding wel een beetje al te ongelijk was, kregen wij
altijd hetzelfde antwoord: ‘wij en de Russen hebben een leger van 15 millioen man!’
Door de verjaging van de Albaneesche kust was de haat der Serviërs tegen de
Oostenrijk-Hongarije, welke aanvankelijk bekoeld was, toen het keizer-koninkrijk
met de andere groote mogendheden in September 1912 zijn status quo-politiek op
den Balkan liet varen, weer zoo hoog gestegen, dat een botsing onvermijdelijk werd.
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Het Albaneesche vraagstuk werd een oorzaak van den wereld-oorlog.
Daar waren er in de laatste dagen van 1912 reeds, die de politiek van
Oostenrijk-Hongarië ten zeerste afkeurden, die verkondigden, dat de belangen der
Donau-monarchie in Albanië niet de pluim van een Tiroler keizer-jager waard waren.
Die schatting was ongetwijfeld onder de markt. Op de eerste plaats Albanië lag
uit economisch en handels-politiek oogpunt aangewezen op Oostenrijk-Hongarië en
Italië, maar vooral op de Donau-monarchie. De vooroorlogsche cijfers toonen dat
duidelijk aan. Die bedragen - men kan het, gezien den uiterst achterlijken toestand,
waarin Albanië zich bevindt, gemakkelijk begrijpen, beliepen slechts ongeveer 10
millioen goudfranken en legden derhalve weinig gewicht in de schaal.
Doch deze waren andere aspecten aan de Albaneesche kwestie. Servië in het bezit
laten van de Albaneesche kust beteekende voor Oostenrijk-Hongarië een breken met
haar politiek, welke er opgericht was. Servië, het roerige, opgroeiende koninkrijk
economisch klein, economisch afhankelijk te houden. Zoolang Servië geen uitweg
bezat over zee, was het gebonden aan de handels-politiek van Weenen,
Men moge deze harde Staatkunde afkeuren, men kan zeggen, dat
Oostenrijk-Hongarië den nieuwen tijd niet voldoende heeft aangevoeld, begrijpelijk
is zulke dusdanige gedragslijn wel. Het ging om zijn bestaan. De Slavische propaganda
- met den steun van Rusland door de Serviërs gevoerd, drong steeds meer en meer
door in het verlamde lijf der dubbel monarchie, waar de harmonie van geest en wil
steeds meer en meer verloren ging in den strijd der rassen.
Oostenrijk-Hongarije zag zich steeds nauwer omklemd door dien Slavischen
gordel. Het wist dat de uiterste linker-vleugel van Rusland reeds reikte tot in
Montenegro, dat elk jaar eenige millioenen uit St. Petersburg ontving om zijn leger
sterk te maken en volgens den meest modernen trant te bewapenen.
En nu wilde Servië dezen vleugel nog sterker en grooter maken door ten Zuiden
van Montenegro een stuk Adriatische zee in bezit te nemen, ten einde er een handelsen... oorlogshaven te bouwen.
Het ging hier om de macht in de Adriatische zee. Twee mogendheden stonden
daar reeds over elkaar: Oostenrijk-Hongarië en Italië. Hoe scherp de tegenstelling
tusschen beide ook was, de twee groot-machten waren het er over eens, dat er geen
derde mocht en kon geduld wor-
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den. Oostenrijk, dat er bovendien nog een versterking van de Slavische bedreiging
in zag, verzette zich natuurlijk het heftigst.
Zoo kwam het, dat beide mogendheden hun belofte van 1907 gestand deden en
met kracht ijverden voor een onafhankelijken staat Albanië.
De Albaneezen, d.w.z. een groep nationalisten uit het Zuiden, want in het Noorden,
in Skoetari, waren de Turken nog steeds meester, begrepen dat zij thans een eenige
kans kregen om een zelfstandig rijkje te stichten. Een vroegere Turksche staatsman
van Albaneesche afkomst Ismael Kemal Bey stelde zich aan het hoofd van een
nationale beweging, welke zijn oorsprong vond in Valona en zich naar het Noorden
uitbreidde. Met den steun van Oostenrijk werd op 26 November te Durazzo de
Albaneesche vlag, een zwarte adelaar op rood veld, geheschen en dit was het teeken
dat de Albaneezen zich onafhankelijk beschouwden.
Op die wijze verkregen de Albaneezen hun zelfstandigheid; niet door een
bevrijdingskamp, door nationale offers, maar door den wil van een tweetal
mogendheden ontstond de Staat Albanië, en Europa, bevreesd voor den oorlog,
bekrachtigde de schepping der Oostenrijksche en Italiaansche diplomatie, blijkbaar
met op de hoogte van het ongelukkig creatuur, dat aan de Adriatische zee ter wereld
was gebracht.
Spoedig bleek dat de Albaneezen in politiek opzicht en inzake cultureele
ontwikkeling nog kleine kinderen waren, dat zij nog geenszins een nationaal
samenhoorigheids-gevoel bezaten en aldus een dankbaar object werden van allerlei
kuiperijen van buiten.
Die twee eerste jaren van Albaniè's eigen bestaan waren kenschetsend. Men kon
in het voorloopig bewind enkele Albaneezen van goeden wil vinden, andere
daarentegen openbaarden onmiddelijk enkele ondeugden aan het Oosten eigen. Zoo
had ge daar in het voorloopig bewind Essad Pacha, een oud-Turksch bevelhebber,
die Skoetari aan de Montenegrijnen verkocht en in de eerste weken van Albaniës
onafhankelijkheid reeds pogingen deed om zijn nieuw vaderland weer aan Turkije
over te leveren en... toch in het bestuur van den staat behouden bleef.
De internationale contrôle-commissie en de Nederlandsche officieren, belast met
de vorming van een Albaneesche gendarmerie deden al het mogelijke om orde te
scheppen en de bevolking tot goede staatsburgers te maken. Men begon met een
grondwet op te stellen en pogingen tot ontwapening. Dat was eerder gezegd dan
gedaan. Vooral bij laatstgenoemde werkzaamheden bleek het hoe zeer de Albaneezen
hechten
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aan de eeuwen-oude gewoonten. Men kon er met de grootste moeite de Albaneezen
toe bewegen hun wapens bij het binnenkomen eener stad tegen een ontvangst-bewijs
in vervanging te geven. Velen echter weigerden zelfs dan hun wapens te deponeeren
en keerden liever naar hun bergen terug of begonnen, heelemaal in Albaneeschen
stijl, aan den ingang der stad een gevecht op leven en dood.
Overal waren er stammen die van het eerste oogenblik af in opstand kwamen.
Zelfs de kroning van den Duitschen prins Wilhelm von Wied zu Wied tot koning
van Albanië kon het nationaal bewustzijn niet tot een gemeenschappelijk kostbaar
bezit opvoeren. Zeker, daar waren daar nationalisten, meestal jongelieden, die een
tijdlang in West-Europa hadden gestudeerd, maar met hen viel er niets uit te richten.
Zij hadden de slechte gewoonten uit West-Europa meegebracht en meenden dat het
hun taak was deze in hun vaderland te propageeren.
Albanië, het onafhankelijke Albanië had geen mannen om zelf het bewind in
handen te nemen en zij die trachtten regel in het boeltje te brengen, waren van de
meest uiteenloopende nationaliteiten en kwaliteiten. Een zwerm gelukzoekers kwam
zich daar ontschepen om mede een rol te spelen in de tooneelen, welke zich daar
elken dag in operettenstijl voordeden. Een Weensch beeldhouwer was bijvoorbeeld
een tijdlang de eerste raadgever van de kroon en poogde zelfs minister van oorlog
en opperbevelhebber te zijn.
Het behoeft geen verder betoog, dat bij een dergelijken stand van zaken het
zelfstandige Albanië een uiterst vruchtbaar terrein was voor internationale kuiperijen.
Noch Servië, noch Italië legden zich neer bij het bestaan van Albanië. De Serviërs
leverden de opstandige stammen wapens en munitie en Italië deed nagenoeg hetzelfde.
De diplomatieke agenten, welke bij het jonge hof geaccrediteerd waren hielden zich
dag in dag uit bezig met intrigeeren. Vooral de Italianen speelden een verraderlijken
rol. Tijdens den geweldigen Juni-opstand van 1914, waarbij het onafhankelijke
Albanië ten zeerste bedreigd was, werden Italiaansche agenten op heeterdaad betrapt
met het geven van lichtsignalen aan de rebellen en uit de gevonden papieren bleek
duidelijk dat, zooals de Nederlandsche kapitein Fabius in zijn ‘Zesmaanden in
Albanië’ zegt, Italië in Bari en Bridisi een troepenmacht klaar hield om Albanië
onmiddelijk te kunnen bezetten.
Wij vonden, vervolgt aldus deze schrijver, in de aanteekeningen van Murichio
(een der Italiaansche agenten) de juiste samenstelling van
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die troepenmacht, maar ook bleek uit een kasboekje, hoe verscheidene, ons reeds
verdachte individus, groote sommen gelds van hem hadden ontvangen.’
Toen reeds strekte Italië de hand uit naar Albanië, dat het zelf hielp stichten.
De toestand van het jeugdige koninkrijk was hopeloos en het kon zich zelf niet
redden; het was arm, dood-arm in alle opzichten, in bezit, in cultuur, in orde en in
nationaal bewustzijn. En de voorspelling van zoovelen dat de Albaneezen alleen
door een vreemden staat konden geregeerd worden, scheen in vervulling te gaan,
toen de wereld-oorlog uitbrak mede om en door Albanië.
Na de geweldige worsteling bleef Albanië onder nagenoeg dezelfde
omstandigheden behouden. Orde en eendracht ontbraken nog steeds en alleen de
tegenstelling tusschen grootere staten was de voornaamste hoeksteen voor de jonge
republiek. Het machtige Oostenrijk-Hongarije had thans afgedaan, doch Italië vond
nu aan de Adriatische zee tegenover zich het uitgegroeide Servië, het groot-geworden
Yougo-Slavië, dat door brutaliteit, jeugdige kracht en diplomatieken zin aanvulde
hetgeen het aan macht te kort kwam. In Versailles, waar Yougo-Slavië zich
verzadigde, dong het ook naar de Adriatische kust, doch het moest zich door den
tegenstand en het werkdadig ingrijpen der Italianen tevreden stellen met een klein
haven-aandeel. Het sloot op 12 November 1920 met Italië het verdrag van Rapallo,
goedkeurende de verdeeling van de Dalmatische kust, maar de strijd om de Adriatische
zee was daarmee niet geeindigd. Yougo-Slavië had slechts een wapenstilstand
aangegaan. De belangen van het groot-geworden Servië bij de havens der Albaneesche
kust en ook bij Saloniki, zijn van zulk beslissend gewicht, het oude streven der
Serviërs naar het groote Balkan-rijk zoo hoog en onstuimig, dat het waarlijk al te
naïef zou zijn te veronderstellen dat Belgrado met wat het noemt de halve oplossing
voldaan was.
Trouwens uit de feiten, uit de daden der Serviërs bleek voldoende dat zij hun
pogingen om Albanië in bezit te krijgen of althans tot een protectoraat te maken, niet
opgaven. Met alle middelen trachtten zij Albaneesche stamhoofden voor zic hte
winnen. Wapens en geld waren natuurlijk de voornaamste, met het gevolg, dat nieuwe
beroeringen het zwakke leven van den jongen staat kwamen schokken.
Italië, beducht voor zijn heerschappij in de Adriatische zee, kon dat alles niet met
gekruiste armen aanzien, te meer niet, waar het, gelijk
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boven uiteengezet, sinds lang het oog gericht had op de Albaneesche kust, welke
terzelfdertijd een goed terrein was om een gedeelte van zijn over-bevolking te spuien.
Zoo werd de tegenstelling tusschen Yougo-Slavië en Italië om Albanië al scherper
en scherper en toen eerstgenoemd land zijn overeenkomst sloot met Frankrijk,
antwoordde Italië daarop met het verdrag van Tirana, waarbij Albanië zich feitelijk
onder protectoraat plaatste van Italië.
Voor Albanië kan deze vazaliteit een zegen zijn. Vroeger hebben wij reeds
aangetoond, dat alleen een vreemde mogendheid met een sterken arm in staat zal
zijn in dit gewest orde te scheppen en den Albanees tot een staatsburger te maken.
Italië is zeker daarvoor de eerst aangewezene. Tusschen Albanië en Italië waren
historische banden, waarvan men nog brokstukken vindt in de Albaneesche taal, en
zelfs op de wegen van dit achterlijke landje. In Zuid-Italië wonen een paar honderd
duizend Albaneezen, van wie er velen kunnen gebruikt worden om hun landgenooten
op te voeden tot beschaafde onderdanen, gehoorzamend aan een modern, centraal
gezag. Maar vooral is er sympathie tusschen beiden, die evenwel, 't moet gezegd,
zijn groote kracht put uit den haat tegen de Slaven, welke bij vele Abaneesche
stammen overheerschend is.
Zoo kan men dan ook van het pas afgesloten Italiaansch-Albaneesch verdrag een
nuttige uitwerking voor Albanië verwachten en men zou het met het Albaneesche
parlement, dat er in ziet een beveiliging, een versterking van zijn staat, zoowel naar
buiten als naar binnen, haast hartelijk kunnen toejuichen ware het niet, dat met deze
overeenkomst in de Europeesche politiek een toestand werd toegespitst, welke vol
gevaren is voor den vrede.
Sommigen hebben dezen vergeleken bij dien van 1914. Inderdaad-daar is veel
overeenstemming, doch men begaat geen overdrijving met te zeggen, dat de stand
van zaken scherper is dan voor het uitbreken van den wereld-oorlog.
Twee groote mogendheden hebben zich de met gevaarlijke politiek van den Balkan
rechtstreeks verbonden. Italië zet vasten voet in dezen heksenketel, waarmee het met
de volle borst ingaat tegen de idee van de Balkan aan de Balkan-volkeren’, de politieke
leer, waarvan Yougo-Slavië de verdediger is, omdat zij ongeveer hetzelfde beteekent
als: ‘de Balkan of 't grootste gedeelte, aan de Serviërs’.
Om dit streven te verwezenlijken deed Servië voor 1914 een beroep
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op Rusland; het wist zeer behendig te profiteeren van de oude tegenstelling tusschen
Rusland en Oostenrijk-Hongarije. Thans heeft het grootgeworden Servië hulp gezocht
bij Frankrijk. Nu verkondigen de Serviers weer: ‘wij en de Franschen hebben een
leger van zooveel millioen soldaten’, en zij spelen verder hetzelfde diplomatische
spel als voor den wereld-oorlog. Deze is slechts een persoons-verandering. Frankrijk
is in de plaats getreden van Rusland, Italië in die van Oostenrijk-Hongarije.
Oost en West, die, volgens de woorden van Kipling ‘Shall never meet,’ zijn tot
elkaar gekomen, en dat belooft niets goeds voor Europa.
Yougo-Slavië ging naar Frankrijk om hulp te zoeken tegen den overmachtigen
tegenstander in Albanië: Italië. En Frankrijk, dat zijn veiligheid met alle mogelijke
verdragen in een papieren huisje tracht te beschermen, dat, bovendien nog voor de
Italiaansche-Fransche tegenstelling staat, was onmiddelijk bereid een verdrag te
teekenen.
Italië antwoordde daarop met een tweede nog scherpere Albaneesche overeenkomst.
Nu heet het wel, dat al die verdragen tegen niemend gericht zijn en slechts den
vrede beoogen. Maar dat diplomatiek praatje geniet na de ondervinding der
vooroorlogsche jaren nog weinig geloof. Met die verdragen gaat het als met een mes:
het hangt er slechts van af hoe en door wie het gebruikt wordt.
In welken geest deze overeenkomsten moeten worden opgevat blijkt het best uit
de gedragingen der betrokken partijen. Yougo-Slavië laat geen gelegenheid
voorbijgaan om den haat tegen Italië aan te wakkeren; het gebeurt op dezelfde wijze
en met evenveel bitterheid als vroeger tegen Oostenrijk-Hongarië.
Dan is er - wat nog meer zegt - de koortsachtige bewapening. Sinds het Albaneesche
pact van November '26 spant Yougo-Slavië zijn uiterste krachten in om zijn
Wester-grenzen zoo sterk mogelijk te maken, het leger te reorganiseeren en modern
uit te rusten. Langs alle kanten rolt het oorlogs-materiaal binnen en Frankrijk, inderdaad Frankrijk - steekt daarbij als bondgenoot reeds een aardig handje toe:
honderden millioenen franks als voorloopige bewapenings-credieten en veel
krijgsbenoodigheden. Dat zijn de gouden en stalen ketenen waarmee Frankrijk zich
reeds vast gebonden heeft aan de plannen van Yougo-Slavië.
Van den anderen kant ziet men in Italië hetzelfde gebeuren. Ook hier een enorme
versterking in de grensstreken. Italië heeft een voorsprong; zijn leger is thans vier
maal sterker dan dat van Yougo-Slavië, doch
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wanneer laatstgenoemd land in 1929 zijn legerorganisatie zal hebben doorgevoerd,
zal Italië slechts 1½ maal sterker zijn.
De botsing tusschen Italië en Yougo-Slavië, dat zich sterk en overmoedig voelt
door zijn bondgenootschappen, vooral met Frankrijk en welks vorm en wezen tot
den oorlog zijn voorbestemd, lijkt dan ook onvermijdelijk en, in verband met de
wijziging in de krachts-verhouding een gebeurtenis voor de naaste toekomst. De
vraag is: Zal Frankrijk bij die afrekening toekijken of er woordje meespreken?
Yougo-Slavië zal, indien Italië niet den tijd bepaalt, slechts een beslissing trachten
af te dwingen, wanneer het zeker is van den daadwerkelijken steun van Frankrijk.
Het wil zijn spel van 1914 herhalen en de vrees bestaat, dat de sluwe diplomatie van
het Oosten wederom die van het Westen in haar netten krijgen zal. Zij speculeert op
de Fransch-Italiaansche tegenstelling, gelijk zij vóór 1914 zeer handig profiteerde
van den Oostenrijksch-Russischen belangenstrijd op den Balkan. En Frankrijk, dat
Yougo-Slavië meent te moeten gebruiken voor zijn hegemoine-politiek, gelijk Rusland
in den tijd Servië aan den wagen spande van zijn Slavische staatkunde, zal
waarschijnlijk in deze den rol van Rusland voortspelen. Nimmer was de Oostersche
politiek sterker gebonden aan het Westen dan thans. En dat is het groote gevaar voor
Europa.
Daar wordt wel gezegd dat de verbindingslijn tusschen Oost en West een waarborg
is voor den vrede. Het zou kunnen zijn, maar in dit geval, loopt de lijn Oostwaarts
sterk af naar den oorlog en de kans bestaat dat het Westen - Frankrijk met al zijn
nieuwe bondgenootschappen - in die richting zal afglijden.
Te meer dreigt dit gevaar wijl Italië's strategische postiie zwak is. Het wordt
tegenover twee fronten geplaatst en zijn levensbelangen in de Middellansche zee zal
het zonder hulp niet kunnen verdedigen. Engeland is de eenige mogendheid welke
daartoe in staat is en van Albions houding zal dan ook weer de beslissende invloed
uitgaan op de komende gebeurtenissen.
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Grondslagen voor een nieuwe Kunst.
door Gerard Walschap.
Een inleiding (‘die de deur dicht doet’).
Spreek mij niet tegen in uwen geest, noch tracht mij schriftelijk te weerleggen, althans
zoo gij geen redacteur zijt van een tijdschrift der jongeren.
Ik ben van plan een boek te schrijven, maar niet van plan het te vullen met de
opinies van autoriteiten en anderen, d.w.z. met de razendmakende gemeenplaatsen
die vier eeuwen na de uitvinding der drukkunst in ons intellektueel verkeer geworden
zijn wat nickelen munt is in den kleinhandel.
Dat veronderstelt een hoogen graad van verwaand- en verwatenheid en Goddank,
die heb ik!
De eerste waarborg, zooals gezegd, is dat ik niet wil tegensgeproken worden. Ik
ga nl. zoo maar beweren en dit dan nog niet op een fijne en spitsvondige, maar op
een rudimentaire manier. En het zal daarmee zijn zooals b.v. met het sermoon over
de rechtvaardigheid Gods: den dag daarna heeft de predikant het over Gods
barmhartigheid en spreekt zijn vorig sermoon tegen. Welnu, dit boek zal zeer
algemeen blijven. En daar het nu toch eenmaal ons fatum is onze voorzaten na te
praten, heb ik verkozen zoo'n algemeene algemeenheden te gebruiken dat er niemand
of iedereen jaloersch kan om zijn. Ik schrijf dus niet over uit het boek van Die en
Die, ik schrijf wat Jan en Alleman (ook een autoriteit) weet en zegt; dan kan ook
niemand reclameeren. Zoo'n collectie meeningen, uitspraken, inzichten, opvattingen
ga ik in een syllogistische slagorde rangschikken en dit leger des heils zal een
offensieven oorlog voeren met of zonder vijanden. Achteraf zal blijken dat het met
behulp der gemeenplaatsen niets anders zal verdedigd hebben dan wat ten slotte
gedurende de laatste tien jaren alle scribenten van mijn ouderdom of jonger in gazet,
weekblad of perio-
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diek hebben geschreven. De slotsom van al die gemeenplaatsen zal dus een nog
grootere, een monumentale, een hyper-gemeenplaats zijn.
Die gemeenplaatsen zullen bovendien, zooals men dat klaar uitdrukt, ‘geen steek
houden’.
Ik zal b, v. schrijven: ‘Dit is de eeuw van Charles Lindbergh’. Gij zult zeggen ‘Dit
is de eeuw van zusterke Theresia’, wat het tegenovergestelde is, en geen ongelijk
hebben. Ik zal schrijven: ‘Wij leven in een tijd van neurasthenie en snelheidsrecords,
T.S.F., kino en vliegmachienen’. Gij zult zeggen: ‘Wij leven in een eeuw van
bezinking en zelfinkeer, van verlangen naar vroomheid en contemplatie’ en gij zult
even goed gelijk hebben als ik. Ik zal schrijven: ‘Het is uit met het individualisme’
en gij zult zeggen: ‘In dezen tijd worstelt het individu zich los uit het materialisme’
en nog eens zult ge gelijk hebben.
Zoo kan ieder uit de Jan- en allemans-gemeenplaatsen diegene kiezen welke te
pas komen in zijn kraam; ik kies er uit al wat mij te pas komt in het kraam van dit
boek. Want ziehier: na als schrijver ijdele stijlpretenties en als mensch ettelijke eerste
illusies over boord te hebben geworpen, dunkt mij dat me niets schooners rest dan
mijn leven in te richten met verstand en fatsoen. Men moet zich een zeker cachet
geven, hetzij als verzamelaar van oude wapens, postzegels, sigarenbandjes,
trambriefjes, luciferdoosjes, appelsienpapiertjes of militaire uniformknoopen, hetzij
als liefhebber van jacht, wipschieten, vogelpik, domino, schaak, biljarten of whist,
hetzij als specialist-kenner van wijnen, sterrekunde, oudheden of konijnenkweek.
Kortom, men moet in het leven in iets uitblinken, om 't even in wat. Verkiest gij niets
te doen dan te slapen en, hebt gij daar de middelen toe, wel doe het, maar slaap dan
met smaak, slaap met overtuiging, slaap met wilskracht, slaap bewust van uw levens
taak, slaap met zelfopoffering. Mits dat alles wordt gij een heldhaftige slaper en wijl
nu toch reeds een heilige styliet en een heilige bedelaar de beeldenrij der tot de eer
der altaren verhevenen met hun heroische caricatuur verlustigen, waarom dan ook
maar geen heilige slaper?
Er is niets onmogelijks, behalve een heilige ‘jongere’ essayist, een ronde cirkel
en enkele andere abnormaliteiten. In essays schrijven tot den graad van heldhaftigheid
op te stijgen is nl. onmogelijk, al mag, wie weet, held heeten wie de essays leest tot
het bittere einde toe. Maar wat heeft men aan heldhaftigheid zoolang de civiele
deugdekens niet in orde zijn. Het is daarmee zooals met de literatuur. Wat heeft men
aan mooie woorden en taal als men niets heeft om daarin uit te drukken.
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Die laatste zin is, pejoratief uitgedrukt, het stokpaardje, van dit boek. Maar die het
goed met mij meenen, o.a. ikzelf, die zeggen dat dit het cachet is dat ik aan mijn
leven wil geven.
Wat klinkt dat mooi en schoon; aan zijn leven een cachet geven! Ik ken iemand
die nooit iets aan zichzelven had begrepen, altijd in zijn hart had gekeken als in een
afgrond waarin hij niets onderscheiden kon.
Vol afschuw was hij en vaak vol angst voor het duister daarin en de driften,
woestheden en hunkeringen ongetemd. Veranderlijk, vaag en onvast was daar alles
en hij dierf er niets over bevestigen.
Toen las hij toevallig dat iemand hem een bijnaam gaf zooals men b.v. zegt ‘Robert
de duivel’ of ‘Salome de wulpsche’. Hij was verrast. Zóó, dacht hij, dat ben ik dus.
Er streek een gerustheid neer over zijn gemoed. Want hij had zich altijd maniakaal
gekweld over werk, dat hij materieel niet doen kon, alsof hij het toch moest doen.
En sinds durf ik over mijzelven iets positiefs zeggen! Er heeft zich een intervieuwer
bij mij aangekondigd en, zoowaar als ik hier zit, ik ga hem spreken over ‘de geestelijke
evolutie in mijn werk!’ Ik zie nu, dank zij den bijnaam, lijn in mijn leven. Het ligt
nu eenmaal op die lijn dit boek te schrijven en wie ontsnapt aan zijn predestinatie?
Zoo worden dit opus en misschien ikzelf voortaan het product van een bijnaam. Niet
waar, literair maken wij in Vlaanderen elkander. Het is alleen maar jammer dat we
het nukkig en lichtzinnig doen, geleid door sympathietjes en verblind door politiek.
Zou men zich dan van een essayistische roeping laten afhouden door hen die
schrijven dat wij allen te veel aan dogma doen? ‘De dichter’, zeggen zij, ‘de dichter
van dezen tijd zal hij zijn die niet zal theoriseeren’. Maar terwijl zij dat schrijven
theoriseeren zij ook. Ook zij zullen dus niet de dichter worden. Hun ongeluk is dat
zij het ernstig meenen. Wij beschouwen onze eigen theorie als sceptiekers met een
‘ironisch oog’. Kunst is er om gelezen te worden, zegt A.M. De Jong, de schrijver
van ‘Merijntje Gijzen’. Kinderachtig, zoo iets, beweert Jan Engelman, dat is de zaak
der uitgevers en boekhandelaars. Joris Eeckhout vertheoriseert ons tot een ‘zeer
onpoëtisch geslacht’. Zelfs de Ward Hermansen voeren ten onzent de luxe van
‘persoonlijke opinies’ en wijzen ons onze plaats in het treurspel voor recht en
beschaving. Ach, was er maar een treurspel te stichten in dit luie, rheumatieke land,
hoeveel minder treurig zou het spel zijn dat wij vertoonen, auteurs zonder publiek
en publiek zonder auteurs. En nu, als er nog jacht joelt door ons vermathematiseerd
kunstwerk, is het die der vertwijfeling, de ‘bewogenheid’ van den kreet
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der schipbreukelingen. Weer nuchter glimlachen we over onszelf. Overigens voelen
wij ons laatste der Mohikanen...
Maar een half mensch te zijn is geen schande. Wist ooit iemand de helft van wat
hij zou moeten weten, kon hij de helft van wat hij zou moeten kunnen, deed hij de
helft van wat hij zou moeten doen, die zou een held zijn grooter dan alle helden.
Gewoonlijk echter definieert men het dier dat zijn kop rechtop in de lucht steekt als
een wezen dat in den regel niet veel uitricht en als het dan iets uitricht doorgaans
domheden doet. Als de schaalmeester van de Dom voor zedekwestie in den bak komt
zegt men: Ja, mensch is mensch. Terecht, wel te verstaan. En toen in 1922 de
Wahabieten 1500 pelgrims op bedevaart naar het heilig Mekka overvielen en den
hals afsneden in den waan dat het vijanden waren, zei men, en ook terecht: missen
is menschelijk. Met die norm gemeten is men gauw buiten het gewone en een heilige
nauwelijks een fatsoenlijk mensch. Oordeel niet, staat er geschreven in de Schriftuur.
En toch wil het er bij mij niet in dat dit karaat der menschelijkheidswaarde niet zou
mogen gewogen worden. Men zou zich mogen doodvliegen voor snelheids- en
afstandsrecords, een grammaire van het Hottentotsch schrijven of, wat veel erger is,
een ‘handboek der Nederlandsche prosodie’ maar wat de mensch waard is die zich
aanmatigt de wijding van het Dichterschap sacerdotaal te dragen en binnen te dringen
in een anders hart, dat zou niet mogen gevraagd worden. De heele wereld heeft zich
druk gemaakt over Harry Domela den superieuren vagebond die zich deed doorgaan
voor een duitschen Hohenzollerner met rechten op den troon. Die knappe kerel ‘zat’
er voor te Keulen. Een treuzelaar die zijn leven verdroomd heeft en verspild met
rijmen te zoeken, wordt gedecoreerd als hij zestig is. Dat is het verschil.
Wat begrijp ik van poëzie, niet waar? Inderdaad, ik houd niet van het proza,
gezwegen dan van de poëzie! Herlees het beroemde stuk en oordeel zelf of het niet
de gelegenheid is hem te feliciteeren die niet onderhevig is aan zulk delirium tremens
simpelijk om wat woorden. Maar geen kwaad bloed!
Geen kwaad bloed al worden hier, bij gebrek aan profeten, ook al de simpele
luyden gesteenigd die 't alleen maar effekens goed hebben bedoeld. Weg met hem
die niet zijn speeksel wil maken van den ouden-wijven-zeever! Weg met den trotsche
die weigert keersen te branden voor de vertrouwde godjes op de schapraai. Wantrouwt
hem die bleek ziet en ziek is aan zijn oogen van het bezeten zoeken in vreemde
schriftuur.
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Hij is als de bruine landlooper die om het stof uit verre landen aan zijn kleeren en
schoenen verdacht is. Het is griezelig goed naar hem te luisteren 's avonds bij de
knusse gezelligheid van de oude stoof die men nooit zal verlaten (Buiten de huiskamer
en rond de tuinhaag is immers de wereld onbekend, vol gevaar en slecht) maar te
betrouwen is hij niet. Wie hem volgt werpt zich in avontuur. En zijn wij onszelven
niet genoeg? Wat zouden wij nieuwigheid buitenshuis gaan zoeken? Philosophie,
geschiedenis, vlaamsche beweging, wat heeft dat te maken met kunst? Vie van den
fieren vlaamschen leeuw (dat is me nog eens een kerel, die!) en vie van fleschkens
bock in den V.O.S., weg met Frans Van Cauwelaert, hoerah Borms en als ze
toekomend jaar den Nobelprijs niet aan Claes of Timmermans geven is 't
onrechtveerdigheid. Overal wordt ons volk verdrukt, ons genie miskend. Zelfs in
Zweden. Het zijn de generaal Bernheims, de baron Coppées en de Van De Wouwers,
samen met joodsche bankiers, die de Nobelprijs-commissie omkoopen tegen ons.
Voelt ge hoe ik mij moet haasten met dit boek. Immers men zei me: Gij zijt te
jong om dit te zwaar en gewichtig werk goed te doen. Die, steeds anonieme, men
weet dat iemand, al wachtend op leeftijd en bekwaamheid, den durf om het te doen
en de geestdrift verliest. Doe toch in uw jeugd onvolkomen wat gij later volkomen
zult kunnen, maar dan niet meer durven doen. Eilaas, weet men wel ooit of het niet
voor 't allerlaatst is dat men brutaal durft zijn. Ook de hoovaardige en onrustige, de
zoeker die dit schrijft, wordt eenmaal aangetast door de geestelijke podagra. Ook hij
zal, misschien reeds weldra, gekamerjast en gepantoffeld, idioot zitten neuriën het
paedagogisch liedje van ‘Oost West thuis best’. Dan zal gewis ook hem den boezem
zwellen van vlaamsche fierheid als hij met de hand op de verzamelde werken van
Domien Sleeckx, Jan Renier Snieders of Jef Mennekens, kindsch en grotesk de oude
redenatie zal houden: Indien deze schrijvers in het Fransch, Duitsch of Engelsch
hadden geschreven, zouden zij thans gelezen worden door heel de wereld. Nu zijn
zij vlamingen en onbekend gebleven, maar voor ons niet minder groot. Eens zoo
laag gezonken zal schrijver dezes sentimenteel worden. Hij zal lidmaatschappen van
de Kon. Vl. Akademie en meer andere koffiekranskens op prijs stellen en kan men
ooit weten tot in welke verre besturen en commissies de arm reikt van dramaturgen,
romanciers en poëten wier werk men niet kalfsch heeft bewonderd. Daarna zal hij,
zooals het een gevierden leider past, werken schrijven van langen adem en gedegen
kennis, nl.: Leven en werken van Servatius Daams, de groote
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literaire figuur die gansch het vlaamsche geestesleven der 19e eeuw beheerscht, in
zeven ‘en ‘Het leven en de werken van Kanunnik Muyldermans’ in dertien deelen.
God beware ons allen. Eerst nog maar eens deze onbesuisdheid eer wij ons
overgeven.
Zij is zoo onschuldig, ten slotte, zoo ‘onnoosel’. Zij is waar in twee drie opzichten
en in drie vier andere dan weer niet; zij is waar voor dezen tijd terwijl zij het niet
was vroeger en het over eenige jaren weer niet meer zal zijn.
Zij is een stukje van de Waarheid en een glimpje van de Schoonheid waarvan men
vroeger een ander stukje en een ander glimpje bezat, waarvan men na ons weer een
ander stukje en glimpje zal ontdekken. Zij is ten slotte alles wat wij aan kruimels
toegeworpen krijgen, wij hunkeraars naar het eeuwige: kunstenaars, menschen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

67

Kronieken.
Kunstkroniek.
Tentoonstelling Karel Van Belle
Toma Rosandic,
Over- museums en conservators.
Al aanstonds bij het binnentreden der zaal Oor, waar Van Belle van 12 November
tot 1 December tentoonstelling hield, wierdt ge getroffen door het obsedeerend
terugkeeren van eenzelfde type. Langshenen de wanden staat hetzelfde ronwangige
krullebolleken u aan te staren met groote, zwarte, wijduitstaande kijkers; geen schoon
kind, maar een interessant kind, dat uit vreemde streken schijnt te komen en met
groote vraagoogen den wereld uitkijkt. En overal hetzelfde type der vrouw (met
kleine variante wordt het een Tijl Uilenspiegel en een St. Franciscus): fijn,
hypergevoelig, broos, al te broos om in dezen wereld rond te wandelen; vroege smart
heeft het lang ovaal gelaat afgeteerd en afgebleekt; ze dragen over hen en in hen de
angstige spanning van een schichtige achtervolgde hinde; en men meent tranen te
hooren droppen. Hun profiel is opgebouwd in een teere lijn, him hoofd nijgt voorover
als doorwegende bloementrossen, hun armen zakken door in moedeloosheid, en in
hun oogen ligt een afgrond van verborgen zieleleed.
Een model? Ik denk eerder de uitstraling van eigene zielstoestand die steeds
dezelfde blijvende zich steeds herhaalt. Van Belle is romanticus, op en top, in dien
zin dat hij zich vreemd en onvoldaan voelt in den huidigen tijd en zich gaarne opsluit
in ivoren torens; hij moet een hekel hebben aan den wereld van thans met zijn brutalen
triomfkreet over veroveringen en uitvindingen; de voelhorens van zijn overgevoelige
ziel stooten hun fijne vezelen zeer aan de ruwheid van den buitenwereld, en de dichter
trekt zich terug in de schelp van eigene zieleleven. Hij leeft in een wereld van
droomen, hij plooit over de eigene ikheid, en als bij elken romanticus is zijn werk
een bittere klacht, en een lange kreet van weemoed. Het is dan ook niet te verwonderen
dat de kunstenaar zoo gaarne vertoeft bij verloopen eeuwen, zijn droomen uitspint
in tijden en stoffeert met personen die zouden gewalgd hebben van veramericaniseerde
zeden, hun waarde wisten te liggen in sierlijkheid en gratievol
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gebaar; vrouwen in crinoline, vrouwen in 17de eeuwsche kleederdracht, vrouwen
die gaan gelijken op spaansche of soms op prac-raphaelitische iguren. Nogmaals
geen vooropgezet streven, geloof ik, maar een uitwas van eigene aandoening, de
drang naar romantisch exotisme. En ook al ware het nu anders, wie zou durven
beweren dat hij, bewust of onbewust, niet aanleunt bij de eene of andere school,
(liefst een alleroudste school, volgens de tegenwoordige strekking).
Modern is Van Belle dus geenszins; het is eer een René redivivus, innerlijk toch;
want verwacht u niet te staan voor een bleeken jongen met ‘l'orgeuil de porter le
front le plus pâle’; ge staat integendeel, en 't eerste oogenblik brengt dat eene zekere
verwondering, voor een jongen kunstenaar met blozende gezondheid. Maar des te
beter dat zijn kunst niet te wijten is aan de zwartgalligheid van eene slechte
spijsverteering, het is een bewijs te meer voor de rechtgeaardheid en de innerlijke
waarachtigheid dezer kunstvisie. En mag ik zeggen dat het een waar genoegen is, na
al het opdringerig gedoe van mannen en vrouwen die baldadig uit het kader springen,
en na de lawaaierige kleur, te verpoozen in dezen wereld van fijne zielen, en fijn
gedoe; wel wat te geparfumeerd, te zwak van wil, te bloedloos; hij is ziekelijk, stemt
u wee, hangt over u de willoosheid van eene geestelijke malaria, maar hij is teer, en
soms gekleurd met een tikje spaansche grandezza.
Niemand zal het werk van Van Belle in onverschilligheid voorbijgaan; men kan
schelden, op zijn anachoronisme, en zijn romantisme maar zal toch genieten van de
techniek, van den fijnen stielman, van de stijlvolle handen, de losse en zekere
teekening, en van de fijnheid van toets waarmede de kleuren worden aangelegd
(graag op triplex); delikate, veelal gedempte, vergane tonen, soms rood, maar in geen
geval oplaaiend vurig rood. Er dient ook gewezen op de rijke verscheidenheid; eerst
de reeks gedempte smartkreten: ‘moedervreugde’ die haar kind tegen de wang
aanstrijkt en luistert naar den stap van het naderend ongeluk; ‘de reuk’, waar de
extase van de wulpsch uitgestokene lippen raakt aan de lijn van pijn en smart; de
lieve-vrouwenbeelden moeten ook in deze serie vernoemd, (b.v. de Moeder Gods
met de wonderen bloemenkrans); en bovenal het uitdrukkingshoofd, uit den tijd van
Buckingham, wien in al zijn gepraal de weemoed sypelt uit oogen en alles: ‘sunt
lacrymac rerum’ Daarnaast hebben we ‘de herfst’ met de schoone kleurengamma,
en dan die leuke Tijl en Lamme; de eeuwige idealist speelt op de fluit voor zingende
vogelen, Lamme met dikke paterstronie (zegde
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ik niet dat Van Belle een romanticus is?) vindt zijn zaligheid in de sappigheid van
appelen. En welke speelsche en warmhartige fantasie is er aan 't dichten in ‘de
uitgewekenen’ waar de H. Familie door een poort uitrijdt naar de onzekerheid wijl
de armen neerknielen, op viool hun liefde uitzingen, de welgedanen schaterlachen
en de rijken hooghartig heenspoeden; een meesterstuk van sprookje voor techniek
én schikking en kleur en bijzonderheden. Alleszins een ongewone tentoonstelling,
in één en anderen zin.
*

**

In Septembernummer van Elsevier's maandschrift, schrijft J.R. Van Stuwe een
geestdriftig artikel over den dalmatischen beeldhouwer Rosandic (Rosandisdj) wiens
naam wereldberoemd zou zijn als hij maar niet immer in de schaduw stond van den
meester Ivan Mestrovic (deze exposeerde o.m. te Antwerpen kort na den oorlog.
En nochtans is hij even groot kunstenaar, minder eerzuchtig wel, minder over de
grenzen bekend, maar even machtig van scheppingsdrang en verbeeldingskracht.
Mestrovic kan maar leider heeten in zooverre hij de drager werd, de pionier, die
anderen meevoerde in zijn geestdrift; Dat Rosandic fijner, dieper is dan zijn beroemde
landgenoot, wiens onbedwingbare scheppingskracht schijnt uitgewoed te zijn, en
wiens latere werk in schrijfster niet meer dezelfde sensatie wekt, zal langzamerhand,
naar zij verwacht, wel de gangbare meening worden. De stugge kunst van Mestrovic
neigt meer naar onderdrukking der emotie; Rosandic naar de natuurlijke openbaring
ervan.
Rosandic werd in 1878 te Spalato met de indrukwekkende puinen van het
diocletiaansch paleis geboren, op de schoone kust van Dalmatië, grillig, gebroken,
met tallooze kleine beboschte eilanden en baaien, en met eene weelde van kleur.
Daar leeft een ras van oermenschen met primitieve gevoelens, die eigenlijk instincten
zijn (zegt J.R. Van Stuwe). De kunstenaar maakte als jongeling reeds kennis met
Mestrovié, die iets jonger dan hij, naar Spalato was gekomen om zijne opleiding tot
meester-metselaar te voltooien, iets wat in die zuidelijke landen, veel meer inhoudt
dan bij ons. Ze werkten samen te Weenen en ondergingen er Metzner's invloed naar
het kolossale, want de Duitsch-Oostenrijksche school heeft een veel grooter invloed
gehad op de Zuid-Slavische jongeren dan Rome of de klassieken; een soort cultus
van het leelijke en oersterke en massale
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neemt de plaats in van schoonheid en lieftalligheid. Later gaat hij naar Rome,
Florentië, Venetië, naar Parijs en ligt er in de smalle uitgestrekte figuren die hij toen
beeldhouwt een herinnering aan het werk van Karl Wilfert. Evenals Mestrovié
jarenlang werkte voor den nooit uitgevoerden tempel van Kossovo, werkt Rosandié
dees laatste jaren met alle inspanning aan het Petrinovc-monument, een grafkapel
op het eiland Brazza-tegenover Spalato. Boven den autaar praalt de graflegging van
Jezus, in stijlrijke groepeering, een meesterlijke afbeelding van smart en teederheid.
Geen Donatello, noch Verrocchio en geen Mestrovié in den. tegenwoordigen tijd
kan de gevoelige fijnheid in de opvatting benaderen Voor dit werk alleen zou Rosandic
eene eerste plaats verdienen in een geschiedenis der beeldhouwkunst van den
tegenwoordigen tijd.
Hij is een geboren kunstenaar; een geboren kunstenaar schept werk, waar de
gemaakte kunstenaar, de man die technisch volmaakt is maar de goddelijke
begeestering mist, van rilt; onbegrijpelijke smaak, ongeeigende grondstof, zwakke
techniek, vreemd-ernstige onderwerpen, talloos zijn de eigenaardigheden in het werk
van den geboren kunstenaar. Hij weet ze best, maar telt ze nauwelijks. En hij op zijne
beurt rilt met ongeveinsd afgrijzen van de koelheid, de weloverwogenheid, de sierlijke
schoonheid en de technische volmaaktheid van het werk van een ander
En hij is uiteraard rechtstreeksch houwer in steen en snijder in hout geweest. Hij
boetseert niet in klei, zijn beeld is kant en klaar binnen den boom of het blok en hij
moet het daaruit precies zooals hij het heeft gedacht te voorschijn brengen.
Verandering tijdens de bewerking is onmogelijk. Dit eischt een scherpe concentratie
en volmaakt technische vaardigheid. En die concentratie op een denkbeeld deed hun
vanzelf neigen naar het monumentale boven de loutere natuurafbeelding uit. Hij
streeft naar een eenheid van vorm, die de natuur niet kent.
***
Karel Van de Woesteyne heeft het in Elsevir's maandschrift aan den stok met het
bestuur van werving en bijzonder met het bestuur van plaatsing van het museum van
Brussel. Het zoogenaamd modern museum telt te veel doeken die opklimmen tot de
jaren 1830, en ten deele daardoor van eene hoedanigheid waar zelfs de meest
achterlijke burgerij van het verstafgelegen provintiestadje geen den minsten eerbied
voor hebben kan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

71
Een waarlijk modern museum moest ons enkel inlichten over de evolutie der
hedendaagsche kunst hier en in het buitenland bij repraesentatieve werken; al wat
meer dan, laat ons zeggen, vijftig jaar bestaan heeft, kon heel goed geplaatst in het
bestaande museum voor oudere kunst. Een modern museum heeft geen historisch
opvoedkundig doel, volgens schrijver; en zelfs al stond men op dit standpunt, dan
zullen eenige welgekozen en goed-tentoongestelde werken het beoogde doel beter
bevorderen en bereiken. En die veelheid maakt volkomen onmogelijk de werken
oordeelkundig op te hangen tot een juiste waardeering; en immer komen er nieuwe
‘schatten’ bij en de jongere waarlijk moderne kunst blijft staan voor de deur. Deze
vaststellingen als koeien lokken van lieverlede de vraag uit, waarom er dan niet wordt
geschift, waarom men het middelmatige niet naar den zolder verwijst of naar het een
of ander aan kunst-arm stadje dat er dankbaar voor wezen zou.
‘Ik ben gaan vreezen dat de hoofd-conservator al te zeer onder de plak voor eene
commissie van toezicht staat; hij mag wel verhangen en herinrichten maar van
verwijdering is er geen spraak, althans niet in de gewenschte mate die de radikaalste
moest zijn’. En voor het aankoopen is de rol van den hoofdconservator nauwelijks
van consultatieven aard; hier is de minister bijna volledig baas; maar tegenover
minister en conservator staat, met haar volledig veto-recht, waar zij duchtig gebruik
van weet te maken, de plaatsings-commissie, die den naam draagt van commission
de musée de Bruxelles. Wordt een werk, met of zonder tusschenkomst van den
conservator, door den minister aangeworven; wordt het door genen of dezen maecenas
in volle bezit aan den staat geschonken, wordt het door dezen of genen liefhebber in
bruikleen aangeboden, dan dient het nóg gekeurd door bovengenoemde commissie.
En de leden dier commissie worden voor heel hun leven aangesteld; zij zijn
onaantastbaar en slapen op beide hunne ooren. Maar nu, naar aanleiding van een
geweigerde Modigliani, heeft Verweylen de bel aangebonden, en de zaak van het
museum te berde gebracht. En hij bracht aan:
1) dat de 19de eeuwsche fransche schilderschool (en men mag er de duitsche, de
engelsche en de nederlandsche aan toevoegen) te Brussel haast niet vertegenwoordigd
is: de beste impressinoisten ontbreken; geen enkele Cézanne, geen enkele Van Gogh.
En onze eigene meesters zijn even karig bedeeld.
2) sommige werken, voor enkele jaren voor eene korst brood te koop, gelden thans
duizenden.
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3) de ‘gehelmde man’ van Rembrandt, uit het museum van Berlijn, werd indertijd
door de Belgische commissie geweigerd.
4) om van de Belgen te zwijgen, werd de toegang ontzegd aan een Forain, een
Signac, en Vuillard, een Marquet, Flandrin, Dethomas, d'Espagnat, Vlaminck,
Modigliani, Zuluoga, John Lavery.
En zoo komt het dat twintig duitsche stadjes Brussel in deze vér vooruitzijn, en
dat Grenoble, toch geen wereldstad, binnenkortrijker bedeeld zal zijn aan moderne
belgische kunst dan ons eigen museum. De belgische commissie, zegt Vermeylen,
heeft aan België millioenen doen verliezen omdat zij bestaat uit ‘anachronismes
insubmersibles’.
Deze torpedo-rede bracht heel wat herrie te weeg; Carton de Wiart, voorzitter der
commissie bekende dat de leden niet langer voor het leven mochten benoemd, en
dat er zalen dienden toegevoegd voor waarlijk moderne uitingen der internationale
kunst; en de minister was toegetreden, maar ondertusschen is aan minister Huysmans
het voetje gelicht, en men wist hem heel genegen aan de modernen. Zoodat afwachten
de leus blijft.
Iedereen zal dat rekwisitorium met beide handen onderschrijven; en toch ligt er,
- voor de toekomst eerder dan voor 't oogenblik, want waar de modernen zoo schaarsch
voorkomen, ware de zorg voorbarig - een zeker gevaar in het mercantilisme van den
tegenwoordigen kunstwereld; het op en neergaan van sommige kunstenaars dreigt
wel eenigszins te lijken op het op- en neerdrijven van acties; een trust verzamelaars
jagen op den gepasten oogenblik een vedette de hoogte in, en laten zakken als de
operatie haar maximum opbracht. En 't ware treurig, zoo het museum een
wetenschappelijk diagramma werd van die kunstbeurs-operaties.
J. HALLEZ.
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Nederlandsche Letteren.
Om het éêne vaderland
A. Van Duinkerken: Onder Gods Oogen.
Uitg. A. Stols, Maastricht.
A.J. Mussche: De twee Vaderlanden.
Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
H. Marsman: Paradise regained.
Uitg. De Gemeenschap Utrecht.
Dirk Vansina: Het Boek der Liefde.
Uit. N.V. Leeslust, Antwerpen.

Wies Moens moge tijdelijk zwijgen en ingekeerd het moment verbeiden van een
tweeden en rijkeren bloei, zijn bevruchtende invloed werkt steeds door, in Vlaanderen
niet alleen, ook in het Zuidelijke Holland. Meer dan het aanwakkerend woord van
Dr Moller, meer dan de bezweringen van Pieter van der Meer hebben dààr het
voorbeeld en het vers van Moens ingewerkt op het gemoed van de ontwakende
Roomsche jeugd, die rond 1922 haar nieuwe Roeping bewust werd.
Het is geen wonder dat deze jeugd zoo ontvankelijk is gebleken voor het bevrijde,
warme, losse rythme van den Vlaamschen idealist en dichter, die van uit de
bevangenheid zijner cel het verlossende lied zong van menschenliefde en van geloof
in een schoonere nieuwe wereld. Daar leven, ondanks alle schakeeringen, zekere
verwantschappen tusschen Vlaanderen en de Zuider provincies van Nederland,
waarvoor de noordelijker Nederlander niet gevoelig is of weinig waardeering voelt.
Het wil me voorkomen dat onbewust er iets van dit wezensverschil tusschen Noorden Zuid-Moerdijk ligt uitgesproken in de kritieken van den Noordbrabander Feber
in de Maasbode en den Utrechtenaar A. Kuyle in De Nieuwe Eeuw over Anton Van
Duinkerken's eerste verzenbundel: Onder Gods Oogen.
Deze bundel verdient noch Feber's triomfantelijken bazuinstoot, noch Kuyle's
nijdige geringschatting. Dat me deze bundel geen voller bevrediging gaf ligt... ten
deele aan mezelf. Mijn verwachtingen waren gespannen op de enkele gedichten van
Van Duinkerken, die me uit Roe-
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ping reeds bekend waren: ‘Lof der Zeevaarders’, ‘Lof der zonderlinge Zielen’ en
vooral ‘Volk in de Processie’. Maar de aanvang van dezen bundel is van een
onpersoonlijke ondichterlijkheid:
- Pijnlijke paden, dorenbegroeide
voeren den eenling naar 't hart van zijn volk;
zelden zal deernis neerzien uit oogen
van wie hem ontmoeten;
tóch zal zijn liefde, bij 't kruisen der wegen,
schalen vol moeizaam-verzameld geluk
stortende legen. -

Zoo moet ik doorheen acht krachtelooze, vormzwakke Moensiaden zonder Moens'
kinderlijke opgetogenheid, zonder gespannenheid, zonder dwingende bewogenheid,
zonder duidelijk persoonlijk accent of innerlijk rythme, vóór ik weer de Lof der
Zeevaarders onder de oogen krijg:
Mannen der trans-atlantikers, mijn broers,
in mijn bloed is een heimwee naar zee, ...

Dit wordt wat anders dan het opzettelijk apostolaat, dat de poezie uit haar eenig
mogelijke sfeer rukte en tot een dienstbaarheid dwong waaronder ze verschrompelde.
Daar bengelen nog slappe verzen tusschen, maar niettemin, er zit ontroering in dit
gedicht, daar klopt iets in als het stampen van een motor. Maar schooner, milder,
voller, meer van poezie gespannen is het warme, innige gedicht dat volgt:

Volk in de processie
Voorop Meiereiers met rond gezicht en zoetjes zeurende stem,
nog mensen van vroeger, eenvoudig goed als de herders van Beteljem,
maar die van West-Brabant zijn taai en rauw als de bast van een wilgeboom,
hun ogen zijn nat van de wind en ze bidden als iemand, die praat in zijn droom;
de kleiboeren, deftig in 't Zondagse pak, gaan rechtop met hun stevige kop
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en als van een ouwe, statige klok, gaat hun plechtige harteklop;
dan poldergasten met brede mond en hun overhemd puilt uit hun broek,
hun vrouwen dragen een teirlingen schort en een bonten omslagdoek,
de keuterboerkes lopen gebukt als een man, die een kruiwagen douwt
en telkens waaien hun kaarsen uit; en achteraan komen gesjouwd
de mannekens uit de gestichten: hun ouwe vel staat zoo strak
dat je d'r doodskop eronder kimt zien; ze prevelen op hun gemak
hunnen houten paternoster af, en ze zijn nog niet midden in
de Droeve Misteries of 't poldervolk zet de Glorievolle-n-al in.

Daar staan verder in dezen bundel nog wel krachtelooze verzen als De Vreemde
Man, Het Lied van den Gek in den Regen, zoo schraal van geest en expressie naast
dat sugestieve versje van M. Nijhoff: Het Lied van den Simpele; er komen nog
onplastische beelden voor als: ‘planeeten wringen zich in Keplers wetten,’ maar om
de Lof der Zeevaarders, de Lof der Simpele Zielen, Processie, Ontdekking, Envoi
en een drietal andere gedichten, wil ik gaarne over de onpersoonlijke verzen
heendenken en me verheugen om de milde menschelijkheid en gulle liefde voor de
eenvoudigen van hart uit het Brabantsche platteland, die hier tot de orde der
schoonheid werden verheven en gedragen worden op een zuiver zingend rythme.
Maar vooral: daar ligt iets in van het onnoembaar geheim en het onvatbaar heimwee
dat alle dichterhart bewoont; daar is iets voelbaar in van de ruimere verten en het
dieper orgelen der ziel dat u dadelijk treft en ontroert in den eerste bundel van A.
Mussche: De twee Vaderlanden.
***
Achiel Mussche. De hartstochtelijke psalmist, heeft Durk Coster hem geheeten.
Maar een psalmist dan wiens levenseenheid door een groote tweespalt werd gespleten.
Zooals Henriette Roland Holst tusschen twee werelden, de materialistische en de
spiritualistische, geslingerd wordt; zooals Urbain Van de Voorde, gemartelde
worstelaar, tusschen twee polen: God en de wereld, wordt gesleurd, zoo werd Achiel
Musche's-jeugd gepraamd tusschen de twee vaderlanden van zijn hart: het Vaderland
der Zielen en het vaderland der menschen. Eens ging de jeugd van zijn leven open
op eenwereld van schoonheid en heil. Hij zag hoe God de valleien met wolken van
bloemen overbloeide; hij zag ‘levens dagelijksch geheim met zijn dronken
eeuwigheidslusten’ en zijn hart was bedwelmd
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van dankbaarheid en grondeloos geluk. Maar uit deze eerste verrukking wekte hem
de nieuwe roep in den nacht. Het werd hem zoo vreemd te moede. Hij voelde de
harmonie verbreken zijner jeugd en zijn ziel werd ‘één schreien en één vlam naar
een andere donkerdere smartelijker verrukking’ In zijn hart was de tweespalt geboren
en de schrijende tegenstrijd.
O te staan op de kentering van God en menschen, licht en donker
te hangen met de vleugels van mijn leven
naar God en menschen beiden hongrend uitgestrekt.
Ik ben een door God op de handen gedragene,
zijn hoogten en verten trekken mij aan
en mijn bloed doet zijn dolende aanroepingen
op den polsslag der sterren gaan.
Ik ben een door 't leed aller menschen geslagene,
hun honger en heimwee doen mij aan,
bij nachte komen hun snikken en tranen
als donkere wateren door mij slaan.

God is niet langer het eenige vaderland waar zijn heimwee naar trekt:
er is nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile paden,
van stinkende stallen en kleumende menschen, waar ik voor sterven wil......
***
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken en dokken,
ik ben maar een kind van veel honger en een beetje vreemde teerheid en oneindige opstandige
liefde,
ik ben maar als een arme bloem van de straat.
***
O gij verre vogelaar van de metaphysische kimmen,
die mij zoo vleiend zoet lokt op de fluiten der winden,
neen neen! ik kan niet uitvliegen naar u alleen
en mij voor eeuwig gevangen geven aan de zaligheid uwer liefde alleen,
ik kan niet alleen gelukkig zijn, en ik heb zoo'n wroeging, o mijne broeders,
zoo'n berouw over 't minste uur van eenzaam heil,
wijl gij zwoegt en hongert daarbeneen.
*
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Mijn hart is, van kimme tot kimme, van afgrond tot afgrond,
zoekend het pad naar gansch God en gansch den mensch
in ééne en dezelfde liefde.

Hij zag dat de tijd gekomen was der groote kentering; spannende verwachtingen
bevingen de harten in nood en ellende, het ongeduld steigerde; opstand broeide in
de groezelige massa van zwoegers aan dokken, in krotten, fabrieken en mijnen en
midden die deinende kudde van sjouwers wilde de dichter staan of vallen met en
voor hen. Want tevens was in hem wakker geworden het mannelijk bewustzijn dat
de tijd gekomen was der beproeving en der offerdaad en hij wist ook dat wanneer
de verwachte Heiland komen zou hij een tweede maal gehoond en gekruist zou
worden, zooals Christus aan het Kruis geslagen werd. Ontgoocheling, verraad en
hoon rukten zijn droom aan flarden en de bitterheid der vereenzaming sloeg over
zijn hart. Om de menschen had hij zich afgekeerd van God, en de menschen bedrogen
zijn edelste hoop en inzichten. Beroezing der zinnen kon de pijn der ontgoocheling
niet verdooven. De brand der verzadigde lusten liet alleen de assche van walg en van
berouw. Toen kwam de liefde der vrouw in zijn leven en door haar werd dit leven
opnieuw gevoerd naar eenheid en de erkenning der groote broederlijkheden: de
broederlijkheid van vreugde en smart, de broederlijkheid van leven en dood, de
broederlijkheid van God en de menschen.
De godheid waarvan de religieuse natuur van Mussche het noodzakelijk bestaan
erkent, blijft een onbepaald en onbestendig wezen, ‘geboren uit den roes van nacht
en sterren’, smachtend en heimweeziek naar grenzen en daden, Mussche's liefde voor
God en zijn liefde voor de menschen trekken hun oorsprong niet uit het zelfde
beginsel. Hij leerde de menschen niet erkennen als zijn broeders en zusters in en om
den Vader die in den hemel is en die het tweede gebod aan het eerste gelijk heeft
gemaakt. Maar er spreekt een eerlijkheid en een overtuigdheid en een hymnische
gloed uit de beste verzen van Mussche, die door en over uw hart stuwen als een golf.
De weelde van Mussche's bewogenheid slaat soms in een weelde en een overdaad
van woorden open, Mussche is niet genezen van de rethoriek; vele verzen slieren los
en te lang, en de grenzen tusschen het vers en het proza werden te vee vervlakt. Soms
wordt het gedragen rythme van zijn hymnisch vers opeens verbroken als een golf
die gestuit wordt in haar deining of val en
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het werd vaak een moeizaam bewegen, een pogen en aanloopen vóór het zingend
hart als een vliegtuig van de aarde losraakte en door de ruimte stevenen kon. Maar
eris in het werk van Mussche een geluid van heldhaftigheid en een profetische wijding.
In Moens was er de jeugd: onbevangen, open voor alle horizonnen, bereid voor het
bloeiend offer. De stem van Mussche is voller, donkerder en mannelijker van klank.
Deze bundel van Mussche, waaruit hij het gewoon proza had moeten weren dat
er voor het innerlijk verband niet noodig was, behoort met De Boodschap van Moens,
en Het Huis van M. Gijsen in Vlaanderen en Paradise regained van Marsman in
Nederland tot het merkwaardigste dat de jongste generatie aan beloften en
vervullingen heeft geopenbaard.
*

**

Marsman heeft zijn vroeger verschenen gedichten, met toevoeging van enkele verzen
gebundeld onder den titel, die eene leuze en een verovering beteekent: Paradise
Regained. De jeugd van Marsman, geladen van droom en drift en honger naar ruimte,
en gedreven door een sterk bewustzijn van een groeiende, dwingende kracht, is
losgekomen in plotse, felle, donkere verrukkingen. Het werd in zijn Penthesilea de
roode brand van het bloed, de verteerende dronkenschap der zinnen die de
verdoemenis van God en de wereld tart. En dat duurde tot hem het teeken van den
zwarten engel der dood tot bezinning sloeg. Tusschen twee vaderlanden, tusschen
twee Paradijzen worstelt het hart van den dichter naar redding. Hij zag het teeken
van den kruisboom tegen wand; hij begreep de onontkoombaarheid van den
naderenden stap der ‘soldats de Dieu’, die Radiguet vernomen had en hij voelde dat
hij vluchten moest naar een paradijs van geestelijker schoonheid en lusten.

Paradise regained.
De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
langs blaauwe bergen van den morgen
scheert de wind als een antilope
vooorbij.
zwervende tusschen fonteinen van licht
en langs de stralende pleinen van 't water
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voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water...
een held're, verruk'lijke-meesleepende wijs:
‘het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
de morgen en nacht twee blauwe matrozen wij gaan terug naar 't Paradijs’.

Het vers van Marsman dat in den aanvang rukken en ijlten vartoonde groeide naar
een sterkere orde van geest en vorm. Geen dichter der jongste generatie in Nederland
draagt zulke rijke verwachtingen en zulke mogelijkheden.
Onder de Katholieke Vlaamsche jongeren is er niemand die naar steiler hoogten
streeft dan Dirk Vansina; er is niemand onder hen die een vierdeelige dramencyclus
als de Deemstering der Zielen zou hebben aangedurfd; maar niemand tevens wiens
scheppende drang en scheppend vermogen tegen tergender onmacht worstelt. De
stoutheid van zijn droom is zijner onmacht schuld en verontschuldiging tegelijk.
Vansina wil zijn hart en zijn geest opstuwen boven de kleinheid uit van het individueel
gebeuren, boven de beperkte en onbestendige gevoeligheid van een vluchtig moment.
Hij wil de dingen doorpeilen tot de diepste kern van hun wezen. Maar in het opstuwen
van gevoel en gedachten, faalt te vaak zijn synthetiseerende kracht en beeldend
vermogen. Zijn nieuwe bundel is niet geworden het lied van liefdes smachtend spel
en jonge verrukkingen. Het is geworden het boek der liefde, het boek van liefdenood
en liefde's verlossende, verreinende, scheppende macht in de sterke verbondenheid
van twee menschenharten. Na de vertwijfeling van een door ziekte geteisterde jeugd
en het schrijnende bewustworden van levens diepere geheimen en hunkeringen, is
de liefde gekomen in zijn leven:
Nu zijn wij tot elkaar genaderd
en er is niets onzegbaars tusschen ons
***
God,
aanschouw
hoe wij, man en vrouw,
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geknield op der aarde duisteren boog huivren
als een bremstruik voor Uw oog.
Onze gestalten aan den grond gezogen.
Onze hoofden naar elkaar gebogen.
Onz' saamgestrengelde handen,
en, om de naakte schamelheid
van onze menschlijkheid,
rood
de stille straling onzer liefde
op 't duister van den Dood.
Hoor,
Wij roepen U aan
in vrome vrees.
Genees
de sterfelijkheid van ons vleesch;
de broosheid van ons bestaan;
God!
ons leven in Uw leven.
Laat onze liefde in Uw Liefde vergaan.

De macht der liefde met zijn afgronden van geheim en heil is in hem en over hem
de macht die een wezen tot een hoogere wezenheid voert en het leven tot zijn volheid.
Er is nog veel in dezen bundel dat niet gedegen is tot doorzongen bewogenheid
of zingend geluk; er is nog te veel stameling in en onmachtige rhetoriek, maar over
en door deze aarzelingen en zwakheden en Vansina's taalarmoede, hoor ik aldoor
het krachtige, tegelijk van geest en gevoel gevoede, innerlijke rythme van den dichter.
Hij moge alleen met rustiger geduldigen zekerheid zijn rijk inwendig wezen
beluisteren, zooals hij zijn geluk beluisterde in dit vers, dat het mooiste en gaafste
is van dezen heelen bundel.
Er is geen denken in ons,
Er is geen droomen in ons.
Er is de groote roerloosheid van onze zielen.
Er is ons geluk;
er is ons geluk dat wij beluisteren...

AUG. VAN CAUWELAERT.
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Grazia Deledda.
De nobelprijs voor letterkunde werd, voor het jaar 1926 toegekend aan Mevr. Grazia
Deledda, een der grootste regionalistische romanschrijfsters van Europa, en een der
- met recht - beroemdste schrijfsters van hedendaagsch Italië. Zij is de tweede voruw
aan wie de Nobelprijs werd toegewezen: de eerste was, in 1909 de Zweedsche Selma
Lagerlóf Maar zonder den oorlog zou reeds in 1914 deze hooge onderscheiding zijn
te beurt gevallen aan Mevr. Deledda, want haar werk had die al lang verdiend.
Ik geloof niet dat er veel van dat werk in 't Vlaamsch of in 't Nederlandsch werd
vertaald, maar in 't Fransch verschenen haar romans reeds twintig jaar geleden, en
met enorm succes. De schrijfster had toen het hoogtepunt van haar talent en van haar
letterkundigen roem bereikt. Een geschiedenis heeft Grazia Deledda niet gehad: ze
is steeds gelukkig geweest bij haar man, dien ze uit liefde huwde, en haar twee
schoone jongens. Maar al kende ze ook geen avonturen, geen overmoedige vreugden
noch romantische schokken, haar inwendig leven is des te intenser geweest. En juist
dit stille, geheime leven geeft aan haar werk zooveel levendige bekoorlijkheid en
zooveel machtige oprechtheid.
De liefde voor Sardinië, haar geboorteland, ligt vingerdik heel haar werk. De
eigenlijke heldin der romans van Grazia Deledda is haar eiland. Zij werd geboren in
het stadje Nuoro uit een familie van gegoede, landeigenaars. Haar vader bezat veel
landerijön in de bergen en dalen verspreid. Hij was een verstandig man, zeer in
aanzien, en de Sardinische muze - een landelijke, gezonde en levenslustige muze had hem de gave geschonken van het gemakkelijk rijm en van de improvisatie. De
moeder van Grazia was een schoone, werkzame en nijvere vrouw. Veel lieden
bezochten geregeld haar huis, en van haar vader leerde Grazia te sympathiseeren met
dit Sardinisch volk dat zich zelf zoo gelijk is gebleven, zoo aartsvaderlijk, zoo
origineel in zijn ondeugden zoowel als in zijn deugden. Reeds zeer jong voelde Grazia
in zich den drang haar gevoelen en indrukken te uiten, en het midden weer te geven
dat haar omringde, landschappen en typen. Nog maar veertien jaar oud, schreef
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ze in 't geniep een novelle: ‘Sany Sarde’ die ze naar een modeblad in Italië opzond;
dat was haar eerste oprteden in de litteratuur.
Eenigen tijd lang werkte ze dan in stilte voort, maar haar eerste waarachtige roman:
‘Bloem van Sardiniê’ haalde haar uit de vergetelheid, en tegelijk begonnen ook, voor
haar, de onaangenaamheden.
In Sardinië was er nog nooit een vrouw of een meisje geweest, zoodanig
geemancipeerd dat ze boeken schreef, net als de mannen, en die daarbij nog zoo
onbeschaamd was van zich te doen spreken in de dagbladen; dat was iets ongehoords.
Het Sardinisch volk had nog steeds veel denkwijzen en begrippen en zeden bewaard
van zijn verre voorouders, de Mauren en de Spanjaarden. En zoo kwam het dat de
jonge romanschrijfster, een tijdlang, maar zeer slecht gezien was. Maar toen men
vernam dat deze vreemdsoortige, ‘zoo weinig vrouwelijke’ stiel veel geld opbracht,
veranderde de meening. En het beste bewijs is, dat er van alle kanten van het eiland
pretendenten kwamen opdagen om naar die hand te dingen van deze, zooveel
verdienende vrouw. Maar sindsdien ook, heeft Sardinië begrepen wat het aan Grazia
Deledda verschuldigd is. Nuoro zelf, het stadje dat thans heel de wereld door bekend
is, zonder dat velen het ooit zagen, waar het ingesluimerd ligt in de heete zomerhitte
onder de lichte schaduw zijner olijfboomen en wijnbergen, Nuoro wilde aan Grazia
zijn dankbaarheid betoonen door haar af te vaardigen naar het Parlement, lang nog
voor dat er van vrouwenstemrecht ergens spraak was geweest.
Elias Portolu(1) wordt algemeen aanzien als het meesterwerk van Mevr. Deledda.
'T is een tragische geschiedenis die wordt afgespeeld in een geloovig
vrouwenhuishouden; het avontuur dat er het onderwerp van is, is banaal en zelfs
terugstootend, maar het wordt er door de genade van den godsdienst omgevormd tot
een beproeving waaruit de ziel van een ongelukkige sterker te voorschijn komt. Maar
de type van Elias Portolu is eenig in het werk van Grazia Deledda, en men kan er u
besluiten dat men er zoo in Sardinië niet veel tegenkomt. Gewoonlijk is het drama
brutaler en vooral meer uitwendig.
Anderen hebben meer op met L'Edera (De klimop) in 't Fransch vertaald onder
den titel: ‘Je meurs où je m'attache’, 'n wonderschoone roman, die ons doet kennis
maken, in haar waardige en fiere armoede,

(1) Elias Portolu, in de vertaling van Sophie De La Faille, werd uitgegeven door de N.V.P.W.
van Stockum en Zoon te 's Gravenhage. Dezelfde vertaalster en uitgeverij bezorgden ook
Grazia Delleda's ‘De moeder’ Beide zeer mooie werken zijn te verkrijgen à fl. 2.90 elk.
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met een edele, vervallen familie. Deze landadel heeft, met sommige deugden en
traditioneele gebreken, een andere manier van doen behouden dan het gewone volk
dat aan zijn grond vastzit. En op dat leengoed, heeft de ellende waartoe hij vervallen
is, hem toch niet van al zijn prestige beroofd. Een heerengoed, al is het ook vervallen,
is altijd de trots van een dorp. Men herkent die edelen-woningen aan hun groote,
zwarte, spitsbogige poort, en aan hun kleine, ijzeren, bouwvallige balkonnekens.
Alles er aan is fier en min of meer geheimzinnig: zoowel hun steenen die afbrokkelen
als hun kroonlijsten waarin de euphorbia groeit, en tot zelfs de glinsterende en
versleten beddedeken in oud damast, die van tijd tot tijd zoo melankoliek hangt uit
te waaien aan een der balkonnekens van de bovenste verdieping. Het inwendige ook
ziet er even trotsch en versleten-oud uit; maar de canapé met zijn breede armen, de
eikenhouten tafel, de spijskast, het uitgestoken koffer, al de meubelen bewaren toch
in hun kaduke ellende ‘iets edels en heerachtig’. De families die in zulke huizen
wonen, zijn hun ondergang nabij. Die, waarvan de geschiedenis ons verteld wordt
in de ‘Klimop’ de Decherchi nl., heeren van Barunei, is thans tot armoe vervallen.
Haar bestaan is armzalig geworden en vulgair; maar - en die trek is admirabel - als
een laatste stut in haar val, en als een laatste bewijs van haar adel, heeft ze het kostbaar
voorrecht bewaard sommige plichten te vervullen. Die verplichtingen zijn de eenige
band die het tegenwoordige nog aan het verleden bindt, en die haar belet, in gansch
zijn vreeselijkheid, het onherstelbaar verval te overzien. Sinds eeuwen reeds, vervult
een dame Decherchi op een bepaalden dag den heiligen plicht, met haar eigen handen,
zes behoeftigen te dienen. ‘Bijna elk jaar, waren het dezelfde schandige armen die
heel bedeesd kwamen ontbijten, en niettegenstaande het duister mysterie dat er rond
hing, wisten de meeste inwoners van Barunei dat op dien dag en op dat uur, de zes
aldus genoemden bediend werden door een dame, en aten met zilveren messen en
vorken’. De laatste uit het huis. Op de feestdagen, wachten de van ver gekomen
vrienden en zelfs de onbekende voorbijgangers niet totdat ze worden uitgenoodigd,
maar ze eischen, bijna als een recht, de gastvrijheid op voor hen en hun paarden.
Want dev Decherchi weten hun gasten te ontvangen. De twee eenige dienstboden
helpen hun meesteres de ellende van het huis verbergen. En om daarin beter te
gelukken, verstoppen ze deze actueele ellende onder de glorievolle herinneringen
van voorheen. Zij roepen den tijd op, als de paarden stonden te trappelen in de stallen,
toen men cadeaux stuurde
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en ontving, toen de tafel altijd gedekt stond. Door een nieuwsgierig voorbijganger
ondervraagd naar den rijkdom zijner meesters, geeft de oude dienaar dit zoo treffend
schurkachtig antwoord: ‘Ze zijn zeer rijk. Vroeger waren ze 't nog meer.’ Zulk een
ellende schept een dramatische atmosfeer rondom de wezens die er zich doorheen
slaan. De Decherchi hebben aan hun Spaansche afstamming dezen ridderlijken gabg
te wijten en deze trotsche onvoorzienigheid die hen ten ondergang heeft geleid.
In ‘De Weg van het Kwaad’ leert Grazia Deledda ons een nieuwe aristocratie
kennen: die der ‘principali’ of rijke boeren, die er zich op beroemen van oude
edellieden af te stammen en die niet weinig trotsch zijn op hun rang en vooral op
hun fortuin. - Naast die een zame lui: eigenaars, burgers, vervallen edellieden, zijn
er anderen die, onder de aandrift van een al te onafhankelijken aard, zich hebben
onttrokken aan de samenleving en aan de wetten. De bandieten zijn, voor het
Sardinisch volk, geen slechte lui; dat zijn ‘mannen die hun kracht en moed moeten
kunnen ontplooien’: De bevolking is min of meer hun medeplichtige, haar stilzwijgen
begraaft alle misdaden. Het boek ‘Asschen’ is een wonderbaar voorbeeld van die
volkshelden rond dewelke zich reeds een legende vormt die hun herinnering en hun
naam zal vereeuwigen. Het werk van Grazia Deledda is diep gezond en zedelijk en
veredelend, al worden er ook de hartstochten bestudeerd met vrijmoedigheid en
kracht.
W.v.L.
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Overzicht van Tijdschriften.
DE NIEUWE GIDS (December) Een vermeend bankroet der Wetenschap: Hendrik
Kroon. - Gedachten en opmerkingen: L. van Deyssel. - Binnengedachten: W. Kloos.
Verzen: Hélène Swarth. - In Najaars' Avondschemering: Johan de Meester. - Verzen:
Prof. B. Faddezon. - Verzen: Dr. K.H. de Raaf. - Nocturne: J.S. Witsen Elias. Abraham Capadose: S. Kalff. - Parijsche Schetsen: Hélène Laman de Vries. - Verzen:
Hein Boeken. - Eenige opmerkingen over Shelley's geestelijken inhoud en beteekenis:
Willem Kloos. - Buitenlandsch Overzicht: M. Wagenvoort. - Bibliographie: J. Kloos
- Reyneke van Stuwe.
DE GIDS (December): Richard III. Treurspel van William Shakespeare: A. Roland
Holst. - Het determinisme in de hedendaagsche natuurkunde: Dr J. Van der Waals.
- Legerbevel en legerbeheer in vredestijd: L. von Schmid. - Vijftig jaar uit onze
geschiedenis Mr Dr de Beaufort. - De Moeder van Willem III: Dr P. Geyl. - Confetti:
J. Greshoff. - Monsieur Maurice: J. Greshoff. - Bibliographie.
DE STEM (December) Het boek van dit jaar: ‘De Zondaar’: Dirk Coster. - Verzen:
Th. de Vries. - Het Mysterie der Poëzie: Mw Van de Voorde. - Sociale Reportage:
Nico Rost. - De Letteren in Momaltu: J. Tielroy. - Antwoord op de Enquête ‘Waarheen
gaan wij’: Dr P.H. Ritter. - Epiloog: J.Th. Ring. - Merkwaardigs uit de Tijdschriften:
Het Verraad der Klerken: Dirk Coster. - Dirk Raph. Camphuyzen: Dirk Coster. Meditaties over Schoonheid en Leven: A.J. Mussche. - Tooneel: Dop Bles.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (December). M.W. Van der Valk: P. De Vries. Het later etswerk van M.W. Van der Valk: J. Knoef. - M.W. Van der Valk als Leeraar:
C.A.B. Van Herwerden. - Th. Nieuwenhuis als Scheeps binnen-architect: A.E. Van
den Tol. - John Doyle's politieke prenten: C. Veth. - De Toscaansche Compagnia
Della Misericordia: G.T. Scheltema. - Terug: K. Van de Woestijne. - Kibbelen: H.
Lôhnis. - Kroniek.
Nu (December). Meryntje IV: A.M. De Jong. - Gerhart Hauptmann: Em. de Bom Dorothea Angermann: G. Hauptmann. - De Belgische Spoorwegen: Ed. Anseele. Sonnetten: Mr. François Pauwels. - Hercues Seghers: H. Bruning. - Knurre nicht
Pudel!: C. de Dood. - Gedicht: Marie W. Vos. - Pallieter naar Canossa!: Frank van
Waes. - De russische Revolutie: R. Stenhuis. - Naar het kosmisch humanistisch
tooneel: E. Smedes. - Habimah te Amsterdam: J. Gompers. - Schrijvers en spelling:
A.M. de Jong. - Edgar Allen Pol: Is. Querido.
ROEPING (No 3) Het dorp dat God terugvond: M. Kemp. - De hymmise zanger: G.
Knuvelder. - De moderne dans... und kein Einde II: Jop Pollmann. - Het laatste boek
van Jacques Maritain: J. Jacobs M.S.C. - Leekenreligio (slot): W. Lutkie. - Het
Metro-station (vers): H. Klomp. - Kroniek. - Mededeelingen.
TOONEELGIDS: (No 10) Plaatgetuigenissen bij het Middeleeuwsch Tooneel.: Al
de Mayer. - Maskaroen: De muziek van A. Meulemans: V. Munck. - Zuid
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Nederlandsche Tooneelschrijvers: F. Blondeel. - Kritiek. - Leestafel. - Overzicht van
Tijdschriften - Berichten. - Mededeelingen van het A.K.V.T.
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DE VLAAMSCHE GIDS (December) De Uitbreiding der Haven van Antwerpen:
K. Bollengier. - Sinterklaas: J. Lemmers. - De Wagen: P. Remouchamps. - Drie
Gedichten: J. Wennekens. - Twee Gedichten: W. Van Dyck. - De Moderne Spaansche
Letterkunde: J. Cuyle. - Vlaamsche Kroniek: L. Monteyne. - Fransche Poëzie: Fr.
Smits. - Onderwijs en Opvoeding: H. Van Tichelen. - Boekennieuws.
VROUWENLEVEN (December) Kerstmisboodschap: P. Schepens. - In memoriam
V. Cappe: L.N. - Schoonheidsvizioenen: M. Van Hoeck. - Grazia Deledda: J. De
Bruyn. - Vriendinnen. - Leven en Werken. - Het Boek der Maand.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (December). Paul Claudel: Sous les remparts
d'Athene. - André Gide: Sur le Logone. - François-Paul Alibert: Naiqdes. - Marcel
Aymé: Le puits aux images. - André Chamson: Les hommes de la route. - J.J.
Bouchard: Aspect religieux de Naples en 1623. Propos d'Alain. - Reflexions sur la
literature par A. Thibaude. - Notes, etc.
LA REVUE BELGE. (1 Decembre). Prince F. Yousoupoff: L'Exécution de
Raspoutine. - Albert Carnoy: La detresse de l'enseignement supérieur en Belgique.
- I. Maus: La traite des femmes. - Pierre Borel: Maupassant dans l'intimité. - Paul
Prist: Lettre de Paris. La quinzaine anecdotique. - Les Livres.
LA REVUE BELGE. (15 décembre). Georges Theunis: La situation économique
mondiale. - W.H. Hodgson: Les spectres-pirates (roman). - J. Carpentier: Le role de
Victor Hugo. - M. Wiseur: Les Deffrois au soleil. - I. Maus: La traite des femmes. M. Hamel: A propos de la resuretion de Chantecler. - J. Nesmy: La quinzaine litteraire.
HOCHLAND: Vladimir Solovjeff als Philosoph des Gottmenschentums und des
Union-s idee, von Karl Pfleger. - Katholiches Germanentum, zu Sigrid Unsets
historischen romanen, von Dr. Franz M. Willam. - Das Schweisztuch der Veronika,
von Gertrud von Le Fort. - Herodes, von Ruth Schaumann. - Die Unionsgesprache
von Mecheln, von Pralat Pierre Batiffol. - In memoriam Hugo Ball, von Dr. Friedrich
Fuchs. - Das katholische Bindungsdeal, von W. Moock. - Kritik. - Rundschau. Weinachtsbücherschau. - Kunst beilagen.
LITERARISCHER HANDWEISER: Der Amerikanismus in deutscher Auffassung,
von Fr. Schoneman. - Theodor Haecker, von Mathias Laros. - Ein reiches Erntejahr
Belletristik, von B. Schafer. - Wertvolle Jugendbucher der katholische Verlage, von
H. Rombach. - Lisa Tetzners Marchenzammlung, von W. Matthieszen. Besprechungen u. sw.
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Boekbespreking.
Herman De Man, Het Wassende Water, roman, Nijgh en Van Ditmar's
Uitgeverij, Rotterdam.
De aanhef van dit verhaal is geweldig en grootsch zooals men dat alleen van Noren
of Russen zou durven verwachten. Er is iets episch in den jongen Gieljan die onder
den razenden vloed van het jong leven dijk en dam van tucht en menschelijk opzicht
breekt in een dagloonersdochter opvrijt. Maar tot het uiterste durft hij niet doordrijven
en hij trouwt een slotte, als alle broers en zusters, met de vrouw die moeder voor
hem kiest. Na twee jaren sterft die en hij is blij, gelukkig om zijn vrijheid. Hij
herbegint te boeren, werkt zijn bedrijf op tot bloeiender welstand dan ooit, loopt in
zijn oude dagen nog een blauwtje bij een jonge boerendochter, wordt Heemraad,
schouwvoerder van den waterstaat en ik weet niet hoe het nog allemaal heet. En hij
redt, bij overstrooming, land en dieren van de dood ten koste van eigen welzijn en
hoeve. Van na de historie met Nelia die zelf op een moment beredeneerd in plaats
van verhaald wordt, helaas, vervlakt het grootbegonnen boek. Gieljan, zijn stardevote
broer Willem en zijn strenge moeder zijn flink volgehouden karakters. De taal met
haar dialectische tint is mooi-ruig en stevig.

Andreas Latzko. De Roman van een Liefde, vertaald uit het Duitsch door
De Vries en Ankersmit. N.V. Ontwikkeling, Amsterdam.
‘Menschen in den Oorlog’ van Latzko was een tragisch boek. Dit is een bundel
novellen over decadent leven. Negen korte schetsjes die niet in jonge handen moeten
komen en waar niemand veel aan heeft. Ons is het tegengevallen Van Raemsdonck
leverde niet onaardige illustratietjes.

Christine Doorman. Uren met Andersen. Reeks boeken van Wijsheid en
Schoonheid. Uitg. Hollandia, Baarn.
‘Iets over den geestelijken achtergrond van Andersen's sprookjes, verduidelijkt aan
fragmenten uit zijn werken’, aldus de ondertitel. Inderdaad, Andersen heeft ‘het
sprookje van mijn leven’ zelf geschreven op zoo'n manier als geen CH. DOORMAN
het hem nadoet. En de ‘geestelijke achtergrond’ van zijn werk heeft hij tamelijk
duidelijk zelf aangegeven in de sprookjes zelf. En niemand die ‘uren met’ of maar
‘une heure avec’ een of ander auteur beschrijft, wordt meer en meer vervelend
naarmate hij meer over zichzelf, ja zelfs van zichzelf meedeelt. En dit alles heeft
Christine Doorman beseft en ingezien. Wat niet wegneemt dat iets meer van haar
niet zou geschaad hebben, nu is het al te veel een bloemlezing uit ANDERSEN's
sprookjes. Een gids die in 't museum niets anders doet dan het schilderij aanwijzen
is eigenlijk geen gids. Om 't even, een mooi boek is het of het van CH. DOORMAN
dan wel van ANDERSEN zij.
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Josine Reuling, Siempie, roman van een kind met sprietharen. Hollandia
drukkerij te Baarn.
Wie nu een studie wil opzetten over ‘het kind in de moderne Nederlandsche Literatuur,
heeft mooie namen op zijn program, o.a. Van LOOY, BRUSSE, STREUVELS, CLAEs
(om maar die te noemen) en heel wat te lezen. Met die grooten en met G.M. DE JONG
schrijver van MERIJNTJE, werd JOSINE REULING vergeleken toen Siempie, haar eerste
kindje, verscheen. En de Nederlandsche zelfvoldaanheid liet klaar verstaan: dat
kunnen wij alleen toch maar zoo hollandsch eenvoudig en zoo hollandsch volkomen
als dit is. Wat gaarne wordt toegegeven. Dat kind met sprietharen is door zijn ouders
uit Rusland naar Nederland gestuurd. Daar wordt het verzorgd door opoe en opa,
speelt het met een kat met een lammen poot en poppen waarvan een den arm gebroken
en een been kwijt is. En er is Mevrouw Isa-
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bella Gerk en Siempie's moeder en vader komen Siempie halen. Een roman is het
eigenlijk niet maar vrat is een roman? Een fijn boek is het zeker. En hoe lief is alles
woordelijk op Siempie's denken en praten dialectisch nageschreven!

Volksmisboek en Vesperale, geillustreerd door Jos. Speybrouck, abdij
Afflighem te Hekelgem.
Een allermooiste misboek dat andere landen ons mogen benijden, want schooner
hebben zij er zeker geen enkel. Onze benedictijnen verrichten prachtig liturgisch
werk. Er is onder alle opzichten de uiterste zorg besteed aan dit misboek. Alleszins
in stijl en stemming zijn de vele oorspronkelijke teekeningen van SPEYBROUCK. Wij
bevelen dit misboek, zeer geschikt om als geschenk dienst te doen, warm aan. Om
alle misverstand te vermijden worde opgemerkt dat alleen de abdij van Afflighem
verantwoordeljike uitgeefster van dit schoon misboek is.

Martin Hahn, Verlaine, Wurfel-Verlag, Berlin.
De titel ‘Verlaine’ kan hier misleiden: het is geen boek over Verlaine, wel een
vertaling van gansch zijn werk. De waarde van zoo'n werk voor ons, Vlamingen,
kan betwist worden maar dat doet niets af aan ons recspect voor den krachttoer van
MARTIN HAHN. Verlaine met zijn musique avant toute chose vertalen, in zelfde maat
en rijm, uit zijn latijnsche in een germaansche taal, dat is iets verstommends. Het is
nu een andere vraag in hoeverre de fransch-onkundige Duitscher met dit boek zich
een idee vormen kan over den pauvre Lelian. ‘Il pleure dans mon coeur’, ‘Chanson
d'Automne’ en zooveel andere zullen nooit vertaald worden

V.M. Hillyer, De Wereldgeschiedenis in een notedop voor de jeugd, met
vele illustraties van C.M. Boog en M.S. Wright, Uitg. Hollandia te Baarn.
Het is al zeer, zeer moeilijk de wereldgeschiedenis te schrijven voor volwassenen,
laat staan ze te kennen. Wie deze wereldgeschiedenis dan aan kinderen wil vertellen
moet zich bovendien op het standpunt van het kind stellen. Hij moet dus zoo degelijk
paedagoog als geschiedschrijver zijn. Maar nu komt daar nog bij dat hij als 't ware
een weg moet open laten want later moet het kind den horizon, waargenomen uit het
notedopje kunnen verwijden. Een kind moet uit zijn opvattingen groeien zooals uit
zijn kleeren, geleidelijk en natuurlijk. Met deze wereldgeschiedenis van HILLYÊR
zijn we werkelijk fel vooruitgegaan op het gebied der geschiedschrijving voor de
jeugd. Het is verbazend met welk intiutief begrijpen hij zich op het standpunt van
de kinderen weet te stellen en met een luimig lachje de deur open houdt voor later
vervollediging. Het ware te wenschen dat vele vlaamsche kinderen dit boek cadeau
kregen. En moest bij geval een oudere het dan lezen dan mocht het wel eens gebeuren
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dat hij erkent slechts in die ‘notendop voor kinderen’ eerst geleerd te hebben hoe die
wereldgeschiedenis eigenlijk in mekaar zit.

Laura Arvieto, Grieken en Trojanen, uit het Italiaansch door J. Heuzel.
Uitg. Thieme en Cie te Zutphen.
Als schrijfster voor de jeugd is Laura Arvieto zôô bekend in haar land dat men haar
jurylid benoemde voor een prijskamp om het beste jongensboek. Nu is het wel zeker
dat de homerische strijd tusschen Grieken en Trojanen een nec plus ultra onderwerp
voor een kinderboek is. Alleen moet men onder ‘kind’ en ‘jeugd’ dan maar
gevorderde, zeer gevorderde jeugd verstaan. Dit halve voorbehoud daargelaten
bezitten wij hiermee een buitengewoon interessant en zeer sierlijk geillustreerd
jongensboek.

Verzameld werk van Lodewijk Dosfel, bijeengebracht door zijn vrouw
onder toezicht van Dr. Jul. Persijn. Uitg. Lannoo te Thielt.
De Duitscher HAHN die zeide dat alleen het hoogste bestaansrecht heeft in de kunst,
zou niet veel goeds zeggen over de bedoeling: al het werk van LOD. DOSFEL te
verzamelen. Wij achten DOSEEL te hoog en hebben hem in te mooie aureool gezet
dan dat de uitgave van sommige stukken en opstellen uit zijn jeugd, jeugdwerk dat
bovendien verouderd is, dat ideale beeld zou vervolledigen. En ware 't niet beter
geweest de letterkundige en de politieke opstellen en voordrachten en de
tooneelstukken en de gedichten afzonderlijk te bundelen in plaats van alles in een
chronologischen hutsepot door elkaar?
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Martin Buber, De Legende van den Baalsjem, Uitg. Thieme te Zutphen.
Een boek van joodsche geestdrift en innigheid, verhalen uit het leven en de werken
van den stichter der secte der Chassidiem, Rabbi Israël ben Eliëzer, die Baalsjem
genoemd werd, d.w.z. meester van den wonderbaarlijken Godsnaam. Deze leefde in
de eerste helft der 18e eeuw, voornamelijk in Podolië en Wolhynie. Van zijn leven
hooren we alleen de legende, een legende waarin ‘de droom en heel het diep verlangen
van een volk ligt’. Schrijver licht ons niet in over ontwikkeling en verval der secte,
noch over haar gebruiken, hij wil alleen ‘de betrekking tot het absolute en tot de
wereld meedeelen; zooals deze menschen haar dachten, wilden en trachtten te leven’.
Hij vergelijkt zelf deze chassiedische legende met de Boeddha-legende en de Fioretti
en zegt dat zij daarvan niet strenge kracht heeft en niet de innigheid. ‘In nauwe
sloppen en duffe vertrekken werd zij gefluisterd door dorre lippen in angstig
luisterende ooren; uit een stamlen werd zij geboren en een stameltaal droeg haar
voort van geslacht op geslacht.

Dr. F.H. Fischer, Historie en cultuur van het Nederl. Volk. Uitg. De Spiegel,
te Amsterdam.
Een opluchting is dit boek als men denkt aan wat men elders vindt: vervelende
herhaling van steeds dezelfde feiten. Schrijver doet nu eens niet alsof regeerders en
machthebbers allen belangrijk waren. Hij zet echter schilderkunst in het midden van
alles. En godsdienst dan? Daarover is hij evenwel niet goed te spreken (blz. 212-258
en volg.). Te waardeeren valt ongetwijfeld dat schrijver licht poogt te werpen op het
leven zelf der Nederlandsche voorouders en niet enkel het materieele maar ook het
geestelijke. Al te kort wordt echter de Contra-reformatie behandeld en waarom wordt
daar gezwegen over Philippus Rovenius? Beweren dat een staat geregeerd volgens
christelijke beginstelen, kiezermisleiding is kan er ook al moeilijk door. Een
eigenaardig en zeer oorspronkelijk boek, dat getuigt van belezenheid en zoeken,
maar waarin niet steeds met de vereischte wetenschappelijke nauwgezetheid wordt
beweerd en bewezen.

Wunder im Weltall, ein Buch aus Natur und Werk, herausgegeben van
Paul Siebertz. Verlag Kôsel und Pustet, Munchen.
Zestig studies van eerste-rangvaklui, geillustreerd met meer dan 400 platen en
behandelend al de ‘Wunder im Weltall’ Wunder im Weltall, wie toekijkt en nadenkt
ontmoet er dagelijks. Maar het is goed dat boeken als deze populair worden gemaakt,
niet alleen omdat zij uitleg geven aan noodzakelijk zich stellende vragen en
problemen, maar meteen omdat zij voor die vragen en problemen belangstelling
wekken. Dit boek is als een apéritif om den honger naar kennis op te wekken. Men
kan niet zeggen dat alles op even wetenschappelijke wijze behandeld werd. Het
laatste hoofdstuk b.v. over de mogelijkheid van naar de maan te vliegen kan een
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kapitteltje van Jules Verne zijn maar dat dit zoo afsteekt tegen de rest bewijst de
degelijkheid van dien ‘rest’.

Die Kunst der alten Christen, von Dr. Wilhelm Neusz.
Universitatsprofessor in Bonn. - Dr. Benno Filser Vderlag. G.M.b.H.
Augsburg.
NEUSZ wil de oud-christelijke kunst, zoowel wat den vorm als wat den inhoud betreft,
t zoowel het uit de Grieksche oudheid overgenomen als het nieuwe,
Oostersch-moderne, in het verval der vormen eener uitstervende wereld en in den
opbouw eener nieuwe synthese, aanschouwelijk en als een der grootste schreden van
de menschheid op den weg der kunst begrijpelijk maken. De bijzondere stof, die niet
zooals die van de andere perioden betrekkelijk volledig, maar enkel in ongelijk
verdeelde brokstukken vervat is, maakt een uit eenzetting, zooals die voor de andere
perioden gevolgd wordt, hier nog, en wellicht altijd onmogelijk. Er zijn zooveel
leemten die men niet, of toch slechts met al te gewaagde hypothesen vullen kan.
Daarom werd als verklaringswijze de opeenvolging gekozen eener reeks hoofdstukken
die eigenlijk essays zijn, chronologisch en ook organisch op elkaar passen, zooals
de titel van het werk reeds te kennen geeft. Het is een boek in groot formaat, bijzonder
rijk en keurig geïllustreerd, streng wetenschappelijk in elkaar gezet, en het geeft,
waar dat noodig scheen, in een hoop aanmerkingen de verklaring van alle
afzonderlijke vragen: het is er op aangelegd
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om al die problemen, zoowel voor de oningewijden die zich voor kunst interesseeren,
als voor die zich bezighouden met de studie der kunst, der Geschiedenis en der
Theologie, in woord en beeld duidelijk te maken. Er komen in het werk 184
gedeeltelijk groot-formaat-afbeeldingen voor, op niet minder dan 92 platen in
autotypie op allerfijnst kunstdrukpapier; daarbij in de hoofdstukken die de architektuur
behandelen, 24 etsen in den tekst, en eindelijk tot volledige verduidelijking van de
kunst zoowel der fresken uit de Katacomben als der Mosaieken: vier gekleurde platen.

Franz von Assisi und seine Welt, mit kunstlerischen einfuhrung von Dr.
Walther Rothes und historischen Begleit-text von P. Dr. Sigismund Brettle.
O.M. Conv. herausgegeben und in Bildern dargestellt von M.
Michael-Durach. - Delphin-Verlag. Munchen.
De rij schilders, die St. Franciskus en zijn legende tot thema kozen van af de 13e
eeuw tot op heden, is haast zonder einde, en er onder zijn zoo enorm veel hoogst
klinkende namen. Is het dan niet gewaagd ook heden nog steeds weer als
Franciskusschilder voor den dag te komen, en de vergelijking met die grooten te
doorstaan? Toch zijn deze rijkgekleurde afbeeldingen van M. Michael-DURACH meer
dan waard, om aan onze tijdgenooten en nakomelingen tot kunst- en tegelijk tot
zielelafenis te worden aangereikt. Het zijn prachtige illustraties - 22 in getal - van
den tekst die in tien hoofdstukjes het wondere leven en werk van Bernardone's zoon
gemoedelijk en eenvoudig verhaalt. M. Michael-Durach ziet Assisi, en de heele
provincie Perugia eveneens met de kunstig fijngevormde oogen van den
ontvankelijken Franciskus, en veel meer nog, ze ziet stad en land niet alleen met zijn
oogen, alles daar vindt ze met zijn serafijnsche liefde doorgloeid, veel meer dan wie
ook. Franciskus en Assisi zijn voor deze, in godsdienstige begeestering verrukte
lanschapschilder synoniemen, gelijkwaardige begrippen. En terwijl haar hand
schildert, bidt haar hart en sidderen haar lippen om den grooten schutspatroon te
eeren, stijgt in 't gemoed opnieuw liefde en vereering voor den bekoorlijken heilige
en vult zich de fantasie met honderden herinneringen aan den geprezene en zijne
legende. En daarom is dit werk een van de kostelijkste en de schoonste die er in het
Franciskusjubeljaar met gansche vrachten op de markt zijn geworpen.

Jef Mennekens. Keur. - Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
JEF MENNEKENS is nu 30 jaar aan den arbeid. Dat wil niet zeggen dat hij dertig jaar
lang gedichten heeft geschreven, maar hij heeft zich toch, laten we zeggen, bewogen
op letterkundig terrein... En hij heeft geoordeeld dat dit het moment was voor een
overzichtelijke bloemlezing uit zijn werk. Hij heeft die saamgelezen en De Sikkel
heeft gezorgd voor de uitgave, die versierd is met een sympathiek portret van dezen
verdienstelijken strijder uit de gemoedelijke gemeente van St. Jans Molenbeek. Het
blijkt een keur te zijn uit zes door Mennekens uitgegeven bundels verzen.
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Het Grijze Kind, door Theo Thyssen. - Uitgegeven door C.A.J. Van
Dishoeck, te Bussum.
Het jongste werk van den Nederlandschen paedagoog zal stellig zeer uiteenloopend
worden beoordeeld. Het Grijze Kind met den blik van den grijzaard, hekelt
onmedoogend het verkeerde in zijn opvoeding. Vlijmscherp steekt het den draak met
wat men een fatsoenlijke opvoeding pleegt te noemen. Een interessante bijdrage tot
de studie van de kinderpsychologie. Jammer dat de toon vaak zoo schamper klinkt
en het geheel een bitteren nasmaak achterlaat.

Eduard Brom. Grootstad. Uitg. Van Munster's Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam.
Toen ik deze bundel voor me kreeg had ik opeens een gevoel van verrassing en
verruiming. Grootstad. En ik dacht: E. BROM is nooit een groot dichter gebleken,
maar misschien is er plots een die pere brom in hem doorgebroken waarvan wij,
onder de verdienstelijke keurigheid van zijn vroegere verzen, het bestaan en de
mogelijkheid niet hebben vermoed: misschien hebbende gebeurtenissen die de wereld
hebben geschokt plots een weerslag gegeven in zijn hart, dat opeens aan zichzelf
werd veropenbaard. Maar mijn verwachtingen reikten
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te hoog; daarom wellicht was de teleurstelling des te voelbaarder. Het is niet
voldoende de gebouwen en het straatleven van een groote stad als onderwerp voor
een sonnet te nemen, om het beeld te scheppen van de grootstad. Nergens in dezen
bundel is het rythme voelbaar van de grootstad. Ik zougraag over dit werk van den
64-jarigen E. BROM een meer waardeerende kritiek hebben geschreven, want hij is
onder de arbeiders van het eerste uur geweest in de literaire emancipatie van R.K.
Nederland. En al moge hijzelf niet de begenadigde kracht hebben gehad om werk te
scheppen, dat stand kon houden naast het werk der niet-katholieke Tachtigers, hij
heeft nietemin de versperringen helpen wegbreken en de grondvesten helpen leggen,
waarop zij die na hem kwamen, onverwijld voortbouwen konden. Met de erkenning
dezer verdienste voor oogen had ik dus graag een waardeerend woord gesproken
over dezen bundel. Maar het zou bezwaarlijk kunnen. Ter verduidelijking en ter
verrechtvaardiging meteen zal ik een paar strophen citeeren op goed valle't uit. Zoo
begint het vers: CAFE'S:
Zij vullen alle ruimten, alle hoeken,
Heel dicht bijeen, aan tafels en op stoelen,
Met dranken velerhande, warme en koele,
Zoekend rust en verstrooiing, simp'len kloeken.

Of dit: BIOSCOPEN:
Zij rijzen uit den grond, de bioscopen,
Ontelbaar, met hun lokkende reklamen,
Wier wondre fascineering doet stormloopen
Het volk in zijn geladinge'altezamen.

DR. L. DE SMET.

M.Th. Laignel: La Littarature italienne. - Armand Colin, Paris. - Br. 9
Fr. Rel. 10Fr.
Een zeer interessant flink handboekje. Schrijver geeft ons een zeer goed resumé der
Italiaansche letterkunde van 't begin af tot onze dagen, maar bestudeert bizonder de
tijdstippen voor en na het één-worden van Italië, die zulken diepen invloed op het
huidige Italië hebben uitgeoefend. Ieder hoofdstuk is als een beknopt doch goed
afgewerkt tafereel der Italiaansche maatschappij van eeuw tot eeuw.
L.D.

C.F. Ramuz: Aline. - Bernard Grasset. Paris. - 12 Fr.
Het is de wel gekende geschiedenis van een arm meisje, dat verleid en verlaten wordt
door een rijken boerenzoon, haar kindje versmacht en, half zinneloos geworden van
schaamte en smart, zichzelf ophangt. Alhoewel pessimistisch, wordt dat alles met
eenvoud en fijne oorspronkelijkheid verteld.
L.D.
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Jacques Naurouje: Myreille. Jeune Fille de France. (Les
Bardeux-Cabausane. ‘Histoire d'une Famille française pendant cent ans’).
- Armand colin, Paris. - 12 Fr.
Een fijn meisjesroman door eene vrouw geschreven, en dat in een Fransch
protestantsch midden speelt. Na zonnige kinderjaren, ontluikt de liefde in Myreille's
hart; doch haar verloofde sneuvelt in den Fransch-Duitschen oorlog van 1870.
Voortaan zal het meisje haar leven aan goeddoen wijden.
L.D.

Princesse Bibesco: Catherine-Paris. - Bernard Grasset, Paris. - 12 Fr.
Wie zal zeggen in hoe verre dit roman ontstond uit persoonlijke herinneringen en
indrukken? Gelijk de andere romans van de schrijfster. ‘Isvov’, ‘Le Peroquet Vert’,
enz. heeft dit boek, zoo levendig en boeiend geschreven, iets oorspronkeljik, iets
frisch en spontaan, iets dichterlijk en echt gevoeld. Zoo dat men zich, al lezend,
afvraagd, of men te doen heeft met eene schepping der fantazie, of met eene
auto-biographie. Er zijn allermooiste bladziiden in. Toch is het geen lectuur voor
heel jonge meisjes; en daarbij is het slot erg te discuteeren van moreel standpunt uit
al is de algemeene toon minder sceptisch dan in de overige werken van PRINCESSE
BIBESCO.
L.D.
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Jérôme et Jean Tharaud: La Rose de Saron. - Plon nourit, Paris, 1927. 12 Fr.
Eens te meer beschrijven de gebroeders THARAUD de Joodsche gebruiken en middens.
Ditmaal doen ze voor onze oogen rijzen, die Joden nog zoo talrijk in Oost Europa
en vooral in de Carpathen, en heelemaal getrouw gebleven aan de nauwgezette wet
van het Talmin. Ook Jacob Lipschutz is een hunner: jaren lang heeft hij het leven
der ‘yechiba’ geleid, gestudeert om rabbijn te worden, verlicht door het aloude ideaal
zijner voorvaderen. Maar stilaan komt in hem het hunkeren naar wereldsche kennis,
naar wetenschap en poëzie. Al het dorre van zijne studiën, het onvruchtbare van zijn
streven dringt zich aan hem af. Op zekeren dag verlaat hij al wat tot hiertoe zijn leven
had uitgemaakt, en om te beginnen, verwisselt hij zijn ouden, bevlekten kaftan voor
een leelijk, groenachtig ‘complet’, dat hem wel niet goed staat, maar hem
‘europeaniseert’. Hij heeft geen geld, maar is rijk aan wilskracht en aan hoop. Naar
Parijs zal hij trekken, en daar, als zoovele zijner geloofsgenoten, zal hij beginnen
met de vreemdste voorwerpen aan de voorbijgangers te koop aan te bieden. Wat kan
het hem schelen? Hij weet nu wat vrijheid is, en voor hem ligt het leven vol beloften.
Een eigenaardig, interessant roman, zonder liefde geschiedenis, maar toch boeiend
van de eerste bladzijde tot de laatste, en geschreven in eene zeer mooie taal.
L.D.

Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil: La Croisière noire.
Expédition Citroën Centre-Afrique. - Plon nourit, Paris. - 15 Fr.
't Zal wel niet noodig zijn uit te weiden over de bijzondere belangrijkheid van dit
boek dat ons de zoo weinig bekende landen, de vreemde volkeren, de grootsche
natuur, heel het, mysterie-volle Midden-Afrika beschrijft. Het is daarbij rijkelijk
voorzien van foto's. Zorgvuldig en van langerhand voorbereid, ging de reis over
20.000 kms. woestijn, Savannaks, bosschen, moerassen, zoowel op Fransche als op
Belgisch, Portugeesch en Engelsch grongebied; van uit Zuid Algerië, over de Sahara,
langs het meer Tchad, door een deel van Belgisch Congo over Victoria- en langs
Nyassa Meer tot den Indischen Oceaan en Madagascar. Eene moeilijke reis, door
onbegaande streken, en die wonderen van wilskracht van de moedige baanbrekers
vorderde. Ook over onze Afrikaansche Colonie wordt terloops gesproken, en op eene
wijze die ons niet dan aangenaam kan aandoen. Want hemelbreed moet het verschil
zijn tusschen onze Congo en de naburige Colonies, wat organisatie betreft.
L.D.

Colette Yver: Saint Pierre (Coll. ‘Les Grands Coeurs’). - E. Flammarion,
Paris 1927).
Na ‘Lavigerie’ van FRANCIS JAMMES, en ‘Saint Bernard’ van GEORGES GOYAN,
krijgen we in deze nieuwe mooie collectie het boek van mevrouw Colette YVER. Een
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kiesch en moeilijk onderwerp. Want hetgeen er ons in het Evangelie over Ste Pieter
wordt gezegd, is zeker van het allergrootste belang, maar hoeveel blijft er ons nog
te veronderstellen en te gissen! Daarbij komt nog de bûna onoverkomelijke
moeilijkheid 't zij welk letterkundig werk te stellen naast het Evangelie, een
meesterwerk van algeheele schoonheid, dat in zijn soberen eenvoud niets anders
beoogt dan de waarheid. Maar Mev. COLETTE YVER heeft veel talent, een warm hart,
een diep geloof, en zij heeft ons een heel schoon boek gegeven. Zeker, in het tafereel
dat ze ons biedt van Ste Pieter en de evangelische tijden, houdt verdichtsel gelijken
stap met geschiedenis of overlevering: dat kon niet anders; maar het is toch vol
waarheid, vol leven stap voor stap volgt zij den prins der apostelen van af dien
heugelijken dag waarop hij, nederige visscher, alles verlaat om Jezus te volgen, tot
de glorieuze stond waar hij, onbestreden hoofd der kerk, den marteldood sterft. Alleen
over de vijftig dagen tusschen Christus' verrijzenis en Pinksteren spreekt ze niet:
men mag zich afvragen waarom, en hij betreuren. Maar het is met het diep begrijpen
van iemand die veel gemediteerd heeft, dat zij de heerlijke grootschheid van die zoo
eenvoudige en toch zoo vurige apostelziel weet te schilderen; alsook de heel
bijzondere rol van Ste Pieter in Jezus' werk, de wonderbare evolutie van dien
ongeletterde die de Kerk op onwrikbare grondvesten wist te bouwen, haar al te nauwe
banden met Israël verbreken, en haar aldus de catholiciteit verzekeren.
Dat boekje is vol diepe bemerkingen en heele vergezichten. Het stelt de geestelijke
beteekenis van St. Pieter op merkwaardige wijze in 't licht.
L.D.
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Maison Gautier et Languereau.
Hier hebben we uitgevers die er zich op toeleggen goede lectuur te verschaffen voor
de familie-tafel, voor jonge meisjes en kinderen. Met dat doel geven ze heruit: 1) in
de ‘COLLECTION FAMILIA’ reeds vroeger verschenen romans van katholieke schrijvers,
onberispelijk onder moreel - zoo niet altijd onder zuiver letterkundig opzicht. Tusschen
de laatst uitgegeven laat ons melden: M. MARYAN: LEDY FRIDA. - MAURICE LE
BEAUMONT: PARPAILHOL. - M. LE MIÈRE: LE FILS DE L'ETRANGÈRE. - JACQUELINE
RIVIÈRE: BONNE MAMAN. - CHAMPOL: LES FROMENTIN. - MARIE MARÉCHAL:
SABINE DE RIVAS. - RAOUL DE NAVERY: LA ROUTE DE L'ABIME. - WALTER SCOTT:
KENIHWORTH. 2) En de collectie: Gebonden 6 fr.: ‘BIBLIOTHÈQUE DE MA FILLE’,
nieuw verschijnende meisjes romans die allen een moreel doel beloopen. Laatst
verschenen werken: M. PERROY: REVANCHE DE NOUVEAUX PAUVRES. - M. MARYAN:
LA STATUE VOILÉE. - ANDRÉ BRUYÈRE: LIANE AUX LÈVRES CLOSES. - EMMANUEL
SOY: LA CONFIDENTE en MARIAGE D'EXCEPTION. - A. CEGRAC: HÉLÈNE OU LA
MANDRAGOIE. - J. LEDUIC: SANS BRUIT en DANS SON SILLAGE. - Pr. Ing. 8 fr. 50;
getb. 12 fr. - 3) Voor kinderen van 8 tot 12 jaar, in de ‘BIBLIOTHÈQUE DE SUJETTE’,
een juitstekend weekblad ‘LA SEMAINE DE SUZETTE’ dat elken Donderdag verschijnt.
Prijs: 0.35 fr. het nummer en vervolgens alle zesmaand in boekdeel uitgegeven wordt.
13 Fr. Het bevat kinderromans, sprookjes en comedies, spelen, raadsels, poppenmodes,
en is met gekleurde of zwart gedrukte illustraties verlucht. - Verder een kleiner
tijdschrift ‘SUJETT EN VACANCES’; allerlei kinderromans, o.a. MARIAM CATALANY:
LA PETITE MARQUISE DE KARABAT. - FONTCLAIR: LA MYSTERIEUSE CATHERINE. JEAN ROSMEN: LE MIROIR DE GLACE. - P. GOAZEC: L'ONCLE CROQUEMITAINE, allen
mooie geillustreerd. - Prijs ing. 5 fr. geb. 8 fr. 50. - Ook groote, mooie verluchtte
albums: ANDRÉ LICHTENBERGER: MANE AU MARAC, het 4e der serie: 11 fr. 50. L'AUTOMOBILE DE BÉCASSINE, het 14e der ‘BÉCASINE-SERIE’, 16 fr. - LES CHANSONS
DE BÉCASSINE, woorden van CH. MAGUÓ, muziek van Francisque Darcieux, 14 fr.
FRANCISQUE DARCIEUX.

Neil Boyton, Verminkte Handen, vertaald door L. Moereels. Uitg. De
Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1927.
Wie zich schaamt zijn tranen weg te vegen bij het lezen van een aandoenlijk
missieverhaal, leze dit boek niet. Maar ik zeg: 't is spannend, roerend en ik heb erbij
de tranen in de oogen gekregen. Wilt ge uw jongens en meisjes een boek geven dat
hun deugd doet, koop dit. Het kost maar elf fr.

Pallieter Kalender voor 1928, door Felix Timmermans, Uitg. door de
Sikkel, Antwerpen en Em. Querido, Amsterdam.
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FELIX TIMMERMANS heeft ook voor 1928 een Pallieter kalender klaar gemaakt.
Rustiger, inniger dan de vorige. Maar even kleurig. Natuurlijk tafereelen uit het
Begijnhof-leven. Prijs: 37,50 fr.

Zesde Winterboek van de Wereldbibliotheek, 1927-1928, Uitg.
Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur, Amsterdam. F. 3,25.
STREUVELS zet dit zesde winterboek in met een verhaal: De Drie Koningen aan de
kust, vol atmosfeer. Dan volgen: WALDIE VAN ECK, N. VAN SUCHTELEN, JOSINE
A. SIMONS-MEES, DR. F. DULBERG, CORNELIS VETH, ISRAEL QUERIDO, RICHARD
DE CNEUDT, MARIE SCHMITZ, L. SIMONS. Illustraties naar werken van: WILLEM VAN
KONIJNENBRUG, WILLEM WITSEN, RUBENS, BREUGHEL, ADRIAEN VAN OSTADE,
CORNELIS TROOST, CONSTANT TROYEN, HENRI WILS.
Het is een luxe-geschenk.

Dertig Sonnetten van Shakespeare, Uitgegeven door de Sikkel, Antwerpen,
30 Fr., vertaald door J. Decroos.
In zijn tooneelspelen heeft het genie van SHAKESPEARE gestalte gegeven aan zijn
scheppenden droom; maar in zijn sonnetten heeft hij de gevoeligste geheimen van
zijn hart ontsluierd. Hem die deze sonnetten begrijpend leest gaan onvermoede verten
open en er vallen plotse klaarten op de menschen die het scheppend genie van den
grooten Brit op het tooneel leven en worstelen deed. Wie Dante's Vita Nuova niet
las, kent Dante's Divina Comedia
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niet. Wie de de Shakespeare der sonnetten niet kent, vermoedt niet hoeveel
menschelijks er uitgesproken ligt in zijn drama's.
De vertaler heeft zeer bizonder werk geleverd; zelfs in deze Nederlandsche
zingetrouwe vertaling bleef zuivere schoonheid der sonnetten behouden.

Handel Mazzetti: Het onvergetelijke Jaar, Uitg. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg, Ing. 24 Fr., geb. 29,50 Fr.
De drie kapitaalste werken dezer merkwaardige Katholieke schrijfster blijven mijns
inziens: de kultuur-historische roman Meinraad Helmpergers Denkwurdiges Jahr,
de roman uit het Donauland Jesse Und Maria en: Die arme Margaretha, een
volksroman uit het Oude Steyerland. De eerste dezer drie werd door het Nederlansdch
Boekhuis in vertaling uitgegeven. Het is een levendige gloedvolle spannende roman
uit de blijvende wereldliteratuur. Verdere aanbeveling kan overbodig worden geacht.

Caesar Gezelle. Solitudo, Uitgever Jos. Vermaut, Kortrijk.
Moede en menschenschuw en vereenzaamd in zijn hart is Caesar Gezelle als een
pelgrim naar La Trappe getogen. Acht dagen heeft hij er geleefd, in de atmosfeer
van lichameljike armoede en geestelijke rust en rijkdom. Dit boek is het relaas van
dit achtdaagsche verblijf en de overwegingen die opwelden in het gemoed van den
Pelgrim. Het is echter of de moeheid en dorheid die CAESAR GEZELLE vôôr zijn reis
naar La Trappe beklemden, nog nawerken in dit te loome proza vol onfrisch
geredeneer en verouderde beeldspraak. Caesar GEZELLE kan tienmaal beter en hij is
het aan zijn naam verplicht. In 't midden van het boek komt even een stijging, waar
de schrijver de broeders portretteert en de koeien en de paters-varkens beschrijft en
de monikken aan 't werk.
D.W.

K. en J. Veldkamp: Van Alles Wat. Band I, Eenvoudige Liederen. Uitg.
P. Noordhoff, Groningen. Ing. 3 gl.
Een uitgelezen verzameling van meer dan 100 bekende, oude en nieuwe liederen
van Noord en Zuid-Nederlandsche, Duitsche, Engelsche componisten. Er is gezorgd
voor een gemakkelijke begeleiding.
Maar waarom moet daarin de fransche tekst van de Brabaconne worden
opgenomen? En nog wel sedert jaren veroordeelde tekst met de haat-strophe tegen
Oranje? Noode mis ik in deze liederovervloed de Vlaamsche Leeuw.
M.
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J. Veldkamp en K. De Boer: Kun je nog zingen, zing dan mee. Uitg. P.
Noordhoff, Groningen. Schooluitgave 1,30 gl.
De twintigste druk. Hoeveel duizend exemplaren maakt dat nu? Er zijn
een-twee-drie-stemmige liederen. Er zijn er voor alle jaargetijden en gelegenheden.
M.

Jaarlijksche Boekenschouw 1927, Jaargang VIII. Geillustreerd met
portretten van schrijvers. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg, 1927.
(24 cM bij 16 cM) ca. 400 blz. ing. f 2.50, geb. f. 3.75.
Vooraan zaakkundige, prettig geschreven overzichten over literatuur en uitgaven in:
Nederland, Vlaanderen, Hongarijë, Italië, Sovjet-Rusland, Emigranten-Rusland,
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, Spanje;
zij vormen een letterkundige geschiedenis, die we gerust eenig mogen noemen. De
‘Jaarlijksche’ geeft méér! Naast titelbeschrijvingen en besprekingen in de rubrieken:
Godsdienst en Apologie, Opvoedkunde en Wijsbegeerte, Romans en
Ontspanningslectuur, Dichtwerken, Tooneel, Kunst, Letterkundige Geschiedenis,
Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Natuurkunde en Nijverheid, Sociale en
Aanverwante Wetenschap, enz. enz. geven toonaangevende persoonlijkheden de
stand van genoemde wetenschappen op heden. Onmisbaar voor belangstellenden in
literatuur en leiders van bibliotheken.
D.W.
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Marnix Gijsen: Ontdek Amerika. Uitg. De Standaard, Brussel.
Ontdek Amerika!... Dit is geen boekhandels-slogan, geen ‘slager’ geen treffer; het
is een waarschuwing en een bevel. Ontdek Amerika, eer zijn groeiende economische
overmacht en zijn stijgende geestelijke invloed 't oude en ondermijnde Europa tot
verderf worde. Amerika, aldus M. Gijsen, is bijna op het einde van zijn
puberteitsjaren; Amerika begint te denken; meer dan de helft van het wereldbezit
aan goud behoort aan Amerika.
Dit boek is niet geworden een verliteratuurd relaas van stemmingen en tochten en
verbaasde verrukkingen. M. Gijsen heeft het land gezien en de steden: New York,
bij dag en bij nacht, het windige Chicago, San Francisco, der aarde lieveling, Los
Angelos, de meest Amerikaansche stad van Amerika, het zwarte Pitzburg, en het
bekoorlijke Washington; - hij heeft de Vereenigde Staten doorsneden van de Oosttot de Westkust en hij heeft gemotord langs de El Camin real doorheen Californië.
Maar hij heeft bovendien gezien de gemeenschap en haar problemen, het geestelijk
leven en de economische structuur van dit land en de geweldige vraagstukken, die
vaak door bloed en roof en moord tot een oplossing ontwikkelen.
MARNIX GIJSEN is naar Amerika getogen met het idealisme en de onbevangenheid
van een jeugd, die naar sterke daden hunkert in schoonen overmoed en voor het
reusachtige bouwcomplea van Manhatten-eiland geslagen staat met dezelfde
ontroering als voor de heerlijkste kathedralen. Met de stoute stevigheid bovendien
van een jong geleerde die lijnen ziet en stroomingen peilt en dit veelvuldige grootsche
leven tot een synthese herleiden kan. En dit resultaat van een jaar reizen en trekken,
studie en schouwen heeft M. GIJSEN neergeschreven in korte, vaste zinnen waar ge
een greep in voelt. Proza met een ruggraat.
Dit is geen kritiek geworden; ik heb alleen de vreugde willen zeggen die ik aan
dit boek beleven mocht. En deze vreugde was onverdeeld.
A.V.C.

Miguel de Unamuno: Abel Sanchez. Vertaald door Dr. G.J. Geers. Uitg.
N.V. Van Loghum Slaterus' Uitg. Arnhem.
Dit boek had kunnen heeten: Joaquin de Monedos, in plaats van Abel Sanchez; Caîn
in plaats van Abel. Van toen hij nog een kind was woekerde de haat in het bloed van
Joaquin; de haat heeft heel zijn leven vergald, vergiftigd en ten slotte gedreven naar
de moordende daad. Dit boek heet nauwelijks den omvang van een uitgebreide novelle
en het bestrijkt een de tragedie van een heel menschenleven. Het verhaal gaat met
een ongestuite vaart en een onafwendbare consequentie naar zijn einde.
Wanneer men het boek weer gesloten heeft staat, voor uw geest een beeld dat
daaruit in jaren niet vervagen zal. Dat te scheppen vermogen alleen ras-romanciers
als de Unamuno.
DR. L. DE SMET.
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Ter bespreking ontvangen.
P. LADISLAS KERKHOVE. Legende van den H. Franciscus door den H.
Bonaventura. Uitg. St. Franciscus Drukkerij Mechelen.
MAURITS DE DONCKER. Menschelijk Inzicht. Uitgave Pan, Gent.
GUSTAVE WIJNEKEN. Der Europaische Geist. Uitg. Der Neue Geist-Verlag.
Leipzig.
Dr. Aug. Kneer. Das Uneheliche Kind. Uitg. Volksvereinsverlag M. Gladbach.
PETER PETERSEN. Die Neueuropaische Erziehungsbewegung, uit.
Hof-Buchdruckerei Weimar.
CONSTANT EECKELS. De gelukzalige Anna van den H. Bartholomeus. Uitg.
Excelsior. Brugge.
ERIK FALK. Rondom een Majesteit. Uitg. J. Lannoo, Tielt.
Dr. RAPH. RUBRECHTS: Begrippen over Ontleedkunde en Verrichtingsleer. Uitg.
Excelsior, Brugge.
A. DECOENE. In 's Konings Dienst. Uitg. Excelsior, Brugge.
RENIER YSABIE. Teriadeva. Uitg. K. Beyaert. Brugge.
JEF. CLAES. Het kermisraampje. Uitg. Excelsior, Brugge.
E. AMTER. Docus uit de acht Zaligheden. Uitg. Excelsior, Brugge.
P. VERTENTEN. ‘Peerken’ Uitg. Centr. Boekhandel Neerlandia, Antwerpen.
Mgr. VON KEPPLER. Vertaald door M. VAN HOECK. Lijdenschool. Uitg. De
Vlaamsche drukkerij, Leuven.
CONSTANT EECKELS. St. Franciscus Wereldvaart. Uitgave Excelsior Brugge.
ISRAEL QUERIDO. Simson de God-gewijde. Uitg. Scheltens & Giltay.
C. GEZELLE. Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle. Uitg. Van Munster,
Amsterdam.
MIGUEL DE UNAMUNO. Abel Sanchez. N.V. Van Loghum Slaterus'
Uitgevers-maatschappij, Arnhem.
SIGRID UNDSET. Kristin Lavransdochter. Vertaald door Dr. A. SNETHLAGE.
Uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
C. BROUWER und G. RAS. Das Wunderhorn. Verlag von J.B. Wolters, Groningen
Haag.
JOHN KEATS. Hyperion, Metrisch vertaald door Mr. W.W. Van Lennep, Uitg.
Wereld-bibliotheek, Amsterdam.
L. BRECKX en L. GOEMANS. Eerste Fransche lessen. Nieuwe leermethode voor
de Vlaamsche klassen. (3e deel), Uitg. Wolters, Groningen, den Haag.
J.J.C. STARKENBRUG. Uit onze omgeving, Leesboek voor de Middelklassen
(2de deeltje). Uitg. Wolters Groningen, den Haag.
Dr. C. De Baere (eerste en tweede deel) Uitg. J.B. Wolters, Groningen, den
Haag.
J.B. BESANçON et J. FRANSEN. Bonnes Pages. Livre de Lecture à l'usage des
Classes inférieures. Lib. J.B. Wolters, Groningen, La Haye.
A.C. STEHOUWER en J. KOOISTRA, Uitg. Wolters, Groningen, den Haag.
A. PERDECK. A survey of English Literature. J.B. Wolters, Groningen, den
Haag.
Sketches by Jerome K. Jerome arranged by A. Hulsman. Uitg. P. Noordhoff,
Gronden.
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Sellections from Marc Twain, arranged by A. Hulsman. Uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
Irish Character. Canon Shechan, arranged by A. Hulsman. Uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
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[1928/2-3]
K. Van de Woestijne 50 jaar.
‘Een te groot dichter voor dit klein land’, schrijft Marnix Gijzen in dit huldenummer.
Maar een land dat zijn dichters erkent en eert vereert zichzelf.
10 Maart aanstaande wordt Karel Van de Woestijne 50 jaar. Moge Vlaanderen en
moge Nederland bij deze gelegenheid bewijzen de gemartelde, vaak duistere grootheid
van dezen dichter te begrijpen en milder en begrijpender te staan tegenover zijn
gefolterde menschelijkheid, die zich beleed met een ontstellende, soms al te naakte
eerlijkheid. Geen Nederlandsch dichter heeft zooals Van de Woestijne den
dagelijkschen brand gekend des geestes en des lichaams, en dezen gloed doen laaien
over deze lage landen.
Aan dit huldenummer hebben niet alleen de mannen meegewerkt van Van de
Woestijne's generatie en zijn onmiddellijke volgelingen, maar ook de jongeren, die
in tragische kentering van deze tijden zijn opgestaan. Zij hebben het allen gedaan
met die ruimheid en eerlijkheid die den dichter liefst is.
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Aan Karel van de Woestijne.
Uit zomers, van veel zon en zwoelte loom,
zoo zwoel van allen drang en lust der aarde,
zomers wier gouden feest toch nooit bedaarde
het heimwee van uws levens duistren schroom,
smacht puur uw ziel naar herfst van ijlte en doom
en heilge rust van zware vruchtengaarden:
- een welkend blad, dat de eeuwge reis aanvaardde
naar diepren herfst in deemstering en droom.
Dewijl ge moest den zomer sterven zien,
gelaten dra, en weemoedvol bewuster
van aardes doem en zomers die niet vliên,
dráált ge in de tijdloosheid der herfst, geruster,
als 't menschlijk hart der onafwijsbre zuster
kan, vreedger thans, uw eeuwigheid ontzien...

U. VAN DE VOORDE.
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Karel van de Woestijne vóór de Van nu en straks-periode.
Zoowat 17 jaar oud, verscheen Karel van de Woestijne voor 't eerst onder de jongelui
in Vlaanderen die, door de Vlaamsche furia aangegrepen, de wereld der Schoonheid
eerlang hoopten te veroveren. Lange knokige gestalte, de schouders iets te hoog
getrokken, mager en eerder bleek gelaat, maar met koninklijken asch-blonden haarbos;
de rechter arm meest altijd, bij het loopen of het met u blijven spreken, rechthoekig
geplooid, met daaraan een lange tengere hand die, naar omlaag gebogen, steeds naar
een afwezigen monokel scheen te tasten. Nooit heb ik Van de Woestijne op een stoel
zien zitten: met zijn volle lengte hangt hij er over, 't hoofd laag tegen de rugleuning,
de gevouwen knie scherp, en hoog...
In de groep verwekte Karel van de Woestijne zoowat dezelfde verbazing als Arthur
Rimbaud in den Verlaine-Kring verwekte. Zijn vroegrijpheid viel dadelijk op. Maar,
waar zij bij Rimbaud tijdelijk leek, na enkele maanden opgelost in de levenspraktijk,
ligt zij de ontwikkeling van Van de Woestijne's gansche literaire leven ten grondslag.
Want de vroegrijpheid groeide tot zware veel-omvattendheid, bloeide ten slotte uit
in vroege lusteloosheid. In die reeds verre jaren roesde het in Van de Woestijne's
hoofd van bedenksels en plannen. Reeds had hij enorm veel gelezen en veel
onthouden, en citeerde hij uit talrijke schrijvers, en had hij over jan en alleman, die
in Vlaanderen en zelfs in enkele andere landen schreef of die uit Oud-Griekenland
bekend was, een eigen oordeel. Of, zoo ge 't verkiest, - zoo'n jonge kerel! - een
eigen-gemaakt of eigen-lijkend oordeel. Eigenzinnig en kneedbaar tegelijkertijd. Uit
eigenzinnigheid lei Karel het op 't Athenaeum zóó aan boord, dat hij fel de aandacht
trok van enkele leeraars: de eenen hadden een soort respect voor hem, de anderen
hielden hem zoowat voor een onaangenaam mensch, wel niet een mispunt, nu precies
niet een zonderling, maar voor een zeer intelligent student, bezig met buitenissigheden.
En, natuurlijk, daar in die dagen de anarchistische leer opgeld maakte, en anarchisme
met indivi-
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dualisme en symbolisme, bij nadere beschouwing, een driespan kunnen vormen,
beleed de zeventien- of achttienjarige Athenaeum-student de opstandige leer met de
felheid van zijn hartstocht die, in dien tijd, bizonder bedrijvig bleek. Maar, - en dit
was toen al opvallend, - tevens vertoonde zich bij hem een sterke neiging naar een
soort godsdienstigheid, die soms den vorm van literair katholicisme aannam, en, op
andere oogenblikken, uiting zocht in een tasten naar mystische beschouwingen. In
die momenten voelde hij zich Beaet uten Hove: een schuilnaam waaronder hij b.v.
in ‘de Jonge Vlaming’ Jezus van Nazareth publiceerde. Beaet uten Hove voelde hij
zich ook, en beminnaar van de ‘suyverheydt’, wanneer hij 't werk van tijdgenooten
als Zola en Verlaine, met een pennetrek veroordeelde: Zola was in zijn oog een
geestesverkrachter; Verlaine zéker een grootdichter, maar daarbij te veel een
vleesch-dier. Hij had het vooral met het jonge zuivere pogen van de Régnier, Mauclair,
Viélé-Griffin, en sympathiseerde met een paar anarchistische gedachten-voerders:
Faure en Jean Grave en Hamon, die toen voor ernstig-sincère golden, thans al lang
vergeten zijn. Maar als dan de andere Van de Woestijne niet de beminnaar van het
zuivere symbool - of van de symbolische zuiverheid - niet de jonge man die meende,
zooals hij soms dacht, dat poëzie vooral bestond in het in breede symbolen weêrgeven
van den indruk dien het doode of het levende landschap op het gemoed teweeg bracht,
- als dan de andere Van de Woestijne, de minder rijpe, maar jeugdig hartstochtelijkere
zich deed gelden en aan 't woord kwam, dan teekende de dichter Erik Monck. En
kenschetsend voor de waardeverhouding tusschen die twee elementen: het symbolisch
zuivere en het menschelijk zinnelijke, die bij Van de Woestijne sedert zijn jeugd
nooit hebben samen gevloeid of nooit ineen zijn gesmolten, maar steeds parrallel
hebben geloopen, is het, in dien al verren tijd door mij meer dan eens geconstateerde
feit, dat Van de Woestijne het pseudoniem Erik Monck scheen te verkiezen voor het
werk dat hij het beste achtte; en dat soms een vers eerst als Beaet uten Hove
geteekend, onder het pseudoniem Erik Monck verscheen omdat de dichter intusschen
had meenen te ervaren dat het, naar klank en beteekenis, eigenlijk beter was dan hij
aanvankelijk had gedacht. Bewust of onbewust hield Karel van de Woestijne Erik
Monck voor zijn betere ik. Zoo althans heb ik het mij, in den loop der jaren,
wijsgemaakt.
Trouwens, niet alleen onder de schuilnamen Erik Monck en Beaet uten Hove is Van
de Woestijne's eerste werk verschenen: ik heb zoowaar
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uit die lang vervlogen jaren den indruk overgehouden, dat door den jongen schrijver
veelvuldig gebruik van pseudoniemen werd gemaakt. Maar hoe zij alle mogen luiden,
is me sedertdien ontgaan. Wie echter over de jaargangen van ‘Land en Volk’, een
destijds te Gent verschijnend maand- of weekschrift, zou beschikken, kan er in een
der afleveringen uit de jaren 1892 of 1893 het eerste werk ontdekken dat van Karel
van de Woestijne is gepubliceerd. Verder is jeugdwerk te vinden in den bundel
‘Almanach van het leerlingengenootschap ‘Help U Zelf’ te Brussel, in een soortgelijke
uitgave van den leerlingenkring ‘De Herremans Zonen’ te Gent, in het Volksbelang,
in ‘De Jonge Vlaming’, in het Kerstnummer (1894) van dit studenten-tijdschrift, en
ten slotte in ‘Vlaamsch en Vrij’.
Want, zooals ik zei, bizonder bedrijvig was in dien tijd Karel Van de Woestijne. In
de honderd en een plannen, die zijn vrienden smeedden, stelde hij geestdriftig belang.
Alsof hij zich den wijzen man van Gent tot hoog voorbeeld had gekozen, met raad
en daad stond hij, van allen de jongste, zijn makkers bij. Hij ging weldra verder: hij
ging zelf plannen smeden, uitzien naar medewerkers, jacht maken op den steeds
verder vluchtenden, ongenaakbaren drukker-en-uitgever, dien het gegund zou zijn
al dat jonge werk wereldkundig te maken, tot grooter glorie van Vlaanderen. Een
gansch span Gentsche vrienden omringde Karel van de Woestijne. Een geestdriftig
groepje Brusselaars juichte den jongen dichter toe. Tusschen beide groepen bestonden
er voortdurende betrekkingen; hooggestemde brieven werden gewisseld; herhaaldelijk
bracht de eene groep den andere bezoek; in uitgelatenheid werden die dagen gesleten.
De Gentsche vrienden kwamen haast geregeld in Karel's vaderhuis bijeen. Meer dan
eens was ik toentertijd ook een gast des huizes. De wanden van de kamer waren
behangen met een vaal papiertje, beschilderd met triomfantelijke vruchten - of waren
't bloemen van de schrilste kleur? Uit de verte klonk de hamer van de werklui op de
koperen ketels. Genoegelijke uren! Geestdrift, vriendschap en onbezonnenheid. Niet
zonder eenige bedeesdheid overschreed men nochtans den drempel der woning: geen
enkele brief van een vriend mocht aan 't vaderhuis worden geadresseerd; onder allerlei
geheimzinnige of eenvoudige kenteekens moest de briefwisseling elders worden
toegezonden. Alleen mocht naar de Slijpstraat worden geschreven, als men een
bezoek aankondigde. Maar nauwelijks in de kleurige kamer, of Van de Woestijne's
moeder - sedert ettelijke jaren was de vader overleden - verscheen met een
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vriendelijken glimlach, een innemenden welkomgroet. En dadelijk voelde men er
zich ook thuis, in Karel 's vaderhuis. Na 't middagmaal, de opgewekte wandeling
naar het lokaal waar de vrienden op ons wachtten. Langs vele straten liepen wij er
heen; ik, niet klein, maar de jongere Karel, naar het mij nu voorkomt, toch nog
grooter; ik, vrij slank, maar Karel nog magerder, boven mij uitgewassen, - en met
zijn weelderigen haarbos. Opgewekt vertellend van boeken en plannen en avonturen;
Karel bovendien piekfijn soms uiteenzettend, welke ziekte of kwaal hem het laatst
had bezocht. Zoo, de straten door. Op den Kouter, even een aarzeling: dwars over
het plein wilde Karel niet, en wij scheerden langs de huizen heen. Vele straten nog,
rechts en weer links, alle mij onbekend (en daarom misschien wil het mij nu
toeschijnen, dat de weg eindeloos was en over veel straten voer). Tot het lokaal, aan
een kaai, werd bereikt, waar 't rumoerig, 't grandioos naar daden-in-schoonheid - en
is schrijven en dichten niet de heerlijkste daad? - hunkerend groepje jonge lieden bij
pot en pint zat te wachten. Van al die vrienden, hoevelen zijn er al ter ziele, en meest
allen jong gestorven! Van de overgeblevenen, hoevelen hebben een anderen weg
ingeslagen, ver van elk schoonheids-betrachten; hoevelen onder die makkers kent
ge nu nog, Karel?
En dan kwam eerst de kennismaking met Fikken de Meyere, die te Boom woonde,
die óók aan Jong Vlaanderen had meêgewerkt; dan de vereering voor het werk van
Prosper van Langendonck. Reeds, met de Meyere, grootsche plannen, om een eigen
tijdschrift te stichten - en 't onbewust-hooghartig neêrzien op die kleine tijd- en
weekschriftjes; het kalme besluit om niet langer meer te samen met Laurali ‘Vlaamsch
en Vrij’ van poëzie te voorzien. De lectuur van Kloos' wondere ‘Verzen’: blijde
verrassing, diep-genoten schoonheidsvreugd, verruiming van eigen gevoel, eigen
inzicht en eigen besef. De dag der dagen, dien men uitzingen moet. En zoomeê
verschijnt Van Nu en Straks. Pol de Mont in een hoek verdrongen; Helena Swarth
geparodieerd. En de bakker uit Avelghem, Stijn Streuvels, - die óók aan De Jonge
Vlaming en aan Vlaamsch en Vrij heeft meëgewerkt, - komt met Mane de Bom naar
Gent over, op heugelijk bezoek! Van een eigen tijdschrift, met de Meyere, geen
sprake meer. Van Nu en Straks...
Afgebroken nu met de leeraars, die hun beschermende hand meenden te moeten
uitstrekken; afgebroken ook met de meeste makkers, ‘staartdragers’ of ballast: de
eigen weg klaar voor het oog. En, bij den eersten mijlpaal op dien weg, het, door
onbewustheid heen, zelf-bewuste geluid:
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‘Ik heb me in een atmosfeer van innig willen-werken verplaatst, dat, ware het het
leven niet dat me najaagt in al wat ik hoop, me volkomen gelukkig zou maken. Al
wat... banden of verplichtingen heet tracht ik zoo goed mogelijk af te schudden. Wat
ik wou, dat is, alleen, volkomen vrij, tegenover alles staan; dan zou ik, dat voel ik
innig, en kom ik meer en meer nabij - een dichter, misschien met de jaren een groot
dichter kunnen worden. Ik voel meer en meer trots-door zekerheid in mij klimmen,
omdat ik weet dat mijn werk niet alleen door mij gevoeld wordt... En nu doe ik wat
ik wil, en gelijk ik het wil; ik geloof zelfs (o vermetelheid) dat ik mijne eigene
personaliteit aan 't vinden ben...’
Zoo luidt de bescheiden biecht aan den meest vertrouwden vriend. Begraven en
voor altijd vergeten waren intusschen Beaet uten Hove en Erik Monck. Doch Karel
van de Woestijne-zelf was opgerezen. Ook voor hem ving de Van
Nu-en-Straks-periode aan!
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE
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Bij Karel van de Woestijne's 50n Jaardag.
Alles wat mij zou doen schrijven ‘Karel’ dring ik terzijde: gansch die wereld, waarin,
gelukkige verlenging der literatuur, de Voorzienigheid nieuwe banden heeft geknoopt.
En nochtans, welk onzinnig offer vergt van mij de civiliteit, wanneer zij mij oplegt
te zwijgen over uw beminnende broederhand, over dat genereuze hart, dien geest
vol verheffing, al die grootheid, die zich verduikt en zich martelt, dien vleezigen,
verzadigden, bitteren trek in den hoek van een mond, die slecht verbergt wat een
scherp doorschouwend begrijpen, wat een buitelende geestigheid, wat een opperste
levensbelijdenis daar diep in de afgetrokkenheid, trots uw biecht van doodsverbeiden,
iederen dag opnieuw opstaan.
Nimmer stond aan de hop een staak, meer door physische kwalen aan de scheiding
van aarde en lucht doorweekt, die veiliger onzen levenslust, onzen groei en onze
verrukkingen ondersteunde en wij, die met onze hechtranken rond u hebben gegrepen,
wij hebben het wonder beleefd, dat deze staak altijd opnieuw in vollen bloei schiet.
Onwillekeurig springen in mijn herinnering uw zoo eenvoudig en natuurlijk gezeide
woorden: ‘De physieke pijn kan me niet schelen, als de geest maar klaar blijft en ik
maar werken kan’. Mij bijten ook de woorden aan, die eens een ongelukkige hand
heeft neergeschreven, als zoudt gij, bij uw groot kunstenaarschap, een minder groot
mensch zijn gebleken: als toen vervult het zelfde schimpend misprijzen mij altijd
opnieuw. Slechts aan het oog, dat zich star kijkt op de overigens eerbiedwaardige
leuzen van ‘volk’, ‘gemeenschap’, de jongste sacro-sinte diviniteiten, kan aldus de
schaal der moreele waarden zoo volkomen ontsnappen.
Laat de tijd gekeerd zijn. Zingende van het plan der edele ethische verzuchtingen
kan de dichter thans worden voorgesteld in peplum en draperie van ethisch en
godsdienstig weldenkende, - in den humus der rijkste harten zal de menschelijkheid
er niet minder om gisten. Gij, die op vijvers van modder en aal de plompe en
hemelsche bloemen hebt opengelegd, die het al in het licht der eeuwigheid hebt
gedragen langs dien weg van walg en verzadiging, die het wurgen tot deugd hebt
verheven en de
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ziel binnenst buiten hebt gebraakt, gij wordt voor ons de sereene, de zuivere, de
zoete, dien de tong eerst proeft door het bittere gift van den notebolster.
Men is naïef genoeg geweest om u terzijde te duwen met den geringen smaad dat
gij u buiten uw volk hebt geplaatst. Uw volk beperkt zich niet tot den Vlaming, hoe
lief hij u zij. Uw volk is onder de menschen, waar zij uitstijgen boven de
verbijzonderende kenteekenen en karaktertrekken, die het diepste wezen niet raken.
Het is de mensch, de modderen man. Aan u beleven wij onze liefde, onze vijf zinnen,
in 't aanschijn van God. Uw individualisme is opgevoerd tot die algemeenheid, waar
substantie en accent de hooge merken vertoonen van onsterfelijke poëzie, die zwoele
bekoringen, dit spits doordringen van de meest geraffineerde gewaarwordingen en
gevoelens, die duizelingen en dronkenschap, dat diep duikelen van den geest naar
de vluchtigste beelden en symbolen, dien soepelen en veerkrachtigen sprong over
mystieke kuilen tot in den krater van God.
Indien het mogelijk was uw tuinen en parken, met die eenvoudige huisplanten,
met die giftige en bedwelmende bloemen van nacht en schaduw en dat samenstel
van nobele orchideeën, van de geographische kaart onzer poëzie te schrappen, er zou
daar opnieuw een groote onbekende vlek liggen, weer zouden in geest en gemoed
naast fijngesneden varens, paddestoelen en klimplanten groeien, waarvoor wij geen
naam weten en die zich voeden aan het zwaarste en donkerste bloed van ons hart.
*

**

Laten wij eens en voor al bekennen, dat de kracht der uitdrukking, de substantieele
taal, de macht der verbeelding, de weelderigheid en overdaad in den vorm zoowel
als de rijkste eenvoud bij Karel van de Woestijne een acuïteit vertoonen, een relief,
dat slechts de allergrootste kunstenaars vermochten te bereiken. Ik zie ze wandelen,
arm aan arm, Guido Gezelle en Karel van de Woestijne, den eene, die uit louter
Vlaamsch koren dien verfrisschenden drank heeft gestookt, den andere, die uit diverse
culturen, én Grieksche, én Latijnsche, én Fransche, én oude en nieuwe Vlaamsche,
dien zwaren absinth brouwde, die zwoel maakt, schrander en vermetel: het is de
wandeling van twee grooten, in wie de hoogste bloei zich op totaal tegenovergestelde
wijzen heeft voltrokken.
De lenige, kunstige taalvaardigheid bij Guido Gezelle verwekt dat
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bestendige wonder de gewaarwording, de aanschouwing, het gevoel en den geest tot
zuiverheid te brengen, tot een duidelijk en helder wezen, dat volkomen is opgelost
in de eigen zuiverheid en de eigen klaarheid. De Gezelle-poëzie is een bijna hemelsche
traan op het gelaat van een Franciscaanschen, middeleeuwschen hovenier. Zelfs het
kunstige van den vorm smelt ten heelemale onder de zielewarmte van den man, in
wien de staat van kinderlijke ongereptheid en de staat van reeds ten volle geheiligde
over twintig jaar zwijgen volstrekt harmonisch in elkaar sluiten. In de hoogste en
religieuze beteekenis van het woord was Guido Gezelle een Eenvoudige. Hij was
zóó geconformeerd, dat zijn ziel uit gansch de schepping niets anders trok dan een
schouwende bewondering als een soort van perpetueelen lofzang, die een vorm was
van het gebed. Het is niet toevallig, dat gansch zijn leven verliep langs het nietigste
der wagensporen. Reeds geheel en al aangelegd om niets te naderen dan met de ziel,
werd gansch het leven rondom hem derwijze opgesteld dat hij op zijn hoogst
wonderlijk roerende tranen kon storten uit een heimwee, waarin het menschelijke
de volle onderwerping beloofde, maar derwijze ook dat hij alleszins zich in zijn
armoede te schikken had. Gezelle is meer de zang van de genade en den eenvoud,
dan van de menschelijke tormenten. Hij kan in sommige gebieden van ons wezen
antwoord geven op den onsterfelijken, middeleeuwschen roep naar simplicistische
heldhaftigheid in het gemoedszuivere, naar ongerept zielsoverwicht. Maar hij zou
ons, de gebetenen en de etterenden, soms oneindig ver af schijnen, uit andere,
stedenlooze tijden, indien hij niet, terzelfdertijd als de oerfrissche, de natuurlijke,
het vloeiend water en het weidegras, lafenis was en balsem.
Karel van de Woestijne leidde ons naar de uiterste tegenzijde van dezen hemelschen
Eenvoud. In hem werd aan de Vlaamsche letterkunde een zoo gevoelige bezintuiging,
een zoo buigzaam intellect geschonken, een zoo steil klimmende imaginatie, een zoo
in menigvuldige plooien liggende gevoel en geest, dat voor veel van zijn diep sensitief
en grootsch verbeeldingswerk de smaak weigerachtig bleef van hen die op eenvoudige
spijzen zijn ingesteld. Het zal als een paradoks klinken, maar wij danken hem de
gave van een bij eerste opzicht niet op te helderen duisteren stijl. Deze duistere stijl
staat in direct verband, is de onmiddellijke drager van een gecompliceerdheid, waarin
de menschelijke perceptiemiddelen zoo tot de uiterste grenzen zijn ontwikkeld en
verfijnd, dat geest en hart van een zwijmel en huivering worden vervuld, die op zich
zelf reeds als ongemeen
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scherpe geestrijke vochten aandoen. Maar daarbij komen nog een ‘fabulirend’
vermogen en een kracht in het kunstelen, waarvan te voren geen exempel onder de
Vlamingen aanwezig was en waarvan de intensiteit tot verinnigen en vergrooten, tot
verdiepen en doordringen onberekenbaar ver strekt. Gecompliceerd, - waarmede niet
gezegd is in een warboel van gewaarwordingen en doorleefde relaties gevangen,
maar wel door veelvuldig en samengestelde prikkels bewerkt, - verfijnd, - waaraan
slechts lichtzinnig het begrip verwording en decadentie kan worden vastgeknoopt,
- met een nobele artistieke houding, die tot een eigen natuurlijkheid is uitgegroeid,
zooals ‘le port noble’ van een geboren aristocraat, is van de Woestijne's poëzie als
schilferend kristal: zij snijdt bij ons, zooals zij bij hem gesneden heeft, door de fijnste
vezelen en zenuwen van ons vleesch, zij weerkaatst de teederste schaduwvluchten
van liefde en gevoel, zij laat den blik door tot de geheimste droesems van ons wezen,
zij vangt het bliksemend vuur van den geest en van God. Al naar gelang de schilfers
keeren, zien wij het verschroeien van onze lusten en ons verheerlijkt opstaan uit hun
asch, - altijd in groote architecturen van beelden. In al haar lyrisme is deze poëzie
vooral dramatisch: in hetzelfde kristal bijt de flits van norschheid naar den dolksteek
van licht, die Gods hand haar zendt; de lusteloosheid, de moeheid verteren zich zelf
aan de eigen likkende vlammen; liefde en dood verzengen elkaar onder den
geconcentreerden straal van hun wederzijdsch brandglas. Ook is er in deze poëzie
een smaak van asch. Haar zang van walg, doorvoozing, en helderziende voorspelling...
van alle reis terug nog vóór de reis begonnen... werpt de daadvaardigheid terug in
haar hoek bij den huiselijken haard, waar ziel en geest zich dan zonder middelaars
in het Absolute storten. Voor de teederheid in onze gemoederen is de engelachtige
hoveniersgang van Gezelle een bestendige val van den dauw. Van de Woestijne's
onverbiddelijke zelfverschroeiïng brandt met een reuk van solfer en vleesch, en
zonder de weekheid van een traan, om onze stoutste droomen. In onze vizioenen
staat hij grootsch, zich zelf verterende Job, op bergen van rijkdommen en overvloed,
de Job in wie de hemel, langs een smartelijken menschenweg, opengaat.
*

**

Het heeft mij lang verwonderd, dat sommige jongere auteurs zich zoo schrap meenden
te moeten stellen tegen Karel van de Woestijne. Zijn lange, eenzame pelgrimagie
van liefde en leven tot dood en hemel, ver-
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toont overal de onvervalschte teekenen van den superieuren dichter. Zich zelf
doorziende tot in de asch, tot in de kern van het ik, is hij tot den homo doorgedrongen.
Zijn zang van de lusteloosheid en de dadeloosheid heeft hij in boek op boek, van
zuivering tot zuivering, met een oeuvre dat een der omvangrijkste en meest blinkende
structuren uit de Nederlandsche taal is, belogen.
Slechts later heb ik begrepen, dat die jongere auteurs zich schrap stelden tegen
Van de Woestijne, om tegen zich zelf schrap te staan. Van de Woestijne uit hun
zinnen, hun borst, hun hoofd wentelend, wezen zij zijn avontuur af, tot eigen
verrechtvaardiging, tot wettiging van eigen ideaal van daadvaardigheid,
gemeenschapszin, levensbelijdenis. Het was een houding, die de donkere bronnen
van zijn poëzie noch haar onverwoestbare pracht aantastte. Het was zich zelve sterken,
na de keuze van een anderen weg. Maar niemand staat iets anders te doen, dan bidden
en werken, opdat zijn weg zou leiden tot waar die van Karel van de Woestijne thans
voert: op een Aventijn van het dichterschap, waar ieder woord druipt van een
ruischenden stroom schoonheid tusschen mensch en God.
M. ROELANTS.
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Karel van de Woestyne.
Is het lichtelooze in zijn pupillen een schijn, een expressie van groot verdriet? Een
matte dofheid? Of is het een gebrookenheid, door den fotograaf nog wat aangedikt?
Dit staat vast, dat deze jonge dichter, een ernstige uiting van diepe leevenservaring
heeft weeten te geeven.
Hij weet wat poëzie is. Hij weet ze te baren en te vlechten. Hij kent onze
Groot-Nederlandsche taal. En zoo er in zijn hart ook al Vlaamsche klanken ontstonden,
zoo verfijnt en verrijkt dat zijn eigen Neederlandsch.
Nu luistert wel, goede en ontfankelijke taalgenooten, hier is weeder één, die ons
Neederlandsch noodig heeft, om uiting te vinden voor zijn aandoeningen in onze
taal. Het is nog wat fragmentarisch, het zijn nog maar enkele dichtstukken, zonder
grooten, sterken samenhang. Verheugt U met mij en vraagt niet, of dit nu
hoog-Hollandsch of Vlaamsch of Zuid-Afrikaansch is. Wij, Groot-Nederlanders
kunnen het zonder moeite verstaan, hier is een, aan wiens scheppend taalvermogen
wij, dichters, weer dank verplicht zijn, omdat hij onzen taalvoorraad heeft verrijkt
en verhelderd. Deeze voorraad neemt steeds toe en dient ons, dat we met volle handen
er in kunnen grijpen.
Laten we nu voortaan niet meer praten van ‘de mannen van '80’. Voor en na dien
datum is de productie gelijkelijk doorgegaan, een weinig Vlaamsch hier, wat
Zuid-Afrikaansch daar, wat algemeene woorden ooveral doorgesprenkt.
Het werk van de Woestijne, dat ik hier voor mij heb, is sterk en origineel - het
hoort bij onzen taalschat.
Het is ook rijk, maar het zijn nog maar stukken en brokken. Alleen de titels zijn
al bizonder en van deugdelijken klank, b.v. ‘Het Vaderhuis’, ‘De Paarden van
Diomedes’, ‘Interludiën’, ‘de Stierendief’, ‘Alkomeus’, ‘Thanatos en de Vreemdeling’.
Die geven al vermoeden van forschheid. Dit is de soort poëzie dat Keats schreef. De
strenge, ernstige, verheffende dichtkunst. Het is alles nog niet af, dit werk van van
de Woestijne, men voelt dat de dramatische conceptie nog ontbreekt, maar ooveral
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spreekt de waarachtige dichter er door heen en klinkt er een geluk van sprake, dat
alleen van dichters-slippen vloeien kan.
Het motief van Woestijne's dichtkunst is veelal de liefde tot zijn ouders, vooral
tot den vader. Er zijn woorden, die aan een gelukkig huishouden herinneren. Er zijn
klanken, die denken doen aan het joodsche gezinsleeven, zoo sterk en treffend
geteekend door Jacob Israël de Haan. B.v.:
‘Zegen deze avond, God: ons handen rusten
en kenden onze leden 't kleed der vreemde lusten’
‘en ons verlangen 't pad van de ongewoonsten waan’
‘thans zijn onze oogen moe, als van wie sterven gaan’...

‘Zegen deze avond, God!’
Zoo richt deeze dichter zich tot den Heer, die ons lot beheerscht. Dat daarbij
zwakke plaatsen, uitglissingen voorkoomen, dat is van minder belang. Sommige
zwakten zijn blijkbaar zoo bedoeld. Maar nimmer is het banaal, altijd is het echt en
krachtig, soms te krachtig, en daardoor smakeloos. Er zijn fragmenten vol moedige
gedachten en nieuwe, origineele klanken. Ik zal een sterk brok er van citeeren, tegelijk
al te vreemd, al te wonderlijk, maar bij nader beschouwen rijk en sterk. Men leeze
het met een critischen zin - het is geen smetteloos dichtwerk, soms gewrongen. Maar
het heeft inhoud, het zegt wat - en als men zoeken wil naar wat het meest verwant
is aan mijn tijdgenooten, dan komt men al spoedig bij den jongen Gorter terecht.
Niet door ritme of oppervlakkige gelijkenis, maar door diepzinnige gedachten en
schoone zegging. Men luistere, zooals men goede poëzie moet beluisteren, met ernst
en ontvankelijkheid, met eerbied en goeden wil. Het is een fragment uit Alkuoneus:
Zie de lucht
maar neen! - de lucht - bestaat de lucht?
Zij is
hetgeen gij zijt, wanneer ge plots ontwaakt.
Gij ligt in een zacht leger en gij weet
dat gij ten rugge ligt. Maar gij gevoelt
dat gij plots zinkt als in een ijle kilt
om dan weer plots in een zoele leegt
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te worden opgeheeven...... Zijt ge nog?
Gij krimpt, zoo voelt ge. Maar ineens, daar gaat
gij breide'oneindig uwe leden uit gij hoort u hooren en gij ziet u zien.
Maar zijt ge uzelf nog? Zijt ge vreemd u niet?
aldaar ge lijdlijk ligt in duisternis
een onbegrijplijk wezen, willoos klein
en groot en heeft geen eigen zinnen meer,
en kunt niet eens nog bang zijn? - Voel, gij rolt
d'afgronden dóór, der hoogte en van de laagt.
Uw hoofd is als een gloende kogel. En
gij zijt niets meer dan hoofd; Maar is 't uw hoofd?
Gij ziet uw hoofd, kan dit uw hoofd nog zijn?...
En gij bezwijmt, gij gaat het onder in,
't fluweelen donker van het niet-bestaan
Gij voelt u worden vrij; gij voelt te zijn
hij die niet is; hij die niet is...

Men mag het niemand euvel duiden als hij deze poëzie niet begrijpt en er ook niet
verder in door te dringen verlangt. Maar er zit een treffende reedekracht in, waarvan
later de dramatische waarde zich ontwikkelen kan.
Het is als een afschaduwing van een koortsdroom, iets dat niet weezenlijk plaats
grijpt of op andere wijze waargenoomen wordt. Het gedicht in Memoriam Renée
Vivien, is nog wat merkwaardiger omdat het een reëele, concreete inhoud heeft en
dus meer werkelijkheid poogt te zeggen. Een paar reegels van dat wonderschoone,
statige gedicht luiden:
‘Wij arm en naakt in onze zatheid en die weeten’
‘dat elk begeeren weer door zatheid wordt geboet’

En dat woordje ‘zatheid’ is zeer geschikt tot toelichting van wat ik oover Vlaamsch
en oover Significa heb gezegd. Het woord behoort tot Hoog- en Laag-Neederlandsch.
In 't Vlaamsch is het grof en plat, in het Hoog-Nederlandsch gebruikt is het statig en
waardig.
Een andere, schoone plaats is ook uit het gedicht aan de nagedachtenis van Renée
Vivien:
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‘O maagd, die henen gingt bleek van uw schoon begeeren’
‘spijtig om d'eed'len schroom, die noodlooze heeft gehijgd’
...........................................................................
‘En wij benijden U, o schoone en schaamle dood
die nooit het wrange van de zatheid heeft gekend
waar huivert door ons hoofd, dees bralle en ongenoode
en pijnlijk overmachtige Lent’

Het is moeylijk voor een Hollander, om een woord als ‘zatheid’ goed te verstaan.
Maar wie het woord kennen, hooren er kracht in en ernst. Het woord ‘bralle’ is ons
nog vreemder, positief onhollandsch. Maar het schaadt niet aan de schoonheid van
het vers, wanneer het uit ernstige kracht wordt aangewend.
Ook heeft het vers van de Woestijne beeldende kracht en kleingedichtjes naar den
geest van Guido Gezelle, o.a. dit:
Over alle daken
bloeit mijn bleeke wake
alle sterren toe,
reikt ze strak en moe.
Baart dan alle bangen
steeds een nieuw verlangen,
Is dan alle vrees
Liefde's vrouwe en wees?
Over alle daken
bleekgebloede bake;
over heel de wereld heen
liefde en leed alleen...

Machtig is de beschrijving van den schutter Heracles:
Hij stond
alover het hoofd de harde gaping van
den Leeuwe-muil, geopend van oogen en de neus
zwart op het voorhoofd van den held, dat wit
toonde de leeuwen-tanden - -

Dit alles is rijk aan beloften. Dit is poëzie van de goede soort, streng en verheeven
- ook weer liefelijk en fraai.
FREDERIK VAN EEDEN.
Walden, 1 November 1927.
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Karel Van de Woestijne in 1910. Penteekening van A. Collin.
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Karel van de Woestijne
Met mijn verste herinnering aan Karel van de Woestijne, moet ik terug tot het jaar...
1893!
'k Zie me, zesjarigen knaap, daar nog altijd, een tikje beteuterd wel, heel braafjes,
loopen naast Karel's jongste broeder, in 't Gentsche park.
Onze oudere broeders gingen voorop, druk aan 't praten! Dien avond, te onzent
op de citadellaan, hebben we ‘fricandon’ geëten met roode saus!...
Op de kollege-banken hoorde ik Karel van de Woestijne, ‘Van-Nu-en-Straks’, en
‘Vlaanderen’ nooit vernoemen.
Des te inniger was mijn verrukking, toen ik-zelf den dichter van ‘Het Vaderhuis’
ontdekken mocht, in de heerlijke studie - hoe dikwijls dan ook herlezen! - die Lod
Ontrop hem wijdde, in het januari-nr 1904 van ‘Dietsche Warande en Belfort’; - een
tijdschrift dat binnen het bereik viel van een kollege-jongen, daar Juffr. Belpaire zoo
inschikkelijk was, studenten een abonnement af te staan tegen vijf frank!
Wat een schoonheidsvisioen ging vóór me open! De heele wereld had plots een
andere kleur gekregen: goud en wit!
En, hoe was deze poëzie heelemaal verschillend van al 't geen we in de klas te
bewonderen kregen, en, in zooverre 't niet schromelijk verveelde, ons dan toch ten
slotte volkomen onverschillig liet. Hoe kon het ook anders met schrijvers als
Bilderdijk, Tollens, de Koninck, Schaepman en soortgelijken! (Om nu niet te gewagen
van de prozaïsten, waaronder de holle van der Palm als de ‘nec-plus-ultra’ stond
aangeschreven! Ik had het dan ook, zekeren dag, bij mijn braven leeraar Ern. Soens
leelijk verkorven, toen ik, halfluid, meende te mogen verklaren, dat het maar bombast
was!)
De enkele verzen, - de al te schaarsche! - die Ontrop aanhaalde gingen me dadelijk
naar het hart:
‘O Gij, die kommrend sterven moest, en Vader waart,
en mij liet leven, en me teeder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven,
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en, toen ge stierft, wàt late zon op uwen baard;’

en:
‘Zegen deze'avond; zegen, God. Wij zullen zwijgen.
- gelaten en verzoend in de avond-zoete dood,
zal onze torve zin naar uwen boezem zijgen
gelijk een slaap-zwaar kind ter zaal'gen moederschoot.
Zegen... Uw rust zweeft, zeegnend, om gebogen twijgen,
die wiegen, naar de slaap der vooglen aadmend gaat.
Zegen... de zuivre nacht zal om ons leven stijgen,
en U-waarts de eenzaamheid van onze dagen neigen
als naar een dag van weelde een rust'ge dageraad.’

Waren zulke verzen trouwens niet uit het hart gegrepen?
Wat me vooral trof was: het ‘intieme’ van deze poëzie. Alweer een heel andere
toon, dan opklonk uit de weinige gedichten, die 'k van de tachtigers kende, uit Pater
Bauwens' bloemlezingsken ‘Modernen’; - eerste schuchtere, maar hoe lofwaardige
poging om de nieuwe schrijvers in de humaniora binnen te loodsen. (Eerst enkele
maanden nadien verscheen Herckenrath's ‘Vlaamsche Oogst’). Ik schrikte wel een
beetje terug voor den trots van hun zelfvoldaanheid, waar ik Kloos hoorde orakelen:
‘Ik ben een god in 't diepst van mijn gedachten,
en de troosteloosheid van hun weemoed; las ik niet bij Helene Swarth:
.........
En het graf is zoo diep en de hemel zoo hoog en
of God leeft weet geen.
En 'k heb niets dan de stem van mijn hart,
die mij 't eeuwige leven belooft,
En de heilige onsterfelijke sterren, hoog
boven mijn sterfelijk hoofd.

Hoe dikwijls daarentegen betrapte ik mezelf, bij zomeravond-wandelingen langs de
Schelde, op 't lispelen van van de Woestijniaansche verzen als:
... ‘en 'k voel dat de eeuwigheid in deze avond begint.’
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of:
‘'k Ben eenzaam-droef in 't geel-teer avond-dalen.’

De liefde voor een dichter, die me zóó maar het hart sprak, was in me geboren; ze
duurt onverzwakt voort. Evenals bij allen uit mijn generatie. De generatie van 1910.
Nooit was iemand er minder op uit, schildknapen om zich heen te scharen; iets
wat op een Katwijkschen troon geleek, was in 't Laethemsche zonne-paleis niet te
ontdekken. En toch heeft geen dichter van onz en tijd, - en Verwey zeker niet - zoo
diep-doordringend een invloed op zijn tijdgenooten uitgeoefend, als Karel van de
Woestijne.
Met het oog op heel wat dichters uit den vóór-oorlogschen tijd, zou hij met Ronsard
kunnen getuigen:
‘Vous ëtes tous sortis de ma muse et de moi’.
Dat bekennen, wij, Vlamingen, gereedelijk; zelfs gaarne. Niet aldus heel wat
Hollanders, die minstens even sterk den van de Woestijniaanschen invloed
ondergingen; maar daarvoor niet zoo rondweg begeeren uit te komen. Als of daar
niet waren de verzen van...; maar ik citeer hier liefst geen namen; noch Vlaamsche,
noch Hollandsche.
Ik vraag me alleen af, waaraan te wijten is, dat de verzen van Karel van de
Woestijne zoovele epigonen vormden, zijn proza daarentegen... geen enkelen. Mij
althans is niemand bekend, die sterk blijkt beïnvloed door dit proza. Wel zie ik er,
die dadelijk herinneren aan Streuvels, Teirlinck, Timmermans, aan Querido en van
Schendel; aan van de Woestijne echter geen. Hoe dit te verklaren? Ik heb me-zelf
reeds dikwijls rekenschap gevraagd over dit feit; het is me vooralsnog een open vraag
gebleven.
Dit proza is trouwens uniek in onze litteratuur.
Latijnsch naar den geest; Germaansch naar den bouw. Kantfijn, staal-sterk. Proza
van een humanist, voor wien Hellas noch Rome geheimen bewaren, maar tevens tot
in zijn teerste vingertoppen de heetste koorts van zijn tijd voelt kloppen. Proza van
een Vlaming, dus van een geboren realist; maar een die aan de realiteit-om-de-realiteit
niet genoeg heeft, en wiens verbeelding de realiteit opvoert tot een hooger plan: het
visionnaire! (Sur- of superrealisme in den eenig-aanneembaren zin van 't woord).
Lees ‘De boer die sterft’, en zoek me dan in de heele wereldlitteratuur naar een
tweede stuk, dat ermee op éen lijn kan gesteld.
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Met Gezelle, onze grootste taalvirtuoos, beweert Querido: Ik zie reeds, in een zeer
nabije toekomst, heel wat filologen over van de Woestijne's taal, - al ware 't maar
onder specifiek-morfologisch oogpunt - lijvige boeken aan 't schrijven!
Het gaat niet aan, te willen uitmaken, of Karel van de Woestijne grooter is als
dichter dan als prozaschrijver. Hij is immers een geniaal dichter in al wat hij schrijft;
- niet het minst in zijn essayïstisch werk.
Alle voortreffelijke kritici debuteerden met verzen; onder de allerbeste zijn er, die
hun leven lang verzen schreven. In Holland werden heel wat dichters en prosateurs
uit den Nieuwen-Gids-groep, door het impressionisme der schilders opgeslorpt; hun
taal schilferde kalcidoskopisch uiteen. Daar was geen Lessing om hun te leeren, hoe
de twee verwante kunsten uit elkaar te houden; erger nog: was niet van al de
impressionisten, van Deyssel, ook als kritikus, de uitbundigste?
Te onzent ging het andersom. Van impressionistische schildersinvloed op de
nochtans zoo buitengewoon rijk-piktureele taal van Karel van de Woestijne, is geen
stippeltje aan te wijzen. Daarentegen, moeten heel wat Vlaamsche schilders bekennen,
dat ze eerst in van de Woestijne's kunst-kronieken, zichzelf hebben ontdekt. Mij
komt hier al dadelijk de naam te binnen van meer dan een bekend Vlaamsch schilder,
die, eerst onder van de Woestijne's invloed, zijn eenig-waren weg insloeg. Dit geldt
niet alleen voor schilders; ik weet ook hoe dankbaar vele schrijvers - en niet alleen
Nederlandsch-sckrijvende - Karel van de Woestijne gebleven zijn, om den diepen
kijk, dien hij hun in eigen werk gunde.
De beteekenis van Karel ven de Woestijne, niet alleen in de Vlaamsche letterkunde,
maar ook in de wereld-litteratuur, is er een zeer aanzienlijke! Een, die veel
hedendaagsche litteraire grootheden, met luidruchtiger koor van lofzwaaiers
omzwermd, hem wel mogen benijden.
Met Karel van de Woestijne bereikte de Vlaamsche letterkunde een der hoogste
toppen uit de wereldlitteratuur van dezen tijd.
Ik aarzel dan ook geen oogenblik, Karel van de Woestijne hooger te stellen dan om nu alleen van levenden te gewagen - een Stefan George, en zelfs een Valéry. In
Engeland, Italië, Spanje, de andere Europeesche litteraturen niet te na gesproken,
zoek ik thans naar een naam, die met onzen dichter in één adem kan uitgesproken,
en... vind dien niet!
Onze Karel van de Woestijne is vooral groot door zijn diepe mensche-
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lijkheid. Wie hem, tezamen met heel wat symbolisten en Nieuwe-Gidsers, onder de
rubriek ‘individualisten’ of, onbegrijpelijker nog, ‘egotisten’ thuis brachten; - voor
dezen bleef, en blijft zijn poëzie - alle poëzie trouwens - een gesloten boek!
Het ontging hun immers hoe Karel van de Woestijne als dichter is: een
vertegenwoordiger van de heele menschheid. Alleen onder dezen, leven de
onsterfelijken!
JORIS EECKHOUT.
December 1927.
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Fortinbras of Hamlet?
Om Fortinbras hebben we Hamlet lief. Om den klaren, sterken man die noch
bloedschande, noch twijfelmoed, noch de rampen en ellenden van een geschokt ras
kent, verteedert ons de overgevoelige mensch die niets anders kan dan het
neerschrijven, hoe in Denemarken een schurk kan lachen.
Fortinbras deed Hamlet met koninklijke eer begraven. Hebben wij niet bedoeld
te zijn van het geslacht van Fortinbras. Nooit hebben wij aan den grooten Karel het
eeresaluut dat aan dood en drama past, geweigerd.
Er is een groote schoonheid in een leven dat begint met geweldige krachten en
talenten, dat groeit door innerlijke worsteling, door de botsing van hartstochten en
rede, door onredelijke liefden en ongepaste smart, dat eindigt in een ramp vol schande
en schuld en groote kreten en bloed. Het is een tragisch teeken aan den tijd, het doet
begrijpen en het schrikt af. Het is een straf en een les tevens.
Maar het leven dat gelijdelijk voortbeweegt als een schuit op de ebbe der Schelde,
dat uitvloeit in den vrede van kinderen, dat evenwichtig balançeert tusschen plicht
en geluk. Het leven van de ootmoedige, dagelijksche daad, het rustige utopia van
den dichter. Voor dat leven...
Van de Woestijne 's hart ging naar het eerste toe. Wij hebben steeds het tweede
verlangd. Niet alleen dat hield ons gescheiden: na jaren lijkt het wel of ons ideaal
zuiver burgerlijk was en staatkundig, het zijne zuiver artistiek. Gij die er ons een
verwijt van maakt, denkt er aan: wij waren jong en hoopten de erfzonde te overwinnen
voor een heel volk. We zijn ten slotte nog allen privaat aan den arbeid ermee. Vraagt
ge mij dan wie gelijk had, ik antwoord u: Hamlet sterft, Fortinbras leeft. Nu, lijk toen
‘Ruimte’ gesticht werd: Leve Fortinbras, maar alle eer aan Hamlet en onze bazuinen
bij het feit dat Karel Van de Woestijne vijftig werd, een te groot dichter in dit klein
land.
MARNIX GIJSEN.
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Karel Van de Woestijne, naar eene teekening van Gustaaf Van de Woestijne, 1910.
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Improvisatorische karakteristiek.
Het is wel jammer,... doch mij ontbreekt op het oogenblik tijd, en daarmee diepere
bezonnenheid, om over Karel van de Woestijne te schrijven gelijk deze groote
kunstenaars-figuur van Vlaanderen het waard blijkt. Sta mij dus toe nààst de
schrijfmachine van mijn secretaresse te gaan staan, en improviseerend er wat uit te
brengen, dat nochtans in hart en hoofd reeds lang leefde.
Karel van de Woestijne is voor mij een buitengewone mengeling van zoet
romantisme en sober-streng classicisme; een mengeling van diepe geestelijkheid en
schoone helderziendheid. In zijn allegorische en symbolische verbeelding leeft een
heerlijk-ontroerd mensch en zijn menschelijkheid gaat altijd óp tot hoogste
zinnebeelden. Hij is zeker de grootste taal-virtuoos van Vlaanderen. Hij is rijk,
over-rijk. Hij is sensueel, over-sensueel. Hij is hartstochtelijk, over-hartstochtelijk.
Maar hij is in alles echt en schier onpeilbaar. Van de Woestijne's grondnatuur is
religieus, maar zijn verbeeldingen kunnen soms zoo koel opbloeien uit een
vulcanischen bodem van passie en drift, dat ge het verband tusschen aarde en
voortbrengsel nauwelijks meer beseft. Het is de geheimzinnige scheppingskern van
deze figuur, dat hij altijd naar zich laat gissen.
Wat Vermeylen van hem zei, is volkomen waar en prachtig: al het werk van Van
de Woestijne is altijd het ‘beelden van den binnenmensch’.
Ondanks zijn renaissancistische rijkheid van vormen en taalpracht, is hij toch een
mystische natuur. Ik heb de laatste jaren vele, zelfs ergerlijke miskenningen over
hem gelezen; vooral onder jonge Catholieken. Ook Kloos heeft weinig van Van de
Woestijne's grootheid begrepen. Verwey méér. Maar eigenlijke diepe doorgronding
in Holland (enkele uitmuntende stukjes van Herman Robbers niet te na gesproken),
heb ik nog nergens ontmoet. Is het mogelijk, vroeg ik mij altijd af, dat zich een
Gothisch karakter zóó kan Latiniseeren, en andersom, kan ooit een Romaansche
geest, met zulk een heilige huivering, zóó de Vlaamsche visioenen van een Breughel
naoogen?
Het is de ingewikkeldheid en de samengesteldheid van Van de Woestijne's
scheppende dichter-natuur. Zijn verbeeldingen bloeien naar
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alle kanten. Hij is een zoet mijmeraar, maar ook een schrijnend doorvoeler van
zielswerkelijkheden. Hij heeft vele mystische trekken en een verborgenheid en
innigheid van zeggen, bij een eenvoud en groote soberheid en een klaarheid van
uitdrukkingen, die hem middeneeuwsch doen zijn; vroom en zangerig, ganschelijk
onpersoonlijk overgegeven aan de geheimenis der dingen, zonder dat daarmee zijn
ik verloren ging. Maar tegelijk heeft hij ook een zeer verfijnde moderniteit, die een
eigenaardige versplinstering en vergruizeling van zekere gave gevoels- en
gedachtenvormen veroorzaakt. Maar ook bezit hij de Helleensche, heroïesche
levensdrift, die hem weer in een geheel andere gestalte vóór ons doet opduiken. Alles
van zijn werk keert terug naar het dramatische innerlijke, doch om dit ten volle te
beseffen, moet ge gaan langs duistere en lichte wegen van zijn ziel en zinnen. Gij
komt er door het visioen, door de realiteit, door de romantische mijmering, door
exotische taalbekoring, door het bitter-zoete van schoonheid en waarheid, in
malkander gestrengeld; gij komt er langs weemoed en phantasie. Doch àls ge er zijt,
dan wordt ge plots omsloten door de magiek van dezen woordkunstenaar.
Ik schreef het indertijd reeds: leest zijn ‘Goddelijke Verbeeldingen’. Welk een
overlading in woord en beeld, in klank en kleur; welk een stuiving in rhythmus en
metrum; wat een jagende snelle wisseling; welk een overrompeling in voorstelling
en gedachten! Een satyr, met het apostolische gebaar van een bedelmonnik. Al de
smarten der Hel en de zaligheden van het Paradijs, grijpt hij in zinnebeelden vast.
Deze Vlaam, deze Romaan, deze Zuiderling en Helleen, blijft vaak een stille,
eenzelvige hunkeraar naar het goddelijke in den mensch en misschien ook naar het
menschelijke in de goden. Nogmaals, hij brengt in verwarring, omdat hij zijn schaduw
achter tientallen wisselende gestalten laat naslepen. Zoo meent ge in zijn woord en
in zijn beeld te vinden de driftige gloeiïng en den virtuozen opcierings-hartstocht
van den Byzantyner... eenige periodes verder ervaart ge weer dat hij het Heidensche
en klassieke bovenal bemint; strak, streng, sober, wijd en geweldig van ruimtelijkheid.
Hij is een letterkundig wichelaar, een lyricus die alle epische eigenschappen bezit,
een epicus die alle lyrische regionen doorkruist. Kan ik het beter zeggen, dan toen
ik reeds schreef: van de gewoonste stoffen toovert hij goud in zijn smeltkroes? In al
zijn statige schoonheid van taal en visioenen, keert hij terug met een beschroomde
gevoelszuiverheid, naar het eenvoudige, het nietige dat voor ieder ander onopgemerkt
bleef en dat hij plots met een licht, van innerlijken oorsprong
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uit, beglanst. Deze Vlaam is een minnedichter, en al beschrijft hij geen min, geen
liefde, geen verrukking tusschen man en vrouw, het timbre van zijn dichterstem is
altijd het geluid van den grooten minnaar.
In de ‘Paarden van Diomedes’ hebt ge alle gelegenheid, om te bestudeeren hoe
deze dichter zijn zinnen bouwt, zijn strophen vlecht, d'een onder d'ander doorschuift,
ze aanknoopt, inbindt en hoe hecht en prachtig hij de wrongen legt. De phantastische
zwerftochten zijner verbeelding zijn gelijk aan de ‘Paarden van Diomedes’: alles
verslindend. Ik houd vol, modern Vlaanderen bezit geen grooter dichter; misschien
moderner, snerpender. Jazzbandachtiger van ziel, Charleston-achtiger van beweging
en tempi, snijdender van logiek en ook brutaler, scheller, onbeschaamder en
waaghalziger van woord, beeld en rythme, doch gróóter, d.w.z. dieper en
wrochtelijker... neen, dien bezit Vlaanderen niet. Wie in Van de Woestijne alleen
bewondert het zoete spel, door maat en harmonie aangedragen op een lokkende,
zinnelijke schoonheid en ‘schoone zintuigelijkheid’, gelijk Verwey, die begrijpt en
grijpt van zijn wezen maar een heel beperkt deel.
Ik vraag verlof te eindigen. Ik voel alleen diepe schaamte in mij, dat ik deze
improvisatorische karakteristiek in de plaats geef van een studie over den grooten
dichter; een studie die (met behoud van alle spontane uitingsdrift, met behoud van
ontroering en verrukking) allereerst naar alle kanten de persoonlijkheid doorkruist
en naar haar diepste wezen te peilen poogt; een studie waarin ook gebreken en
machtige deugden tezaam organisch worden doorschouwd.
Doch de Jubilaris wil mij vergeven. Ik zit verloren in eigen werk en ben ingekluwd
in onnoemlijk-vele dingen. Laat hij mijn gelukwenschen ook zóó willen aanvaarden,
met mijn hartstochtelijke bewondering voor zijn groote gaven.
IS. QUERIDO.
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Voor Van de Woestijne
Achttien jaar bij 't uitbreken van den oorlog, in den eersten groei van geest en gemoed
- dien eersten groei, die soms zoo bitter en zwaar van vereenzaming en vertwijfeling
kan zijn - heb ik nog even de betoovering van Karel Van de Woestijne met de volle
overgave van een jeugd ondergaan. Den chaos waaraan wij leden, vonden wij voor
het eerst in zijn verzen bezworen tot muziek - een muziek, die we met ziel en zinnen
beide dronken in een roes, die néérzag op den heiligen eenvoud van Guido Gezelle;
een muziek, die ons, ook door haar donkerten en geheimen, overgeleverd meevoerde
naar de somberste verrukkingen. Er is een namiddag geweest in den zomer van 1913,
in de wereldtentoonstelling te Gent, dat ik Van de Woestijne voor het eerst heb gezien
- en de schok van die glorieuze ontmoeting heeft mijn leven onvergetelijk doorhuiverd.
Verscheen hij me dan niet als een afgezant van die Schoonheid, in wier greep mijn
eigen noodlot al onherroepelijk gebannen was en zalig geteisterd? Hij slenterde rond
in gezelschap van Streuvels - en wij, Roelants, Herreman en ik zelf, we zijn ze met
onze bewondering en onze liefde gevolgd, en in de verrukking van te gaan in hun
reuzenschaduw hebben wij met halfluide stem de ‘Wijding aan mijn Vader’ achter
hen aan voorgedragen. - Vele nachten zijn er geweest, waaruit ik ontwaakt ben om
vóór elk ander werk een vers van Van de Woestijne te lezen, dat als een morgengebed
een aureool lei omheen al het enge, banale gedoe van den dag. Er is een tijd geweest,
waarin ik een bundel of twee gedichten heb geschreven, verzadigd met Van de
Woestijniaanschen geest en Van de Woestijniaansche muziek.
Maar een mensch heeft het lot van zijn ziel niet in handen. Wie waarlijk lééft,
voelt zijn polsen slaan en zijn adem gaan op een rhythme, dat machtiger is dan hij
zelf en van verder komt dan hij weet. Wié vermoedt, in welke geestelijke onmacht
deze vereering zou doodgeloopen zijn, moest daar niet een nieuwe schok door ons
leven gegaan zijn en het gansch onderste boven gekanteld hebben? De oorlog en de
slechte
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vrede, met aan den eenen kant het inferno van hun werkelijkheid en den noodschreeuw
van de millioenen verdoemden, met aan den anderen kant droomen en visioenen, die
ons de kroon van het martelaarschap als een begenadiging deden begeeren - zij
hebben ons hart opengebroken en met den gloed van nieuwe liefden gevuld. Veel
droomen zijn ondergegaan omdat de tijden niet waren vervuld - en sommige, helaas!
omdat de mensch er nooit rijp zal voor zijn; wij weten nu voor altijd hoeveel verraad
en haat en smaad er in de verborgenheden der harten woelen, steeds gereed om op
te staan; maar iets is ons uit al die verrukkingen en nederlagen bijgebleven: iets als
een andere ziel, ruimer van heimwee, dieper van honger, en een trots, die de
eeuwigheid onversaagd in 't gelaat ziet en liever aan eeuwigheid lijdt en sterft, dan
zich te bedwelmen met den roes der zinnen en de vergetelheid van den lust.
Zoo heeft de drang der tijden zelf ons aan de verleiding van Van de Woestijne
ontworsteld. Middenin allen strijd en alle pijn heb ik die ontworsteling altijd als een
verlossing gevoeld - en nu, nu gansch de tragedie der jeugd achter den rug ligt, voel
ik dat nog altijd zóó. Maar ik weet ook, al durf ik dit bijna niet bekennen, dat zoo
iets als de gruwel van dezen wereldoorlog noodig was, om onze ziel uit de gulden
schaduw te bevrijden. Wie hier niets anders ziet dan een letterkundig probleem, een
wisselspel van artistieke getijen, ziet kort en oppervlakkig: het was een kwestie van
levensgevoel, een zaak van niets minder dan geweten en ziel. Karel Van de Woestijne
is de machtigste synthese van het vooroorlogsch levensgevoel; het vreeselijk conflict
van het ‘fin de siècle’ heeft hij schrijnender, uitzinniger, rauwer, naakter dan wie
ook in Europa beleden met een openhartigheid en een dapperheid, die in allen gevalle
eerbied afdwingen en zijn werk tot de meest grandiose biecht van vóór den oorlog
maken. De breuk der tijden werd echter, fataal, ook een kloof tusschen hem en de
jongeren. Daardoor klinkt zijn stem nu van aan den overkant; zij kan onze ziel niet
meer geheel en als 't ware vanzelf doen meezingen, omdat er geen gemeenschap van
geestelijk rhythme en gemoedstonaliteit meer bestaat. Maar ik droom soms van een
Van de Woestijne, die als dichter de bergtoppen zou beklimmen, waarop hij als
proza-schepper gestegen is: gelouterd, gothisch, soeverein.
Wij leven in een tijd, dat een paar jaren genoeg kunnen zijn om heele generaties
van elkander te scheiden. Het lag in den gang van het
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lot, dat al wie vóór den oorlog jong was aan den zang van Van de Woestijne zijn
eigen zang vergat; het ligt evenzeer in den tred van het lot, dat voor al wie na den
oorlog jong is geworden zijn zang verwijderd klinkt en vreemd. Door deze kenteringen
blijft echter zijn sombere, geslagen grootheid in haar wezen onaangetast.
ACHILLES MUSSCHE.
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Beginselen der Chemie(1)
Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? est-ce la main? est-ce la bras? est-ce
la chair? est-ce la sang? on verra qu'il faut que ce soit quelque chose
d'immatériel.
PASCAL.
Rien n'est simple de ce qui s'offre à l'âme et l'âme ne s'offre jamais simple
à aucun sujet. De là vient qu'on pleure et qu’ on rit d'une même chose.
PASCAL.
Ge weet: van levensgrens tot levensgrens trekt, eb en vloed, een zelfde golving op
en neer, maar toch ziet elke kust alleen het water, dat zij kende. Er is geen druppel,
die ginds zonlicht ving en hier niet van de levensvlam goudlokkige getuige werd,
geen water, waarin tranen zijn geplengd, dat niet door alle wisseling en keer het
doopsel dezer milde zildheid verder droeg. Het beeld van ogen, die de vloed
weerkaatste, ging zo diep verloren niet of golven zongen angstig-blije heugenis van
die verlorenheid aan 't hart van een bedachtzaam mens. Het liefdeslied, dat uit de
ranke bark over de deining gleed en vloed werd met de vloed, bleef huiveren in 't
raadselige blauw van een verborgen baai. En de vertedering, waarmee het water
wieren streelt, wordt niet vernietigd door een kracht die schepen kraakt. Toch scheiden
duizend horizonten levensgrens van levensgrens en wat op Texel een wit licht is, is
in Tholen bruine donkerte, wat blauwt langs Napels, spoelt in

(1) Deze beschouwing werd geschreven naar aanleiding der gelijknamige tijdschriftbijdragen
van Karel van de Woestijne aan de vijfde jaargang (1925) van ‘De Stem’. Het boek
‘Beginselen der Chemie’, door Karel van de Woestijne uitgegeven bij Nijgh en van Ditmars
uitgeversmaatschappij te Rotterdam in 1925, bevat van deze bijdragen een vermeerderde
lezing in sterk gewijzigde volgorde. Hoewel niet al het hierboven geschrevene rechtstreeks
geldig is voor deze tweede lezing meende ik dit essay onveranderd te kunnen laten omdat
de geestelike inhoud van boek en bijdragen dezelfde is en omdat de eerste lezing, mijns
inziens, het meest spontaan de psyche van de schrijver weergeeft. Om eenige toegevoegde
proza-stukken van zeer schoone zegging, geef ik echter de voorkeur aan het meer volledige
boek, slechts betreurend dat de daar gebezigde volgorde de geestelike vaart der eerste lezing
stuit. A.v.D.
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zwarte dreiging door de spleten van een fjordwand. Water bleef water op iedere
plaats en in alle gedaante, maar altijd bleef het, en voor ieder, een geheim, waarin
hij mogelik iets van zichzelf of iets van God hervond. Chemies ontleed tot zijn eigen
formule, wordt het een dubbel misterie, en wie daarvan de laatste zin wil zoeken is
genoopt zijn denken te doen stijgen ter kosmogenese, waar aller dingen laatste zin
een wonder blijkt, bezegeld door de verrukking van God, die zag de goedheid aller
Zijne werken.
Ook trilt van menseziel naar ziel een wijd en diep en soms plotseling dreigend
geheim, dat alles van de mens aan mensen overbrengt, ofschoon het alles prijs gaf
toen het hèm verliet. Geslachten, die elkander volgen, zijn door dit mysterieuze
fluïdum gescheiden en verbonden. Tussen hen huivert het, door elk der beide
beurtelings getrokken of verstoten, door ieder der beide bemind en gevreesd, gekend
als het zijne en als het ieder vreemde onbegrepen. Is er voor wie de vraag stelt naar
des harten eigenlike wezen meer dan een eeuwig ignorabimus, maar dat terstond
door elke kreet van een verwonderd of verbijsterd mens wordt overstemd en opgelost?
Geen enkele chemie zal vinden wat de simpelste verrukking zonder moeite grijpt:
waarom een vrouwenhuid ontroeren kan, en waarom een gedicht, en waarom God.
Doch zoekend de bron der ons allen gemene ontroering, troebelloos klaar voor het
eerstemaals lachende kind en afgrondilik duister voor ieder, die een overpeinzing
waagt, vraagt die chemie, veel meer dan schoonheids laatste zin, het uiterste raadsel
van iedere menselikheid te onthullen. Dit mag herleidbaar blijven, als water, tot een
niet groot aantal komponenten, die komponenten zelf zijn niet de laatste, smartelik
gezochte, duiding, doch verleggen het geheim naar hoger eenzaamheden, minder
nog doorgrondelik dan die des harten. Zal deze donkere ontbinding in faktoren iets
meer vinden dan dat ieder ziels-atoom zoekt mensheids-molekuul te zijn en deel aan
het molekulaire bewegen te nemen? Zal zij tot meer besluiten kunnen dan tot deze
zekerheid, dat steeds de mens het enkelvoudige weerstreeft en zoekt te lachen en te
schreien om eenzelfde ding? Iets zal haar blijven zeggen, dat in ieder onzer - en als
hadden wij twéé zielen - een vermogen streeft ter enkelvoudigheid en dat dit moet
verzadigd zijn, eer daar geluk is. Wat ons het meest gemeen is, kennen wij het minst
en juist dit àl-gemeene is de grondslag der ontroerbaarheid.
‘Nous ne cherchons que la recherche des choses’ luidt een Pas-
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cal-tekst, die aan Karel van de Woestijne wel dierbaar moet zijn, en die hij illustreerde
met zijn laatste prozaboek. Is met het vinden van het zoeken niet de zaak gevonden,
zijn niet de juiste middelen het halve doel? ‘Ik ben als de man, die de wereld wil
gaan ontdekken, maar eerst zijne schoenen verbergt’ zegt aan den aanvang de
schrijver, misschien zichzelf op dat moment bewust geworden, dal zijn gedwongen
serebraliteit het meest eenvoudig, maar het meest onmiddelik kontakt verbroken had.
Geen wonder, dat de barvoetse dolaard slechts schoenen ontdekte, maar het bezit
der wereld leerde bij die vondst.
Zijn boek werd een belijdenis. En die haar grootste kracht ontvangt uit wat de
onvergefelike fout der komposisie van dit geschrift kan worden genoemd: uit de
tweeledigheid van ‘geest’ en ‘ziel’, waardoor het in zeer ongelijke helften wordt
gebroken. De geestelike analise die zichzelf vermoeit, geeft zich op een gegeven
ogenblik gewonnen aan de seelische synthese. Hierdoor wordt even den indruk
gewekt, alsof de schrijver, eens begonnen, plotseling van plan veranderde en van de
aforistiese parabel in de allegoriese vertelling oversloeg zonder motief dan zijn
eigenzinnige lust. In feite is deze indruk onjuist. De breuk was onvoorwaardelijk
genoodzaakt, omdat het grond beginsel der chemie niets anders is dan de erkenning
van haar absolute machteloosheid, waar het laatste waarden geldt. Men kan de oorzaak
elders willen vinden en verklaren dat een slechts bijkomstig intellektualisties
vermogen als dat, hetwelk van de Woestijne tot de schepping drijft, niet lang
uitsluitend serebraal te werk kan gaan en moet verwonnen worden door de pijn dier
‘smartelike zintuigelikheid’, die klagend maar het woord vermag te spreken, waaruit
zij bevrijding verwacht. Men kan, met andere woorden, dezen schrijver heel het
eerste deel van zijn geschrift als grief aanrekenen, omdat het streven, daarin openbaar,
kennelik ligt buiten de macht van zijn kunstenaarschap. En dit is niet geheel onjuist.
Maar men vergeet dat op die wijze een heel andere volkomenheid ontstond, die,
buiten het bewuste schrijversprocédé en vér daarboven, dit kleine werk een stuk
onmiddelik-menselike ontroering maakt. Dat is er van het bijna wonderbare: de ironie
werd ongemerkt, maar noodgedwongen tot een biecht en wier belijdenis haar eigen
spreker meegesleept heeft tot berouw en tot genade. Schrijvend werd hij ontroerd en
door een macht, waaraan de lezer niet weerstaat, door de macht zijner menselikheid.
Brak dit de uniformiteit die voor een redelik kompositum bestaansvoorwaarde is,
het bond
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een hoger eenheid, waarin zich de ziel herkent als brandpunt aller mogelike
verscheidenheden. Zonder de eerste, korte, kapitteltjes was deze hogere eenheid
geschonden. Nu schaadt hun hier aanwezig zijn de kunstmatige geordenheid der
artistieke schepping, die men niet verachten mag dan om het hoogste goed. Zo heeft
men eens na lezing der ‘Pensées’ gevraagd of de fragmenten niet veel schoner zijn
dan het voltooide boek had kunnen worden.
De eerste negen, aforistiese, kapitteltjes van ‘Beginselen der Chemie’ zijn in hun
scherp gekorven konkreetheid zeer duister. Het allereerste uitgezonderd, missen zij
geheel de achtergrondelike zwoelte, die het vorig werk van Karel van de Woestijne
omsuist en vervaagt. Bijtend staan ze getekend als een spoor van zuur op zink. Maar
hun ontbreekt meteen de zwelling van de grote stijl, waardoor in elke zin de pijn van
deze dichter voelbaar werd, als tastte inderdaad de hand een wonden vlees. Zij zijn
geboren uit een wil ter helderheid, die ontzinneliking als een voorwaarde sine qua
non dacht te moeten beschouwen. Zo doen zij denken aan albast: men ziet de nerven
zwellen in die kille stof, maar grijpt het wezen van zijn melken lichtheid niet, daar
zij, dooraderd, bloedloos blijft. De ironie van deze stukjes klinkt, in hun op-echtheid,
vals. Paradoksaal van aard, zijn zij op zich een paradoks: volkomen klaarheid, die
volkomen ondoordringbaar is. Niet de beginbekentenis des dichters, zich een mom
te hebben voorgehangen, lost het vraagstuk op. Wie overwogen peilt bevindt dat
vaak hun diepte schijndiep is, omstandigheid waaraan het voorbeeld van Laforgue
niet geheel onschuldig staat.
Wat hun ten duisterheid gedoemd heeft was hun vermetelde drift het raadsel van
het mensenhart te vangen in de geest. Voor de verzadigde aan elk ontroeren restte
niets dan dit: de bron te zoeken der ontroerbaarheid om deze aan te boren. Geen
zatheid vond haar en geen dorst; bezit wordt door gemis gekocht en elk bezit is een
verzadigdheid, die dorst, ieder gemis is een behoefte, die verzaadt. ‘Van elke reis
terug voordat de reis begon’ is het hart van niets dan van zijn eigen twijfel zeker,
bezit het maar zijn eigen zatheid zonder meer. Toen spande zich het intellekt in een
intense wil, de gronden van ons wezen te ontginnen. Maar 's harten reden wordt door
geen enkele rede gekend. De dooltocht rond het doel moest drifteloos verlopen en
de zoeker vond alleen het zoeken-zelf.
Echter het zoeken is de vindbaarheid. De geest, die ‘de middelen’
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speuren ging, de barvoetse wereldontdekker, die uitzag naar schoenen, zij waren zeer
hun doel nabij, zodra zij het vergaten. Het grote, tiende, hoofdstuk van dit werk
bepaalt ervan de waarde. En die is, dat het in smartelike eerlikheid zichzelf ontstijgt.
Dit hoofdstuk is een abdikasie der chemie. De analise van de eigen ziel, verziekte
bezigheid van overmoeiden, bleek onbestand tegen de krachten die de ziel nog had.
En nu begint de grote, meeslepende, vaart van dit boek. De zinnen zijn de eerste, die
hun deel hernemen, hun aandoening doortrilt opeens dit al te zeer vergeestelikte
proza, formulen worden vormen, abstraksies gestalten. En tastbaar vóór ons staat de
man, die alle zonden heeft bemind, door geen verzadigd werd, de andere, die alle
goede daden deed, denkend zichzelf te zullen vinden, en zichzelf vergat ten uiterste
om plotseling het aanschijn Gods zeer dicht nabij te zijn. Weer een, die schoonheid,
goedheid, armoe, smart en dood verzaken dorst maar die opeens de opperste genade
vond in de verrukte snik om anderer lijden, en die in de gemeenschap van de dood
de eenzaamheid van alle leven mocht erkennen. Geen starre geestelikheid zocht
langer de bron; het hart vond de ontroering-zelf. Het raadsel dat het peinzend intellekt
niet wist te duiden, wordt opnieuw verklaard door het eerstemaals lachende kind. Al
deze mensen zijn één mens geweest, het brandpunt hunner zeer afwijkende
ontroeringen blijkt éne ziel. En deze, door geen geest ontraadseld, wierp haar sluier
eigenhandig af. Al wat zij droeg aan zatheid van des levens veel te veel werd weder
stille hunkering; de laatste innigheid, wier onverklaarbaarheid de geest met wanhoop
sloeg, bleek simpel als de deernis en de dood. Wat zich nooit enkelvoudig voordeed
werd opeens herleid. Toen ironie en paradoks vervielen in het aanschijn van het
diepste menselike leed, voltrok zich buiten de chemie, dit chemiese proses. Het is
of zich hier alle pijnen samentrokken in één glans van opperste verrukking. De mens
die eenmaal aan de deernis zijn onstilbare verzadigdheid gebroken zag, weet zich
voorgoed bevrijd. Hij vond zichzelf, toen hij zichzelf ontsteeg. Dat werd de leer van
zijn chemie: de hoogste enkelvoudigheid wordt niet gevonden door de diepste analise,
maar slechts bereikt door wie zichzelf één ogenblik vergat.
Echter, daar is een dieper machteloosheid die het schroeiend Godsbewustzijn in
elk leven slaat. Op deze sluit zich aan het eind de schulp van dit verbijsterde verstand:
een laatste hoogmoed brak in snikken om Gods eenzaamheid...
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De geestelijke vaart, waardoor dit boek zo diep ontroert, is niet het gevolg van enig
schrijversprocédé. Zij is zelfs met dit procédé in strijd. Maar die vaart is eindeloos
meer. Zij is het eeuwig kerende proces van elke aan alles ontgochelde menselikheid.
Zo zijn er in Pascals ‘Pensées’ diepdringende ontledingen, die naar het einde kreten
worden om het allerlaatste van ons allen. Men bouwt daarmee geen gaaf en ganselik
voldragen artistiek geschrift. Ook hier ontbreekt die harmonie, maar zij blijkt
overbodig. Deze chemie verteerde, lang voor zij haar doel bereiken kon, haar zuren
aan zichzelf. Feitelik is zij mislukt en als nimmer begonnen: het raadsel is niet minder
raadselachtig, dan het was. Maar bij een uitgang in de grauwe morgen vond een
mens, die alles weten wilde van zichzelf, de troosteloze schamelheid van
zorgenvrouwkens en de peinzer werd uit zijn ontledingen gewekt door al de
werelddiepe smart van een vergaand insekt. Het hart hervond het hart, waar geen
chemie des geestes zocht: buiten het eigen ik.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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Karel van de Woestijne's ‘God aan Zee’+
‘De Modderen Man’ van dezen dichter beteekende een einde of een begin. Daar
moest een wedergeboorte op volgen of een ondergang. Het was, literair, het
geweldigste, het felst doorgloeide, het machtigst in v ammen van woede en walg
gesmede werk dat Karel van de Woestijne ooit heeft geschreven. Het was een
eindelijke afrekening met den van drift en wrangheid verteerden modderen man.
Daar was een toorn en een vuur in hem ontbrand, die hem verdelgen of louteren
moesten. Het is een reddende opgang geworden, de moeizame, worstelende opgang
naar het ‘Bergmeer’, de derde bundel dezer toelage.
Karel van de Woestijne is de meest tragische, de meest van tegenstrijdige machten
verteerde worstelaar die ooit in de huiverende schoonheid van het Nederlandsch vers
zijn hart heeft uitgestort.
Zelfbeschuldigingen hoeft men niet te woordelijk te aanvaarden. Van heiligen
niet, van dichters evenmin. De nadruk waarmede de H. Theresia van Avila heeft
gesproken over haar zondig leven heeft de romeinsche Rota niet belet te meenen dat
de heilige 't bruiloftskleed haar leven lang gedragen heeft zonder vlek of scheur. En
we hoeven St. Franciscus nog niet voor een bezwaarden maar rouwvollen zondaar
te houden omdat hij Broeder Bernard bevool den voet te zetten op zijn zondige mond
en keel. Zooveel christelijke volmaaktheid zullen we in Karel van de Woestijne niet
veronderstellen... Het is zelfs een praktiseerend Christen niet altijd gemakkelijk zijn
vleesch met zijn hartstochten en begeerlijkheden te kruisigen en te wandelen in den
geest dien de H. Paulus heeft gepredikt. En Karel van de Woestijne heeft meer dan
anderen de gestadige koorts van het vleesch gekend in zijn hart en zijn geest.
Toen hij pas twaalf jaar oud was en de vroege dood van zijn vader hem al de
smartelijke schoonheid der eenzaamheid geleerd had, voedde hij reeds zijn leven
tegelijk met den oneindigheidsdroom van Pascal en de sensualiteit van Paul De Kock.
Tusschen deze twee polen, tusschen het aardsche en het bovenaardsche, tusschen
zinnelijkheid en bovennatuur,

+ ‘God aan Zee’ werd uitgegeven door A.A.M. Stols, te Bussum.
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tusschen God en demon werd zijn hart en zijn geest geslingerd en geteisterd. Elke
verzadiging en tegelijk nieuwen walg. Walg om de wrange ontgoocheling na elk van
God gekeerd genot en walg om de eigen menschelijke onverzaadbaarheid en
zwakheid. Gij moet u niet meer laven, gij zijt aan walg gelescht. (De modderen Man
p. 37). K. van de Woestijne heeft zich nooit om dezen doem verheugd; hem alleen
misschien teveel aanvaard als een onontkoombare, nooit geheel overwinbare
noodlottigheid van zijn menschelijke natuur. Hij heeft zich bovendien bedwelmd
aan het teer gekoesterd wee.
Ik ben de lafaard die, voor eigen vreugd bedeesd,
zich-zelf van alle paradijzen heeft verweesd,
en 'k voel me schoon alleen waar 'k beef voor zelf-verwijten.

(God aan Zee p. 13).
Soms brak er een woede in hem door, soms wervelden de broeiende krachten in hem
los in bliksem en donder. Zooals Karel Van de Woestijne zijn walg en afkeer heeft
uitgevierd deed het geen tweede in om het even welke literatuur. Bij Baudelaire bleef
er steeds dat smartelijk meedoogen met zichzelf; de verteedering over eigen nood
en ellende. Van de Woestijne heeft de onmeedoogenste medoogenloosheid tegen
zichzelf uitgebraakt als een krater.
Maar woede en walg moeten in mildheid, in deemoed en loutering worden omgezet
of ze verteeren tenslotte zichzelf geheel. Een redding was daar, in deze schijnbaar
hopelooze worsteling en K. Van de Woestijne wist waar die was en wachtte. De
dichter wachtte op het medelijdend gebaar van God, maar God wachtte op het
verdeemoedigde gebaar van den dichter.
Gij ster, en ik ster, en wij wentelen om elkander, en wij blijven op een zelfden afstand.
Maar ik wentel om U met nadering-willende dringendheid, en misschien laat het u onverschillig;
God die zijt zonder mij;
En ik die niet ben zonder U.

(inleiding: De beginselen der Chemie).
Zelfs terwijl hij God loochende tusschen zijn tanden wist de dichter dat zijn verlangen
ademde in God. (God aan Zee, pag. 29).
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Hij heeft geheel zijn leven de onontkoombare noodwendigheid van God herkend,
doch niet steeds Gods zoete nadering of gezegende nabijheid gevoeld in zijn hart;
maar toen de nood de uiterste grenzen van smart en toorn en kwelling had bereikt
voelde hij dat hij God verzoeken moest, God dwingen te komen in zijn leven. Het
was niet de verzoeking van het gebed, maar de verzoeking van de ellende. Hij zou
nog dieper lijden, zich nog gruwelijker kwellen indien het moest en na al het lijden
dat hij doorlijden moest nog smartelijker leed in het hart en geest en vleesch verduren
opdat God eindelijk meedoogend over hem zou nederbuigen:
Wat weet gij van kwetsuren,
die niets en moest verduren
dan, lollend, stamp of stoot?
- Ik kwispel van de kuren,
mijn leven door, der Dood.
.................................
Ik ben, gebenedijde,
die koestert 't bloedig lijden
dat heel zijn vleesch doorrot,
om 't hooploos, schier, te wijden
aan 't weigeren van God.
.................................
Want heeft Hij mij verwezen,
met pij ne in poot en peeze,
met kille in lende' en leen,
als bij geboorte een weeze
op een verlaten steen;
want zou zijn wil mij plaatsen
als laatste der melaatschen
op den verlaatsten kei:
nog zou ik mij niet haasten
te weiflen tot ik schrei.
Waar 'k immers, rotte pure,
(wat weet gij van kwetsuren?)
trotseer de felste proef,
tot dat ik van verduren
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dien guren God bedroef,
dien guren God bedroef.
(God aan Zee, p. 45).

Maar in dit God-dwingende, tot de uiterste vernietiging bereide gebaar, was al de
onvermoede aanwezigheid van God. In hem was onbewust de zoetheid van den
honing geboren. Nog was alles niet helder sschen God en hem:
‘Er is een strakke toon gespannen in die kamer. Er is God.
Er is ik. Er is wat nog niet zuiver is tusschen ons beiden’.
(Beginselen der Chemie)

Maar reeds was over hem gekomen een rust een bezielde kalmte en een diepe bewogen
stilte, die hij te voren nooit gekend had; zijn ziel is rijk geworden voor de zuiverenden
opgang en den laten oogst:
Groeien uit het brandend wezen
van de zee, tot bloei verdicht,
en gelijk een straal te streven
recht, naar de eenheid van het licht;
recht, van uit de woel'ge vaalte,
naar de klaart die kallem wacht;
- o mijn rijpe ziele, haal de
Hovenier die snoeit en lacht.

In den aanvang van God aan Zee voelde de dichter nog zijn hart als de beursche
vrucht die ter aarde valt. Nu is over zijn leven gekomen het rijpend licht waarin de
dingen en elk menschenleven herboren staan.
Zie, ik ben niet, dan uit Uw hand geboren,
een appel, die, gerijpt, Gij vallen laat.
Mijn geur vulde eens een duistre honig-raat.
Thans ga 'k me-zelf in de eigen vrucht verloren;
Maar 'k weet dat Gode niets verloren gaat.
Ik ken het nut van bloeien en van sterven.
ik ben bedwellemd, God, en 'k heb gevoed.
Thans ben 'k die, beursch-verdorven, derven moet.
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Doch Gij voorziet mijn eeuwig-daauw'ge verve
ten boom-gaard, waar Ge me eindloos geuren doet.
(God aan Zee, p. 67).

Nog is aan het eind van God aan Zee de wedergeboorte in den dichter niet geheel
voltrokken.
Het oog van den dichter moet nog wennen aan den blik van God. Het lied van
deze hoogere orde zal hij zingen in ‘Het Bergmeer’.
Laten we ons echter niet vergissen. K. Van de Woestijne is heel zijn leven geweest
de koortsige danser aan den boord van den afgrond. Hij kan zich elk moment
losrukken van de aarde en steigeren naar de steiste hoogten, maar ons hart blijft hem
huiverend volgen, want elk oogenblik kon en kan nog steeds het houvast wegslaan
uit zijn handen. Hij is de dichter van de hoogste mogelijkheden, de zuiverste
verrukkingen en de gloeiendste bezetenheden.
Uit deze broeiïng van hunkering en hartstochten, uit dezen verterenden brand van
het hart, dat het lot aanvaardde in al zijn sombere, smartelijke grootheid en geweld,
uit deze geweldige dualiteit die in elke stijging de huivering voelde van een val en
in elken val het deemoedig gebaar zag van een biddende stijging, is de dichter, armer
in zijn droomen, maar rijker van een schooner bezit, moeizaam, schoon niet geheel
aan zijn verleden verstorven, tot hooger leven herboren. Verwaaid, verschroeid si
de bedwelmende luister van het woordsieraad, maar zuiverder, duurzamer glanst
naar buiten de diamanten kern van zijn wezen. Dat woord van K. van de Woestijne
heeft niet hem alleen, maar ons allen bekoord en bedwelmd; ons bloed ging dadelijk
kloppen op het hoofsche rythme van zijn wijdsche alexandrijnen. Die toover heeft
zich stilaan opgelost in den brand van binnen en de hardere, maar gavere schoonheid
van zijn geweldige menschelijkheid ontsluierd.
AUG. VAN CAUWELAERT.
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Karel van de Woestijne.
Karel van de Woestijne valt niet te rubriceeren. Vlak voor dat de historieschrijver
zijn naam in een vakje heeft gezet, verlegt zich de levensbedding van deze litteratuur.
Men moet immer wachten op zijn volgende boek. Men zal moeten blijven wachten.
Hij staat buiten elk verband. Misschien behoort hij zelfs niet tot een generatie.
Zijn kunst geeft leven aan generaties achter elkaar. Zijn verzen zullen later het
document bij uitstek zijn van de conflicten waarin dit tijdgewricht zijn dichters zette.
Hij is een wonder specimen van de ‘vakman’, in de mooiste beteekenis van het
woord. Hij bezit het vakmanschap, en soms bezit het hem. Hij schrijft openhartig
het gedicht van zijn leven en schrijft de mooiste pagina's niet, maar maakt ze voelbaar.
Hij is een cosmopoliet naar den geest, die U echter nimmer tracht mee te voeren
op een verre reis. Hij heeft het Leven, het verre en het nabije, gevangen in enkele
symbolen, die hij, naarstig en steeds schooner, boeide tot zij hem niet meer verlaten
konden.
Hij is ‘avondlander’. Niet alleen bij geboorterecht, maar vooral bij levenskleur.
In zijn smaak, zijn pure beschaving en zijn wonder coloriet.
Hij is de ‘perfect-lover’ in de Nederlandsche en Vlaamsche litteratuur. Zijn laatste
verzen zijn die van een twintigjarige die weet h o e h i j z a l w e t e n als zij zestig
is. Een geniale twintigjarige!
Tenslotte: er zijn weinig dichters die zoozeer duidelijk worden door hun navolgers.
Op van de Woestijne's schaduw wordt veel geloopen Hij staat daardoor telkens
rechter en heerlijker tegen de zon. Onbereik baar, en altijd alleen.
ALBERT KUIJLE.
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Karel van de Woestijne, Journalist
Aan Mariette van de Woestijne.
...Maar daar was in deze ruime eetzaal (van de eet- en slaaphalle te
Brugge, die naar den goeden prinse ‘Karel den Goede’ is gedoopt) een
groep waar ik gaarne uw bijzondere belangstelling voor vragen wou. Zij
immers zijn bestemd om in dit wonderbaarlijk verhaal de hoofdrollen te
vervullen. Laat mij u dan bepaaldelijk zeggen, dat daar vooreerst een zeer
slanke, prinselijk uitziende man met den vork en het mes wrochtende zat,
pikkende met sierlijke hartstochtelijkheid van zijn telloor de schellen hesp
met slâ op. Deze jonge prins droeg een kruine op zijn schouderen, die hem
van al de omstaanders onderscheidde, en er werd gefluisterd, dat alzoo
de rampzalige Karel de Eerste, van Engeland, door Anthony van Dijck
wonderlijk geconterfeit, uitziende is geweest, alleen niet zoo overvloediglijk
door den hemel met een mane van blonde zijden lokken gezegend... En
fijn was zijn neuze, dun zijn blonde snor, lang waren zijn vingeren, en
smachtend zijn blikken. En, neem het mij niet kwadelijk, deze man was
in-der-daad een minnestreel van adellijken bloede, en in den lande van
overzee met lauweren meermaals den schedel gecierd. Ik noem hem hier
volgaarne: Erik Monk, misschien wegens de monkelende snede zijner
roze-roode lippen en den zoeten glans zijner teederblauwe oogen. Heb ik
alreeds gezeid, dat zijn vingeren rank waren, zijn leden slank, en zijn gang
als van een zeer rijzige gazelle? En deze illustre man zat daar en jeunde
zich zeer. Hij geneerde zich djentelijk met wrongelen, wei, brood ende
kaas, en hield dit voor goddelijke gave.
Naast dezen vreemden en wonderen man (een astrakhan hoofddeksel, later
in de garderobe teruggevonden, verklaarde zijn verwantschap met den
edelen Hafis, der Perzen zanger), zat een nog wonderbaarlijker meiske...
Van een Wonderbaarlijke en Avontuurlijke Reize in Vlaanderen.
Bij de om en om twee-en-dertigste verjaring onzer wederzijdsche vriendschap is het
me een teedere zake te gaan woelen in dien schat van herinneringen. Wat een
onoverzienbare krioelende massa van groote en kleine, blijde en droeve, forsche en
subtiele dingen bewegen zich daar ondereen. Hoe daar een greep in te doen, waar te
beginnen, en o vooral waar te eindigen? Het is een heel menschen-leven, en over het
geheele wemelende vertoog de fijne straling van den luwenden glimlach, waarbij ik
denk aan de teer-gele rozen in fijne kristallen glazen, aan het glanzen van een gouden
klank uit verre vedel. Een edele romance, die herinnering, waar 't schoonste van ons
leven mee vervlochten is...
Bedriegt me mijn herinneren niet, dan schouwde ik hem voor 't eerst, waar we
saam met de twee goede vrienden van toen: Victor de
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Meyere en Fik Hageman, gezeten waren vóór het breede raam van den Vlaamschen
Kelder aan de Schelde te Antwerpen. Er hing een glorieuze zon over de blijde
Zomer-Schelde, waar alle baren wiegelend vonkten, en de witgezeilde booten een
blijen stoet van zwanen waren in het helle licht. Daar heeft De Meyere zijn schoonste
gedicht aan gewijd, zoo 'k meen:
‘'k Zie steeds die gouden visschersbooten gaan
Opwaarts, door 't blanke vlak, met zacht geklater,
Haar zeil gevuld met zoelen zomerwind.
Daarop in reven, beeft het zonnelint,
Lijk lang gestraal van licht op 's hemels baan 'k Zie steeds die booten wiegen over 't water...’

1896...
En dan, onze kennismaking met Stijn Streuvels te Gent - hoe wij hem afhaalden aan
't Zuidstation en gingen zitten met hem, van wien we niet veel afwisten, dan dat hij
misschien een kosters- of burgemeesterszoon kon zijn - en die ons, op 't laatste
nippertje, zijn professie van bakker bij Gods genade onthulde. En hoe Streuvels, in
zijn warm waggon, met Karel's kop en zijn verbazing stille leute heeft gehad... Maar
vooral, wat we toen hebben gedweept over dichters aller tonge, en hoe de
Westvlaming horkte en zich jeunde aan onze geestdrift - de eerste literatoren waar
hij zich aan bekende!
En dan, in September van hetzelfde jaar, dat bezoek bij Karel in zijn vaderhuis te
Gent, de koperslagerij der Slijpstraat, met den provincialen reuk der stille oude
woningen, met het bebloemde muurpapier, en het oude buffet, en de duisternis in de
hoeken der kamer, de stilte in het huis der weduwe. Mijn goeie arme Joris, onvergeten
broer, die met mij dien tocht door Vlaanderen deedt, naar Streuvels, naar Verriest,
naar Gezelle, eindigend bij Karel van de Woestijne - hoevele honderden malen hebt
ge er me later met stil genoegen weer aan doen denken, telkens als van ginds een
nieuw gedicht of een grootsche bladzij proza naar 't Antwerpsche overkwam? Wie
dáar aan denkt, is 't of hij in vergeelde herfstblaren roert. Wat is er sindsdien al
gebeurd en helaas ook vergaan, - gij ook, beste broer...
Toen volgde 't wederzijdsch eenzaam, eenzelvig leven en werken, en slechts af
en toe een klank - tot het Gentsche geluid in de Laethem-
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sche brieven weer opdook - die angstig-nerveuze bespiegelingen, met de naar de
aarde riekende trekjes, als van den kout met den pataters-zettenden boer, die zijn
knollen geen ‘soeplepelken beer’ ontzegde...
Daar - met zijn broer Gustaaf, en den geweldigen Ganymedes Valerius de
Saedeleer, dien ik nooit vergeten zal, zooals hij in zijn afgepelden boomgaard neerlag,
terwijl zijn blond kindje den slapenden cycloop in 't oor kwam kittelen, tot diens
schielijke razernije... Terwijl daarachter het beeldige kerkje zich spiegelde in de
loodbleeke Leie, die Valerius niet ophield in vreemd-aandoende roerloos-stille doeken
te verbeelden.
O de zwijgende mastebosschen en de feestelijke lorken in de bosschen van
Laethem, en Albijn van den Abeele, de naieve en door al deze kunstenaars als een
zich-zelf-ignoreerend artiest gehuldigd. En, achter al deze ontginners van 't mysterie
der oude Vlaamsche landelijkheid, de diepe en grootsche, de ongenaakbare ziel van
den meester George Minne...
Toen was 't nog niet ‘de school van Laethem’ - die geestige creatie van Karel van
de Woestijne, met de ongemeten fantasie. Toen nog niet de literaire mode, de mystiek
tot een syndicaat gestold, maar wel het ontluiken van het innigste en subtielste
zieleleven, dat sinds lange tijden in de Nederlandsche letterkunde weer teeder en
ragfijn is ontbloeid.
't Was in de eerste jaren van deze eeuw, dat wij daar het jonge gezin der Van de
Woestijne's bezochten, en saam zouden wandelen in de schauwige dreve van Astene,
naar den meester van Zonneschijn, den Reynaertschen Emile Claus, onuitputtelijk
verteller van den kleinen koeter, die de komplementen moest doen ‘van ze vaodere
en ze moedere’ en onder wiens belooverd dak we ook Constantin Meunier, een korten
tijd vóór hij sterven zou, mochten leeren kennen, waar die zich zoo deerlijk bekloeg
over een onverlaat, die hem veel kwaad deed, ‘ce sacré Van Dest’ (vent d'Est), een
Van Dest waar we een haat tegen opgevat hebben van toen af.
Waar is de tijd heen, dat Karel, na den dood van zijn moeder een der bezitters van
de koperslagerij geworden en gelast met het bijhouden van grootere en kleinere
boeken, zich dagelijks met een ouderwetsch sjeezeke naar Laethem liet voeren - naar
Laethem, waar hij aan die andere boeken wrochtte, die vermoedelijk zorgvuldiger
en met heel wat inniger liefde werden bijgehouden. Wie verhaalde me de mare nog
van dat vat Bourgogne, zonder hetwelk de Laethemsche huishouding niet compleet
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geacht kon worden, en waar zoo menig diep-roode vers zijn ontstaan aan te danken
zal gehad hebben?
Maar - weldra, met de laatste flesch bourgogne, was de levenwekkende nectar uitgeput
- moest uitgezien worden naar andere middelen om den geest te stijven. De bron,
door de inkomsten der koperslagerij gevoed, dreigde weldra te drogen. Tot zich
onverwachts een onverhoopte gelegenheid bood, alsof een oom uit Amerika daar
plotseling ontstaan en meteen overleden was: die oom was de Brusselsche
correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die dood was en moest
opgevolgd worden... en, dank zij Johan de Meester, redacteur der rubriek ‘Kunst en
Letteren’ van de N.R.C., dit weldra ook werd door den dichter van Laethem, die nu
spoedig zou worden - een Brusselaar.
Van toen af - zal 't niet 1905 geweest zijn? - dagteekent een journalistieke productie
zonder weerga. Ik, die sinds 1904 te Antwerpen in dezelfde kwaliteit fungeerde, en
die pas met Karel van de Woestijne te Amsterdam en te Rotterdam was geweest, heb
wellicht mijn deel gehad in dit avatar, dat onvermoede bronnen heeft geopend voor
het Nederlandsche krantenwezen.
Eerst had ik, kind van een zakelijke handelsstad, wien deze zakelij heid van bevoegde
zijde op alle tonen voorgehouden was geworden, wel eens mijn hart vastgehouden,
als ik dacht aan de royale volzinnen en soms aan de hermetische voornaamheid van
zijn beeldende taal. Maar, wat een verrassing was dit. Tot welk een oneindig
aanpassingsvermogen, tot welke mogelijkheden van accuraat geobserveerde, streng
en vast-omlijnde werkelijkheden bleek deze dichter in staat te zijn. Een ongehoorde
massa opgestapelde wetenschap, een voorraad geleerdheid, een arsenaal van feiten,
een graanzolder van onuitputtelijken rijkdom bleek hij in zijn dichtershoofd
opgeborgen te hebben. Maar, waar dit graan bij anderen een duf smaakje zou hebben
gehad, waar het weten tot schoolsch vertoon zou hebben geleid, daar sprankelde dit
bij hem uit in de soepelste luchtigste wijsheid. Zijn geest strooide het pittigste zout
over de ijlste soepjes, die de dagblad-keuken soms op te dienen heeft. Hij was een
kok, die ook van 't geringste brokje een vorstelijk beetje wist te maken. Hij kruidde
alles met een saus, die alle dorheid aan den disch verbande. Hij kon, zooals een
gewikst journalist het kan, niets tot iets voortreffelijks omscheppen, maar een niets
van hem was nog iets verrukkelijks. En nooit, maar nooit is hem dat onvergankelijke
ontgaan, dat hem kenschetst: aan wat
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in andere handen grauw en saai wordt wist hij, door een goddelijken draai van zijn
altijd elegant opverenden volzin, een rythmische bekoring te geven, waar alleen de
meester der taal, de beheerscher van den edelen vorm toe in staat is. En dan, die
openbaring: de humor van dezen dichter, die van de meest tragische en
donker-bloedende en ziel-doordrenkte verzen schreef, welke in onze taal ontstonden.
Karel van de Woestijne, journalist! Maar denk den prinselijken peinzer, den
Florentijnschen dichter, daarom niet in een vaal huisjasje. Hij blijft altijd zichzelf
gelijk; nooit zal 't bij hem de barre redenatie zijn van een droogpruimer; nooit wordt
hij een kantoorklerkachtig schoonschrijver, een doceerend paedagoog; altijd de lichte
schaverdijner, of beter de losvoetige voordanser, de teerzinnige, maar tot zelfs in
zijn moppen, de soepelste buitelaar, de doorluchtigste bellenblazer, de glansrijkste
fantast, en daarbij de wereldwijze, de ironische, de stralende beglimlacher of forsche
uitbeelder, met strakgetrokken omlijning, van het leven.
Het journalistisch proza van Karel van de Woestijne is een ongeëvenaard raketten
met een bal dien hij nimmer misslaat. Zijn geest spant over alles een regenboog van
fonkelende kleuren. Hij wuift met sluiers van fantasie, als een dansende hoeri uit
Mohameds paradijs. Hij kan ook hameren als een smid, dat het spatten botst uit het
gloeiende ijzer op 't aambeeld. Hij kan lollekens maken en acrobatische toeren
verrichten, maar hij hangt over de dingen soms kwijnende luchten, als een Japansch
prentenmaker. Hij kan paarden doen steigeren in zijn proza, zoodat uit het gebit
schuimvlokken spatten. Maar wie zal dieper den avondlijken weemoed doen
doorvoelen, dan hij, voor wie de lucht kan zijn als de zwoele adem van een jonge
vrouw? Ik zie hem soms staan, dreigend en loerend, als de Man van 't Belfort, die
de horizonten ondervraagt. De beiaarden laat hij tinkelen door nachten, waar de maan
gelig in treurt. Hij teekent een soldaat, die eenzaam op een brug uit zijn
mondharmonica looze deuntjes haalt. Dan teekent hij den orgelman, die in de stilte
van de provinciale straat, zijn melancholie wiegt. Hij weet hoe een dienstmeisje
vertelt, en de taal van een edel jonker, die alle fijnheden destilleert, is zonder geheimen
voor hem. Met enkele kontoeren teekent hij een karikatuur. Zoo vatte hij de
welsprekendheid van een langharig minister in 't Parlement eens saam met de
woorden: ‘een minimum van stem met een maximum van haar’. Hij is een ironisch
humorist, als Laforgue, hij heeft de verve van Barbey d'Aurevilly en hij kan droge
grapjes vertellen, die Alphonse Allais niet zou verbeterd hebben. De homerische
beeldspraak is in hem
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vergroeid, en geen tijdgenoot van Shakespeare heeft aan gongorismen en
euphemismen gedaan als hij. En dan is hij soms zoo ontroerend en naakt eenvoudig,
dat ge er stil bij wordt. Als hij uw emotie heeft verwekt schiet hij opeens uit den
hoek met een Gentsche grol: als Heine kan hij naast de edelste gevoeligheid opeens
een ontnuchterende constatatie plaatsen, die den snik opeens in een lach verkeert,
maar nooit is daar gif in, wel de Bruegelsche volksboert, die het adellijke sentiment
op den vlakken grond terugvoert.
Geen schitterender voorbeeld van die duizendfacettige taalweelde dan zijn zoo
schitterende oorlogsdagboek, dat hij in de eerste maanden van den wereldoorlog
publiceerde en dat de hoofdredacteur Mr. G.G. van der Hoeven eens noemde ‘het
sieraad van de courant’. Nergens was hij diep-ernstiger en nergens was hij ook
schrijnender en bijtender in zijn humor. Ik denk ook aan een beschrijving, die hij
ergens maakt van een Brusselsch kwartier, aan den Berg van 't Hof meen ik, waar
hij een dor boompje teekent met een enkelen merel op een tak. Ik kan het niet
terugvinden, maar ik zie dat geteekend vóór me, zooals een Masereel in 't hout dat
weet uit te drukken.
Karel van de Woestijne over schilderkunst! Lees hem over James Ensor, dien hij
altijd weer opnieuw aanpakt, dien hij omsingelt, omstoeit, waar hij een speelbal van
maakt, die hem nooit geheel uitgesproken doet zijn. Nu is 't de fantast, de man van
de wijsgeerige maskers, dan de impressionist, die zijn eigen slachtoffer is, dan weer
de heroïsche kleurenmenger, of de satirische Engelschman. Permeke, hoe laat hij
hem zijn oer-menschen met de ossen-oogen opbouwen, hoe ziet hij hem tegen den
achtergrond der grauwe zeeën. Of als hij u een Van Rijsselberghe uit het Gentsche
oerwezen doet opbloeien, met die machtige kenschetsing van den Gentenaar,
belichaamd in den Man van 't Belfort. Of waar hij George Minne in de rilde gebaren
van zijn juveniele beelden teekent of u in de stoere innigheid van zijn beeldhouwwerk
inwijdt. Of hij begekt een dikken kerel onder zijn vrienden, wiens reuzige lichaam
en heldenmaag de kinderlijkste argeloosheid bergen.
Of hij ontleedt, met de subtiliteit van een Herodias op Quinten Matsijs' Nood Gods,
den cerebralen inhoud van een letterkundig gewrocht. Hij is altijd overvloedig, omdat
hij inwendig zoo onschatbaar rijk is. Zijn taal weet altijd maar nieuwe schakeeringen
op te diepen om het wezen van anderen te verklaren, en steeds is 't uit zijn eigen
onderbewustzijn dat hij put om dit wezen te benaderen. Het zijn voor hem alle
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problemen, waar telkens iets van zijn eigen probleem door belicht wordt Als hij
Emile Verhaeren karakteriseert, plaatst hij hem in zijn tijd en weet heel de
wordingsgeschiedenis der Vlaamsche jongeren van toen in felle trekken op te stellen.
Er is in alles een zielebrand, een in diepte en breedte zich ontwikkelen: het is het
rijkste geestesleven van onzen tijd dat hier glansend opbloeit.
En dit is het dagelijksche werk van dezen begenadigden dichter in vers en in proza,
die de ongenaakbaarste geheimenissen der ziel heeft getaakt, die soms als een
zelfkastijder zijn eigen melaatschheid geeselt, maar die ook de meest volmaakte, de
diepst-levende, de schranderste en meest doorwrochte uitdieper van het geestesleven
in ons land is.
Karel van de Woestijne in zijn dagwerk als journalist: vertoont hij-ons daar niet
den geweldigen ondergrond van zijn eigen prachtig zieleleven? Is in dit onafzienbaar
woud met allerhanden plantengroei niet de wondere menschelijkheid aanwezig, die,
gedestilleerd tot sublieme schoonheid, straalt in zijn verzen of zijn machtigst proza,
als in zijn Janus of in de Bestendige Aanwezigheid?
Ik hoop, dat de dag komt, dat we eens uitgevers zullen rijk zijn, die begrip genoeg
zullen blijken te bezitten, om de pure schoonheid, in al dat schijnbaar los daarheen
gestrooide proza, uit het broze krantenpapier op te delven: er zijn daar kostbare
bundels uit te vergaren. Nooit heb ik beter de beteekenis begrepen van het woord
‘l'embarras du choix’, dan toen ik, ten behoeve van dit stukje, waar ik iets wou in
zeggen over Karel van de Woestijne, den courantier, trachtte een en ander bijeen te
zoeken uit oude bladen, om alles wat ik hier boven schreef te illustreeren. Ik had
eenvoudig alles moeten afschrijven. Ook het eenvoudigste krijgt in het magische
kleed dat hij er om weeft een schoonheidswaarde.
Hij noemde dit eens zijn ‘dagelijksch brood’. Het dagelijksch brood van Karel
van de Woestijne is schoonheid. Ook dit werk van hem is een schat voor den
Nederlandschen stam.
EMMANUEL DE BOM.
St. Niklaasdag, 1927.
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Journalistiek van Karel van de Woestijne.
De oorlog.(1)
20 Augustus 1914.
Intusschen rukken de Duitschers binnen. In stad zelf zie ik ze niet. Maar tegen zeven
uur 's avonds komen de eersten aan te Laeken, waar ik woon vlak bij het Koninklijk
Paleis en een groote nieuw-gebouwde kazerne. Als een windhoos kwam het gerucht
op ons aangeblazen: ‘De Duitsch is daar?’ Onmiddellijk alle vensters en blinden
gesloten. Maar ieder aan de ramen der eerste verdieping, waar men ze voorbij zal
zien gaan.
Zien? Men hoort ze, lang voor men ze te zien krijgt. Het is als een schaaf, die over
de hobbelige keien van den steenweg gaat, van uit de verte, aldoor nader, aldoor
nader, maar waarvan men vooralsnog alleen het geluid hoort, het schuifelend, soms
krissend, nooit anders dan zware, moede, slepende geluid. Tot daar ineens krast een
bevel door het rasdalende licht, en vóór ons defileert, in de kleur van de aarde en van
de lucht, in eene onnoemlijke kleur, omdat zij zich oplost in heel dezen naderenden
avond, eene Duitsche troep van een duizend man. Zij zijn, hoort men wel, de eenigen
niet in de buurt. Zij komen, zegt onze meid, uit de vier hoeken van de wereld. En
men hoort ze inderdaad met hunne zware voeten opmarcheeren als het ware van allen
kant, al de zijden langs van een heuvel, waarvan het hoogte- en middenpunt het
Koninklijk Paleis van Laeken zou zijn. - Zij komen; zij naderen; zij gaan; zij zijn
ineens verdwenen. Om acht uur 's avonds werd men niet meer gewaar, dat er
vierduizend Duitschers in Laeken waren. Het was er rustig, maar doodsch als nooit.
Toen ben ik nog naar stad geweest. Ik heb er de Duitschers gemerkt aan twee Duitsche
officieren, die in mijn ‘quartier général’ - het café, waar ik mijn collega's terugvind
- Münchener zaten te drinken van Belgisch fabrikaat.
Toen ik daar vanochtend terug ben gekeerd, trokken de drie korpsen voorbij, die
door Brussel heen het Zuiden van het land moeten bereiken. Zij zullen vannacht wat
hebben mogen slapen; zij zien er frisch uit. Langs

(1) Uit het dagboek van K. Van de Woestijne verschenen in de N.R.C. gedurende de eerste
oorlogsmaanden.
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de buiten-boulevards rukken zij naar Koekelberg op. Aan hun hoofd rijdt een generaal,
die glimlacht en groet als een goedmoedige Caesar. Eenige officieren, monocle in
de oogkas, zien er minder vriendelijk uit. Eene vraagt mij nogal barsch een lucifer
om zijne pijp aan te steken. Ik antwoord hem even barsch, geloof ik. En dan is hij
ineens beleefd... De grijze soldaatjes gaan, gaan, op hunne stoffig-bruine schoenen,
in hun ruim-gesneden pak, onder den pinhelm, dien een grijs omhulsel dekt. De zak
op hun rug schijnt wel wat zwaar te wegen, en hun kort, stevig geweer ook. Toch
zingen zij, en dat is het eenige wat wel eenigszins pijnlijk aandoet. Wij hebben
vooralsnog weinig te maken met de ‘Wacht am Rhein’ en ‘Deutschland, Deutschland
über alles’... Als men in de verte hun gezang naderen hoort, krijgt men een gevoel
van gêne. ‘On dirait des flamingants’, zegt naast mij eene dame, die waarschijnlijk
niet van flaminganten houdt. Zij, die er wèl van houden, hebben niettemin eenzelfden
indruk van wel wat goedkoope triumphantelijkheid...
Het eigenlijke volk, dat zich deftig en stil houdt, begint al te sympathiseeren. De
oneindelijke optocht houdt nu en dan stil. Het is gelegenheid voor de Brusselaars
om een praatje aan te knoopen. Waar gaan zij heen? Naar Parijs, klinkt het antwoord,
als ware de vraag nu toch wel al te kinderachtig. Het Duitsch is te Brussel geene
gewone omgangstaal, Toch begrijpt het ieder ineens volkomen; het gesprek gaat
vlot; wat men niet zoo onmiddellijk snapt, leest men gemakkelijk op het gebronsde
gelaat der mannen, die er eerder gedwee dan krijgshaftig uitzien, en er voor 't
oogenblik niet aan denken, diepzinnige aforismen te uiten...
Zij trekken aldoor, aldoor maar voorbij. Nu en dan wat kanonnen. Maar het zijn
vooral de keukens, die de aandacht trekken: fornuizen op wielen, met eene rookende
schouw. Op één dier wagens herken ik een jong Duitsch schilder, die ik vier jaar
geleden te Brussel heb ontmoet. Hij knikt mij monter toe, terwijl hij in den ketel, die
heel zijn keukengerei uitmaakt, blikjes erwten ledigt... Het is één uur in den middag.
Zij gaan sedert vanochtend zes. Gisteren hebben zij van drie tot acht geloopen. Wij
zijn blijkbaar nog ver van het einde...
Om twee uur kom ik thuis: ik vind aan mijne tafel een Duitschen luitenant
geïnstalleerd. In het tuintje ligt zijn oppasser te slapen. In de straat had ik al de
inkwartiering gemerkt. De meid van den kapelaan, die mij nooit had toegesproken,
had mij verschrikt teeken gedaan, dat zij twee Duitschers te herbergen had. Bij den
pastoor had ik een kapi-
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tein met vier officieren zien aankloppen. Zoowat overal zijn de eenvoudige soldaten,
tot tien en twaalf in getal, bij de burgers gelegerd. Ik zelf geniet... de eer, den luitenant
onder mijn dak te krijgen, die de inkwartiering heeft bestuurd. En op mijn deur staat
in groote witte letters geschreven: ‘Ein Leutnant, ein Mann.’
Ik moet zeggen, dat hij erg meêvalt, mijn luitenant. Een flinke jongen, van pas
een-en-twintig, twee meter hoog, met een jolig en goedaardig gezicht. Eene
huisgenoote heeft hem een kop soep opgediend, die hij gulzig verorbert. Hij staat in
bewondering voor de prachtige druiven, die hij daarna te eten krijgt: die kosten in
zijn land stukken van menschen. Zijn land is Pommeren. Al de troepen, die thans
door Brussel komen, zijn van dien kant uit. ‘Waarom hier geene Rijnduitschers
gestuurd?’, vraag ik hem. ‘Ja, die hebben misschien betrekkingen gehad met België’,
zegt hij. En hij verwolgt: ‘Wij zijn heelemaal niet kwaad op jullie Belgen. Waarom
hebt gij ons op eerste verzoek niet doorgelaten? Het zou u zooveel moeite gespaard
hebben, en mannen, en geld. Wij, wij moesten door België. U begrijpt, anders kunnen
wij in Frankrijk niet... Nu hebben wij Luik genomen.’
Ik kijk verbaasd op: ‘Luik houdt immers stand. Dat zei men gisteren nog?’
‘Neen, neen’ verzekert hij mij, niet zonder meêrwaardigheid. Sedert acht dagen
is Luik ingenomen. Wij hebben de forten laten springen. Daar heeft een Zeppelin
zich meê gelast... Wij-zelf, wij komen over onze bruggen te Lixhe. Onderweg zijn
wij gedwongen geweest, Aerschot uit te branden. Men had er op ons geschoten, de
priesters uit het college onder anderen. Ja, wij moeten ons toch verdedigen!... Dan
is er ook gevochten geworden vóór Leuven. En nu zijn wij te Brussel.’
En als om mij een onwillekeurig antwoord te ontlokken, vraagt hij mij bruusk:
‘Waar is uw koning?’
Ik antwoord: ‘Ik weet het niet, en wist ik het wel, ik zou het u nog niet zeggen.’
Hij zegt: ‘selbstverstândlich’, en, eenigszins gegêneerd over zijne
onbescheidenheid, vraagt hij aan de dames of hij haar het portret van zijne
familieleden mag toonen. Het wordt echt gemoedelijk. Onze luitenant is bepaald een
gentleman...
Buiten zien wij, door het open raam, de troepen, die hun maal aan het verorberen
zijn: erwtensoep met spek en aardappelen, met groote lepels geschept uit de ketels
der leuke keukenwagens. Als zij klaar zijn
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gaan zij wat liggen. De luitenant zegt: ‘Neem het niet kwalijk, zij zullen wel wat
moe zijn.’ Hij-zelf vertelt van zijn thuis, van het leven te Stettin. Als hij verneemt,
dat eene der huisgenooten juist jarig is, verdwijnt hij, komt weldra van de logeerkamer
terug met een dik pak chocolade, die hij verzoekt als een klein geschenk te willen
aanvaarden...
De dag verloopt. Tegen den avond hooren wij buiten de klagende klanken van
eene mondharmonica. Soldaten hebben zich in eene ronde gezet rondom de virtuoos,
die op zijn speeltuig heel het sentimenteele Duitschland uitzingt...
Ik noodig mijn luitenant uit voor het avondmaal. Weer verdwijnt hij naar zijn
kamer, en verschijnt aan tafel in gala-uniform met verlakte laarzen. Wij praten als
vrienden. Ik heb het gevoel, dat deze schrandere, wakkere jongen een vriend zou
kunnen worden,... indien hij voorloopig niet een vijand was. Wij hebben voorloopig
wel wat moeite, het ons voor te stellen. Vreemd avontuur toch, die oorlog...
Een grappig tusschengevalletje: 's avonds moet de meid uit, op boodschappen.
Maar zij durft niet goed, vanwege al die Duitsche soldaten. En dan geeft de luitenant
haar zijn oppasser mee, met geladen geweer, ‘bayonnette au canon’...
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23 Augustus 1914.
De doortocht duurt nu al drie dagen, zoo door Brussel als langs de voorsteden. Te
Laeken trekken de wagens voorbij met de overzetbooten; te Brussel zijn het tallooze
wagens met proviand. Men krijgt een wee gevoel, men wordt als zeeziek van aldoor
maar hetzelfde te zien: het monotone, gedweeë en moede vooruitrukken van die
honderden duizenden. Men vraagt zich af of het wel ooit ophouden gaat. Een dichter
brengt mij verzen, waarin dat gevoel is uitgedrukt.
Ik schrijf ze hier over:
Europa ronkt en rilt alonder 't stompe stampen
der Duitsche voeten; en de oneind'ge Duitsche dreun,
van waar de dag ontwaakt in domp'ge zomerdampen
tot waar de dag zijgt in een avond zonder lampen,
klopt in mijn keel, kleunt door mijn hoofd zijn vasten deun.
Van uit den ochtendbrand en smoor-omwalmde vuren,
tot in den pekken nacht waar ver een einder brandt
van 't woud, daar boom aan boom en toorts aan toorts blijft duren
de slechting, slijpe'en slaan hun zolen, ure aan ure,
alover 't schrik-verdoofde en schroot-verbijsterd land.
Zij komen met de kleur der pril-bedeesde luchten;
zij wijken met de kleur waar vaal de nacht in gaat.
Daar is geen hoek van schittering aan hun gewaad.
En in hun grauwheid slechts één donkre blank: als vruchten
in morge'- als avond-gaard hun bronzen zweet-gelaat.
Zij gaan in 't grijs, dat vroege lente aan laten winter,
dat kiemend leve'aan stervend leven paart, gehuld.
En gij en ziet ze niet, maar hoort 't verwoed geduld
dat davert, 'lijk het draven davert waar een winter
bij naedren najaars-nacht de heele heî mee vult.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 4 September 1914. Ochtendblad, A).
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26 Augustus 1914
Twee dagen van volslagen, van ongelooflijke rust. Wij zitten in de kalmte als in een
zoel bad. Alles, de huizen, de boomen, de menschen heeft weer zijn gewoon uitzicht
aangenomen. Alleen hangt de vraag in de lucht: zou het nu waarlijk voor ons, te
Laeken, zijn afgeloopen? Ik merk hoe gauw het volk van pessimisme tot optimisme
overslaat, hoe vlug zelfs hoop tot zekerheid wordt.
Wel dondert nog steeds, op een lengte die van Strombeek over Grimberghen, naar
Vilvoorden loopt, het kanon. Maar 't gebulder gaat verwijderend, naar het Oosten
toe. En dan, men is er al meë vertrouwd geworden. Niets waar men blijkbaar rasser
aan went dan aan kanonslagen...
Op straat gaat het gebabbel zijn gang. Als in feeststemming vormen zich groepjes.
Men meent te weten dat het er te Vilvoorden leelijk toegaat. Men wisselt eenige
meewarige gemeenplaatsen over het treurig lot der eventueele gekwetsten. Een goede
ziel wil in hare medelijdende gevoelens de Duitschers van onze eigene verwonden
niet scheiden. Intusschen ondergaat men de oppervlakkigheid van al deze mooie
sentimenten als eene naïeve schijnheiligheid, haast eene vrome onverschilligheid.
Het diepere, het allicht eenig echte gevoel is dat der eigene securiteit. Men haalt weer
vrij adem, voorloopig althans. En de meesten blijven dan ook thuis, wagen het niet,
naar Brussel te gaan, waar het misschien minder rustig, minder vredig is.
Ik waag het wel, loop door de stad die vol Duitsche soldaten is. Zij zien er nogal
aanmatigend uit. Op hun teen zou men nu juist niet moeten gaan trappen. De menigte,
die rond Stationgebouw en Beurs, evenals in de koffiehuizen veel minder talrijk dan
gewoonlijk is, vermijdt ze, laat hun het trottoir over. De galm, de zang der stad is
anders geworden. Om te beginnen mist men de gillende krantenventers. Nationale
cocardes worden niet meer verkocht: nog een klank die verdwenen is. Alleen de
fruitverkoopers, die prachtige vruchten tegen ongelooflijk-lage prijzen aan den man
brengen. De Duitschers maken er ruim gebruik van: menig Oberst, die hier over de
straat druiven te plukken loopt, zou er in de eigen garnizoenstad zijne soldaten om
straffen...
Ik loop een ministerie binnen, om nieuws. Het nieuws is heel schaarsch Men weet
alleen te vertellen van de vorige dagen. Vrijdag laatst, toen de Duitschers één dag in
Brussel waren, hadden zij het gebouw bezet en de ambtenaars belet buiten te komen.
Sommigen had men gevangen gehou-
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den tot halfdrie 's middags. De vrouw van den minister had hun macaroni klaar
gemaakt...
Gisteren avond, korte opschudding: men ziet, in het Oosten, vuur aan den horizont.
Roode weerglazen kleuren bij scheuten den zwarten hemel, de richting van Vilvoorden
uit waar vanochtend het kanon heeft gedonderd. Geen twijfel: het liefelijke stedeken
aan de poorten der hoofdstad staat in brand.
Vanmiddag andere paniek, midden in de stad ditmaal. Rond zes uur is, van aan
het Zuider- tot aan het Noorderstation, iedereen aan 't loopen gegaan. Als een
windhoos heb ik de zwarte massa aan de Beurs op mij af zien komen. Dan ben ik
onwillekeurig meegeloopen. Aan 't Noord heeft men daar het rennen gestaakt, ineens.
Misschien had men geen adem meer. Men heeft aan elkander gevraagd, waarom men
nu eigenlijk geloopen had. Niemand wist het te zeggen. Naderhand bleek burgemeester
Max de schuldige te zijn; met vier agenten reed hij in een rijtuig van café tot café
om de verbruikers tot kalmte te manen. De wandelaars, die niets hadden gehoord,
hadden van den maatregel tot het behoud der rust afgeleid, dat een of ander onheil
dreigde. En zij waren op de vlucht geslagen... Om acht uur waren alle koffiehuizen
gesloten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Donderdag 10 September 1914.
Avondblad, A).
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31 Augustus 1914.
Het is hier vandaag de dag der binnenrukkende, der gevluchte Leuvenaars. Een
professor in de rechten, de eigenlijke oprichter, de ziel der Belgische boerenbonden,
en die sedert jaren verlamd is door ataxie, heeft Brussel bereikt in eene hondenkar.
Een andere is te voet moeten vluchten met zijn elf kinderen, waarvan het oudste elf
jaar oud is. Een andere nog, bekend gynaecoloog, had er gelukkig maar vijf mee te
sleuren: hij komt Brussel binnen, haveloos als een bedelaar, en gaat zich onmiddellijk
een paar boordjes koopen in celluloïd, voor de zuinigheid, zegt hij. Vroeger had hij
driemaal per week een spreekdag te Brussel, waar hij telkens heenkwam met zijn
automobiel. Een civiel-ingenieur, opvolger van minister Helleputte in den leerstoel
van burgerlijke bouwkunde, heeft met zijn jonge vrouw de reis gedeeltelijk kunnen
doen in eene kar, waar zich eene andere vrouw bevond, die enkele uren te voren
bevallen was; men heeft onderweg haar kindje gelaafd met champagne...
Intusschen bestaan in Brussel wel eenige redenen tot tevredenheid. Zoo bereikt
mij heden de eerste post sedert 20 dezer. Hij bestaat uit het nummer van 16 Augustus
van ‘De Groene’, te Brussel binnengekomen vóór het treinverkeer werd onderbroken.
Ik heb dien ‘Groene’ verslonden, alsof hij mij nieuws bracht uit de lang-betrachte
maan...
Andere geruststelling: sedert een paar dagen mag er in geen enkel koffiehuis van
Brussel nog alkohol worden verkocht. Echter wél in de voorsteden, in enkele althans.
Zoo kan men te Laeken bijvoorbeeld tot 's middags vijf uur een lekkeren borrel
bekomen. En aldus is iedereen bevredigd; zij die voor onlusten vreezen tengevolge
van drankmisbruik, vinden hunne gading te Brussel-zelf. En dezen, die
flauwhartigheid vreezen, zonder daarom roekeloosheid te zoeken, weten dat zij zich
tot bij het invallen van den avond versterken kunnen te Laeken, waar men rekent op
de burgerdeugden van de ingezetenen: toch ook een middel om baldadigheid tegen
te gaan.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Vrijdag 11 September 1914. Ochtendblad,
A).
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Brussel, 6 September 1914.
...In zulke weinig aangeroerde, maar daardoor misschien te angstiger stemming, die
allen persoonlijken arbeid, en in de eerste plaats den meest-geliefden, onmogelijk
maakt, zoekt men gezelschap. Zoo hebben in alle lagen der maatschappij, en in de
eerste plaats de meer-geestelijke kringen, eene vergadering plaats gevonden, als het
ware onwillekeurig, alleen gedreven door eene gemeenschappelijke behoefte.
Kunstenaars en letterkundigen komen, haast iederen avond, samen op neutraal gebied,
in een klein café'tje der middenstad, dat het eigendom is van een groote
distillateursfirma eener onzijdige natie. Ik ben er gisterenavond heengegaan: ik ben
er binnengevallen in een gonzend hommelnest.
Alle deze menschen waren mij bekend; met velen ben ik bevriend: de meesten
hebben mij getroffen door de verandering die de uitdrukking van hun gelaat, en zelfs
hunne wezenstrekken hadden ondergaan. En dat dit ook het geval met mij moet zijn,
werd mij aldra, met een zekeren schrik, door een bekend portrettist gezeid.
Een artiest, onder het masker dat de natuur hem gegeven of dat hij zichzelf gekozen
heeft, ziet er doorgaans zelfvoldaan uit. Dat masker weze tragisch of
engelachtig-sereen, ironisch of breed-joviaal, gesloten of van de gulste openhartigheid,
al naar de gekozen richting of de opgelegde taak dit noodig heeft gemaakt: het is bij
zoo goed als ieder overwaasd met een meer of minder compacten zweem van
zelfvoldaanheid, die zelfs het als dusdanig minst geslaagde profiel het gewenschte
karakter van bewust kunstenaarschap toevoegt.
Hewel, bij mijne Brusselsche vrienden is dat anders geworden. Ik verhaast mij het
te zeggen: zij allen geven, op zeer weinig uitzonderingenna uiting aan een
kwasi-geestdriftig optimisme. Voor hen lijdt de eindnederlaag van Duitschland geen
twijfel. Eén onder hen vindt dit prachtig beeld: ‘Vergeet niet dat Rusland de
geeselroede is, die reeds de ruggegraat van een Napoleon heeft gebroken! ‘Maar
geen van die gelaten, of het blijft den stempel van eene gemeenschappelijke ontzetting
voeren, en het is niet het witte gloeilicht alleen dat ze bleeker maakt dan gewoonte,
de groeven, die de persoonlijkheid teekenden, als het ware heeft uitgewischt, de
rimpels van de angst om alle monden, die van den kommer in alle voorhoofden heeft
gedreven. Deze menschen, men mag ervan houden of niet, zijn zeker onder de
gevoeligsten in den lande. Zij bezitten een ondergrond, waar de indrukken scherper
op worden, zich ordenen, zich ver-
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algemeenen. Dat heilig eigendom is hun in rijken vredestijd het duurste, het meest
gekoesterde bezit geweest. Thans gevoelen zij al de ijdelheid van hun egotisme. Als
ik binnenkom roept een befaamd Fransch dichter mij toe als een persoonlijk verwijt:
‘Tu sais, fini l'individualisme!’ En een ander jammert in gewaagde beeldspraak: ‘Wij
hebben inderdaad wel wat heel veel tijd verspild aan eigen analysis. ‘Maar een derde,
die zijn kneukels bij hamerend gebaar kneust op de marmeren tafel, wijst nijdig een
socialistisch literator terecht, die aan het theoretiseeren is gegaan: “Neen, neen, weg
met alle sociologieën! Wij moeten worden, duizendvoudig, de nieuwe Adam. Beter
dan ooit hebben wij, dezer dagen, de affecten in de oogen gezien, die alle menschen
gemeen zijn en binden. Vele van die algemeene gevoelens waren wij gaan verneinen:
zij waren in ons verdord. Nu zij met bloed zijn begoten geworden, leven zij echter
krachtiger op dan ooit, haast tot onze ontzetting, zeker tot ons heil. Dàar, mijne
vrienden, ligt de nieuwe schoonheid. Daarin ligt de louterende beteekenis van dezen
oorlog, dat hij in ons het individu niet doodt, maar integendeel ons individu opent
voor het algemeen-menschelijke dat in elke ziel aanwezig is”.
“De louterende beteekenis van dezen oorlog”, zegt een volksvertegenwoordiger
naast mij. Hij schudt zijne zwarte lokken; zijne oogen schitteren; zijne dunne
neusvleugels trillen. “Ja”, gaat hij voort, de economische zuivering door het
noodzakelijk draineeren der groot-kapitalen; de sociale door het feit, dat rijken en
armen elleboog aan elleboog tegenover den vijand hebben gestaan; de politieke,
omdat tien jaren lang alle partijbelangen zullen te wijken hebben voor gezamenlijk
herstellen van het lijdend vaderland. Welk eene schoone toekomst, mijne vrienden,
waar zelfs rastwisten als van-zelf zullen opgelost zijn door het gevoel, dat voortaan
Waal en Vlaming samen hooren, de Vlaming die onder het zingen van den
“Vlaamschen Leeuw” Luik verdedigde, de Waal, die onder de muren van Antwerpen
de oprukkende Duitschers afwacht’...
Zoo zitten zij, en geven hun levendige gevoelens in niet steeds redelijke, in altijd
doorleefde woorden lucht. In een hoekje hokken de hoogere ambtenaars van het
Ministerie van Wetenschappen en Kunsten met gewichtige gezichten saem, de
gebeurtenissen aan het commentariëeren.
(Nieuwe oeotterdamsche Courant. Donderdag 1 October 1914. Avondblad,
B).
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13 September 1914.
...Intusschen is het, als iederen Zondagochtend, op Brussel's Groote Plaats,
vogelmarkt. Naast de uitstalling der eerste chrysanten, der uitbloeiende gladiolen,
der veelkleurige madelieven, der bolle dahlia's, die de vochtige lucht bezwangeren
met eene bittere geurensymphonie, hebben de kooplui hunne stapels muitjes, waar
perruches in trekkebekken en eeuweriken onrustig trippen, waar kanarievogels alle
pluimpjes recht zitten te bibberen en de eksterjongen wijs gapend en oogen toe het
aas verwachten (hoe men in September aan eksterjongen komt, is mij een probleem),
hebben de kooplui hunne muitjes, het eene boven het ander, als één steilen gevel
onder een zeildoeken, hoog-luifelend dak gebracht. Wat verder hurkt, op den schouder
van een knaapje met hongeroogen, een teringlijdend, traagwimperend aapje, dat van
uit zijn langen, mageren arm, over zijn groezelig witten buik krabt. Maar het zijn
vooral de duiven vanaf de tortels, die dicht tegen elkander aanleunen, tot bij de
deftigkroppende pauwen in al hun kleurenpracht, over de elegant-fijne, nerveuze en
pezige reisduiven heen met hunne goudomrande staar-oogen, die de koopers lokken.
Deze zijn, niettegenstaande den oorlog, niettegenstaande het slechte weêr, weinig
minder talrijk dan andere Zondagen. En onder de liefhebbers bevinden zich een aantal
Duitsche soldaten, die de beestjes uit de rieten kevies halen, hunne roode pootjes
tusschen hunne grove vingers nemen, hun in de veertjes van de borst blazen, hun de
schelpen op den neus nazien, hunne vlerken als een waaier opentrekken, ze aan elk
spiertje betasten: echte kenners, dezen, die den toeschouwers eerbied inboezemen...
(Nieuwe Rotterdamche Courant. Zaterdag 3 October 1914. Ochtendblad,
A).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

157

30 September 1914.
...Wij leven onder eene benauwing, die als eene noodzakelijkheid is geworden. Dat
voelt men in de stille voorsteden meer dan in Brussel, waar altijd eene zekere drukte
heerscht, die afleiding geeft. Maar hier hebben wij het gevoel, waarover niet te
redeneeren valt, dat, zoo men ophoudt te vechten, een wanordelijke vlucht van
Duitschers over Laeken naar Brussel slaat, en dan het allerergst is te verwachten.
Het is natuurlijk idioot, en ieder tracht dien indruk voor de anderen weg te praten.
Maar de meesten zitten in de beklemming: zij is als een toover, waar men zelfs niet
meer wenscht aan te ontsnappen; moest het kanonvuur ophouden, de kring der
gedruktheid zou nauwer worden, tot stikkens toe. Dit is althans de gewaarwording
van het oogenblik, en het is waarschijnlijk dat aangehouden stilte weer idyllische
kalmte meebrengen zou.
Intusschen denk ik mij een eventueel verhaal van een Edgar Poe of een Villiers
de l'Isle Adam, over een geval van moreele asphyxie. Ik weet niet welke Inquisitie
zou iemand veroordeeld hebben tot zedelijke verstikking. Hij wordt eerst geslingerd
en geslagen door eene demonische menigte heen, die alle besef van eerbied voor
eigendom en schoonheid, voor orde en edele vreugd verloren heeft. Daarna wordt
hij opgesloten in een glazen huis, waarvan de veiligheid hem te geringer schijnt, dat
hij er allerlei vijandelijke krachten aan de vier zijden voorbij ziet trekken. Door de
wanden heen hoort hij wél de buitenwereld, maar de klank ervan luidt valsch en trilt
lang na op onhebbelijke, pijnlijke wijze. Hij ziet, in de verte, zijne vrienden, waar
hij niet mee praten kan. Men roept hem, van buiten, allerlei nieuwtjes toe, die hem
schromelijk vergroofd door de trilling van het glas in de ooren klinken en hem
verbijsteren. Trouwens hij ziet door de ruiten hoe de roepers grijnzen en grimlachen.
Hij wilde wel weten hoe laat het is: om hem heen hangen honderd klokken, maar
alle wijzen een verschillend uur aan. Slechts ééne trouwens die tiktakt, en geweldig.
Maar als het 's avonds donker wordt, wijst zij nauwelijks vijf uur, terwijl hij heel
goed weet dat men nog in September is, en het dan niet vóór zes uur donker wordt...
In zijne glazen kooi wordt de lucht ijlzwoel. Hij hoort dag aan dag zijn hart luider
kloppen. Nu is het ineens of de wereld rondom zijne klare kluis ineen gaat stuiken.
Bons bij bons hoort hij heele deelen ineenstorten. Maar dat is ver, al hoort hij het
dichtbij. Dichtbij is, dat hij de menschen doodgewoon aan zijne woning voorbij ziet
loopen, alleen maar met strakke gezichten. Want zijn doorschijnende
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muren laten geen glimlach door... Zoo slijt hij een leven als de onwillige fakir van
eene zedelijke vernietiging, die zelfs geen uitweg kan vinden in onzedelijkheid.
Iemand die, het leven moe, in een luien stoel zou gaan zitten, den rubber-darm
van een gaspijp in den mond zou steken, daarna het kraantje open draaien en aldus
den dood opslurpen zou bij kleine teugjes, eerst natuurlijk met wat tegenzin, eindelijk
niet zonder eenige genoeglijkheid: die man zou ongetwijfeld een
minder-verschrikkelijk einde hebben dan mijn opgeslotene in het glazen huis.
Welnu: de Brusselaars - ik neem er natuurlijk uit de zevenhonderdduizend eenen,
die zich eenigszins rekenschap geeft van den toestand - de Brusselaar, die de
volksbeweging heeft meegemaakt van vóor den Duitschen doortocht; die den
doortocht heeft geleden; wien post en telegraaf wordt afgesneden; die geen nieuws
meer krijgt dan door de officieele Duitsche berichten, dewelke niet onpartijdig kunnen
zijn; die zelfs op slechts heel weinig stadshorloges het juiste uur nog lezen kunnen
en geen anderen officiëelen tijd meer verneemt dan den Duitschen; die daarenboven
altijd maar den oorlog hoort zonder de verlossing, dat hij den oorlog eens zal mogen
zien; die Brusselaar is er niet ver af, op zoo'n held van Poe of Villiers te gelijken...
(Nieuwe Rotterdamsche Courant. Dinsdag 6 October 1914. Ochtendblad,
A).
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3 October 1914.
... Er is ergens in eene voorstad van Brussel eene brug, die over een spoorweg
gespannen is. Ik loop er dagelijks over, en zie er telkens hetzelfde Duitsche
schildwachtje, sedert anderhalve maand wel. Het Duitsche schildwachtje, dat mij
eveneens iederen dag ziet, groet mij met beleefdheid. Het is een mannetje van
nauwelijks twintig jaar oud, wiens kleeren veel te wijd zijn, en die in zijne schoenen
zit als in schuiten. Tegen den Zaterdag ziet hij er doorgaans groezelig uit, maar den
Zondag is hij versch geschoren, en gaat met nieuwen moed, zoo lijkt het althans,
eene nieuwe schildwachtweek in. Ik heb hem in me-zelf ‘Mielke’ gedoopt. Ge moet
weten dat indertijd George Minne, onze groote Belgische beeldhouwer, toen wij
samen te Sinte Martens Laethem woonden, een dienstknecht had. Deze mocht zich
verheugen in een open gezicht, dat graag lachte uit vlas-blauwe oogen, en haar dat
geel was als een pas-geschoren stoppelveld. Het schildwachtje nu ziet er uit als een
Duitsch ‘Mielke Minnens’ gelijk wij indertijd op zijn Vlaamsch zegden. En nu heb
ik mij afgevraagd, meer dan eens: ‘Wat staat dat Mielke hier sedert die zes weken
te doen?’ zonder een ander antwoord te vinden dan: ‘Hij heeft misschien aderspatten
of een liesbreuk’. En ik heb mij ook afgevraagd wat deze permanente brugbewaarder
van nauwelijks twintig jaar in de uren mijmering, die zijn langdurige eerepost hem
bezorgen, wel denken mocht.
En ik geloof wel, dat het niet anders kan zijn dan 't volgende: ‘Ik ben, schijnt het,
al twee maand in België, en, heet het, zes weken in Brussel. In zes weken moet men
eene stad als Brussel toch wel kennen, zou ik denken. Men moet er zelfs de voorsteden
van kennen, vooral als men in eene voorstad gehuisvest is. En nu lijdt het geen twijfel,
of men zal mij vragen, als ik weer thuis ben: “Mielke, hoe ziet Brussel er uit?” Helaas,
ik sta hier sedert zes weken. Van Brussel heb ik deze ijzeren brug gezien, over den
spoorweg, dien ik niet eens bekijken kan, want aan beide zijden rijzen de gesloten
wanden ver boven mijn pinhelm uit. Verder zie ik het Duitsche vlaggetje boven het
spoor, het armzalig-kleine vlaggetje dat mijne hoop op een grooter Duitschland niet
aanwakkert, vooral niet op regendagen. Ik zie weliswaar ook de dochter van de bazin
uit den estaminet naast de brug, doch ken mijne schildwachtplichten. En... Brussel?
Wat zal ik moeten jokken, als men mij vraagt, thuis, hoe Brussel er uitziet!’
Er is, in dezelfde voorstad, onder denzelfden spoorweg een viaduct.
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Daar staat ook een schildwacht, maar dien wisselt men af, waarschijnlijk omdat hij
geene aderspatten heeft. Vanavond, een Zaterdag, vóór het Zondagsche scheermes,
zag hij er vervaarlijk uit. Ik kom, betrekkelijk laat, van stad terug. Hij komt op mij
af met gevelde bajonet. Ik schrik even, ga een stap op zij, en vervolg mijn weg. Hij
doet echter ook een stap op zij, en zegt met een Wotan-stem: ‘Bitte!’ Ik blijf staan,
en vraag hem wat hij moet hebben. Hij antwoordt, altijd met de bajonnet op mij
gericht: ‘Heeft u soms geen lucifers?’ Ik heb er wel, maar zeg, uit wraakneming, dat
ik er geene heb. Dan tikt hij heel beleefd aan zijn pet, en vraagt om verschooning...
Ik heb in mijn leven aandoeningen ondergaan, die aangenamer waren...
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Donderdag 15 October 1914.
Ochtendblad, A.)
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Brussel, 8 October 1914
De zon is in den hemel als de glimlach van eene zieke jonge vrouw. Het weer is
lijdelijk zacht. In de lucht trilt iets van den oorlog.
Maar weder ben ik bleek en moede van een slapeloozen nacht. Het kanon zwijgt
voor het oogenblik: den geheelen nacht heeft het mij wakker gehouden. De nacht
vóór den dertienden dag, dat wij het geschut snorren, spatten, schuifelen, sissen,
donderen, bonzen, ploffen hooren; de vier soorten geschut: dat der infanterie, dat der
mitrailleuses, dat der veldartillerie, en dat uit de forten, waarop, in zelfden toon, maar
met een lompheid die deuken in den aardbodem stompt, antwoordt het zware geschut
der Oostenrijkers, waar men, zoo heet het, eene basis van gewapend beton moet
onder metselen, wil men het gebruiken kunnen...
(Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zondag 25 October 1914. Avondblad).
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Brussel, 11 October 1914.
‘Zijn dat officieren? Het zijn apothekers!’
Aldus een ‘ketje’, een aard Gavroche, die op een groep officieren van gezondheid
wijst, erkenbaar aan Asklepios embleem, het slangetje om den beker, gestikt op
hunnen kraag.
‘Allemaal apothekers!’ spot verder het ketje.
Maar de lachgrage Brusselaar vindt den zet ditmaal niet grappig. De meesten zijn
bekommerd. Voor 't eerst misschien, ontzinkt ons de moed.
Nochtans is de afkondiging van heden, weer eene heel korte, meer geruststellend
dan die van gisteren; de Antwerpsche bezetting was weg en geheel buiten het bereik
van het geschut, toen de Duitschers de stad binnenrukten...
Het is Zondag vandaag. Drie Duitsche officieren staan aarzelend voor een kerkportaal,
waar boven-uit de elf-uur-mis klept. Eindelijk, als het klokje zwijgt, gaan zij binnen.
Nieuwsgierig volg ik ze: ik zie ze zitten, geknield op de steenen, hun mooie,
licht-grijze cape achter hen aan als een sleep. Zij bidden met diepe vroomheid.
(Nieuwe Rotterdamsche Courant. Maandag 26 October 1914. Ochtendblad,
A).
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30 October 1914.
Heel de zee komt naar ons toe. De lucht is vol zerpe geuren, en nu komt de geur der
mosselen erbij. De geur van mosselen bestaat uit slijk en uit wier, uit aarde en
vruchten. Op karretjes verkoopt men weër mosselen. Geur der dorre bladeren, die
door de lucht tuimelen als doode vlinders; geur der kerkhofbloemen; geur der
mosselen: geur van dezen herfst-namiddag...
Wij hooren weer geschut, en weten niet wat dit geschut beteekent, en kunnen ons
niet anders voorstellen dan dat het van jagers voortkomen zou. De indruk is natuurlijk
onjuist: er zijn zelfs geen jachtgeweren meer in België. Maar wij zijn onder den
indruk: het is najaar, en het is de tijd van het wild.
Misschien is die indruk gewekt door de reesems leeuweriken, die aan de uitstallingen
hangen van sommige winkeliers. Zij zijn bij spichtigen bek aan een touw gesnoerd.
Van uit den bek, boven de blinkende oogjes, zie ik de drievoudige wenkbrauw
geteekend. Hunne lange nagelen aan de schrale, geschubde pootjes staan krampachtig
gekruld om eene desperate ijlte... In de winkelramen liggen de lijsters dood met de
argeloosheid van jonge meisjes. Voor zoover zij, wel te verstaan, nog in hunne
pluimen zitten. Liggen zij, op den wit-porseleinen schotel, tusschen gestolde beekjes
bloed gepluimd, dan toonen zij blauw vleesch en, bij plaatsen, geel vet. En zij zien
er dan ‘bonne fille’ uit, aanlokkelijk een geefzaam...
Ik vergat u te zeggen dat ik heden voor het eerst weer in een taxi heb gezeten,
sedert drie maand. En dat het mij geen nieuwen indruk gegeven heeft.
En vanavond is het heerlijke sterrennacht. Nog altijd geschut van ver. 't Is of zij
een tapijt aan het uitkloppen waren. Maar de hemel is, aan maan en sterren, tintelend
en vast als eene sonate van Mozart.
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Woensdag 4 November 1914. Avondblad,
B).
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29 November 1914.
Wij hebben onze armen De Raet begraven. Al wie naam heeft in ons Vlaamsch
wereldje was daar. Wat zijn vele van die menschen naar het uitzicht veranderd!
Geslagen door den ernst der gebeurtenissen; geschokt door het afsterven van dezen,
die voor na de oplossing onontbeerlijk werd geacht tot bepaling van nooden en
mogelijkheden - Lodewijk de Raet was de eerste, na Vermeylen, om eene romantische
en politieke Vlaamsche beweging te voeren tot eene werkelijkheid, die overeenstemde
met het geheele, ook economische wezen van ons volk, - zagen zij een der sterkste
zuilen wegvallen, waar zij eene kommervolle toekomst op te rusten wisten: eene
toekomst, die veel moed en veel opoffering, veel liefde en veel kennis eischen zal.
Van De Raet werd veel verwacht: deze tengere was de best-gewapende, deze
schuchtere was de meest-onverschrokkene, deze bescheidene was de meest beslagene.
Nu volgden wij zijn overschot met vertrokken, met groen gelaat. Want wij waren
aangeslagen door een loensch-valen, valsch-witten hemel, waar sneeuw uit dreigde.
En bij dat dreigement van oneindelijke sneeuw; langs de oneindelijk-trage baan naar
het kerkhof; achter het logge-stomme lichaam van dezen, dien wij om de fijnheid en
de diepte van zijn geest en de oprechtheid van zijne vriendschap hadden bemind:
een gevoel van inkrimping, neen, van nauwelijks-bewuste wezenloosheid, als
aangezogen door luie afgronden, zonder eenig verweer, zonder eenig verlangen...
Terug in de stad, in de nabijheid der straat-verlichting, onder de drukte van
huismoeders die in de bazars Sinterklaas aan gaan spreken. Ook in ons komt wat
leven, al wijkt de weemoed nauwelijks. Als iedereen slenter ik. En volg twee dikke,
reeds bejaarde Duitsche soldaten, die lang staan dubben voor een speelgoedwinkel,
eindelijk linksch binnengaan, en weldra elk met een goedkoop poppetje tusschen de
logge vingeren staan, dat ze onhandig streelen over de porceleinen wangen...
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Dinsdag 22 December 1914. Ochtendblad,
A).
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20 November 1914.
Ze doen het allemaal: ik heb het ook gedaan.
Ik ben, namelijk, naar Antwerpen geweest. Niet trouwens zonder de verdoken
hoop, tot in Holland te geraken, al wist ik dat dit niet zoo gemakkelijk zou gaan.
Ik beken: uit Brussel in Antwerpen te komen is zoo'n heraldische moeilijkheid
niet; zelfs zonder paspoort, zooals mijn geval was. Men moet alleen een beteren dag
kiezen, dan waarop ik vertrok. Dit met het oog op koude voeten...
Dit jaar is te Brussel de eerste sneeuw gevallen, op Zondag, 15 November; wat
poedersuiker op het Alpijnsche landschapje van een speelgoeddoos. Waarna, vier
dagen lang, het weer prachtig was. Heden, echter, toen ik vertrok: de eerste ernstige
uitvoering na die summaire algemeene repetitie.
Heden: sneeuw. Van acht uur 's morgens: sneeuw. Tegen een goeddichten,
wol-dikken achtergrond van effen, geelgrauwe lucht: de luie vlokken-val van
onontkomelijk-te-aanvaarden sneeuw, die traag daalt alsof het haar niet kon schelen.
Regen is nijdig of hupsch. En er is soms geestige sneeuw. Ditmaal: nonchalante
sneeuw, die er is omdat zij er nu eenmaal is; dom-onbevlekte sneeuw, die niet eens
brutaal weet te zijn; sneeuw die sneeuwt omdat het sneeuwt.
De ijlte tusschen lucht en aarde wemelt traag ervan, bedaard en zonder geluid. Zij
is zoo ledig, de ijlte, dat de vlokken schijnen te aarzelen, of zij naar omlaag, dan wel
naar omhoog zouden gaan. Maar zij dalen toch maar, omdat het hun niet kan schelen.
Zij zetten zich vast op mijne schouders, liever dan op den grond te vallen, omdat het
hun niet schelen kan. Zij wegen niet op mijne schouders: hebben zij maar de minste
bedoeling? En als ik er overheen glibber, en het gevaar loop te vallen, is het waarlijk
hunne schuld niet: ze zijn zoo idioot onverschillig, de vadsige en onwichtige
vlokken!...
Aldus fantaseer ik, terwijl ik, in den vroegen winterochtend, over straat loop, onder
de sneeuw. Ik ga naar Antwerpen; het is mij niet onaangenaam; en ik ben nog
kinderachtig genoeg om mij door de eerste sneeuw niet te laten ontstemmen.
En zóó kom ik aan de boot naar Willebroek. Want het is de weg dien ik gekozen
heb: over water tot in Willebroek; dan loopen tot in Boom, en het stoomtrammetje
nemen dat, over Rumpst, naar Antwerpen
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ijdt: een reisweg die wel te verstaan geheel hypothetisch is. Niets zal eletten dat ik,
hetzij te water, hetzij te land, ettelijke uren kan opgehouen worden door de
noodwendigheid van Duitsche krijgs- of andere errichtingen. Om welke redenen het
vooral raadzaam is, zich met geduld n mondvoorraad te wapenen.
Om kwart voor negen ben ik aan boord. Aan boord is een deel van het dek door
zeilen beschut tegen het kwalijke weder. Er is ook een roefje. - Wij moeten om negen
uur vertrekken. - Al kom ik echter een kwartier vóór het vertrekuur: het overzeilde
deel zit al vol volk, en in het roefje, waar men allerlei drankjes verkoopt en waar het
warm is als in een bakkersoven, stinkt het zóó als naar kokend bier, is de vochtige
zwoelte zóó doortrokken van arabesken-beschrijvenden tabaksrook, dat ik maar liefst
post vat aan de voorplecht, waar ik er ongeveer uit moest zien als Napoleon, toen hij
van Moskou terugkeerde, vergelijking die tot mijn spijt geen steek houdt, vermits
Napoleon die reis einde April ondernam, en het in dien tijd niet sneeuwt.
Nu sneeuwt het wél, en onbedaarlijk, hoe dan ook met gezette traagheid. Het water
haast zwart; de lucht grauwer en grauwer; alle gezichteinders verdoezeld; vooraan
een gordijn van rijzend-dalende sneeuw. Eenzaam aan mijn boeg steven ik als door
een Japansche prent. Ik ken den weg heel goed, ben hier wel meer doorgevaren. Maar
het reizen maakt het landschap nieuw. En ook wel een beetje: de oorlog.
Het sneeuwseizoen veegt de bijzonderheden weg, vereenvoudigt de lijnen, die
strenger en edeler worden. En ook de kleur, alleen nog toon, belet versnippering van
den indruk, ‘vervlindering’ van het beeld. 't Uiterlijk verschijnen wordt aan beide
oevers meer effen, daardoor meer grootsch. En gevolg ervan (dat onnatuurlijk is,
daar dergelijke vervlakking eerder den decoratieven zin dan den gemoedelijken,
aanspreekt), gevolg ervan blijkt te zijn, dat het landschap ditmaal tot ernstige
stemming wekt.
Ook wel, ik zei het: de oorlog. Het reisje van Laeken naar Willebroek heeft ruim
drie uur geduurd. Het ging langs geteisterde plaatsen: de opgeblazen brug voor
Beyghem; sommige buitenwijken over Vilvoorde; heele rijen huizen leeggebrand
en stukgeschoten; aan Klein-Willebroek de ontzettende vernieling. - Over dat alles
nu, over dat verbijsterend geweld: eene witte wade. Het geweld lijkt voorbij nu. De
oevers zijn bevredigd. Er is haast geen verkeer meer: waar het weer ontwaakt, behelpt
het zich met de nederigste middelen. De vernietigde bruggen zijn door overzetponten
vervangen. Er heerscht een verslagen vrede. En ik herinner
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mij uit ik weet niet welk Latijnsch schrijver: ‘Solitudinem fecerunt, pacem
appellabant.’
Intusschen sneeuwt het maar: op iederen schouder heb ik eene rozig-witte piramyde
staan. En de sneeuw heeft ook werking-naar-binnen gehad: ik dorst naar heete koffie.
Die krijg ik in het walmende roefje. Op dat oogenblik versluizen wij. Terwijl ik
koffie slurp, zie ik aan de dichte kademuren dat wij zinken, zinken. Het geeft mij
een Dantesk hellevaartsgevoel, terwijl ik met gretigheid die koffie slurp. 't
Gemoedsleven van een mensch kan soms heel gemengd worden...
Willebroek. Het stilstaan op het bootje had mijne voeten tot ongevoelige kilheid
gebracht. Nu moet ik loopen, en wordt het door mijne teenen eene onuitstaanbare
wriemeling. Ik ga het huis voorbij waar, een kleine twintig jaar geleden, een vriend
van mij uit vrijen ging, en waar ik eens kalfskop heb gegeten. Het brengt mij op de
gedachte, mijn eerste reisbroodje te nutten. In een herberg vind ik, ter begeleiding
van dat broodje, een glas portwijn, dat mij verwarmen moest, en er alleen in slaagt
mij te doen walgen.
Het sneeuwt niet meer: alleen onder mijne zolen nog ondervind ik de geneuchte
van sneeuw, - nieuwe versche, kleverige sneeuw, die mijne schoenen in dikke sokken
bergt en er onderaan vast gaat zitten in dikke bollen...
Gelukkig rijdt het trammetje aan, dat mij naar Antwerpen brengen zal. Het
trammetje is niet verwarmd. Maar het is er warm genoeg om de sneeuw rond onze
schoenen te doen smelten. En zoo nemen wij een ijsbad. - Wij: dat is een arme
stakkerd, die werd aangehouden door Duitsche onderofficieren omdat hij met een
reisduif in een mandje door de straten van Boom liep; het zijn verder diezelfde
onderofficieren, dewelke met grooten lof spreken over den dagelijkschen wijn die
hun in deze streken is beschoren; het zijn nog een paar dames, die alles probeeren,
wat met de welvoeglijkheid strookt, om het definitief bevriezen van hunne teenen te
voorkomen; het zijn eindelijk twee kapelanen, de eene die op een geschoren Caruso
met het smalst-mogelijke voorhoofd gelijkt en amechtige apophtegmata omtrent de
krijgsverrichtingen met groote zelfingenomenheid en tusschen twee verbrokkelje
snijtanden uit, en de andere die, omdat hij er intelligent uitziet, liever zwijgt en zich
houdt aan het rooken van ongelooflijk-slechte sigaren, die mijne oogleden ontsteken
met een vuur... dat beter onder mijne voeten zou passen.
Aan ons, een nieuw en nog vreemder landschap. Wij rijden met
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kille bezadigdheid door de steenbakkersstreek In de horizontale diepten: de
kleigroeven, en de oneindig-lange droogloodsen onder hun lage dak Ver: de Schelde.
Alle boomen zijn hier afgezaagd geworden. Niets meer, dat vrije natuurlijke groei
kan zijn. De mensch alleen, en zijn wil, die rechtlijnig is (hoe te willen met goed
gevolg, dan in rechtlijnigheid?) hebben hier het uitzicht der dingen bepaald. Een
industrieele schoonheid is het niet geworden: wat hier in gewonen tijd aan arbeid
wordt geleverd, werd reeds door de Egyptenaren voorgedaan. Maar eene
eerbiedwekkende rechtschapenheid, die als de pracht is van volbrachten plicht.
Subjectieve indruk, ik verhaast mij het te zeggen, en die met de
werkelijkheid-van-vóóroorlogsche-toestanden niets gemeens heeft. Indruk dien ik
trouwens weer de sneeuw wijt en dank dewelke mij deze geometrische harmonie in
een onbevlekt-blanke, eene ongerept-zuivere, sobere schoonheid te genieten geeft,
en denken doet aan het aesthetisch genot dat men aan mathemata danken kan. Eene
impressie, die Vincent van Gogh hartstochtelijk zou hebben ontroerd, naar ik mij
voorstel...
Wij zijn van 's ochtends negen uur weg. Als wij te Antwerpen aankomen, valt de
avond reeds. Aan de Boomsche poort laat men ons zonder meer in stad. Daar merkt
men van de sneeuw niets meer dan modder...
Antwerpen lijkt mij oneindelijk verlaten en desolaat en koud.
Maar een half uur nadien land ik aan bij mijn vriend...
En dan wordt Antwerpen mij weër bevolkt, gezellig en warm.
(Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zondag 13 December 1914. Ochtendblad,
B.)
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Onuitgegeven gedichten.
Uit ‘De Voedster’
Geur van het reeuwsche beest; geur van de beursche vrucht;
geur van de zee; geur van eene aarde zonder lucht;
- ik ben de late, ik ben de slechte, ik ben de dwaze;
ik ben de zieke hoop waarop geen hoop zal azen.
Ik ben de laatste peer in de ijlte van den boom.
Ik ben alléen ten killen herfst, en ik ben loom.
Ik ben geboden nood; ik ben vergeten have;
ik ben de zwaarste en rijpste en zal geen kele laven.
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Gebogen, ach, gelijk den nacht gebogen,
dees rijpe borst die klopt van harte-bloed.
Traag gaat een wereld blanken in mijne oogen
die 'k nimmer voed.
Een zee van kindren blankt in mijne blikken
die 'k, vol van melk der zorge, nimmer zoog.
'k Ben liefde alleen aan diep-gesmoorde snikken
en hunker-oog.
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Ik ben de hazel-noot. - Een bleeke, weeke made
bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt.
Ik ben die van mijn zaad een duisternis verzade.
En 'k word een ijlt, die klaagt noch vraagt.
'k Verlaat me-zelf; 'k lijd aan me-zelven leêge schade.
Ik ben 't aanhoudend maal, in een gesloten kring,
van eene domme, duldelooze, ondankb're made.
Maar raak' de vinger van een kind me, dat me rade:
hij hoort mijn holte; ik luid; ik zing.
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'k Heb mij verlaten aan de druif en aan de roos;
'k heb me aan mijn fierste bloed, 'k heb me aan mijn ziel verlaten;
en - ben 'k de wepele? Alle gave is eigen bate
waar alle liefde is bateloos.
Ben 'k de vergeten leêge en dien geen loon zal wachten?
- Ik vol het uur met geur; ik vol het hart met wijn;
en, zal 'k voortaan alleen de laatste naakte zijn:
mijn naaktheid wordt de klaart der nachten.
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'k Verzoek de zee, 'k verzoek geen aarde en hare vruchten
dan als het donker zwerk vol donderend geruchten.
'k Verzoek geen ongeziene ruimte, noch den tijd
dan, verre en vroom, gelijk een vrage in eeuwigheid.
Maar 'k weet: ik schater aan de zee; ik ben de zegen
der plassende akkers aan den daver van den regen.
'k Ben naauwelijks de blik die wemelt en die gaat;
maar ziet: ik draag den droom van allen op 't gelaat.
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Ik ben (waar 't rijpend ijs de waetren heeft gezogen,)
die teekent aan de ruit een rijken winter-tuil,
en 's avonds, als het huis van maan-licht is bewogen,
in de' ongeziensten hoek en 't veiligst duister schuil.
Het koolken van mijn haard gaat rooden aan de ramen;
een roze ontwaakt ten bleeken ruiker van de ruit;
en kinderen, verdoold, gaan zich om 't huis verzaêmen,
en in hun oog is daar een roos die zich ontsluit.
Zal ik ze nooden? 't Brood is zuur, de melk geronnen.
- o God, mijn God, is alle minnen onbegonnen?
- Ik voel dat ze verkleumd voor mijne deure staan.
Ik open, traag. Ze zijn al lange heen-gegaan.
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Geven, geven! Alle vrachten
rijzen in het hoogste want,
en de leêgte legt een zachten
weemoed in de moede hand.
Geven, geven! Làat de huizen,
sluit de ramen, dek den haard:
de open heemlen zijn de sluizen
voor uw ongeduldigen vaart.
'k Ben geleêgd; ik ben verleden;
'k worde dood: ik heb gevoed.
Al wat komt is mijn verleden,
waar het werd uit mijne bede en
lacht uit mijn vergeten bloed.

KAREL VAN DE WOESTIJNE.
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KAREL VAN DE WOESTIJNE, geboren te Gent op 10 Maart 1878, studeerde aan
het Atheneum en de Universiteit zijnet vaderstad. Hoogleeraar te Gent, woont te
Zwijnaerde. Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Hij gaf uit:
1902,

Het Vaderhuis (verzen).

1903,

De Vlaamsche Primitieven (Proza).

1904,

Laethemsche Brieven over de Lente
(Proza).

1905,

Verzen: Het Vaderhuis. De Boomgaard
der Vogelen en der Vruchten. Vroegere
Gedichten.

1908,

Janus met het dubbele voorhoofd (Proza).

1910,

De Gulden Schaduw (verzen).

1910,

De Ilias (Proza).

1910,

Afwijkingen (Proza).

1910,

Kunst en Geest in Vlaanderen (Proza).

1912,

Interludiën, 1ste deel (Verzen).

1914,

Interludiën (2de deel.

1918,

De bestendige aanwezigheid (Proza).

1918,

Goddelijke verbeeldingen (Proza).

1920,

De Modderen Man (Verzen).

1924,

Substrata.

1924,

Het zatte Hart (Verzen).

1924,

De Zon ln den Rug (Verzen).

1925,

Beginselen der Chemie (Proza).

1927,

God aan Zee (Verzen).

Ter perse:
Het Bergmeer (Verzen).
De Schroeflijn, 2 deelen, I. Over plastiek, II. Over letterkunde.
De Leemen Torens. Roman in 2 deelen.
Een bundeltje verzen.
Verhalend Proza.
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Uit: Pieter Breugel.
door Felix Timmermans.
Bij Pieter Coucke.
't Was een breed, roodsteenen huis met twee trapgevels. Nadat ze in 't portaal gewacht
hadden, leidde hen een manke knecht met wit schort, doorheen de weelderige kamers
naar Mijnheer Coecke. Pieter vielen zijn oogen haast uit zijn kop. 't Waren vier
kamers achtereen; rijkelijk versierd met: schilderijen op het goud-lederen behang
der muren, rijke gesneden kasten met Delftsche potten op, zware tafels, schapenzachte
tapijten, en knapperende houtvuren in de breede gecariatiede schoorsteenmantels.
De hooge, ranke vensters, kleurig van wapens en tafereeltjes, gooiden het licht van
het besneeuwde hofken hel naar binnen. En ten einde van die kostelijke zalen, was
een breeden trap met roos-damasten gordijnen, waar tusschendoor een malsche klaarte
druipte, citherspel en gemengd gezang. Als ze daar boven ekwamen in het volle licht
zag Pieter, op een draaischijf een met gazen en bloemen besluierde vrouw, in een
groote schelp liggen, die jonge schilders aan 't uitschilderen waren. Hij hoorde haar
helder lachen, en wist seffens dat het met hem was, ‘Of misschien met pater Alex’,
troostte hij zich. Acht jonge heeren in 't fluweel en stijven pijpkenskraag waren haar
aan 't schilderen, of waren aan 't voorlezen en aan 't cither spelen. Er was daar een
schoone wanorde van klassieke beelden, vanen, harnassen, zijdens, tapijten, vazen,
groote schilderijen en teekeningen. De manke knecht leidde hen een verhoog op, en
daar, achter een goudlederen scherm en zware oostersche tapijten, te midden den
stapels kussens, arabische schenkkannen en moorsche wapens, helmen, bogen,
zwaarden en schilden, zat, Mijnheer Coecke, gekleed in maneschijngroene zijden
Turk, met bepluimden tulband op het hoofd en een krom zwaard aan de zijde een
zoet en poeselachtig Laatste Avondmaal te schilderen. Er waren vooral veel moeilijke
plooien in de kleederen.
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‘Dat is hier geen spek voor mijnen bek,’ dacht Pieter ‘als ik niet rap weg ben door
de deur, kegelen ze mij door de vensters.’
Mijnheer Coecke had een vierkantig gezicht met een korten, vierkantigen, bruinen
krollensbaard, een horizontale lange knevel, rechte neus, uitspringende blozende
jukbeenderen en dappere oogen onder het gefronsd voorhoofd. Maar in zijn dappere
oogen lag iets achterdochtigs, smeekends en aarzelends in. Hij bood hun een arabisch
stoeltje aan. Nadat pater Alex Pieter had voorgesteld, en de teekendrift van den jongen
had uitgelegd fronste Coecke nog meer de wenkbrauwen. ‘Uit Breughel?’ ‘Ja,
mijnheer’. ‘Waart gij daar misdiener?’ ‘Ja mijnheer’. ‘Waart gij het die bij den pastoor
hebt gewoond?’ ‘Ja mijnheer’. ‘En daar teekeningen hebt laten hangen?’ ‘Ja mijnheer’.
‘Wacht dan eens wat.’ ‘Ja mijnheer’. Pieter wierd angstig. Nu zou het uitkomen dat
de pastoor van heel die historie niets wist. Mijnheer Coecke haalde uit een doos een
brief, en uit dien brief eenige kleine teekeningen. ‘Kent ge die?’ ‘Die heb ik
geteekend’ zei Pieter, verbaasd en bang, mijnheer Coecke bestarende, die als een
strafrechter ondervroeg en als een toovenaar te werk ging. ‘Mijnheer Pastijn had mij
over u geschreven toen hij laatst bij uwen pastoor gelogeerd heeft’, zei Coecke.
‘Waarom zijt ge niet vroeger naar hier gekomen? Waarom heeft de pastoor niets
meer laten hooren?’ Pieter wist er geen letter op te zeggen, verstond er geen druppel
van. ‘Ik was op reis mijnheer,’ zei hij slechts. ‘En nu heeft de pastoor u gezonden?’
Dat kon een strikvraag zijn! en Pieter zei kalm: ‘En Pater Alex heeft mij naar hier
gebracht’. ‘Gij hebt daar nog andere teekeningen bij?’ Coecke bezag ze vierkantig.
‘Niet slecht, niet slecht, maar ge moet nog veel leeren, jongen.’ ‘Ik vraag niets beter
mijnheer, hoe meer hoe liever, en hoe rapper hoe liever ook’, waagde Pieter.
‘Leerlingen heb ik te veel’, zei hij. ‘Die jonge mannen betalen mij 20 gulden daags.
Ik zal u als knechtje aannemen, dan kunt ge het geheim der verven leeren. 't Valt
juist mee, Pater Alex, ik heb zoo een paar knechtjes noodig. En zoo komt de jongen
er stillekens in in de koleuren en de kunst. Mevrouw Verhulst, mijn vrouw zal u in
hare miniatuurschildering ook wel kunnen gebruiken, verder hebt ge kost en inwoon
en 't loon hangt af van uw werk.’ Pieter liepen de tranen over zijn kaken. 't Was
gelukt! Toen Coecke pater Alex ondervragend bezag, omdat Pieter weende, lachte
Pieter beschaamd. ‘Ik dacht maar eens op mijn moeder mijnheer’. ‘Braaf, braaf, zei
Coecke. ‘Ik zal u heelemaal anders
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leeren teekenen. Zie die paarden, die hoeven, die menschen, dat is allemaal te boersch
te gothiek gezien. Ge moet modern worden. “Maar”, riep hij, een teekening
vooruitstekend, maar kijk is dat Jan Nagel niet?’ ‘Die heb ik gisteren zoo zien vechten
mijnheer,’ zei Pieter. Coecke begost smakelijk te lachen, een ronde mond in dat
vierkantig gezicht! ‘Goddelijk! Goddelijk! Jan Nagel! Jan Nagel!’ ‘Die werkt hier,’
zei pater Alex tot den verbaasden Pieter. ‘Ja die doet hier zoo wat den aanleg van
zekere schilderijen,’ zei Coecke en begost opnieuw te lachen. Daarop kwam de manke
knecht met een schreeuwend kindeken van achter de tapijten. ‘Meester’, zei hij, het
kind aan Coecke overreikend ‘Marieke wil bij mij, noch bij Mevrouw zwijgen.’ ‘En
de meid dan?’ ‘Die is om vleesch meester’. ‘En ik heb hier menschen.’ ‘Ik heb het
aan mevrouw gezegd meester, maar ze zei dat menheer de Pater haar wel zou willen
verontschuldigen, daar Marieke braaf en zoet bij vader is, en de pater het kindeke
toch goed kent. En ze was juist bezig aan een miniatuurken: aan den neusvleugel
van Proserpina, wat heel lastig is, zei ze’. ‘Werk maar!’ lachte Mijnheer Coecke
goedig het kind overnemend, ‘heel den dag bezoeken, lessen geven, brieven schrijven,
vergaderingen, en dan nog kindermeid spelen terwille van den neusvleugel van
Proserpina. Maar ik zou het opeten, ons Marieke!’ En medeen neep hij het kind
hartelijk tegen zijn kaken. ‘Is 't geen modelleken van Raphaël voor een kindeken
Jesus met zijn blauwe oogen en gouden krollekens?’ riep hij. Hij hief het kindeken
in de hoogte, dat nu kraaide en lachte en in zijn poezelige pollekens sloeg. ‘Maar nu
loopen’, zei de blijde vader. ‘Nu moet ons kakennestje loopen, ga eens naar den pater
een polleken geven en daar aan Mijnheerken ook! Verleden maand zette z'heuren
eersten stap, en nu klimt ze reeds alleen naar boven! Toe geef den pater een handje!’
Het kindeken kwam schalks naar pater Alex, kletste in zijn groote open hand, en
ging dan naar Pieter, en gaf hem een handje. Hij trok een scheef snuitje naar heur,
en ze giechelde het uit, en wees naar het pluimken van zijn hoedje. Hij bukte zich
zoodat ze aan het pluimken kon, en 't was heelemaal in heur schik aan 't pluimken
te streelen en te trekken. Mijnheer Coecke lachtte genoeglijk en zei toen verder tot
den pater en tot Pieter. ‘Ik zei ge moet modern worden, dat wil zeggen ge moet de
schoonheid huldigen van den mensch, zooals ik dat hier heb binnengebracht, de
eerste in ons land, vóór Bernard van Orley, die denkt dat hij het gedaan heeft. Ik heb
met Michel Angelo gesproken,
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met Raphaël en Da Vinci, de grootste genieën aller eeuwen. Dat zijn humanisten!
Humanisme dat is het! Dat is de goddelijke schoonheid van den mensch zien. De
schoonheid van alles. Weet ge wat Michel Angelo zei? Hij zei mij: de Gothieken dat
is goed voor vrouwen. Natuurlijk dat Memlinc en van Eyck straffe schilders zijn,
maar z'hebben de schoonheid, de lenigheid, de harmonie van het menschelijk lichaam
niet gezien. Wat een Eva heeft van Eyck geschilderd! Een vodde! lijk men bij ons
in Aalst zegt. Ze zou moeten zijn de milde, weelderige moeder der menschheid, de
bloeme! naar wier borsten al de geslachten der aarde prijzend en lovend opzien! Zoo
versta ik Eva! Maar ach de Gothieken hebben hun menschen aangekleed met zware
plooien of ze zijn verstrikt geweest in duivelsdroomen lijk Bos, dien viezen kwast.
Z'hebben het leven veracht!’ Hij schoof de tapijten toe om het luid gepraat en gelach
der leerlingen te dempen. Marieke had intusschen de pluim van 't hoedje getrokken,
was op Pieter zijn schoot geklommen, en stak de veer telkens in heur mondje, en
schilderde er mee over 't gezicht van Pieter die al lachend toch voortluisterde. ‘En
z'hebben geen horizonten, zei Coecke zich op zijn turksch in de kussens neerzettend,
spelend met het kromme zwaard, “z'hebben geen horizonten de Gothieken, z'hebben
zich in hun dorp vastgezet en vastgevezen, ze zien lijk eenden naar de verten, maar
gaan er niet naartoe. Van Griekenland weten ze niets, noch van zijn schoonheid of
zijn wijsheid; van de krachtige Romeinen weten ze niets. Is dat mensch zijn? Alleen
huldigen ze ons schoon Katholiek geloof. Maar hoe? God van alle zoute waters!
Z'hebben Jesus en O.L. Vrouw in ons land geplaatst, in stroeve, zware paters of
nonnenkleeren 't is wat! en maken van O.L. Vrouw, de Moeder Gods, die de
schoonste, de ideaalste aller vrouwen moest zijn, een boerenmeisken, dat nog riekt
naar de rapen en den stal. Is dat kunst? En O.L. Heer geven ze een
straatkeerdersgezicht. Verstaat ge wat wij beoogen? De schoonheid! Schoonheid
altijd en overal! De herders bij de kribbe, maar Jesusken toch! Waarom pummels
daarvoor nemen in plaats van edele, krachtige schoone gestalten, waardig om het
eerst Gods aanschijn te zien. Betracht de schoonheid! Niet de wezens of dingen
schilderen zooals ze door de grillen der natuur en der omstandigheden vervormd
zijn, maar zooals wij ze in ons ideaal verlangen. Dat is kunst! Ze kennen den zwier
en de lijn niet van een grieksche toga, noch van het menchselijk lichaam. Ze zien
alles in profiel, alles plat, niets in 't verkort zoodat rijke beweeglijkheid, moeilijkheid
en gracie
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ontbreekt. O ge moest Raphaël zien, hoe soepel, sierlijk, rijk! vol harmonie en lente!
Daarom volgen wij de Grieken, die de goddelijke harmonie hebben gevonden van
het menschelijk lichaam, die zich gebaad hebben in de ambrozijnen lucht! en voeg
daarbij de zonnige levendige kracht der Romeinen! En als we met die rijkdommen,
die giften en die gaven ons katholiek geloof omkleeden dan maken we kunst! weerdig
van den mensch en de puurste hulde aan God. Wij bieden Hem de schoonheid aan!”
“'t Is waar! zuchtte pater Alex”, 'k heb het u trouwens altijd gezegd. 't Zelfde is 't
in de architectuur.’ Maar tusschen twee pluimstrijken van Marieke in gewaagde
Pieter toch te vragen die nog niets van de Grieken kende maar danig veel van 't
schilderijken van Bosch hield, als iets van zich zelf: Is Bosch dan niet schoon,
mijnheer?’ Mijnheer Coecke trok daarmee den krommen sabel bloot, Pieter duikte
reeds zijn kop in de schouders. ‘We zullen uw goesting voor de Gothieken wel doen
slabakken!’ zei Coecke. Een deur werd hevig toegeslagen en een kwade stem galmde
beneden in de zaal. Meester Coecke sprong op trok de tapijten open, en ginder stond
Jan Nagel tegen de leerlingen en de vrouw uit te varen: ‘Ge moogt eens wat gaan
zwijgen hè! Eerst is 't een muziekske zooals ik er thuis op zolder twintig heb liggen,
en dan is 't een lawijd en dwaas gelach dat men er geenen borstelstreek kan van
zetten! Ik wil stilte, dat het stil is! of 'k trek er uit voor vandaag.’ 't Ging moeilijk
voor Coecke de nobele heeren iets te verbieden en hij zei voorzichtig: ‘Als 't u belieft
een beetje stiller, probeer eens door te werken, 't is 's winters zoo vroeg donker.’ Jan
Nagel ging knorrend terug, maar Coecke riep hem. ‘Kom eens zien Jan, 'k heb iets
voor u.’ Jan kwam grommelend met wiegende schouders en de handen in de zakken,
en bleef zwijgend met bitteren mond afwachten. ‘Zie eens’, zei Coecke, hem de
teekening van Pieter overreikend. Jan Nagel bekeek ze strak met zijn blauwen
verdrietigen blik. ‘Wie heeft dat gedaan?’ vroeg hij kort. ‘Deze jongen die hier
knechtje komt zijn.’ ‘Waart ge daar bij? vroeg Jan Nagel. ‘Ja Mijnheer’ zei Pieter,
terwijl Marieke aan zijn haar trok ‘ik vond het zoo schoon wat ge daar deedt.’ Jan
Nagel richtte zijn wijsvinger naar Pieter. ‘Als ge naar mij luistert, dan maak ik van
u ne klepper!’. Hij klopte met zijn vuist in de lucht. ‘En ne groote!’ ‘Verdomd!
Verdomd! dat doen er veel grooten niet na!’ Pieter staarde hem aan, vol ontzag en
dankbaarheid, Marieke zat ineens zoo stil. Ei! Ei! ze waterde Pieter onder. Coecke
en de Pater begosten te schateren, en
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Pieter riep verheugt: ‘Nu is 't gezegend!’ Juist kwam de knecht aangemankt. ‘Meester,
de onder-secretaris van zijne majesteit Keizer Karel is daar met twee Spaansche
edellieden.’ Coecke sprong op, heelemaal in de war, de tapijten wijd openschuivend
zoodat men hem van ver kon zien zitten schilderen. ‘Rap’ riep hij, ‘rap’! Tot Pieter:
‘Gij naar de keuken met het kind’. Tot de pater: ‘Dag pater, kom straks eens terug
of ik kom liever zelf eens.’ Tot Jan Nagel: ‘Ga, ga, of blijf’ en tot de leerlingen: ‘'t
Model in stand! Schilderen!’ Op een sibot was alles in regel, en weg wat weg moest
zijn en Coecke zat te schilderen. Toen, terwijl hij naar de keuken ging die al rook
naar spek met eieren, maakte Pieter een kruisken en kuste Marieke dankbaar op haar
perzikzachte wangen.
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Cornelis Everaerdt (plm. 1485-1556, 14 Nov.)
De heksluiter van een tijdperk. (1)
door Victorinus Groot S.D.S.
EVERAERDT, wiens eerste gedagteekend werk van 1509 is, werd waarschijnlijk in
1485 te Brugge geboren en stierf er in 1556.
De roerende spelen van ELCKERLYC en MARYKE VAN NIEUMEGHEN worden in
zijn tijd gespeeld. Terwijl een mede-rederijker COLIJN VAN RIJSSELE al een soort
burgerlijk drama schrijft, waarin Katherina gelegenheid geeft tot uitbeelding van
inwendigen strijd en hartstocht, blijft EVERAERDT zich bepalen tot den geest van
spelen als ELCKERLYC en MARYKE, al bereikt hij zelden de hoogte van hun uitbeelding
en hun vorm of haalt hij de diepte van hun levensinzicht.
De geest van die spelen is zuiver middeleeuwsch; binnen die geestesgrenzen
beweegt zich ook EVERAERDT: hij wil iets meedeelen endenkt er niet aan de
geschiedenis van een mensch te geven om hemzelven alleen. EVERAERDT kent slechts
allegorische persoonlijkheden of hoogstens personen, die staan voor hun stand.
Echter ook ELCKERLYC, zooals de titel reeds aangeeft, wordt geheel en al door
allegorische persoonlijkheden gedragen. En is er niet een echt menschelijke emotie
in dit stuk verbeeld, waarvan een Scharten toch zeker getuigen zou, dat het niet alleen
echt is, maar ook ontroerend.
Het is dan niet de vorm alleen, die beslist over de aesthetische eindopvatting.
Vooral echter mag de uiterlijke vorm in spelen uit de middeleeuwen ons niet
beïnvloeden ten ongunste, ons, die zoo'n geheel anderen vorm gewoon zijn in
tooneelspelen.
Wanneer wij met behoedzaamheid naderen tot het levenswerk van een mensch uit
het begin der 16e eeuw, wenschend onze eigene vooropvatting niet te laten werken,
begeerend ons in te denken in dien tijd, zal dit allegorisch beelden ons niet zoo vreemd
meer tegenoverstaan.
Een middeleeuwer, als EVERAERDT nog blijkt te zijn, beeldt gedach-

(1) Uitgave zijner werken: Muller-Scharpé 1920.
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ten en verlangens in den mensch, den algemeenen mensch, onderworpen aan
algemeene geboden en wetten en bekommert zich om 't algemeene geval, niet om 't
bijzondere. En daar hij geleerd heeft alles te zien in symbool - zijn kerken stellen in
symbool de geheele natuur en haar verlossing voor, in portaal en venster, aan kapiteel
en op vloerbedekking, in beeldhouw- en in schilderwerk - en de abstracte leer te
begrijpen uit allegorische voorstellingen, als de deugden en ondeugden bijvoorbeeld,
waarvan zijn kerken eveneens zijn vervuld, abstraheert hij ook gemakkelijk van het
persoonlijk geval om daarin den algemeenen gang van het wereld-bestier te herkennen,
en stelt hij gemakkelijk alle eigenschappen van den mensch, ja zelfs wat hem
overkomt, als concrete wezenlijkheden, als allegorische personen voor.
Wat ons dus onwezenlijk lijkt is hem juist het meest reëele.
Wat de constructie betreft van een stuk, ook hier moeten we met behoedzaamheid
toezien.
Een middeleeuwer heeft steeds synthese in de gedachte, niet in de uitdrukking der
gedachte; wij synthetiseeren liefst beide en bereiken de gedachte-eenheid door de
constructie-eenheid van ons stuk.
Het beste zou men om deze idee te illustreeren nemen het werk van TIMMERMANS:
Pallieter. Daar zijn tafereelen en toch is daar eenheid, synthese, die van de gedachte
of levensbeschouwing welke het boek veroorzaakte; niet is er de synthese van een
harmonische vorm-structuur. En naast een dergelijk modern werk kan men ter
illustratie aanhalen ‘de aanbidding van het Lam’ door VAN EYCK. Ook daarin is de
synthese van een gedachte, een levensbeschouwing, zooals die te vinden is in de
specula van Vincent van Beauvais, de levensbeschouwing, die natuur, zedeleer,
geschiedenis en wetenschap omvat.
Wij zoeken opzettelijk den vorm zoo te bouwen, dat de synthese der uitgedrukte
beschouwing zichtbaar wordt, de middeleeuwer bezit een altijd werkende synthese
van levensbeschouwing, die alles omvat, wat op menschelijk gebied interesseert en
behoeft niet zoo opzettelijk den vorm af te werken of te bouwen om de gedachte te
voorschijn te roepen.
Bij een middeleeuwer dus niet zoo zeer dramatische spanning, geen opklimming
of verwikkeling, maar naast of achter elkaar breidt zich tafereel aan tafereel uit.
CORNELIS EVERAERDT wortelt nog geheel in die middeleeuwsche synthese.
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Hij is er van doordrongen dat de geschiedenis van den mensch is: de geschiedenis
van het Rijk Gods op aarde, de geschiedenis van de Kerk, en tenslotte van de heiligen.
De mensch is onderdeel van dat groote bouwsel, of liever van dat groote lichaam,
de Kerk, die het lichaam van Christus is. En hierop is gegrond het verschil in de
opvatting van later tijd, die den ‘mensch alleen’ beschouwt tegenover het geheel, de
Kerk, en die in religie en kunst tot de sterkste consequenties voert. Vandaar dat
EVERAERDT, levend in een tijdperk, waarin 't geloof in die Kerk verflauwend is, de
rechte uitdrukking niet meer vinden kan en reeds uit een soort sleur, maar toch nog
met overtuiging verkondigt, dat Gods wil de menschheid bestuurt en rampen zendt
of wegneemt en dat de mensch in ‘paciencie’ en nederigheid Gods bestier moet
aanvaarden. Die leiding Gods is in zijn begrip, evenzeer als in dat zijner tijdgenooten,
bindend voor lichaam en ziel en gepersonifieerd in Keizer en Paus, de stedehouders
Gods, wien volstrekte gehoorzaamheid is verschuldigd. Aldus opgevat wordt
EVERAERDT'S aansporing tot geduld, na een flinke tirade tegen de schuldigen, die
den tijd zoo slecht maken niet een deus ex machina, die het stuk nu gevoegelijk sluit,
maar een nog levend moreel motief, waarvoor alles wijken moet.
Van de 35 spelen, die EVERAERDT maakte, handelen niet minder dan 13 over
maatschappelijke toestanden en personen, zoowel geestelijk als wereldlijk.
Wel te onderscheiden hiervan blijft de kluchtige satire, die EVERAERDT in
verschillende andere stukken ten beste geeft en die reeds lang voor hem bestond,
satire, die toen veel van het bittere miste, dat menschen van onzen tijd erin proeven,
wijl er toen niemand over dacht pastoorsambt of biecht in hun wezen aan te tasten.
Zoo ligt er een groote kloof tusschen het spel van den Crijgh of van dOngelycke
Munte en 't Esbatement van den Visscher of van Stout ende Onbescaemt.
In de eerstgenoemde stukken is de wantoestand werkelijk bestaande, in de beide
laatstgenoemde kluchten komt de wantoestand als zoodanig er minder op aan, maar
wordt het uitgangspunt voor kluchtige verwikkelingen of situaties. In Crijgh beklaagt
EVERAERDT de vermaning van het kleine ambachtsvolk, terwijl kloosters en
geestelijken en rijke lui door hebzucht tot grootere verarming bijdragen.
Maar niet zoo stoffelijk alleen denkt EVERAERDT. In hem is ingeleefd,
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als ingeboren zelfs de gedachte, dat de mensch door arbeid niet slechts zijn brood
verdient, maar ook zijn verlossing medebewerkt, gelijk Christus door den ‘aardschen
crijgh’ te volgen hem het voorbeeld had gegeven.
En vervuld van die gedachte, dat alle menschen gelijk recht hebben op arbeid,
vervloekt hij de hebzucht, die maakt, dat zoovelen arbeidloos zijn.
Aldus wordt zijn hekel hier en elders geen socialistische pamfletterie, maar een
roep van wanhoop om een maatschappij, die, zich losmakend van de religieuse
grondgedachten, de oude banen verlaat en zich nieuwe zoekt uit stoffelijk winstbejag,
wijl zij den Crijgh ongebreideld wil volgen.
Zoo is het te verklaren, dat hij, na klacht op klacht over de vallende nering, over
de uitzuiging van het volk, over de ineenstortende ambachtsbezigheid, (één
ambachtsman oefent twéé ambachten uit of wordt ambachtsman en koopman tegelijk)
over de oneerlijke concurrentie, kortom over de verschijnselen, welke de afbraak
van het gildewezen aankondigden, tenslotte het volk, d.w.z. den kleinen ambachtsman
een stokje in de hand geeft, paciencie geheeten.
En in deze opvatting van EVERAERDT'S méér dan stoffelijk begrip der zaken worden
we nog bevestigd wanneer we zien, hoe hij ook het volk afstraft en het zijn zucht tot
weelde verwijt, als in Groot Labeur ende Sober Wasdom (een timmerman en een
marskramer), die een P in de hand krijgen, welke beteekent: peinzen op hun vroegere
overdaad en zonde.
EVERAERDT handhaaft de maatschappelijke opvatting der middeleeuwen waar
ieder voor allen is, onder bestuur van de stedehouders Gods, paus en wereldlijke
overheid; en spelend voor het volk, laakt hij dit evenzeer als de overheid, maar troost
tegelijk door te wijzen op Gods bestuur, wiens wil in de wereld vervuld wordt, (Hope,
Troost en Wijsheid in Groot Labeur ende Sober Wasdom), die Pays geeft of oorlog
laat worden, (in verschillende vredespelen) zooals het in het Oude Testament
beschreven staat, die de harten der koningen beweegt en Kare en Frans verzoent door
een vrouw, gelijk hij eens David door Abigaël tot vrede heeft bewogen.
Dat EVERAERDT'S spelen tot tweemaal toe verboden zijn (Ongelycke Munte en
Crijgh) bewijst niet, dat zij door hem revolutionair zijn gedacht, wel echter, dat de
overheid begreep wat ervan het gevolg kon
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zijn bij diegenen onder het volk, die EVERAERDT'S strengere opvattingen niet meer
deelden.
Want in EVERAERDT'S tijd leefde men op den rand van eene oude beschaving,
terwijl de beeldenstorm wellicht reeds geboren was in de harten van velen.
Dat EVERAERDT den overgangstijd wel degelijk gewaar werd, blijkt vooreerst uit
een stuk als Nyeuwen Priester van na 1531, waarin de religieuse reactie uitkomt en
de opwerpingen van Twyffelic Zin met de marote ‘Cranc Gheloove’. Het blijkt ook
in Wynghaert, waar de reactie vermond is door Ziende Blind en Hoorende Doof.
In de economische verhoudingen spreekt EVERAERDT de veranderingen uit, die
er gaande zijn in het ambachtswezen, waarvan we er reeds enkele boven noemden
en waar we nu nog aan toevoegen kunnen het verval van de oude prijsregeling en
het gaan heerschen van de wet van vraag en aanbod.
EVERAERDT constateert verder ook, dat men minder goed onder het betere mengt
en zich aldus onttrekt aan de keuren.
Nog bouwen de burgers hun stadhuizen en de corporaties hun eigen gebouwen,
als in Middelburg en Vere, als te Brussel het Broodhuis, te Gent het Schippershuis,
maar de oude opvattingen zijn aan het wijken; het platteland komt op tegenover de
steden en de groot-industrie groeit; met het verval der stedelijke afgeslotenheid
vervalt de idee van saamhoorigheid en wordt een nieuwe bres geslagen in de
wankelende muren der middeleeuwsche beschaving.
Dit weerspiegelt dan EVERAERDT: hij toont het zinken der handelszeden, zoowel
als het stijgen van het egoïsme, dat hij als oorzaak in Crijgh, aan de kaak stelt.
En indirekt zien wij in hem, wijl zijne andere stukken toch ook gegaan zijn, dat
het geloof nog niet dood was bij zijn hoorders, dat deze nog volop thuis waren in de
symboliek van hun voorvaderen. Zoo is Maria Hoedeken, zoo zijn de overige spelen
over Maria prachtige graadmeters voor het gemoed en het verstand van velen in die
dagen, die wel zagen de gebreken van monniken en priesters, maar die niet braken
met hun aller Moeder de Kerk, ofwel wijl ze niet durfden, ofwel wijl hun overtuiging
dat niet toeliet, wier getal in de Zuidelijke Nederlanden blijkens de latere geschiedenis
het grootst moet zijn geweest. EVERAERDT staat dan niet, zooals het wel wordt
aangegeven, tusschen twee overtuigingen in, altijd maar half blijvend, critiseerend
en tegelijk met
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wat oude lapmiddeltjes kwakzalverend; hij is de nog geheel geloovige middeleeuwer,
die, ziende wat er in de Brugsche kringen omging, hekelde wat zijn christelijk gemoed
kwetste en wat hem als ambtenaar van een staalmeesters college niet dan onaangenaam
beroeren kon.
EVERAERDT miste den breeden kijk, dien zelfs ERASMUS niet had, wiens
hervormingsgezindheid zich beperkte tot philologische Vader- en Bijbel-studiën,
wiens kritiek op reëele gebreken het geloof schade deed, maar wiens vernuft tegelijk
Luther even meende te kunnen overtuigen van ongelijk.
In 1509 dagteekent EVERAERDT zijn eerste werk, in 1508 heeft ERASMUS zijn
Stultitiae Laus geschreven; in 1522 verschijnen ERASMUS ‘Satirische Colloquia’, in
1523 begint EVERAERDT opnieuw zijn werken te maken.
Deze gelijktijdigheid van werken echter beduidt geene gelijkgezindheid.
Integendeel, EVERAERDT en ERASMUS staan tegenover elkander.
EVERAERDT neemt goedwillig aan wat hem is overgeleverd, zijn geloof staat boven
al vast. In het litteraire volgt hij de gebruikelijke vormen. Slechts zeer weinige
klassieke sporen vertoonen zich bij hem en beperken zich tot korte verwijzingen als
bijv.: zooals Tullius zegt’.
Hij veroordeelt de wantoestanden, maar hoopt, dat met geduld en goeden wil alles
weer in orde komt, mits ook de ‘gemeene man’ de hand slaat aan eigen verbetering.
ERASMUS kritiseert de levensbeschouwing zelf. Zijn geloof schijnt minder vast.
Hij werpt zijn kritiek op de grondslagen van het heele middeleeuwsch gebouw en
onderzoekt Bijbel en Vaders.
Hij neemt terdege waar, hoe het geloof door vormendienst is overwoekerd, hoe
het essentieele of eigenlijke overgroeid is door het bijkomstige (als de relieken-dienst
bijv.)
EVERAERDT constateert feitelijke wantoestanden, ERASMUS toont het verval van
den waren geest des geloofs als oorzaak.
EVERAERDT wil als remedie de praktijk van het geloof in het economische leven
voor arm en voor rijk, hij wil terug tot de universaliteit van die levensbeschouwing,
die ook ingrijpt in het economische leven, al zegt hij dat zóó niet. ERASMUS is
zoekende naar criteria voor het geloof, voor de levensbeschouwing dus ook, die
daarop zoolang reeds gesteund had en graaft dieper dan EVERAERDT.
EVERAERDT moraliseert, ERASMUS zoekt de doctrine, de grondslag voor de moraal
te vernieuwen of van alle omwoekering te ontdoen.
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Aldus blijkt EVERAERDT van kleiner afmeting dan ERASMUS, evenzeer als deze kind
van den tijd, waarin drie katholieke eeuwen waren gestold tot verstijfde levensvorm,
maar waarin nieuw leven zich roeren ging: de roomsche contra-reformatie. Door zijn
prediking tot zelfinkeer in verschillende stukken is EVERAERDT voorlooper als men
wil, door zijn philologische Bijbel- en Vader-wetenschap is ERASMUS voorlooper
evenzeer van de groote godsdienstig-wetenschappelijke kerkelijke contra-reformatie
en in deze richting lossen zich hun beider verschillen op.
Gaan we na de voorafgaande beschouwing staan tegenover een werk als
‘Wynghaert’, dan begint er in ons wel iets te roeren, als we in de prologhe lezen:
Al dat juecht heeft ziet men ontsprynghen
De veughelkins zynghen.
De crudekins brynghen
Elc zyn bloesseme naar zijn gheleghentheyt.
Hoe zouden wij menschen ons ghedwynghen?
Tsaysoens omrynghen
Duer Gods ghehynghen
Verwect tsins aerds naar elc gheneghentheyt
Tsy voorspoet of bejeghentheyt.

En in 't kort wordt verder aangegeven, dat de mensch werken moet in 's Heeren
wijngaard, in de Kerk Gods, en zich hoeden niet alleen van ketterij, maar ook van
vele andere zonden. Dit begin is echt en waardig; we voelen: hier kan iets volgen,
dat de moeite waard is.
En waarlijk, d'Upperste Meughentheyt beziende
zijn Wynghaerdt en sprekende met zijn dienaar,
vol bezorgdheid, treft ons:
...... hoe macht geschien
Dat ic moet sien
Den wynghaert daar mynen zin up acht
Aldus duer groeyen vul ketterien
Ende bouendien
Vulder onvruchtbaereghe ranken ghescacht
......
Ic mach wel met Joel de prophete claghen
Segghende zoo hij in droomen scyne relt
Mynen wynghaert men tot een woestyne stelt.
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De twee: Ziende blind en Hoorende doof vermaken ons doen ons leed tegelijk. Het
kwaad, dat de Upperste Meughentheyt ook ziet tieren, becritiseeren zij boosaardig
of grappig en voeren niets uit, totdat de Upperste Meughentheyt hen ontmoet en ook
aan 't werk zet. Door de edelmoedigheid van den heer des wijngaards bekeerd, loven
zij tenslotte God en Maria, die hen uit de zonde bevrijdde. Met wat een ijver heeft
het volk dit aanzien, aanhoord. Daar werd hun uit het hart gesproken, zoodat zij toen
de eigenlijke parabel al af was, wel luisterden naar de korte moralisatie over
dagdieverij en andere gebreken.
Aan 't slot kwam deze ‘toogh’ de minder behagelijke moralisatie weer goed maken
en toonen de divyne drune Maria, de hemelsche wijngaard, uit wie Christus spruit
en met Christus het geloof, de Kerk:
Lof Wynghaert boven alle wynghaerden ghepresen
Ghebenedyde Maria moeder ende maecht
Rancke uut Jesse zuuver gherezen
Die Godt den vader dodmoedichte behaeght
In wien ghesonden heeft onvertraeght
Om te beteren Adams sondeghe bescoudenesse
Synen eeneghen zuene dies men nv ghewaecht
Lof wynghaert lof druue ons alder behoudenesse
Lof boven lof moet hu toevloeyen
Als wynghaert boven alle wynghaerden bekent
Huut wyen ghegroeyt es in svyants vernoeyen
Christus Godt ende meinsche excellent......
......

Deze lofspraak, met de toevoegingen door de allegorische personen van het stuk,
bevat wel van de beste verzen van EVERAERDT, waarin zijn geloof hem tot warme
devotie stemt en zijn devotie hem rijp maakt tot meer bewegelijke verzen van veel
minder stroeven zinsbouw, dan we van hem gewoon zijn:
Heden wiert de Godtheit ende meinschheyt in een ghenatureert
Heden maecte de godtheyt ende meynschheyt alyanche
Heden nam Christus zynder wuensten playsanse
Jnt ghebenedyde lichaeme van Marye.

Met opzet wordt dit stuk als voorbeeld gekozen, wijl het toont, hoe EVERAERDT
geheel in den allegorischen vorm staat, hoe die vorm voor ons
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vreemd, in dien tijd levend kon zijn, zelfs al was hij al wat versleten; hoe EVERAERDT
ook in dien vorm zijn maatschappelijke grieven weet te luchten en bewijst midden
in 't volk te leven, maar tegelijk, dat hij alleen heil verwacht van het leven naar het
geloof.
De inhoud van dit stuk sluit aan bij der Kerken Claghe, oproep tot inkeer en
geloofsdaad, is inniger dan de felle strijdleuzen van Anna BIJNS, en geeft ons den
besten indruk van EVERAERDT, die uit een parabel nog wel door allegorische personen
voorgesteld, uit een dubbele allegorie dus, iets levends, iets echts weet te maken.
Leggen we dan naast dit werk Maria Hoedeken met zijn levendige dialoog en zijn
eenvoudige godsvrucht van den zondaar en bekeerling, zoo worden we ons bewust,
dat EVERAERDT's gevoel echt was en er ook in zijn overige stukken wel iets meer
moet steken dan ongebreidelde rijmzucht.
Te meer blijkt het, daar hij ook in zijn kluchten zijn tijd na bestaat en realistisch
teekenen kan en met beide voeten in het leven staat geplant.
Zoo in Vigilie (waar men N.B. spot met de vasten in gezien heeft) zoo in 't Wezen,
waar de teekening van de kwezel zeer verdienstelijk is. En wat een beweging in ‘van
den Coopman die vyf pondt groote vercuste’.
En al is dan de inhoud niet altijd even oorspronkelijk, en veelal nagewerkt naar
buitenlandsche voorbeelden, als b.v. de Dryakelprouuer en Stout ende Onbescaemt,
de voorstelling is wèl Vlaamsch en wèl levend.
EVERAERDT is ook in intiemer kring tehuis. Zijn tafelspeelkens Beke en Berch
zien we nu nog even met pleizier in ons de leuke wijze, waarop de oplossing van
wat gegeven gaat worden, wordt tegengehouden, totdat de oplossing zelve ons weer
een kijkje geeft op de tegelijk echte, maar ook wat kinderachtige devotie van die
goede menschen, die uit een beeldje van den gekruisten Godmensch, water of wijn
laten vloeien.
Bruggenaar, ambachtsman in 't lakenwevers-en vollers-bedrijf, niet de eerste de beste
als ambtenaar van enkele colleges, die in betrekking stonden tot zijn ambacht, factetur
van ‘de drie Santinnen’, lid van ‘den heiligen Geest’, meester, die leerlingen had in
de Const van Rhetoriken, die ‘upghequeect heeft menich aerdig artiste’, is EVERAERDT
voor ons het type van den godsdienstigen, wèl willenden Vlaamschen
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burger, die niets meer heeft van den poorterstrots uit vroeger tijden, die alleen maar
begeert, dat het zijne omgeving welga en dat alles maatschappelijk blijve zooals het
is. De ketterij is zijn stokpaardje niet, 't is een gebrek des tijds juist als alle andere;
met paciencie is dat ook te boven te komen.
Dat hij een verboden spel zoo gauw opnieuw maakte, toont ons hem zeer meegaand
en weinig trotsch en zoo schijnt ons ook zijn klagen meer goedhartig bedilsel dan
vlijmend verwijt, al weet hij het wel te zeggen.
EVERAERDT als persoon en als schrijver middelmatig, met zijn talrijke
tooneelwerken, heeft als sluiter van een heel tijdperk wel eenig recht op belangstelling
en waardeering.
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Grondslagen eener nieuwe kunst
door Gerard Walschap.
I. - Hoe het gekomen is...
Alles heeft op aard zijn reden, jaja! in 't verléden en het heden jaja!
(Uit een studentenliedje.)
Drijf ik mijn misprijzen voor de geleerden die zelfs geen thesis over de
paternostersbollekensmakerij vóór Christus kunnen uitwerken in minder dan drie
volumen, ooit nog zoo ver dat ik een ‘kijk op de geschiedenis’ zal durven resumeeren
in enkele regels van dit formaat, dan zal ik dit doen zeggende; De mensch heeft de
eeuwen vóór de Renaissance benuttigd voor de ontdekking van de wereld en
bijhoorigheden; de eeuwen nà de Renaissance voor de ontdekking van zichzelven.
Eigenlijk is dit niet de bizonderste les van de geschiedenis, noch de kortste. Die
is: er is niets nieuws onder de zon. De Dichter van de psalmen ruimde den man van
de vrouw met wie hij echtbreuk bedreef uit den weg en Sir Howard Carter heeft in
het dal der Koningen den ruiker teruggevonden dien Maktaton liet dragen achter den
lijkwagen van haren man, koning Tut-anch-amon. Wat zeggen wil dat van drift en
sentiment Adam juist dezelfde was als zijn jongste twintigsteeuwsche spruit.
Bovendien kunnen wij nu vliegen, zelfs over den Atlantischen oceaan, in auto's
rijden en zingen of muziek maken zóó dat ge 't hoort in al de werelddeelen. Dit zijn
enkele zaken die, als we ze flink overschatten, een superioriteitsgevoel jegens
verloopen eeuwen wettigen. Daarnaast echter blijven er toch nog altijd een paar
dingetjes-van-niks over, die men al eens hoort noemen: kunst, wetenschap en
wijsbegeerte. Ik overschat ze zeker niet. Boksen brengt oneindig veel meer op en
het schijnt dat men met blanke-slavinnen-handel eenvoudig kapitalen verdient, wat
nochtans niet belet dat de dagbladen zeker eens per week
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een kolom moesten wijden aan die wijsbegeerte, wetenschap of kunst. Nu zien wij
dat een zekere Aristoteles, de grootste der wijsgeeren geleefd heeft in de vierde eeuw
vóór onze jaartelling, een zekere Dante, de grootste der dichters en wellicht aller
kunstenaars in de dertiende eeuw. En sta mij toe te betwijfelen dat onze Edison de
grootste wetenschapsmensch zou zijn. Wat er van zij, weinigen zullen vermetel
genoeg zijn om de twintigste eeuw beschaafder te prijzen dan de andere. Kwestie
kunst had men vroeger meer stijl dan wij, kwestie wijsbegeerte meer systeem en
kwestie wetenschap?... Wij zullen vaak, en met recht, de menschheid met een mensch
vergelijken: het kind groeit op naar de mannenjaren, de man vervalt naar de
kindschheid. Zoo heeft ook de beschaving haar ups and downs en wij hebben het in
dit kapitteltje over den treurigsten down (o.i.) van de geschiedenis, den down van
de Renaissance tot den grooten oorlog. Hier binden wij dien zondebok vast; op hem
zal geladen worden al het kwaad en de schuld die wij in de volgende kapittels zullen
verzamelen.
Er zijn verschillende theorieen over het einde der wereld. Plicht van den christen
mensch is de Schriftuur te gelooven die zegt dat wij zullen vergaan door het vuur.
Zal God dat element miraculeus onverwacht over ons smijten of afwachten een einde
van astronomischen aard nl. dat wij, na zooveel duizend of miljoen jaren, op een zoo
of zooveel miljoen maal grootere ster loopen die nu nog zooveel miljoen kilometers
van ons afstaat? Als God daarop kan wachten vrees ik wel dat de menschheid het
niet zal kunnen. Eer wij nl. in deze hypothesis gelegenheid krijgen om te worden
uitgeroeid door een regen van vuur, moeten wij, onzes inziens, reeds zijn uitgestorven
aan geestelijke krankzinnigheid en ontkrachting van ons bloed. Men weet dat Pater
Schmidt, de groote ethnoloog van dezen tijd, met veel klem, overtuiging en gezag
volhoudt dat de huidige pygmeeën of dwergvolken de overblijfselen zijn van het
primitieve menschenras. Het lijkt voor iemand die minder groot of zelfs heelemaal
niet ethnoloog is, nogal vreemd dat het verval van het menschelijk geslacht zou
geschieden à zooveel milimeter per eeuw. Onwillekeurig gaat men problemen
opstellen als b.v. de volgende: Een belgisch grenadier, opgemerkt in het jaar onzes
Heeren 1928 met een te korte broek aan de beenen en een drie koppen kleinere
dienstmeid aan den arm, meet 1.99 m. (één meter negen en negentig centimeter).
Hoeveel mat volgens de wet van Schmidt de voorvader van dezen grenadier voor
vier duizend jaren op volwassen leeftijd? Be-
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denktijd: tien minuten.
Dat echter de menschheid vervallen moet gelooven wij vastelijk, ook dat daarvan
de teekenen moeten te merken zijn. Onze neurasthenie, ons malthusianisme, onze
besmettelijke en geheime, noembare en onnoembare ziekten zijn als zoodanig
ondubbelzinnige aanduidingen, evenwel niet te vergelijken met de decadentie van
onzen geest. De ‘rijke’ Nederlandsche taal verschaft mij geen woorden sterk, woest,
vernederend en verontwaardigd genoeg om passende verachting uit te drukken voor
een beschaving, een ‘kultuur’ die den mensch huldigt als het belangrijkste centrum
van het heelal. Ik heb meer respect voor een kanibaal die, na op een middag zijn
eigen kind verorberd te hebben, in oprecht geloof knielt voor een afgod dien hij zelf
uit een stuk hout heeft gesneden en er kleintjes voor siddert, dan voor de mentaliteit
(ik zeg niet den mensch!) die zich god verklaart. Ik kan anders best lijden dat men
vlak vóór mij zijn jas openslaat opdat ik een witte vest en gouden horlogeketting zou
zien. Vóór twee jaren ontmoette ik een schoolkameraad die mij zeide dat hij bestuurder
van een bank was, maar intusschen is de bestuurder van die bank een goeie kennis
van mij geworden en vernam ik van hem dat mijn schoolkameraad iets meer is dan
‘temberkensplakker’. Ik neem hem dat en ook zijn opsnijerij niet kwalijk. Ja ik kan
nog goed verdragen dat iemand zijn duimen in gilet-armgaten hakend, mij zegt: Ik
ben een god, al weet ik zeer goed dat hij nog niet eens voor de kandidatuur van den
simpelsten aartsengel kan in aanmerking komen. Ik zal er dan aan denken dat
Conscience ongeveer hetzelfde vertelt over een misdeelde te Gheel. Maar dat dit
gezegd worde niet uit snoeverij of als men glaasjes te veel op heeft, maar in een
gedicht, Godlievenhemel! Dat iemand het ernstig kan meenen zelfs nog wel in 't
diepst van zijn gedachte, dat in een zekere periode een bende artisten den
ik-ben-god-geest kon aanvaarden als quintessens van het kunstwerk en practisch
belijden dat in het heelal niet eens de mensch in 't algemeen maar enkel ik-ik-ik
interessant is, neen iets zoo idioots wordt alleen door den verstandigen mensch
uitgefineerd. Om het zoover te brengen heeft de mensch geen oogenblik van zijn +
- zesduizendjarig bestaan mogen verliezen om te evolueeren.
Die evolutie wil ik nu meer op mijn moedwillige manier zien. Alhoewel men nl.
de geschiedenis ook zou kunnen verdeelen in de periode vóór den zondvloed en de
periode erna, ofwel vóór de ontdekking van Amerika en erna, of nog in de periode
vóór Lindbergh's oceaanvlucht
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en de periode nadien, wil ik mij toch houden aan een verdeeling vóór en na Christus.
Gij verdenkt mij hierbij ongetwijfeld van een of andere katholieke tendenz die de
stylistische kwaliteiten van dit opstel moet te niet doen; en toch is het alleen omdat
vóór Christus de brandpunten der kultuur liggen in de hoofdsteden der heidenen. Na
hem verchristelijkt de beschaafde wereld. De vóór Hem naar Rome verschoven
kultuur, verschuift uit Rome naar West-Europa en wat de heiden aan waarheid had
gevonden met zijn vijf zinnen en het natuurlijk denkend intellect, dat legt de
middeleeuwer onder het hemelsch licht der veropenbaarde christelijke waarheid, en
hij laat dat licht hem vóórlichten waar hij verder exploreert het geheim van het
onbekende. Dat is de scholastiek.
Ge kunt soms, om 't even waar op de straat, aangevallen worden door een airken
dat zich op u wipt uit een open dein of aanwaait op een lap wind over een stadsplein.
Zonder het te weten draagt ge het mee, maar het komt, eer het avond is, in uw aandacht
terug. Ge betrapt uzelf het airken neuriënd, maakt u boos, weert het weg, maar in
maanden raakt ge 't niet kwijt. Jaren nadien stapt ge op een morgen uit het bed als
er al zon op het raam zit. Het zal mooi worden vandaag en ge neuriet iets. Wel
heb-ik-van-hier-en-van-ginder daar is het airken terug; en de historie begint weer.
Wilt gij de menschheid met een mensch vergelijken dan is dat airken het
nominalisme, ‘l'idée que les idées n'ont d'existence que dans les cerveaux qui les
reçoivent.’ Zoo zitten wij gedurig vol afgrondelijke contradicties. De jeugd lijdt
meest aan pessimisme en misanthropie, teringlijders praten van zon, zomer en
toekomstplannen en moet ik Joris Eeckhout gelooven dan zouden alle groote critici
debuteeren als dichters, wat zeker lieflijker klinkt dan te zeggen dat alle mislukte
dichters hun onmacht verbergen in kritiek. Volgens diezelfde wet der tegenstellingen
heeft de menschelijke geest in zijn schitterendste vertegenwoordigers, de filosofen,
er periodisch een ziekelijk behagen in gesteld te twijfelen aan zichzelven. Dit is dan
het koppig terugkeerend nominalistisch airken geweest, mysterieuze sirenenstem,
wekroep van vreemde verlangens, liedje van Loreley.
Elke streek zingt het liedje op eigen wijze, elke periode geeft het een anderen
naam, elk denker heeft zijn manier. Er is er een die zich star staart op de gedachte
dat geen van zijn gedachten op realiteit berust en hij roept: Weg dan met metaphysiek.
Laat mij alleen nog chris-
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telijk ootmoedig gelooven! Occam heette de man. Een ander schrikt terug voor de
eenzaamheid rondom hem en verzekert dat er iets bestaat buiten hem. Maar meer
dan dat het bestaat weet hij ook niet. Hij heet Campenalla. Een Francis Bacon
(dezelfde die wel eens verdacht wordt Shakespeare te zijn geweest) vond dat die
zekerheid al heel veel was en neemt ze tot basis van alle verder geestelijk zoeken:
wetenschap wil hij, vaste wetenschap en geen speculatief gedroom. Speculatief
gedroom is volgens zijn landsman Hobbes, de waan dat wij gedachten hebben, de
waan dat we vrij zijn te doen wat we willen, de waan dat er een moraal bestaat.
Menschen zijn mekaar verslindende wolven en wie het goed meent met de
maatschappij wenscht dat een vorst met onbeperkt gezag de macht over deze wolven
in handen neme en ze dresseere. Het liedje wordt al woester en woester als nog twee
Engelschen het verder fluiten: Locke en Hume. Wijsgeerig empirisme heet het nu
en ‘er is geen zekere kennis mogelijk’.
Sint Thomas had de eerste het airken weggewerkt. Nu herbeginnen met hun verzet
de fijne Franschman Descartes, de eenzame, uit de synagoog geslotene
Amsterdamsche Jood Baruch de Spinoza, de vriendelijke Duitscher Gottfried Wilhelm
Leibniz die beweert dat wij wonen op de ‘beste aller móglichen Welten’.
Maar koppiger keert het weer, dat airken. Wie een absolute antipathie koestert
jegens den ondiepen, declamatorischen franschen geest, vermeldt met een zeker
leedvermaak dat Voltaire, Rousseau en consoorten, de vuurkestokers der Revolutie,
de eersten het ijzige britsche cynisme ondergingen. Voltaire deed niet veel meer dan
Locke overschrijven, behalve dan dat hij 't niet zonder fouten deed, wel zonder
originaliteit.
Rousseau was knapper maar zijn geval is, mutatis mutandis, te vergelijken met
dat van den veldwachter die om in naam der wet een moordenaar te arresteeren er
niet ver van af is zelf op den man een moord te begaan. Hij had het tegen Hobbes
die ons wolven noemde en noemde ons daarom engelen of van nature goed.
Ondervinding met zijn evennaasten (en waarschijnlijk zal hij ook wel kranten hebben
gelezen) verplichtten hem tot eenige restrictie en bij zijn bewering dat de mensch
van nature goed is voegde hij dit: maar de beschaving heeft hem slecht gemaakt. Een
mensch van natuur een wolf of een mensch-engel die bedorven en slecht gemaakt is
zijn al even goed. Maar het verschil is dat Hobbes een despoot aanprijst om de wilde
beesten te temmen en
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Rousseau alle gezag vervloekt. Zelfs ‘L'homme qui médite est un être dépravé’ Wil
de mensch weer de engel worden die hij is, dan moet hij zijn verstand over boord
gooien en voortaan maar alleen meer zijn gevoel en passie betrouwen.
Men kan een boek schrijven - maar God beware me ervan het te doen - over den
invloed van Jean Jacques op de fransche en duitsche literatuur. De invloed op Kant
is al genoeg. Kant is de geniale die heel het nominalisme met zijn nasleep, in zich
vereenigt, loutert, verheft tot systeem; de zeebedding waarin alle wijsgeerige
stroompjes en rivieren van eeuwen her uitmonden. In hem formuleerde het verstand
der menschheid de grootst denkbare stupiditeit, (de zelfnegatie) in de taal van het
genie.
Kant won Fichte, Fichte won Schelling, Schelling won Hegel, Hegel won
Schopenhauer, Schopenhauer won Marx, Marx won Nietsche.
Terminologie is iets waarmee men verstandige menschen voor den aap houdt
zonder dat ze 't voelen. Met terminologie kan men de menschen doen ernstig blijven
terwijl men dingen zegt die, in boerenvlaamsch ze zouden doen proesten. Het is wel
zeker dat niemand een spier vertrekt, als ik zeg dat volgens Kant ‘aanschouwing en
denken’ zich niet vormen volgens de voorwerpen, maar dat de voorwerpen zich
vormen volgens onze aanschouwing en denken. Toch is die zin nog niet eens streng
wetenschappelijk. Maar zeg eens dat ik mij niet verbaas over den Zeer Eerwaarden
Heer Deken omdat hij zoo dik is maar dat de zeer Eerweerde Heer Deken zoo dik is
omdat ik mij erover verbaas, dan is er kans dat gij hilariteit verwekt. Al is dit spotten
met een genie en met een deken goedkoope geestigheid, ik geloof vast dat het er hier
geestiger zou toegaan als dergelijke spotternij dikwijler gelijk haalde. Wij zouden
inzien hoe ver buiten het leven vele dwaasheden staan. Ik heb een ‘modern’ ‘artist’
met niet te volgen getheoriseer een ‘schilderij’ hooren verdedigen waartegen ik
eigenlijk niets had omdat ieder jong mensch of liever kunstenaar het recht heeft van
elk veulen: op een dollen sprong. Ik hoor de heele maatschappij ‘powesie’ noemen
alles wat rijmt en waarvan men de maat met zijn hiel op den vloer kan meestampen.
En de rest is ‘prauza’. Zou zoo iets ooit mogelijk zijn geweest als men altijd het
boerengezondverstand zijn zeg had gegeven, als men niet op een zeker oogenblik
geleerd was gaan doen en met terminologie de lachers, die altijd gelijk hebben,
geintimideerd.
Ik heb een boek in de hand. Heb ik het omdat ik het voel en zie,
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of zie en voel ik het omdat ik het heb, of is het anders dan ik het zie en voel of is het
er niet? Geef mij één greintje gezond verstand en ik schop al die vraagteekens op
nen hoop, ik geloof mijn oogen en mijn gevoel al kan ik ten slotte niet bewijzen dat
ik gelijk heb. Geen student die niet schrikt als men zegt: de objectieve zekerheid der
kennis is een postulaat. Arm slachtoffer der geleerdheid en der terminologie. Ik wou
hem eens zien buigen over een man die midden op de straat door een auto
omvergereden ligt en hem tot den half bewusteloos wegzwijmelende doen zeggen:
vriend het bestaan van de auto is een postulaat. Indien dit den overredene niet
slaggelings weer bij kennis brengt, ben ik toch zeker dat het hemzelf overtuigen zal
van de onschadelijkheid der postulaten. Dan is hij meteen gewapend tegen geniale
stupiditeiten ook al komen ze van den professor van Kónigsberg met Aristoteles en
Thomas grootste der wijsgeeren aller tijden.
Welnu deze stupiditeiten hebben anderhalve eeuw lang heel de West-Europeesche
kultuur beheerscht. In de wereld staat de mensch alleen, slechts zeker van zichzelf,
zichzelven alleen norm van waarheid, zedelijkheid en schoonheid. In de wereld staat
de mensch alleen en is zichzelf god. Wij allen hebben het wetens en onwetens geloofd.
Fichte, Schelling en Hegel weefden voort op dat Kantiaansch getouw en luister:
In een brabantsch dorpje verscheen eens een barak. De bewoners van den rolwagen
sloegen een tentje op, bliezen met een klaroen de kinderen bijeen en organiseerden
een ‘lachsucces’ à zooveel centiemen entrée. Het publiek bestond uit een handvol
knapen en meisjes, het artistenpersoneel uit een clown, aldus te noemen omdat hij
trachtte een dozijn boerenkinderen te doen lachen. Maar hij ging zoo vreeselijk te
keer, vertrok zoo afgrijselijk zijn in normalen stand al onhebbelijke tronie, sprak
buik en een zoo vreemd dialect dat tien minuten lang geen enkel kind dierf lachen.
Toen liet dit onmensch opeens een vervaarlijken schreeuw die heel zijn publiek deed
rillen. Het bleek achteraf dat hij speculeerde op het contrast om met een
zoet-onnoozelen glimlach de verschrikking der kinderen in de ontspanning van een
lach op te lossen, maar eer hij dit bereikt had begon een meisje zoo erbarmelijk en
benauwd te huilen dat de mislukte vroolijkheid in een soort betooverden angst op
heel het dozijn oversloeg en in tien tellens was de tent leeg en zelfs in de straat geen
dorpskind meer te zien. Ziehier meteen de zedeles van 't vertelseken: waar moet
gelachen worden en niet
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gelachen wordt moet men van angst hysteriek worden of krankzinnig.
Zet iemand in de wereld en maak hem wijs, met het gezag van een Immanuel Kant,
dat hij daar gansch alleen staat en op niets kan betrouwen laat hem dit nog
herhaaldelijk op het hart drukken door Fichte, Schelling, Hegel e.a. en als het goed
humeur van den armen drommel niet met een homerischen schaterlach de zieke
naarheid verdrijft, moet hij fataal zijn zinnen kwijt raken van wanhoop.
Dat is dan ook gebeurd, nl. met Schopenhauer. Deze man, die eigenlijk minder
dacht dan wel ijlde, beweerde dat de wereld in handen was van een blind, zin- en
zinneloos geweld, een zotten ‘Oerwil’ zooals hij dat noemt, die zijn dagen vult met
menschenplagerij en in onze miserie zijn geluk vindt. En wij, de slachtoffers, kunnen
niets beters doen dan verzen maken, vooral piano spelen of op een andere manier de
muziekkunst beoefenen. Schoonheidsgenot is de eenige aspirine tegen levenspijn.
Een radikaal middel echter is de ‘gânzliche Verneinung des Willens zum Leben’
waarmee men eenvoudig tot het boedhistisch Nirwana ingaat.
Als men bedenkt hoe vreemd en afzijdig onze generatie van dezen triesten sire
der ‘Verneinung zum Leben’ staat en hoe toch een heele generatie die nu nog niet
dood is zijn invloed onderging tot in vleesch en gebeente, beseft men hoe rap de
wereld draait. Wat mij betreft ik denk bij het portret van Schopenhauer aan de groote
vreugde van den eersten mensch toen hij voor het eerst zag hoe schoon de wereld is,
en zeg bij mezelven dat er sleet komt in de menschheid.
Inderdaad, dat is eigenlijk maar een mentaliteit voor den laatsten mensch op aarde
wanneer hij het graf van zijn laatsten kameraad zal toegedekt hebben. Na
Schopenhauer mocht dan ook alles gadaan zijn en men kan gerust zeggen dat God
de Vader dit psychologisch moment om er een eind aan te maken heeft laten
ontsnappen. Maar men moest nu eenmaal voort. Op twee manieren kon men zich
nog een fatsoenlijk air geven.
Men kon eerstens het voornemen maken van het vreugdelooze leven te nemen wat
er van te nemen is. En daar de ‘ghemeyne man’ aan kunst en piano spelen niets heeft
werd hem voorgespiegeld dat twee keeren daags vleesch, achturenwerk en weekend
al een heele troost is. Ja men zou er zelfs een hemel mee kunnen maken, een land
van Cocagne, Proletariat aller Welt! Dit is de politieke conclusie uit het Marxisme,
het smartelijkste dat ik me voorstellen kan, iets om visionair te filmen:
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miljoenen proletariërs, op de wereld nog geen lapken eigen grond bezittend, maar
zich recht houdend door geloof in een eindelijken thuis in den hemel, worden beroofd
van dien eigendom in spe - omdat het een handsvol geleerden belieft te twijfelen aan
evidentie. Al goed de waarheid prijs te geven als ge verstandig genoeg zijt om er
schoone leugens voor in de plaats te vinden. Zoo houdt ge uw bezigheid. Als het
roomsche plebs riep om brood en spelen had het toch nog wat afgoderij. Zooveel
heeft ons proletariaat niet eens dat in plaats van tot den Vader te bidden: Geef ons
heden ons dagelijksch brood, zich buigen mag over dat brood en er voor verrichten
de akten van geloof, hoop en liefde die eerst tot God werden gericht.
Maar in plaats van aldus miljoenenvolken te organiseeren ter verovering van een
biefstuk kan men als individu haar op zijn tanden krijgen. Zeggen: ik buk me niet,
noch voor het lijden, noch voor mijn evennaaste. Ik wil mij ontwikkelen tot iets meer
dan mensch., tot een Ubermensch. Ik wil alles wat rondom mij is doen bukken. Mijn
wet is ‘Der Wille zur Macht’. Ik sta ‘jenseits von Gut und Bóse’. Alle normen leggen
het af voor mijn wil. Dit is Friedrich Nietsche's leer der aristocratie, der aristocratische
brutaliteit. Een mieren- en bijenmoraal: wat onnut is geworden en wat ge baas kunt,
maak dat kapot.
Het is geen anderen Europeanen nog gelukt deze twee Duitschers in hun genre te
overtreffen en zie nu waar Schopenhauers' ‘zotte Oerwil’ zit die in de wereld ellende
brouwt. De eerste resultaten van het tip-top renaissancistische egocentrisme werden
bezorgd door Voltaire en Rousseau wier zonen heetten Robespierre en Danton, de
laatste werden bezorgd door Nietsche en Marx en hun zonen heetten Wilhelm en
Lenin...
En nu trachten wij mettertijd dien oorlog te vergeten die niet alleen in het lichaam
onzer invalieden maar ook in den walg van ons bloed zijn sporen nalaat, den oorlog
zonder idealisme, zonder ruiterlijkheid of bravour, een technico-chemischen oorlog
om de materie gevoerd door de materie beslist. En wij wenschen: laat het daarmee
nu gedaan zijn. Niet te Genève, te Locarno of te Thoiry zal men er mee gedaan maken
maar in den geest en het gemoed van elk onzer, wanneer wij niet meer onszelven
zullen achten eenzaam en groot omringd van het niet, maar klein in het heelal van
sterren en van werelden van duivelen en van engelen, van krachten die we niet kennen
en van groote geheimen en van Een die dat alles bestuurt.
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[Gery Helderenberg]
Boodschap.
door Gery Helderenberg.,
Waar hij de gouden stilte heeft geproefd
de witte weelde van dees koele muren
hebt Gij zijn vreugd zoo wonderbaar bedroefd
hoe hij ze wou verduren
San Marco! waar 't mirakel heeft gebloeid
ter heilge vroomheid van verloren cellen
hij geurt waar 't zengen van Gods adem gloeit
het zuiverst waterwellen.
Omdat hij den fluweelen engel zag
ter Maagd geknield: o blauwe annuntiatie
omdat haar teere tuil niet welken mag
van smart en contemplatie
Reikt ook zijn groet naar hem. O! fijn gebaar
waar ze haar handjes keert van schroom bevangen...
De priester beeft: zijn ziel heeft er met haar
Gods eeuwig Woord ontvangen.

Firenze:
uit ‘Super Flumina’.
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Landing.
door Gery Helderenberg.
Aan hoog staketsel ligt de boot gemeerd
blauwgouden gondel op uw water-straten
Hoe heeft hij lachend naar uw stad begeerd
zijn smart op u verlaten
Naar wondre gloed van donkre baziliek
naar diep tresoor van uw barmhartigheden
in wassend maanlicht naar het mozaiek
van droefenis en vrede
O! Landing aan de vreugde van Uw Hart
aan uw paleis o eindelijke omarming
De priester weent. Hoort niet de stem die sart
o God, om Uw ontferming
Lagune: van zijn zwerven vreemd begin
waar Gij hem hebt Uw eersten zoen gegeven
Hij zwijgt. Hij laat zijn ziel verloren in
Uw onuitspreekbaar Leven.

Venezia.
uit ‘Super Flumina’.
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Gebed van den Melaatsche.
door Adolf Ter Haghe.
‘O Gij die kranke' en kreuplen komt genezen,
ik zie U in 't omdrommend zwart gedrang
steeds éénzaam, witgekleed, met hogen gang, O Jezus, weet, ook ik ben uitgewezen:
mijn voetstap stuikt verlaten over straat;
mijn stem, leprozen-klep, doet elkeen deinzen;
het volk, of een geraamt' hen toe komt grijnzen,
vreest voor de smet van mijn doorsmàrt gelaat;
zwart is de diepte van mijn doden-ogen;
mijn neus is tot een beenstomp uitgeteerd;
mijn wang is zó afzichtelijk bezweerd
dat niemand m' in zijn bijzijn wil gedogen.
Men heeft mij steen'gend buitenstads gejaagd:
dààr, onder donker-welv'ge poort gezeten,
voel 'k, hoe mij 't bedel-brood wordt toegesmeten,
of lijd ik honger, naar het hun behaagt.
Nù zien ze, hoe ik heensloop in hun midden;
morren veel-mondig dat ik wèg zal gaan.
Maar Gij, o Christus, hebt mijn kreet verstaan:
zie naar mij om, ik kniel om U t' aan-bidden:
o Gij die doden wekt, melaatschen reinigt,
genees mij door de strekking van Uw hand
die met erbarming's watte-zacht verband
zal helen elke wonde die mij pijnigt!
O red mij van ontaarding's zwavelwalm
en wrede zweren waar me 't Kwaad mee teistert!
Drijf uit den duivel Smart die mij verbijstert,
door blanke raking van Uw rechterpalm!
Slechts door Uw reinheid kan mijn ziel genezen.
Al waant men m' als melaatse levenslang,
dan zal ik gaan als Gij, met hogen gang,
blij dat de wereld mij heeft uitgewezen -’
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Naar de oneindigheid.
door Victorinus Groot S.D.S.
Daar is een doling omgaand op de wereld,
daar is een wervelwind, die henendwerelt
met alwie in de groote doling vielen:
het is de groote doling aller zielen.
De mensch is uit zijn stoflijkheid gebroken
en heeft zijn duizend-schervig woord gesproken,
dat immer andre geestes-vormen beeldde.
en altijd weer den geest in zich verdeelde.
Maar één gesproken, ongedeelde Waarheid
werd in den Christus tot een sterke klaarheid:
de Geest is in het klare Woord verschenen
en alle weten leidt door dit Woord henen;
En alle geest van menschen is in Hem
en alle woord van zielen in zijn stem
en alle scherf van geest maakt Hij geheel
en alle deel bindt Hij aan 't tegen-deel.
En Hij geleidt de menschheid tot den rand
dier helle spiegels, waar de cirkel-brand
van Gods drie-eenig, durelooze licht
gebeeld staat voor het sterflijk aangezicht.
Nu moet de doling rusten in den Geest,
nu moet het worden èèn lang optocht-feest,
een stoet van weters in den klaren tijd
met Christus trekkend naar de oneindigheid.
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Schaepman's levensbiecht en zwanenzang.
Als Schaepman, de meester op vele wapenen, de toovenaar met de regenboogkleuren
van de taal in al haar uiteenloopende potenties, de beeldhouwende redenaar en
gepantserde courantier, de pootige polemist en kernige prozaïst - als Schaepman
niets anders dan ‘Frans Hals’ had nagelaten, zou hij ook reeds een geldig paspoort
tot den Parnas hebben kunnen toonen.
Wie zóó kan schrijven als in ‘Frans Hals’, wie zóó als dáár zijn hartebloed kon
liegen tot fonkelend vermiljoen, - wat het ambacht der dichters is - heeft alle graden
van het gilde doorloopen. En mocht de leerling dan vóórdien in baldadige haast en
heetgebakerde bravour veel hebben gemist, hier past een eerbiedig volgen, want: De
meester is daar en roept.
Sierletters in hartebloed!
Dus auto-biografie? Stellig. Men behoeft daarvoor Gerard Brom in zijn
voortreffelijke inleiding tot ‘Frans Hals’ in het G.-G. brochuurtje maar na te praten.
Of wil men: gehoor te geven aan het gezond verstand. Wat meestal hetzelfde is. In
het jaar, nadat ‘Frans Hals’ werd geschreven - 1900 - schreef Schaepman nog in zijn
Chronica, dat hij zich jonger dan de jongste voelde. Geestelijk dan, want lichamelijk
was die kolossale constitutie al geknakt. De fancy-fair van dat Sint Willebrord in
Arnhem genoot de primeur van ‘Frans Hals’ uit den mond van den dichter: deze
meest innige en innerlijke levensbelijdenis in het vurig en transparante waas van de
gouden fancy.
Een ooggetuige schreef dezer dagen nog over Schaepman's afscheid van Arnhem:
...Het is voor Katholiek Arnhem een hooggewaardeerd voorrecht, dat ook
Dr. Schaepman, niettegenstaande zijn merkbaar afnemende gezondheid,
zich bereid verklaarde, om zijn nieuwste gedicht ‘Frans Hals’ voor te
dragen. Hij deed het, zittend in een fauteuil op het podium... Er was in
deze laatste voordracht, die Dr. Schaepman in Arnhem hield, veel dat
stemde tot innigen weemoed. De anders zoo forsche, geweldige Dokter

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

207
sprak zoo gemoedelijk... als op diep treffenden afscheidstoon. ‘Zoo nam
Dr. Schaepman van Arnhem afscheid!’.
Van Arnhem niet enkel maar - als in een hel voorgevoel van den naderenden dood
- van het leven met het dichterlijk testament van een levensbiecht.
Een biecht, maar hoe clement klinkt het ‘absolvo te’; een requisitoir, maar welk
een zalige mildheid in het vonnis. Als Frans Hals had Schaepman, de ridder met den
wapenspreuk ‘Credo Pugno’, zijn credo in het licht beleden, zijn leven lang. Het licht
der mystieken en het licht der schilders: het ongedeelde licht der hemelsche sferen
en het srismatieke wonder van den aardschen, of duidelijker den Hollandhchen
dampkring.
Dit zwanenlied van den waarachtigen Dichter Schaepman is de hymne der
harmonie, de litanie der vereeniging, die de verscheidenheid der symbolen schakeert
in één onafscheidelijk verband.
De levensbelijdenis van Frans Hals gaat uit van het licht en keert weer tot het licht,
de aanhef is een groet en het einde een gebed. Ze begint met de natuur en mondt uit
in de bovennatuur. Wat daar tusschen ligt is: een leven, als een regenboog tusschen
aarde en hemel. Het licht breekt tot kleuren in het kristal van een menschenziel,
waaiert uiteen als een glinsterend web van aardsche verschijningen en hervindt in
het brandpunt het gave, smettelooze, hemelsche accoord. In het mystieke brandpunt
heeft de ziel haar God gevonden: knooppunt van al haar zwerftochten en spelevaarten.
Zoo zag ook Gezelle in het mysterie-spel der kleuren het wilde veelvoud van aardsche
ervaringen convergeeren en hemelvaren:
‘'t Is alles henen tot één helderheid
versmolten, in één zonnelicht, in God’.

Zóó bidt Frans Hals, in het smeeïg jargon van zijn ambacht, zijn schildersbrevier.
En Schaepman bad mee door zijn mond, en mediteerde met den ouden schilder in
de taal van het palet.
Het geheim van den dichter, noemt Henriëtte Roland Holst de kunst om zijn werk
in alle omstandigheden te doordringen met den stroom van zijn eigen gemoedsleven.
Nooit heeft Schaepman in zijn lyrisch-heroïsche manifesten zich zelf zoo direct
uitgezegd als in deze dramatische monoloog van een vreemdeling.
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Een vreemdeling? Geen enkele ras-echte vaderlander - en zeker geen die een
standbeeld verdiende - was hem vreemd.
Toen in 1900 - na een langdurige periode van miskenning, wanneer Frans Hals
met al zijn diefjesmaats, de realistische schuinsmarcheerders, door de preutsche
poeierpruiken nauwelijks van de familie werd gerekend, omdat hij te veel familie
van Adam's kant was - Frans Hals zijn rehabilitatie met een standbeeld in Haarlem
kreeg, was de dichter der nationale glories paraat. Die oprechte ultra montaan, die
in Rome de Doctor werd en werd geboren voor zijn eigenlijke leven en die in Rome
stierf, was even volbloed - of wil men het Hollandscher - even volvet geboren
vaderlander als aangehuwd Romein.
Ook bij hem lag tusschen licht en licht de kleurendrift van Frans Hals.
De Oud-Hollandsche schilderschool zag Albert Verwey als de heerlijkheid der
werkelijkheid, de kunst der Italianen als de majesteit der persoonlijkheid.
Tusschen die twee polen schoot de levenshartstocht van Schaepman heen en weer.
Het kuische Serafijnsche penseel van Angelico was hem even na als het drasse
palet van Frans Hals. In de Romeinsche toga of het pauselijk purper was Schaepman
de Latijnsche paladijn, hoog en rijzig van majestatische gedachtengangen en ascetische
bespiegelingen, in de lucht van Ruysdael en de kleurenbaaierd van Hals een verliefde
van het realisme.
Tusschen die twee vaderlanden van zijn hart verdeelde hij broederlijk zijn liefde
en zijn bedrijvigheid. En wanneer hij dan met de oogen van Frans Hals gerecht houdt
over zich zelf, en zijn leven overschouwt als een pelgrimstocht van licht naar licht
doorvlinderd met de schilderachtige episoden van zijn aardsche loopbaan en de
welige bewonderingen voor de doffelijke schepping, acht hij getroost zich
gerechtvaardigd.
En welke katholieke Hollander zou anders oordeelen?
Een floers van weemoed en afscheid hangt om dit gedicht, als of het graflucht
heeft geroken. Hoe speelsch van coloriet en plastiek, hoe bewogen van figuratie, hoe
volop en het beste, het eenige gave staal van zijn visueele natuur, de kleuren en
vormen leven dieper en gedempter, schooner en als verschemerd. Weggezakt in de
leunstoel, met een wassende vermoeidheid in zijn al ondermijnde stalen corpus, liet
Schaep-
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man de koperen herautenstem van den emancipator de geheimzinnige stilte der
herinneringen beroeren.
De rijmen, die elkaar in Schaepman's gedichten kunnen narollen als echo's aan
kannonades, ontbeert de dichter hier volkomen. Zoo leeft het beeld uit eigen aandrift
in zijn eigen dampkring, door geen saluutschoten verontrust.
En waar het rijm opduikt, in die zacht voor zich heen geneuriede serenade aan het
jufferken van Beresteyn, krijgt het een heel eigen, verrassende en zangerige
schoonheid. De dichter, die met de koorts der bezieling in een bezeten tempo zijn
heldengedichten en proclamaties kon neerpennen, moet hier zorgvuldig vol wikkenden
ernst op de grondverf van vroeger proza hebben voortgewerkt. Maar het is vooral
een innerlijke verworvenheid, die een rijke stilte weefde om deze luidklinkende stem.
Het is het geheim van het ‘zwart en wit’, het mysterie der ingetogen kracht, dat
Schaepman niet in Hals maar in zich zelf ontdekte, nu hij stap voor stap de bruine
doodspij van het Campo Santo naderde.
Dat geeft, bij alle schemerige veelkleurigheid, aan dit gedicht zijn indrukwekkende
soberheid. Hij die zoo overheerschend de stem van een massa was geweest, werd
hier de stem van een eenling, van Schaepman zelf, die op lyrische bevrijding wachtte.
Die innige doorleefdheid maakt dit gedicht, zoo warm en vol hartelijke bezieling,
tot een kostbaar poesaca.
Bernard Verhoeven.
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Heynrijck van Veldeken
Z'n leven
Voor Marie Koenen.

a) Z'n afkomst.
Uit de talrijke charters, die onderzocht en verzameld zijn is onomstotelik komen vast
te staan, dat de familie, die op 't slot aan de Demeroever (pl. m. 9 kilometer ten
Westen van Hasselt) woonde van adel was. Zowel Wolters, Bormans, Daris, Piot,
Kempeneers e.a. hebben overtuigend bewezen, dat de leenheren van Veldeke
edellieden waren.
In 1218 zien we 'n Arnoldus van Veldeke als getuige bij 'n schenkingsakte.
Op 13 April 1233 verleent graaf Arnold van Loon aan de abdij van Herkenpode
't recht van visserij in de Demer tot aan 't visgebied van 'n Hendrik van Veldeke.
'n Oorkonde van 12 Maart 1251 ('52) van Sint Truien vermeldt onder de aanwezigen
'n heer Henricus van Veldeke. Evenzo 'n akte van Desember 1257.
De tietel van ‘dapifer comitis de Los’ treffen we aan in 'n charter van 5 Junie 1247
bij de naam Henricus de Veldeke(1).
Aan deze bewijsplaatsen, (die nog met ettelike te vermeerderen zijn) voegen we
alleen deze laatste toe: In 1218 geeft Arnold van Veldeke de tiende van Zolder aan
de abdij van Herckenrode.
Z'n moeder Floria schenkt hieraan heel d'r allodiaal goed plus 't geen ze nabij Wilre
aan bezittingen had, terwijl haar kleinzoon 'n gedeelte van z'n eigendommen vermaakt.
Wanneer we derhalve zien dat al deze famielieleden van adel waren lijdt 't geen
twijfel of onze Heynrijck was dit ook. Ten overvloede nog 't volgende.
‘In een handschrift, dat vroeger berustte in de Bibliothèque Nationale te Parijs,
die het in 1656 per testament ontving van den Konink-

(1) Zie de natekening v.h. zegel v.d. Heer v. Veldeke Ao 1247 bij Kempeneers bl. IV. Zie de
Latynse tekst o.a. by J. Daris, Notices etc. IV bl. 135, 136.
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lijke Bibliothecaris Dupuy, en dat eindelijk in 1888, dank aan den boekhandelaar
Trübner van Strasburg, naar Heidelberg terugreisde(1), komt eene allerbelangrijkste
miniatuur voor. Hendrik de dichter is daar voorgesteld, gezeten op een heuvel, waarop
klaverkens wassen; den linkerarm op de knie ondersteunt hij met de linkerhand zijn
mijmerend hoofd; met den wijsvinger der rechterhand wijst hij op een Phylacterium
of perkamenten rol vóór hem ontrold; de grond der miniatuur is versierd met
klaverbladen, bloemen en vogels; in de bovenruimte staan rechts een wapenschild,
links een helm met helmdekken en helmteeken. Het schild is schuins geplaatst en
voert:
Schuins gedeeld: boven goud, onder rood.
De helm met oog- en neusgaten draagt als helmteeken een koker breed opgaand,
waarop de kleuren van het schild worden herhaald, en waaruit een bos van
pauwenveeren komt.
De bedoeling is klaar en duidelijk: de zittende dichter is een edelman. Ten anderen.
Wolfram von Eschenbach en Gotfried van Strassburg noemen Veldeken ‘Her Heinrich
- Hëre Heynderich’. (D.J.M. in De Onafhankelijke, Zondag, 23 April 1911. 2e blad,
2e kolom).
In 1886 had Polyd. Daniëls hier al op gewezen en in 1880 Alphonse de Stuers via
Jos. Habets in de Publications, etc. (bl. 361).
Behalve deze rechtstreekse bewijzen voor de adellike herkomst kan men voor
onze dichter Heynrijck de volgende punten als indirekte argumenten bijbrengen.
1) Hij was buitengewoon bevriend met de gravin van Loon.
Op haar verzoek:
...doer der Gravinnen bede
Van Loen, synre liever vrouwen
Dies hoem bat mit trouwen
Doer mynne want des luste haer.

(1e boek v.d. St. Servaaslegende, vs. 3236 v.v.) vertaalde hij de Vita Sancti Servatii
‘in dutschen’.
De manier, waarop hij haar betietelt, ook in 't 2e B. vs. 2927
...die edel agnes, geeft ons grond om 'n warme vriendschap te doen aannemen
tussen de gravin en 'r beschermeling. En die protégé heeft

(1) Tilly had het na de verovering van Heidelberg meegenomen. Het kwam voort van de
keurvorsten van den Pfalz en was gekend onder den naam van Manasse's handschrift. Het
staat nu opgegeven: Codex Palatinus germ. No. 848 en behelst gedichten van 140
Minnezangers, 137 Miniaturen en eene penteekening D.J.M.
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toch zeker niet tot de lagere rangen van 't volk behoord, maar tot de deftige, de
adellike families van 't Loonse.
2) Veldeke schrijft in 't 2e B. vs. 2922-3 van de Servaaslegende over zichzelf:
Hy hadde Sinte Servaes verkoren
Te patrone ende te heren.

't Alleszins voegzaam gebruik nu, om 'n heilige tot biezondere beschermer, tot heer
of te wel patroon te kiezen, was onder ridders en adellike lui in de mode(1).
Als derde en vierde onrechtstreeks bewijs voor z'n adeldom laten we ten slotte
nog gelden: de vriendschappelike betrekking tot de gravin Margareta van Kleef, ‘die
milde end die goede’.
en tot
‘der palenzgrâve Herman
van der Nouwenborch bî d'Onstroet’,

de latere Landgraaf van Thüringen.

b) Z'n jeugd- en jongelingsjaren.
Over 't tijdstip van z'n geboorte, ja zelfs over 't decennium, waarin Heynrijck 't
levenslicht aanschouwde, tasten we volslagen in 't duister(4).
Allerlei onderstellingen zijn hierontrent gemaakt, maar tot heden is 't nog aan
niemand gelukt, enige bewijskracht aan te brengen voor deze of gene hypothese.
Biezonderheden omtrent z'n ouders zijn uit geen registers, charters of anderszins
op te diepen. Geen grafsteen meldt hun namen. Zelfs in de overgeleverde gedichten
van Heynrijck worden ze volstrekt niet genoemd.
We weten alleen de plek, waar eens z'n wiegje stond, n.l. in de burcht te Veldeke,
vlak bij de plaats, waar nu nog draait 't waterrad van de Velleker-molen (Bij 't snijpunt
van de Demer met de weg van Spalbeke naar Lummen).(5)
Geen feiten zijn bekend uit de kinderjaren van Heynrijck. (2) (3)

(1) vgl. St. Serv. Leg. B. II vs. 1133. vs. 2065.
(4) Dit dient ook in 't oog te worden gehouden, als men leest over de viering v.d. 800ste verjaardag
van H. v. Veldeke. Niets, hoegenaamd niets, geeft ons 't recht om 't geboortejaar 1127 of
1128 te doen aannemen.
(5) De vroegere heerlikheid Veldeke behoort tans tot 't grondgebied v.d. gemeente Kermpt,
halverwege Hasselt-Diest.
(2) vs. 13449 Eneide.
(3) vs. 13476-7 Eneide.
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Maar, wanneer we uit z'n werken zien, dat
‘hi conste fransoos, dietsch ende latiin,
ende alle talen die nu siin, (Van den Levene Ons Heren, vs. 912-3).

dan is de gevolgtrekking vrijwel voor de hand liggend, dat ie aan 'n degelike inrichting
onderwijs genoten heeft, altans door ervaren meesters is opgeleid.
Waar dit gebeurd is staat nergens geschreven. Toch mogen we met enige grond
veronderstellen, dat 't in z'n eigen land geschied is, en dan komen als plaatsen daarvoor
in aanmerking: de kapittelschool te Loon, Vlierbeek, Averboden, Luik wellicht of
Afflighem, terwijl Leuven niet is buitengesloten, evenmin als 't monasterium te
Maastricht. Voor dit laatste heeft G.D. Franquinet gepleit, die zó ver gaat, dat hij
zegt: ‘ik vermoed, dat hij clerk of geestelijk persoon van Sint Servaaskerk moet
geweest zijn’. De anonieme schrijver D.J.M. in De Onafhankelijke van Zondag 30
April 1911, zegt in 't 2e blad, 1e kolom: ‘...Dat alles duidt iemand aan, die te
Maastricht, bij het oude Monasterium litterarische en tevens zedelijke opvoeding
genoot; en met reden mag men beweren, dat de Dichter “te Veldeken geboren”, óf
door zijne ouders aldaar aan de school van St. Servaas-Kerk werd toevertrouwd, óf
door eigen trek en lust naar Maastricht ging om zijne opvoeding te verzorgen en er
kennissen te vergaren’.
Z'n letterkundige ontwikkeling kan blijken uit z'n bekendheid met de
voortbrengselen:
1) der Provençaalse troebadoers; met de roman van Eneas.
2) van de Duitse dichters van 't Annolied (begin 12e eeuw), van de Kaiser-Chronik,
van de Alexander von pfaffe Lamprecht (+- 1120), de Nibelungen - Reinaert
v. Glichezaere, 't Ruolandesliet (pl. m. 1140) von pfaffe Chunrat, Tristant und
Isolde von Eilhart von Oberge, e.a.
3) v.d. Latijnse o.a. de Aeneïs van Virgilius, en de Metamorphosen van Ovidius.
Ongetwijfeld heeft Veldeken de artes liberales, de zeven ‘vrië consten’ geleerd. Zeker
heeft hij zich met voorliefde op de toonkunst toegelegd, daar hij later bij z'n
minneliederen de zangwijs komponeerde.
Met gerustheid mogen we aannemen, dat Heynrijck, behalve z'n wetenschappelike
vorming, ook al die lessen ontving, waardoor hij moest (6) (7) (1) (2)

(6)
(7)
(1)
(2)

Dietsche Warande 1860 bl. 372.
Hiertegen verzet zich onderstaande D.J.M. (Pol. Daniëls?).
Trivium: grammatica, dialectica, rhetorica.
Quadrivium: musica, arithmetica, geometria, astronomia.
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opgroeien tot 'n hoofse ridder, met al de uiterlike beschaving, die 'm tot 'n fiere,
zwierige ‘seriant’ zouden stempelen. Men zou geneigd zijn om te zeggen, dat dit wel
aan 't hof te Loon zal gebeurd zijn, ofschoon Lodewijk I nu niet aanstonds de
aantrekkelikste persoon leek, om richting en leiding te geven in ‘hovescei’ t.

c) Z'n later leven.
De warme vriendschap tot Agnes van Loon kan reeds van oudsher dagtekenen, al
ontbreken ons de bewijsplaatsen ten enenmale. Uit de Sint Servaaslegende hebben
we hierboven al kunnen aantonen, dat de verhouding van de ridder uit Veldeke tot
z'n hoge vrouwe van zeer hartelike aard was. Hoe oud Veldeke was bij 't vervaardigen
van z'n werk (aan haar, om zo te zeggen, opgedragen), is 'n punt van bespreking bij
verschillende schrijvers geweest. De een vindt 'm bedaagd, 'n ander vindt 'm jong
(betietelt 't werk als ‘eine Jugendarbeit’), 'n derde geeft 'm 'n middelbare leeftijd.
Allemaal gissingen, die evenzovele missingen kunnen zijn.
De gravin Agnes van Loon, dochter van Gerard van Reineke en Hedwig van Kastel,
overleefde haar echtgenoot minstens vijf jaar, want in 1175 vinden we haar vermeld
bij 'n schenking aan de abdij van Villers: ...ego Gerardus, gratia Dei comes de Los,
dominaque matre mea Agneta comitissa...
Haar sterfjaar staat nergens vermeld. Wel geeft de necrologie van Averboden als
dag van overlijden aan: 9 Desember.
Nog 'n ander persoon moeten we in dit verband even nader beschouwen. We
bedoelen:
...her hessel, der Custenaer
Dies heme vliteliken bat(4)
Ende sinte Servaes houft stat
Zyerde ende eernsteliken eerde
Ende synen sen daer toe keerde
Soe hyt best mocht ghedoen.

(St. Servaaslegende B. I. vs. 3240 v.v.).
Uit de vriendelike aandrang, die deze custos van 't Monasterium van Sint Servaas
op Heynrijck had uitgeoefend besluiten we natuurlik,(3)

(4) die aan H.v.V. vurig verzocht de Latynse Vita te verdietsen.
(3) Cartulaire de St. Trond ledl. bl. 122. vert... ik, Gerard, by de genade Gods, graaf van Loon,
en m'n moeder Agnes, gravin...
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dat er tussen die kanunnik van 't kapittel en de edelman 'n meer dan alledaagse
vriendschap bestond.
Veel pennen zijn over deze relasie in beweging gebracht, maar 't gewenste rezultaat
is nooit bereikt. Noch Bormans, noch Behaghel, noch Daniëls, Wilhelm, D.J.M.,
Mertz, Kempeneers of Schepens hebben ook maar enigermate de sluier kunnen
optillen, die over deze persoon ligt:
‘Des men doch wale vermanen(1) mach
Die doen der Costeryen plach,’ (B. II. vs. 2943-4).

We menen, dat onze onderzoekingen met enig sukses bekroond zijn en verwijzen
naar de uitvoerige uiteenzetting in 't Tschr. voor Taal en Letteren 19127.(1) Hier zij
slechts dit aangestipt. In de Apotheca Servartiana, 'n handschrift, bestaande uit 'n
half dozijn folianten, (waarin ongeveer al 't wel en wee van 't Sint Servaaskapittel
met alles wat daaraan vast zat, geschreven is door 'n achttiend'eeuwse deken G.
Pluygmeckers), ontmoetten we voor enkele maanden de man, waarover Kempeneers
moedeloos verzucht... ‘Over Hessel weten we van elders volstrekt niets’.
In de foliant litt. H-M. treffen we op blz. 34 aan de kanunnik, die in 1171 belast
was met 't dispensatorschap over 't ziekenhuis, dat annex was aan 't monasterium.
Hij heet daar met de verlatijnsing van z'n dietse naam Hezelo.
De aanhef van de betreffende tekst luidt: ‘Anno 1171, Frater Hezelo, dispensator
domus hospitalis ecclesiae Beati Servatii...’
In 't zelfde deel, bl. 565, treffen we 'm nog eens aan.: ‘1176. Ego Hezelo, Dei gratia
diaconus...’
Omdat alle goeie dingen in drieën gebeuren komen we ten overvloede met 't
kolossaal zware handschrift aandragen, getiteld ‘Het Oprecht beginsel, voortsganck
en vergrootinghe, van de Stadt Maestricht, alwaer gehandelt wort van de Gerectigheyt
van beyde genadige heeren ende princen inde selve, hoe zy aen deselve gecomen
syn, benevens de diplomata ende andere curieuse saeken, soo als verders fol. verso
totden leser te sien is etc.’ (waaronder nog eens de vertaling in 't frans). De schrijver
H.G. Collette (pl. m. helft v.d. 18e eeuw), spreekt 926 over 't ‘Gasthuiss - begynen
oft Hospitael van St. Servaes.(2) (3)

(1)
(1)
(2)
(3)

vermanen = gewagen.
afl. 4 en 5, blz. 205-214.
bl. 93.
Zie Tschr. v. T. en L. afl. 4 en 5 1927 blz. 211. - Zoe Tschr. v. T. en L. 1927, blz. 213.
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Dit hospitael, soo sommige meenen, soude gesticht syn door den coninck van
Vranckryk al voor den jare 1171’, enz. (daarnaast de tekst in 't frans). Hieronder laat
Collette dan volgen: ‘Ao 1171 fit descriptio bonorum Hospitalis per fratrem Hezelo,
fidelem dispensatorem Domus Hospitalis beati Servatii in Trajecto’.
Alzo, onze kanunnik Hessel heeft voor of na z'n custosbetrekking 'n andere
gewichtige funksie bekleed; want om aan te nemen, dat dit gelijktijdig gebeurd is
vinden we nergens steun.
Van hem kunnen we verwachten, dat hij, krachtens z'n beroep, aan Heynrijck van
Veldeken, (toen die verbleef in Tricht), de overblijfselen van de heilige bisschoppen
der Maasstad, getoond en beschreven heeft. En in 't biezonder zal de Custos dan wel
verhaald hebben 't glorierijke leven en streven van die ‘kempe der Heiligher Kerken,
die goede Sinte Servaes’.
En aldus zal de Loonse dichter, van de ene kant gevoelig voor 't vriendelik verzoek
van z'n lieve Vrouwe Agnes, van de andere kant voor de aandrang van z'n geestelike
vriend, er toe gekomen zijn in dietse woorden over te zetten, wat in de Latijnse vita
beschreven stond.
***
Waarom van Veldeken de Maas- en Haspengouw verlaten heeft is door niemand
opgelost. Alleen Marie Koenen met 'r fijnzinnige romantiek geeft als oorzaak aan:
de hopeloze liefde van Heynrijck voor de schone dochter Agnes. Want toen deze
bestemd was voor de Grote Graaf Otto van Sceyern-Wittelsbach werd 't voor van
Veldeken te eng in 't graafschap Loon en trok hij langs de oostelike oever van de
Maas naar 't Noorden, tot de torens van de Kleefse burcht uit de donkere dennewouden
voor 'm opspitsten. Daar in ‘die hoghe sale’ werd hij de hoffelike zanger, die de oren
en harten betoverde met z'n zoetvloeiende minneliederen.
In 1174 of '75 was 't ‘hótît’(1) op 't kasteel.
Margareta huwde met Lodewijk III, de Edelmoedige, toen landgraaf van Doringen.
Enigermate zal op dit feest wel van toepassing zijn geweest, wat Veldeken in z'n
Eneide vs. 13.102 en volgende zegt:(4) (5)

(1) Hochzeit, bruiloft.
(4) B. I. vs. 745.
(5) B. I. vs. 446.
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‘mekel wart die toevart(2)
dare quâmen in alien sîden
die vorsten vele wîden(3)
in skëpen end an der strâten
end ridder üter mâten.’.

Want 't was 'n wijdbefaamde vorst, die Lodewijk III. Bij gelegenheid van die bruiloft:
...was spil end gesanc(4)
end behurt(5) ende dranc(6)
pîpen ende singen,
vedelen ende springen,
orgelen ende seitspeien,
meniger slachten frouden vele(6).

(Eneide vs. 13159 v.v.)
Heynrijck verscheen voor 't voetlicht om z'n liefste lijzen en wijzen te zingen, en
de meest pakkende en schilderende passages uit de grotendeels voltooide ridderroman,
z'n Eneide, voor te dragen.
De mooiste en warmste klanken voegt hij samen en zijn gehoor is als ‘entzùckt’.
Vol trots toont de bruid 't schitterend handschrift, waarvan Veldeken bijna 11.000
verzen voltooid had. Bewondering straalt uit aller ogen, ieder wil 't van nabij
beschouwen. Op haar vurig verzoek ontvangt een der edelvrouwen 't ter leen van
Margareta. Maar ach, in die nacht,
......doe wart dat boec te Cleven verstolen
einre joncfroun, der sî 't hade bevolen. (Eneide vs. 13455-6).

Was Veldeken troosteloos over dit verlies, van de pasgehuwde staat geschreven:
......des wart die grâvinne gram
den grâven Heinrich, de et nam
ende et dannen sande
te Doringenheim te lande.

(Eneide vs. 13457 v.v.).
Alzo, de adellike dief was Hendrik Raspe de Derde, die 't waar-

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)

groot werd de toeloop.
van heel ver.
'n ridderspel, ‘wo
schar in schar eindringt’.
allerhande soorten genoegens.
allerhande soorten genoegens.
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schijnlik aan z'n broer Hendrik van Zwartburg(7) in bewaring gaf. Uit die z'n
nalatenschap kwam 't immer in 1180 goddank voor den dag. De paltsgraaf van Saksen
schonk 't aan de eigenaar terug, die dit feit vastlegt in Eneide vs. 13469. Onze ‘meister
Heinrîch’ (zoals ie zich zelf betietelt in Eneide vs. 13465) was derhalve uit 't Kleefse
vertrokken naar 't Thuringseland, waar hij......des lantgrâven Lodewîges son...... der
palenzgrâve Herman, van der Nouwenborch bî d'Onstroet, ontmoette.
Deze schepte veel behagen in 't dichterwerk van z'n ridder. Dat was 'n aanmoediging
voor de vertaler:
...doe volmakde et Heinrîch
dorch sîn gebot end dorch sîn bede,
want he'm gerne al den dienest dede,
den he mochte ende konde.

(Eneide vs. 13480 v.v.).
Voor de voltooing - die door Behaghel pl. m. 1186-88 gesteld wordt(8) - was
Heynrijck getuige van de fabelachtige feesten, die in Maintz gehouden werden op
Pinksteren in 1184. Toen had de ridderslag plaats van de gebroeders Hendrik en
Frederik, zonen van de Rosbaard, bij welke gelegenheid.:
...menich dusont marke wert
vertert wart ende gegeven.

(Eneide vs. 13232-3).
Tienduizende edellieden waren aanwezig (ook Gerard graaf van Loon) en de
dichter eveneens - Zie vs. 13227 waar ie van de feestelikheden zegt:
‘die wir selve sâgen’.

Op de Wartburg, 't toenmalig middelpunt van kunsten en wetenschappen, waar de
fijne geesten elkaar konden ontmoeten in de gastvrije zalen van de mecenas Herman
de Eerste, heeft van Veldeken z'n grootste roem verworven. Hier was hij de gevierde
voorganger en -zanger op 't gebied van zuivere rijmen, zoals Rudolf von Ems in z'n
Alexandreis zegt:
von Veldich der wîse man
der rechter rîme alrerst began.

(7) Schwarzburg.
(8) Einl. CLXIII ‘Wir wurden also die Jahre 1186-88 als die Zeit erhalten, in welcher die Eneide
vollendet wurde’.
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Talrijk waren z'n bewonderaars en navolgers, waarvan de meest bekende zijn: Moriz
von Crâun, Meister Otto, Herbort van Fritzlar, Albrecht von Alberstadt, Gotfried
von Straatsburg en Wolfram von Eschenbach.
Niemand weet tot heden, hoelang Veldeken daar z'n verblijf heeft gehouden.
Alleen staat vast, dat ie er niet meer was, toen de beroemde zangwedstrijd eind
1206, begin 1207 op de Wartburg plaatsgreep tussen Hendrik Schreiber, Walter van
der Vogelweide, Reinhart van Zwetsen, Bitterolf en Hendrik van Ofterdingen.
Waarheen is hij getrokken? Wanneer is hij gestorven? We weten 't niet, want geen
grafsteen duidt aan, dat hij ‘wale meisterlîken ergraven’ werd en ‘met goldinen
bóchstaven’ z'n naam in 't marmer geschreven staat.
Maastricht, Zomer 1927.
Jef Notermans.
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Kronieken.
Kunstkroniek.
door J. Hallez.
In memoriam ROMAIN STEPPE.
Tentoonstelling PAUL JOOSTENS.
Tentoonstelling ALOIS DE LAET.

De schilder ROMAIN STEPPE, te Antwerpen geboren, stierf er onverwacht op 28 Nov.
1927; op zijne begrafenis was er schier niemand, en de dagbladen vermeldden hem
amper; hij is ongemerkt uit het leven gegaan lijk hij er ongemerkt dóór ging; toch
had de naam van dezen medestichter van Als ick kan eens klank; en zelfs al ware
het anders, ik zou het mij verwijten, moest ik hem ook doodzwijgen.
Van huis uit, leerde hij naar booten staren als naar schoone dingen, als naar wondere
dingen met hun ranken bouw, hun zeilen en hun zwanengedoe; hij werd immers
geboren en groeide op aan een der Antwerpsche vlieten; aan water en aan schepen
zou zijn hart dan ook hangen zijn leven lang.
Hoeveel duizenden schilderijen zou STEPPE hebben geborsteld? Dat grenst aan 't
onwaarschijnlijke. Hij wilde niets weten van steeds vernieuwde experimenten - elk
onderwerp een nieuwe procédé, een nieuw onderwerp - hij beschouwde zich verder
als een eerlijken stielman, die zijn brood moet verdienen met zijne kundigheid, en
elken dag zijnen stiel moet beoefenen, en het penseel hanteeren, eene opvatting die
niet modern is, maar eenigszins middeneeuwsch klinkt; hij werkte dus niet voor
eenige uitverkoornen, voor estheten, maar voor de massa, voor het volk; hij wilde
een ruim afzetgebied, want de tableaux volgden elkander op met eene verbluffende
regelmatigheid en snelheid, en men moet hem ten minste dees recht laten weervaren
dat hij er in geslaagd is bij 't volk schoonheid en vreugde in te burgeren; de streek
waar hij bijna heel zijn kunstenaarsleven doorbracht hangt vol STEPPE's, groote en
kleine. Daar is eene schilderij geen luxe-artikel, wel eene bijna noodzakelijke
versiering; en het was niet raar dat gewone menschen bij hem drie vier doeken ineens
kwamen bestellen.
Deze natuurlijke aanleg tot veel schilderen werd bij STEPPE met den
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oorlog eene razernij; dan werd hij eene ware werkos. Dat lag aan finantieele
noodwendigheden: STEPPE was van begoede familie, maar was breed in alles, in
levenswijze, in schilderwijze, breed ook in aalmoezen: aan armen weigeren was eene
physieke onmogelijkheid; met den oorlog moest hij voor den broode schilderen,
tegen zóóveel het doek, eenzelfde, natuurlijk kleine prijs; en nu kwam de werkduivel
los: elken dag ten minste één doek, soms twee, en drie.
Dat heeft men hem bitter verweten, dat heeft zijn naam en hemzelven in hooge
mate geschaad, dat hebben velen die in STEPPE eene kracht begroetten - in zijne
opkomende jaren kocht LEOPOLD de 2de eene marine aan - hartelijk betreurd; maar
gedane zaken nemen geene keering, en die genegene vingerwijzing tot hooge kunst
zou STEPPE (in zijn eigen want om het hardop te zeggen was hij te fijnvoelig)
platonische liefde genoemd hebben en steriele genegenheid. En dat hard labeur had
ten minste dezen goeden kant dat de natuurlijke begaafdheid van dezen schilder niemand zal mij hierin tegenspreken - kwam tot eene handigheid, eene
geroutineerdheid, zonder weerga.
Na die vagevuursjaren kon hij zonder een zweepjen zelfoverschatting verklaren
dat hij alles aandierf, behalve de figuur, en dat alles hem spel was. De natuur bleef
hem steeds uitgangspunt; zelfs op gezetten ouderdom deed hij elken dag zijn toerken
langshenen de St. Amandsche Schelde, en honderden keeren heeft hij met zijn dik
buiksken en zijn korte beentjes staan turen naar de ondergaande zon achter het eiland
van Mariekerke; dat was hem steeds nieuwe schoonheid, dan kon hij tot
verbauwereering van den veerman op de beenen slaan als een bewonderend kind en
hardop roepen dat het zoo danig schoon was. Indruk, plannen, kleuren werden dan
op het schetsboek gekrabbeld met kabalistische teekens, en die gegevens zouden nu
verwerkt worden, geordend en geschikt. Van in vollen impressionistischen tijd was
het voor STEPPE een uitgemaakte zaak dat de natuur moet geinterpreteerd worden,
niet gephotografeerd, dat de kunstenaar moet schiften, samenstellen. Een zijner laatste
doeken, het Verhaeren-monument, is daar een klaar bewijs voor: bij ondergaande
zon wordt eene zijde van 't monument overkletst met licht; om 't graf grootscher,
indrukwekkender te doen uitkomen, hangt hij in 't westen, boven den waterplas, 't
gedempte maanlicht.
Zoo'n samenstellen vergde hem studie en voorafgaande standjes op de scheldekaai;
het eigenlijke schilderen ging hem heel vlug van de hand; òp weinige uitzonderingen
na, zijn alle doeken van na den oorlog
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in eenen geut gemaakt, veelal op éénen dag; dat begon dan heel vroeg en eindigde
soms heel laat; maar STEPPE had voor princiep dat hertoetsen uit den booze is; want
de kleuren moesten glad liggen, ineenstrijken, ineenklinken; elke schilderij was een
waagspel, kop of letter; lukte ze niet, dan er niet aan peuteren, liever laten lijk het
was; geen plaaster op de wond, maar herdoen.
Steppe was volstrekt niet verblind op eigen werk; erkende gaarne zwakke kanten,
wees er zelf op; en we mogen dus met hem en na hem zeggen dat er tusschen die
duizenden doeken velen mislukt zijn; schuiven wij het maakwerk, het werk voor den
broode, het werk op bestelling, dat zulk en zulk gegeven opdrong resoluut van kant;
dan blijft er nog schoons genoeg over om te betreuren dat STEPPE zoo systematisch
werd doodgezwegen en om te beweren dat de tijd ook hier gerechtigheid zal laten
brengen. Waar hij mocht werken naar eigen goesting, niet moest plooien naar
opgegeven onderwerp, waar hij schilderde op dagen dat het hem goed ging en
geestdrift hem bezielde, daar heeft hij blijvend werk geborsteld. In nocturne's is hij
soms heel fijn van toets en stemming, en weinigen zijner jaren wisten lijk hij het
eeuwig wiegende leven der zee weer te geven; jaren lang heeft hij er maar gezocht
de aanrollende baar te laten omkantelen niet log lijk een schil aarde wordt
omgeploegd, maar met 't lillende leven van water dat openbruist in trillende duizenden
schuimspatten. En hij wist best wanneer 't hem gelukte. De makkers kenden die
bekommernis, en terwijl hij aan't zoeken en 't zweeten was, keurden ze dan ook goed
of slecht: Steppeken, ze valt! Steppeken ze kantelt niet om!
Hij was in niets klein; leefde breed, dacht breed, schilderde breed; hoe klein van
afmetingen zijn doeken ook zijn, (en 't blijven misschien zijn beste), de gezichteinder
slaat steeds open, men staat voor heel een landschap. Ten andere hoe zou de man,
met zijne manier van werken, kunnen perneuterig fijn verzorgen hebben?
Zoo was dan 't leven van STEPPE een gestadige oefening, een levenslang en getrouw
hanteeren van penseel en verf; het doodzwijgen van zijnen naam was wel een geheime
wonde, maar hij had geenen tijd er lang over te prakkezeeren, en, somme toute, heeft
hij een gelukkig leven gehad.
Maar wie enkel rept over de artistieke bedrijvigheid van STEPPE doet hem ongelijk
aan; men moet ook spreken over zijn fijngevoeligheid, zijn over-vriendelijkneid,
beschaafdheid en beleefdheid; over zijn diepen godsdienstigzin, en bovenal over zijn
spreekwoordelijke mildda-
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digheid; iedereen te St. Amands zal Mr. Steppeken den braafsten man heeten die
onder de zon loopt; blijdschap brengen was zijn groote vreugd; met kermisdagen
kocht hij een suikerkraam op en wierp de bollen te grabbelen onder de joelende
jeugd; tranen kon hij niet zien, iets weigeren was hem onmogelijk: dat wisten al de
armen en ongelukkigen; al de Hongaarsche kinderen brachten Mr. Steppeken ten
minste eéns per week een bezoek, en de brave man kwam al heel dicht bij 't voorbeeld
van dien heilige waar de brevier van verhaalt dat hij op wandeling zijn schoenen en
kousen wegschonk en de pij wat lager liet zakken over de bloote voeten; want met
den oorlog is het gebeurd dat hij maar één paar kousen overhield, deze die hij droeg.
Dat vergeten de menschen nooit, en nog min Diegene die, als vroeger in Judea,
behagen moet gevonden hebben in dees schoone kinderziel.
De tentoonstelling van PAUL JOOSTENS, in de zaal Oor, was eene blijde verrassing
voor de bezoekers; want hoe goedmeenend deze republiek dan ook was gestemd
tegenover dezen hoogbegaafden kunstenaar, ze trad toch altijd met argwaan en een
zeker gevoel van ongemakkelijkheid zijne tentoonstellingen binnen; ge hadt daar
eerst zijne abstrakte, pure schilderkunst, die op een gamme van kleuren en eene
harmonie van geometrische vormen beweerde de ziel in verrukking te brengen in
het diepste van hare essentie; men had dan den indruk dat die kunst wat amechtig
was, want hoogstens kon ze met die kleuren en vormen één of twee akkoorden
aanslaan en dat is toch wat weinig om alle zinnelijkheid in slaap te wiegen, en de
ziel te vervoeren tot hooge regioenen van onstoffelijke schoonheid; men hoorde dan
ook in zijn binnenste de vraag rijzen of tapijtkunst nu het summum moest worden.
Ofwel deed de artiste, en PAUL JOOSTENS deed het gewoonlijk, eene concessie aan
het stomme publiek en besloot er toe een menschelijk wezen of een of ander schepsel
te bewaren zus en zoo; want dat menschelijk wezen werd dan ‘bewerkt’; bestanddeelen
werden dan eerst in nen mortier tot gruizelementen vaneen gestampt, om uit den brei
van vormen nieuwe schepsels te laten opklaren in een mozaïek van cubussen; en dat
vonden de bezoekers dan weer houterig, en algebraïsch duister, en ze voelden heimwee
naar de oude meesters die de werkelijkheid, de gewone, eerbiedigden, maar ze wisten
te kneden tot weergave van gevoelen en gedacht; hun dacht dat deze oude meesters
een heel wat lastiger gespan in toom hielden en dat hun welgelukken er des te
glansrijker om werd.
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Zoo kwam dan tot hiertoe de goedgunstige gemeente der bezoekers, eene
Joostens-tentoonstelling met zekeren argwaan binnen en met het voorgevoel te zullen
staan voor moeilijke dingen; en zie daar komt diezelfde JOOSTENS aandragen met
een heel stel schilderijen, van schoon koloriet, lijk altijd, die daarbij geen kopbreken
meer vergen, en waaruit u de frischheid tegenwaait van een gothiek gemoed. Men
meende te droomen! Er waren copieën naar oude meesters (ik zeg niet van oude
meesters, omdat de omwerking een tikje persoonlijk was); er waren nieuwe
scheppingen, moraliseerende of dan toch symboliseerende doeken, heel er gansch
in den trant der oude meesters; er waren ook nog eenige andere doeken herinnerend
aan vroegere werkwijze en die als een brug wierpen tusschen toen en nu.
Want dit is wel merkwaardlg om aan te stippen: hoewel het verschil uiterlijk heel
groot is, en doet denken aan eenen ommekeer, men moet eerder gewagen van eenen
uitgroei; het was klaar te merken hoe het nu ontwikkelde uit het toen. Expressionisme
toch legt evenals gothiek nadruk op zieleleven, eischt zich het recht op verhoudingen
te vertroebelen als zulks grootere klaarheid geeft aan het gevoelen, eischt het recht
op naar goeddunken samen te stellen, verwerpt de perspectief waar de gothieken de
wetten nog niet van achterhaalden, reikt dus, over de Renaissance heen, de hand aan
de gothiek.
Het nieuwe in de kunst van JOOSTENS is dan ook eerder eene tegemoetkoming
naar menschelijke zwakheid (als men het zoo heeten wil) die niet gaarne in een
wild-vreemde wereld wordt gesmeten, en graag een houvast vindt in de natuur, al
wordt deze natuur dan weergegeven naar de eischen der huidige kunst, vol afschuw
voor alle trompe-l'oeil. Zij is eerder eene mildere toepassing, een gedeeltelijk
prijsgeven van de abstrakte kunst, de puritaansche peinture pure; en misschien mag
men zelfs zeggen, (maar het woordje mogen duidt dan eene bloote veronderstelling
aan) dat die verandering te danken is aan een knapper techniek, aan een grooter
kunnen dat er zich van bewust geraakt, de natuur niet meer te moeten radbraken,
maar te kunnen plooien tot eigen gedacht. Dat zal de kunstenaar met zijn eigen
uitmaken.
Het meest te bewonderen was nog wel het koloriet, schitterend en toch niet
schreeuwend, dat prachtig rood, groen; was ook het landschap ingetogen gehouden
en stil, en meewerkend met het onderwerp; voor de figuren vroeg men zich soms af
of de styliseering niet wat ver was doorgedreven, engelen en kinderen met wat
kusjes-braaf waren,
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hun onschuld niet wat veel geleek op een serre-plant.
In alle geval heeft JOOSTENS het keurslijf afgesmeten; hij is ontwaakt uit de koorts,
is ontsnapt aan den toover van een kunst die in haar puurheid ongenaakbaar toppen
wil bereiken; hij heeft een stap gedaan naar zijne medemenschen, en deze zullen
hem deze tegemoetkoming vergelden met warme bewondering en genegenheid.
We zijn, volgens A. PLASSCHAERT, tragisch-romantisch van stemming sinds den
oorlog; en tragisch-romantisch zou men de kunst mogen betittelen van Aloïs de Laet,
die dezen winter tentoonstelde in de zaal. Breckpot, geen onbekende is, maar zich
hier openbaarde als een meester Tot hiertoe kregen we van hem eenige doeken te
bewonderen, meestal met een herder, die de idyllisch romantische stemming moest
dragen; nu ook heeft de schilder momenten van groote innigheid: in het late avonduur
ligt een vijver als een groote spiegel te midden der velden, en de kleuren zijn bezonken
tot een gedempten goud-bronzen toon; maar dan wordt het eerder een reuzenplezier
om dien vetten weelderigen overvloed, en is zijn palet heel wat voller als vroeger;
in andere doeken strekken de velden uit in hopelooze verlatenheid, met de eentonige
rechte lijnen van een treinspoor; daar komt de machien, ze gaat voorbijbliksemen en
zal nog loomer, na 't geweld de verlatenheid doen hangen boven de vlakte; of hij laat
u wandelen in een doodsche dreef, waarin een arme foorwagen zijn sukkelgang gaat,
en uw fantasie slaat op hol. Dat alles kan men best de oude DE LAET heeten, hoewel
dat alles nu steviger is, kloeker, en de schilder nog meer op zijne hoede is voor
overdrevene sentimentaliteit. Maar een tikje romantisme blijft er toch.
Deze tentoonstelling sprak bijzonder van zijne kracht en zijne tragiek. Eene
kosmische kracht vaart er door zijne landschappen die hij breed openrolt, zijne
personen zijn opgeslorpt in de natuur die hen voortdrijft, en de wilde elementen
houden er ongebreideld en ongetemd hunnen sabbat. Wat kan het er stormen in die
lage landen aan de zee; de winden komen aanrennen als groote overgroote en
mammotsche adelaren, ze rammeien in volle razernij over de arme aarde en tegen
de schaarsche, nietige kreunende boomen; en de sneeuw kan er vallen met zoo'n
hopelooze standvastigheid en zoo'n nijdig geweid dat ze zeker alles wegvaagt en
onderstopt onder haren storm. Wilde machten gaan hun gangen, en dat is uitgebeeld
met een meesterschap en zoo'n sobere zekerheid dat men in de landen zou klappen.
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DE LAET laat zich in alles vervoeren; zelden blijft hij met koel gemoed en koelen
hoofde; zijne ziel loopt vol en uit die volheid gutsen kleuren en doeken er uit; weg
alle vorm die dien vloed zou stuiten. Vrees echter geen ijdel armengezwaai, noch
holle beeldspraak; hij heeft veel te zeggen, en hij kan het. En met spanning ziet men
te gemoet wat deze waarlijk groote kunstenaar presteeren gaat.
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Fransche letteren.
Onderwerping en triomf van het verstand.(1)
door Leopold Levaux.
‘Men vraagt mij: Is het dan een slaafsche en lijdelijke gehoorzaamheid
die geeischt wordt in het geval waarover we spreken? - Hoegenaamd niet:
maar een bovennatuurlijke gehoorzaamheid, d.w.z. kinderlijk ten opzichte
van het zichtbaar hoofd van Christus' Lichaam, en verstandelijk volgens
dat verstand dat gegeven wordt door den geest van geloof’.
JACQUES MARITAIN
(Primauté du Spirituel)(2)
De vermomde schrijver, die met de letters R.T. de twee artikels teekent die hij in de
Action Française van 18 en 19 September 11. wijdt aan boven aangehaald boek van
Maritain, durft aan zijn onbegrijpelijke schimprede den titel geven: ‘Afstand van het
Verstand’ (Démission

(1) Evenmin als de philosoof van ‘Primauté du Spirituel’ verlangen wij den voet te zetten op
politiek terrein. En evenmin houden wij eraan ons te bemoeien met de zaken van andere
landen. Daarom hebben wij, zooals het hoorde, een gelegenheid afgewacht in verhouding
met onze gewone bezorgdheden, om uit te zeggen wat ons sinds lang op het hart lag tengevolge
van het schouwspel van den gesmaden Heiligen Vader.
Die gelegenheid wordt ons thans geboden door het boek van Jacques Maritain, dat verschijnt
in het teeken van de meest onbetwistbare katholiciteit. Met hem is het waarlijk langs de
supranationale, katholieke zijde dat we het onderwerp aanvatten.
Mocht onze meening somtijds hard schijnen, dan is dat vooral omdat we hier staan voor een
masker, voor den naamloozen R.T. die zijn best doet onzen vriend in minachting te brengen
naar de mate van dezes verknochtheid aan Rome.
Toch zouden we het zeer spijtig vinden zoo we den indruk gaven dat ons hart en onze gedachte
niet zijn, zooals ze moeten zijn: vol droefheid wel, maar gansch bereid om toe te juichen en,
zoo mogelijk, te steunen, ook van heel ver af door de pen, elke eerlijke poging tot bijlegging,
van den kant der mannen van de Action Française.
Maar wat we, in elk geval, buiten allen twijfel zouden willen geplaatst zien, dat is de eerbied
en de levendige genegenheid die we hebben voor de Katholieken die zich moedig en,
somwijlen, heldhaftig onderworpen hebben, en voor wie sommige aanvallen uiterst pijnlijk
blijven.
Die Katholieken, waaronder Jacques Maritain en ik zelf zoo dierbare en zoo
bewonderenswaardige vrienden tellen, hebben veel en hard geleden en lijden nog veel.
Sommigen onder hen hebben een geweldige smart gevoeld toen ze begrepen en aannamen
de beproeving die plots op hen neerviel, en zich onderwierpen tot met den laatsten vezel van
hun hart. Hun verdienste is er slechts te grooter om.
Tegenover hen, begrijpt hij, die zich niet onderwerpt, niets van het innig leven der verstanden
en der zielen, en heeft hij alles te leeren van de liefde, op z'n minst in wat ze het hoogst, het
fijnst, en het verstandelijkst in zich bevat.
(2) Roseau d'Or, Plon, Paris 1927.
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de l'Intelligence). Daarop doelen bovenstaande titel en opschrift. Maar alvorens dien
man van antwoord te dienen, wil ik, even slechts om het bitter vermaak op heeterdaad
van dwaasheid en van kleingeestigheid te betrappen den man - den man waarop men
niet moet betrouwen - in herinnering brengen den nog heel nabijën tijd toen LÉON
DAUDET slag op slag, in hetzelfde dagblad, drie lange en schitterende artikels
publiceerde om, in den schrijver van Antimoderne, den sterksten wijsgeerigen kop
te verheerlijken.
De naamlooze en ondergeschikte R.T. wil thans doen gelooven dat dezelfde
MARITAIN - die nog steeds is grooter geworden sinds den tijd toen de Action Française
al deed wat ze kon, doch te vergeefs, om hem voor zich te winnen, en tegelijk met
hem ‘de heldere geheimenissen van de thomistische wijsgbegeerte’ - thans niets meer
is dan een ‘ontslagnemend philosoof’ (un philosophe démissionnaire), een ‘heel
gewoon kwartiers adjudant’ (un vulgaire adjudant de quartier) (sic) in den dienst
eener ‘gekorporaliseerde’ Kerk(3).
Dat is waarlijk de ongepastheid in het herroepen, en de partijdigheid ver
doordrijven. De minst oprechte, partijkiezende hartstocht - en niet de ‘geest van
eerlijkheid’, eerlijke R.T. - is hier, en op een zeer hatelijke wijze, aan 't woord door
uwen mond. Want iedereen, die in staat is om zich ook maar een enkel oogenblik
boven zich zelf te stellen,

(3) Men waardeere liever den tekst in al zijn koddigheid. MARITAIN had geschreven: ‘Men kan
zich nauwelijks indenken dat een groepeering, die ernaar streefde de politiek van Frankrijk
te leiden, niet eens buigzaamheid en schranderheid genoeg bezat om oplossingen te vinden
(R.T. onderlijnt) in staat om zijn eigen politieke werkzaamheid in overeenstemming te brengen
met alles wat de gehoorzaamheid eischte (hier onderlijn ik zelf; Leop. Levaux) (bl. 85).
Daarop geeft R.T. den volgenden commentaire: “Als het er over gaat een anderen MAURRAS
en een anderen DAUDET uit te vinden, dan moet M. MARITAIN toch weten dat daarvoor de
schranderheid niet voldoende is, en dat alle buigzaamheid van de wereld niets zal veranderen
aan de algemeene wetten der dingen, waarin zich onze politiek beweegt”. (Heel zeker, indien
men begint met vierkant ongehoorzaam te zijn, met daarbij de verzwarende omstandigheden
van de ergste beleedigingen voor de eer van den Paus). “Dan moeten we begrijpen dat, wat
de buigzaamheid en de schranderheid moesten uitvinden” bedoeld zijn voldoeningen pro
forma. Zij zouden de woorden van onze formulen veranderd hebben, zonder te raken aan
onze begrippen; zij zouden DAUDET en MAURRAS hebben doen buiten gaan langs den hof
om hen te doen binnenkomen langs den tuin. Laten we hier bewonderen hoe, dank aan den
overal gevoerden “geest”, de uiterste strengheid der princiepen zich kan verzoenen met
zooveel gemak, en hoe de “kwartiers adjudant” er zich zelf mee belast ons de “schikking”
aan te raden. Alleen wij, die met minder stoutmoedigheid putten in den voorraad van het
spiritueele, wij vragen ons af, of het buigzaamheid is en schranderheid, dan wel
rechtschapenheid en openhartigheid, wat van ons gevorderd wordt door de beslissingen van
het hoogste zedelijk gezag. Waarachtig, tot welken vreemdsoortigen eerbied worden we dan
uitgenoodigd?’
Wat gelijkt dit machiavelisme wel aan den gansch oprechten eenvoud van den helderen
leerling van den Engel der School? Neen, Mijnheer, 't is waarachtig niet die Vorst, dien hij
dient.
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zal, in de handelwijze van Maritain tijdens de droeve gebeurtenissen van het
afgeloopen jaar, de volmaakste waardigheid erkennen en de bewonderenswaardigste
gehechtheid aan het algemeen welzijn. Meer nog, de Action Française heeft in deze
beslissende ontmoeting geen beteren vriend gehad dan hij, als ten minste, de beste
vriend hij is die, in zulke gewichtige omstandigheden, aanraadt te doen wat het beste
is.
Dat is nu zijn belooning. En men moet daarover niet verwonderd staan. In zulk
soort zaken zijn het altijd mannen van verschillende rassen en van zeer ongelijke
waarde, die tegenover elkaar komen te staan. Dat maakt de slechte wending
begrijpelijk die ze zeer spoedig nemen. De objectieven zijn niet dezelfde, de zielen
evenmin. En het zou dwaasheid zijn te verwachten dat de mindere den meerdere
begrijpt, omdat begrijpen, op zedelijk gebied, is, eeniger mate gelijk zijn. Een vrije
geest, een groot hart moet er zich dus aan verwachten dat hij zal miskend worden
door, en te lijden hebben van die lager of op zij staan. En ik geloof wel dat Maritain,
die zeer wel weet dat hij het hoogste standpunt verdedigt, zich hieromtrent niet de
minste illusie gemaakt had.
Toch noemt deze gezichtslooze R.T. zich katholiek, en beter zelfs dan de Paus,
katholiek van het Concilie en van den, ongetwijfeld, beter ingelichten Paus, beter in
elk geval dan de katholiek van gisteren die de bekeerling Maritain is(4). Bisschop
Cauchon, met den brandstapel die aan zijn naam vastzit erbij, was ook Katholiek,
en Philip de Schoone met zijn rechtsgeleerden en de ijzeren vuist van zijn kanselier,
moordenaar Nogaret, was het niet minder, evenals de gallikaansche Lodewijk XIV
met zijn schismatieke ‘vrijheden’, en zijn ‘artikels’ van verscheuring en dood. Daar
zijn van die oudheden die men beter zou doen niet op te roepen.
Om alles in een woord te zeggen, 't is eenvoudig, met uiterlijkheden en
toevalligheden die verschillend zijn, de kwestie van het Bovennatuurlijke waar het
hier over gaat, meer exact nog, van den geest van geloof en van den geest van liefde,
die alleen in staat zijn de ware gehoorzaamheid voort te brengen.
Onder den schijn van ‘feiten’ van ‘werkelijkheden’. van ‘logika’, zelfs van
‘vaderlandsliefde’, van ‘verstandelijkheid’ en van ‘orde’, is het de gevallen natuur,
het vleesch en het bloed en de rede, die weigeren uit zichzelf te treden en buiten hun
geborneerd kringetje, die

(4) Bekeerd toch al sinds een kwart eeuw, en thans zwaar geladen met werken en bewezen
diensten. Ik zou wel eens willen weten wat R.T. op dit gebied kan aanwijzen.
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in opstand komen tegen den geest Gods en tegen de Kerk van God, en die er zelfs
toe komen ze te verloochenen op een der meest essentieele punten. De laatste
eindterm, waar de Action Française naar toe stuurt op den weg van rationalisme en
van vrij onderzoek waarop ze zich thans heeft begeven, is niets meer noch minder
dan openlijk beleden ongeloof en ongodsdienstigheid.
Dit verschrikkelijk gevaar heeft ze altijd in haar flanken verborgen zitten gehad,
door het feit zelf van het ongeloof en van de ongodsdienstigheid, onder sommige
vormen ten minste, van haar leider en hoofd Charles Maurras. Om niet den schijn te
hebben er een, op het laatste oogenblik geformuleerde overtuiging op na te houden,
ben ik zoo vrij hier eenige regels aan te halen, die ik als slot schreef aan een artikel:
‘Une Leçon à tirer de la querelle Maurras’, in de ‘Cahiers de la jeunesse catholique’
(Leuven) van den 5en December 1925: ‘In afwachting’, zoo schreef ik ‘(want we
zijn wachtende) moet er op een groot gevaar, in hem, gewezen worden. Maurras is
de mensch-geworden logika, heeft Maritain gezegd, het methaphysisch gebied
natuurlijk uitgezonderd. Maar juist deze logische kracht in het betrekkelijke, is zijn
gevaar. Van een langdurigen invloed van Maurras vrees ik, vooral op jongelingen,
een verstoffelijking, een rationalisatie van den geest, die in hen den bovennatuurlijken
zin verstompt(5). Hij drijft hen te veel naar de zuiver-natuurlijke causaliteit. Men kan
er hem een verwijt van maken dat hij enkel dat licht heeft. Het onze is tweevoudig,
en het eene pakt juist in het andere, waaraan het onderworpen is. Met andere woorden,
wij leven van mystiek, altijd gereed om de aarde te verlaten voor den hemel, en zelfs
niet - tenzij om wille van onze groote ellende - rondgaande zooals de anderen, op
deze aarde wier gedaante weldra voorbijgaat...’
GEORGES VALOIS zei me eens dat het pijnlijkste uur dat de Action Française zou
beleven, slaan zou, zoodra ze de macht zou hebben veroverd met behulp van
vaderlandsche, maar ongeloovige bondgenooten: zij zou zich alsdan te verdedigen
hebben tegen het antiklerikalisme van deze laatsten, die voor den dag zouden komen
met dringende eischen, steunend op de bewezen diensten. De beproeving heeft zich
juist anders om voorgedaan, maar het ongeloof heeft er zijn leelijke rol gespeeld.
‘Alzoo’, schrijft Maritain, ‘had de Action Française op haar weg den steen ontmoet
die redding brengt of die struikelen doet; een keuze

(5) Het zou niet moeilijk zijn in ons land en bij onze studeerende jeugd zeer betreurenswaardige
rechtvaardigingen te vinden van die vrees, toch maar - gelukkig - kleine schaduwvlekken in
een helder verlicht geheel.
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moest gedaan, waarbij de bovennatuurlijke geest den voorrang moest hebben. Die
keuze is langs den verkeerden kant gedaan. Men staat er minder verwonderd over
als men rekening houdt met dit grondbeginsel dat een gemeenschap, als zoodanig,
nooit meer vermag dan haar hoofd. Bijgevolg, het hoofd hier zelf ongeloovig zijnde,
beschouwde zich als in geweten verplicht zich te onthouden. Op het gewichtigste
oogenblik van haar bestaan, bevond zich de politieke gemeenschap Action Française
alzoo beroofd van die uiterste beslissingen, die alleen kunnen genomen worden door
het hoofd in zijn eenzaamheid met God. Zij was aan zich zelf overgeleverd; en hoe
diep godsdienstig ook de gevoelens waren van veel harer leden afzonderlijk; als
gemeenschap had ze geen verhevener drijfveer van aktie, dan den geest dien ze had
van haar hoofd’(6).
Deze R.T. wien de allereerste moed zijner indentiteit ontbreekt, verwijt niet temin,
met heel veel aanmatiging, aan Maritain dat hij behendig de voornaamste moeilijkheid
van zijn onderwerp ontduikt, die bestaan zou in het ‘aantoonen van de stevigheid,
de juistheid en de rechtvaardigheid der motieven om dewelke, zegt hij, wij veroordeeld
zijn’. Hij veinst in deze onthouding - die, feitelijk, hoegenaamd niet is zooals hij ze
voorstelt aan al te vooringenomen lezers - een radikale zwakheid te zien, een
‘afstand-doen (démission) van het verstand.
Drogrede.
Er is maar een verstand, als men katholiek is: dat is zich, als zoodanig, wel te
gedragen. Nu, de rangorde en de ondergeschiktheid zijn de fondamenten zelf van
de, niet enkel bovennatuurlijke, maar ook van de natuurlijke orde. De tucht der Kerk
verwerpen, is afbreken met het geheiligde, is den zegen van de gehoorzaamheid
verachten en afhollen naar de anarchie. De ‘hervormer’ Luther is niet anders
begonnen. Dat willen de ‘liberalen’ van de Action Française niet meer inzien, sinds
hun dat verschrikkelijk hindert. Als er echter een grondbeginsel buiten twijfel staat,
is het wel dat. Maritiain heeft trouwens gezorgd het vast te stellen in een zeer schoone
theologische samenvatting, die het eerste deel van zijn boek, en de basis ervan
uitmaakt(7).

(6) blz. 87-88.
(7) Les Deux Pouvoirs. Iedereen zal wel begrijpen dat MARITAIN enkel heeft willen uitleggen
de traditioneele leer der Kerk, in de lijn van zijn boek en van het bijzonder doel dat hij
nastreefde. Vaststellen heeft hier, in mijn pen, hoegenaamd niet de zin van: bewijzen voor
den eersten keer, dat spreekt van zelf. Overigens, ziehier hoe de wijsgeer zich uitdrukt in
zijn voorwoord: ‘Het weze den schrijver toegelaten hier de laatste woorden te hernemen van
zijn meester THOMAS VAN AQUINO. Hij hoopt, niets geschreven te hebben dat de goddeijke
waarheid beleedigt. Maar als hij het gedaan heeft, is het uit onwetendheid, en hij is niet
halsstarrig in zijn meening; en als hij iets verkeerd heeft gezegd, laat hij alles over aan de
verbetering van de heilige Roomsche Kerk.’
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Wat inderdaad, volgens het gezond verstand, van belang was, was vooreerst het
bestaan te bewijzen en den aard van de Pauselijke machten, en vervolgens doen zien
dat ze absoluut toepasselijk waren op het geval van de Action Française. Dat is het
onweerlegbaar werk dat Maritain verrichtte met een overvloed van bewijzen, en een
betoogende kracht die werkelijk verheven zijn.
Hem daarna vragen, in 't bijzonder het onderzoek te hernemen van de ‘stevigheid,
de juistheid en de rechtvaardigheid van de onmiddellijke beweegredenen’ der
veroordeeling, 't is te zeggen, zijn oordeel te vellen over zijn rechter - en dien van
ons allen - dat is hem uitnoodigen den rug te keeren aan alles wat hij zelf zoo juist
heeft vastgesteld en dat radikaal tegen te spreken, en dus zich aan te stellen niet alleen
als een groote dwaas, maar nog als een enorme lomperd. Dat, o R.T., zou een
pyramidaal afstand-doen zijn van het verstand!
Maar men ziet al te duidelijk het belang waardoor deze afbreker van het gezond
verstand zoowel als van de katholieke tucht wordt aangezet om de kwestie te
verplaatsen, door een vernieuwd spitsvoudig procédé van de jansenisten, en dat
bestaat in het toegeven, in princiep, van de algemeene noodzakelijkheid te
gehoorzamen in dit of dat bijzonder geval, maar in het loochenen dat het hier over
dat geval gaat, - ofwel omgekeerd, in het in-herinnering brengen dat er gevallen zijn
waarin gehoorzaamheid weigeren gewettigd is, en het beweren dat men wel degelijk
met zulk een geval te doen heeft. Men is trouwens nog verder gegaan door
schaamteloos ongehoorzaam te zijn, en door plechtig te verklaren dat men, met gerust
geweten, de ‘fransche getrouwheid’ hooger stelde dan de getrouwheid kort en goed.
Men stelde, wel is waar, tusschen de twee een absoluut onbillijke strijdigheid vast
door, tot dit doeleinde, van de Action Française de conditie zelf te maken van het
voortbestaan van Frankrijk. Op dezen verkeerden weg, hebben katholieken van naam
er zelfs niet voor teruggeschrikt om, voor het aanschijn der wereld, met hun ‘uiterst
onrechtvaardige beweringen’(8) den algemeenen vader, den stedehouder van Jezus
Christus te gaan in 't aangezicht slaan. Zij hebben, om het verwijt te hernemen dat
Lacordaire richtte tot Montalembert die een oogenblik door Lamennais was
meegesleurd, ‘liever een man gevolgd dan wel het gezag, eerder aan het talent

(8) Pius XI.
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geloof geslagen dan aan den H. Geest.’ Na eenige tientallen van jaren ten hoogste,
zal de man waar het nu over gaat, dood zijn en velen onzer met hem. Maar de H.
Geest gaat niet voorbij, noch Zijne Kerk, en men zal wel zien welk oordeel de
onomkoopbare Geschiedenis dan zal hebben uitgesproken over het konflikt dat
sommigen onzer tijdgenooten thans zoo heftig beroert.(9).
Maritain heeft den vinger gelegd op de kwaal die deze smartelijke
gedachte-openbaring van vele harten(10) heeft mogelijk gemaakt, en 't is een geestelijke
degradatie, die ‘uitkwam op wat men noemen mag het politiek naturalisme’. ‘Zou
de aanstoot, dien veel zielen namen toen ze, de Action Française veroordeeld ziende,
meenden dat de zaak zelf van het Katholisisme en zijn geestelijke waarden in gevaar
verkeerden, mogelijk geweest zijn als een zekere, gansch rationeele opvatting van
de Kerk beschouwd in “al het overige dat wordt toegeworpen” en opgevat als
bewaarster van de menschelijke orde en van de latijnsche beschaving zooals Maurras
die opvat, niet, praktisch, in hun gedacht meer waarde had gehad dan de toetreding
van bovennatuurlijk geloof, tot wat de kerk essentieel is: het mystiek lichaam van
Christus? Zou het gewetensdrama dat hen folterde, zoo wreed geweest zijn, als ze
de Kerk niet beoordeeld hadden volgens een gansch menschelijke wijsheid en als
een macht van deze wereld, wier ondersteld konflikt met het vaderland van dan af
onoplosbaar werd?’(11).
*

**

Doch Maritain bepaalt er zich niet bij, aldus ieder ding op zijn plaats te zetten; hij
trekt nog de levende les uit de gebeurtenis, ‘les die

(9) ‘Schrijvers, wier verstand gauw alarm roept en inderdaad gauw geschokt blijkt vreezen zeggen ze - een scheiding tusschen de Kerk en het verstand. Dat liedje is al zoo dikwijls
gezongen, vooral in de tijden van het liberalisme en van het modernisme. Maar zonder succes,
want het verstand kent zijn vaderland. Ten tijde van den Syllabus, waren er tal van verstandige
lui, d.w.z. lui, die dachten dat ze verstandig waren, die de veroordeelingen van den Paus
veroordeelden, en dachten dat de Paus, door zich te verzetten tegen “brachten van den
vooruitgang” die de Kerk zou hebben moeten tot zich trekken, den gods dienst naar zijn
ondergang voerde. De tijd is voorbijgegaan, de rechtvaardigheid, de opportuniteit van het
ingrijpen van Pius IX worden iederen dag met meer glans en luister bewaarheid.’ (blz. 97).
(10) ‘Niets moest duidelijker openbaar maken hoe de zaken stonden, dan de gebeurtenissen zelf;
deze gingen, volgens het droeve woord van Pius XI, de gedachten van veel harten openbaren’.
(blz. 91).
(11) blz. 92-93.
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zonder eenigen twijfel heel wat verhevener is dan het geval zelf dat ze uitlokte’. Deze
smartelijke krisis leert ons vooreerst hoe gevaarlijk het is, voor de katholieken, zich
te verlaten op een ongeloovigen leider, in zoodanige omstandigheden dat hij over
hen een ‘absoluut verstandelijk principaat’ kunne uitoefenen.
Opdat deze krisis niettemin ten goede keere, is het noodig dat ze worde ‘een krisis
van vrijmaking, van bevrijding. Het is noodig dat het spiritueele zich losmake van
de aardsche snoeren, die dreigden het vast te binden. Wij moeten begrijpen dat de
menschelijke en politieke middelen, hoe belangrijk ze ook wezen in de tijdelijke
orde, de allerzwakste zijn waar het de uitbreiding geldt van het rijk Gods, en dat,
naarmate de wereld uit elkaar valt, ze in deze orde zullen verschijnen als van langs
om meer onvoldoende. Wij moeten begrijpen dat elke politieke aktiviteit, hoe
noodzakelijk ze ook moge zijn, op een menschelijk en partikulier plan staat, waar
de godsdienst gezagvol mag tusschenkomen ter verdediging van het geestelijk goed,
maar waar hij nooit of nimmer zijn eigen onafhankelijkheid zou kunnen vaarwel
zeggen’.(12).
Dat is het princiep zelf van de Katholieke Aktie, zoo voortdurend door den Paus
voorgeschreven als het waarachtige middel om deze in nood verheerende wereld te
redden. Het is er heelemaal niet om te doen geen belang meer in dit aardsche te stellen
en zich als zuivere geesten te gedragen; men late u toch zulke absurditeit niet
verkondigen. Maar het gaat er om, voor alles, zich duidelijk bewust te worden van
de absolute superioriteit van de plichten die de onze zijn als leden van de Katholieke
Stad, boven die op ons rusten als katholieke leden van de aardsche stad, en deze,
bovennatuurlijk, aan die ondergeschikt te maken.
Het gaat er nog veel minder om, naar links te gaan - en zij die te dezer gelegenheid,
heimelijk hopen op een triomf van het Demokratisme en van de verderfelijke ideologie
die het in zich sluit, zullen, zonder eenigen twijfel, vreemd staan opzien. Noch links,
noch rechts, maar boven, heelemaal in de hoogte, in excelsis, volgens de zuivere lijn
van den Geest die in alle punten waar ze doorgaat, de enge poort van het Evangelie
binnentreedt. Dat is onze strenge plicht en 't is van een essentieel belang dat we ons
bewust worden, van wat van ons eischt de geweldige en geduchte onzekerheid van
het huidig oogenblik.
‘De menschen van dezen tijd zijn geroepen tot een integrale her-

(12) blz. 102-103.
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stelling der christelijke waarden, tot een universeele heruitvinding van de orde.
Gansch de barbaarschheid van de naturalistische en goddelooze wereld - zij weze
kapitalist of kommunist - moeten ze uit hun gedachte wegwerpen: niet alleen op
politiek gebied, maar ook op economisch en maatschappelijk terrein, dat bedorven
is door het regiem van de vruchtbaarheid van het geld, en ook op het terrein der
internationale betrekkingen, en ook, en wel voor alles, op het terrein van het
verstandelijk en van het godsdienstig leven. Er is geen waarachtige en volledige orde
van het menschelijk leven zonder het primaatschap van de gratie en van de liefde...
Als de vereeniging der harten waarnaar gestreefd wordt, niet tot stand komt in de
theologische liefde, die bestaat in het beminnen, met een zelfde liefde, van God om
hem zelf, en van den mensch om God, dan zal bitter zijn de ontgoocheling.... In
waarheid, de orde waarnaar wij streven, heeft verstand voor grondslag en liefde voor
doel; wij zien ze tegelijk hangend aan de bovennatuurlijke liefde en steunend op de
gedoopte rede’.(13)
Aan deze integrale restauratie van de christelijke waarden kon men met alle recht
gelooven dat de Action Française meewerkte ‘van buiten af’ krachtdadiger dan wie
ook, en flinker zelfs dan sommige katholieken of katholieke groepeeringen van links.
Ze kunnen niet geloochend worden, de bewezen diensten, die het trouwens aan de
geschiedenis toekomt met juistheid te schatten.
Feiten zijn feiten.
Onmogelijk nochtans, zonder klaarblijkelijke vergissing, kan men zich indenken
dat deze restauratie integraal door de Action Française kon verwezenlijkt worden.
De besten onder haar aanhangers hebben het nooit geloofd. Zij hoopten dat, meer en
meer, de katholieke geest waarlijk de ziel der beweging zou worden, en sommige
merkwaardige aanwinsten schenen die hoop te wettigen. Zij zelf meenden een rol te
moeten spelen in die geestelijke bekroning(14). In ieder geval, een even rechtzinnig
als eminente ‘vriend’ van de Action Française, Kardinaal Billot, aarzelde niet
krachtdadig een zelfde overtuiging te uiten in het merkwaardig intervieuw dat hij
omstreeks 1sten Oktober 1925 toestond aan E.H. Kanunnik Picard, algemeen
aalmoezenier van de A.C.J.B. en Apostel van de Action Catholique: ‘Wilt gij heel
mijn gedacht kennen, dierbare vriend, ziehier dan: hoe heilzaam ook die beweging
van Action Fran-

(13) blz. 109-110-111.
(14) Cfr. Une heure avec Henri Gheon (in fine). Ik heb den tekst niet bij de hand, en haal hem
daarom niet aan. Maar de zaak wordt er zeer duidelijk in gezegd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

236
çaise zijn moge, van haar zullen toch geen volledige oplossingen komen. Zij kan
wel aan de kerk en aan het Katholicisme hun aandeel laten, toch vraagt ze hun niet
haar princiepen. Ongetwijfeld zal ze hebben bijgedragen, machtig wellicht, om betere
tijden voor te bereiden, maar de ware redders zullen antiliberalen zijn, vijanden van
de politieke demokratie en eenvoudigweg en volledig katholiek’.(15).
Want we zijn gekomen op een tijdstip van de wereld dat meer dan een
overeenkomst vertoont met den tijd toen de Kerk uit de katokomben ging te voorschijn
komen. Men zou zelfs somwijlen kunnen gelooven, dat ze er opnieuw zal binnengaan.
Het tragisch verschil nochtans, is dat de haat van het heidendom voor Christus' Bruid,
slechts de haat - hoe bloedig ook - was, van het vleesch en van het bloed, terwijl de
haat van de moderne wereld, ‘die niets anders is dan een ongeloovige wereld’(16) de
onverzoenlijke en doodelijke haat is van een menigte afvallige hoofden en harten.
In de geweldige konflikten van onzen tijd zijn het, op slot van rekening, het zuivere
goed en het zuivere kwaad die elkaar uittarten tot een strijd op leven en dood, en het
apokalyptisch uur schijnt wel aangebroken te zijn, waarop Satan de wereld wil ziften.
Daarom ‘zal de restauratie der orde integraal Christelijk zijn of ze zal niet zijn.’(17)
En daarom ook is het van het hoogste belang, vandaag, ‘zijn verstand en zijn hart op
te heffen tot de hoogte van de algeheele waarheid’(18)
Ik weet het wel: deze les zal niet praktisch schijnen voor hen, op wie het
onmiddelijke te veel vat heeft. De behendigen zullen onder elkaar lachen over zooveel
jeugd, het woord naïeveteit zal worden uitgesproken, historische precedenten zullen
worden ter hulp geroepen, hoog zal worden opgeloopen met de meening van die of
die kanselarij, de geautoriseerde getuigenis van dezen of dien schrijver, van dezen
of genen prelaat zal worden aangehaald; de min of meer bedekte kapitulatie van de
pauselijke politiek zal voor heel binnen kort voorzegd worden; vooral zal men zeggen
dat het boek van Maritain te zuiver theoretisch is, en dat het tot niets leidt, - of liever
dat alles is reeds gezegd en men zal het blijven zeggen.
Nochtans de realisten, de echte, spreken alzoo niet. De middeltermen, de
noodmiddels, de berekeningen van de behendigheid doen een

(15)
(16)
(17)
(18)

Le XXe Siècle, Woensdag 7 Oktober 1925.
Joseph de Maistre.
blz. 116.
blz. 112.
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korten tijd in 't leven blijven, waar stuwen dan bliksemsnel naar den ondergang en
den dood.
Tusschen de twee politieken, die van de aarde en die van den hemel, is er altijd
moeten gekozen worden, en ook was het altijd het kleine aantal dat de goddelijke
wijsheid verkoos boven de menschelijke, daarbij overigens zeer goed kennende de
zwakheid, en zelfs, in sommige gevallen, de onwaardigheid van het menschelijk
gedeelte der Kerk, en zonder zich iets te verbloemen van de ingeloopen gevaren.
Hier, is alles te nemen of te laten, en het hemelrijk gaat men niet binnen zonder hem,
en zonder zich zelf geweld aan te doen, en zonder zich gelijk te maken aan de kleine
kinderen, en aan hen voor wie Jezus zijn hemelschen Vader dankte hun geopenbaard
te hebben, wat Hij voor de geleerden en de wijzen verborgen heeft. Ja, 't gaat hier
wel degelijk over een ‘geest’, geestige R.T.! Maar 't is met dien geest dat de Twaalf
Visschers van Galilea, die niets attisch aan zich hadden, in zekeren zin de wereld
veroverd hebben, die rond de middellandsche zee en ook de overige. Dat men nooit
vergete dat die groote fransche orde, in wier naam men voorgeeft ongehoorzaam te
zijn, steunt, in het beste wat ze heeft, op hen in de allereerste plaats, op den stoel
van Petrus nl. en niet op ‘Gallikaansche Vrijheden’ door Maritain zoo wel, met hun
echten naam: ‘gallikaansche dienstbaarheden’ geheeten.
*

**

Daarna zijn aandachtigen blik over de uitgestrekte tegenwoordige wereld latende
rondgaan, bespreekt de katholieke denker de groote problemen, waarvoor het
primaatschap van het geestelijke alleen, den sleutel kan aan de hand doen.
Achtereenvolgens blijft hij stilstaan bij de kwestie van de Hereeniging der Kerken,
en bij die, gesteld door de betrekkingen van het Oosten en het Westen.
Wat al treffende en diepe inzichten, wat al juiste inlichtingen, wat al kostbare
dokumenten worden daar door hem verzameld!
En hij besluit zijn boek op den top, van waarop alles zichtbaar wordt in zijn
waarachtig licht, waar alles zijn echte beteekenis krijgt, en waar alleen alles kan
worden opgelost: op den heiligen berg van de beschouwing waarin onze vereeniging
voltooid wordt, in de eenheid van het mystiek lichaam. Daar alleen, in de zuivere
leer en in de zuivere liefde zullen de Katholieken zich kunnen vereenigen om
krachtdadig te ageeren
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op deze verdwaasde en bedorven wereld. Daar alleen zal gelukkig kunnen voltooid
worden de eenheid, ‘noodzakelijker nog dan die eenheid van allen in de aktie - die
er trouwens een superieure voorwaarde van is - de onzichtbare eenheid van eenigen
in de beschouwing, in die wijsheid “waarmee alle goederen den mensch toekomen
en die hem deelgenoot maakt van de vriendschap Gods”. Dat is het, wat voor alles
ge ischt wordt door den kwellenden angst van den huidigen tijd. De wereld vraagt
heiligen. Als de katholieken haar niet geven wat ze vraagt, des te erger voor hen en
voor allen, zij zal op hen wraak nemen, en haar troost zoeken bij den duivel...’(19).
Ongetwijfeld zullen ze niet zeer talrijk zijn, die dezen oproep zullen willen
beantwoorden.
Maar ‘wie heden niet begrijpt, zal wellicht morgen begrijpen. En dan, zooals Pascal
zegt, wij hebben geen zending ontvangen om de waarheid te doen zegevieren, maar
wel om voor de waarheid te strijden’.(20)

(19) blz. 177.
(20) blz. 179.
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Spaansche Kronijk.
Bij het verschijnen van zijn boekje ‘De Spaansche Letterkunde in vogelvlucht’ (1912
- Verhandeling Nr. 150 van de Kath. VI. Hoogeschooluitbreiding) loofde hier Dr.
Jul. Persijn, in een zijner kronijken ‘Over Letterkunde’ (Spanje, D.W. en B., Juli
1912, bl. 86) ‘onzen novellist Jozef Simons, omdat hij onze menschen binnen deze
vlot geschreven 42 bladzijden veel dingen vertelt waarvan ze anders niet zoo
gemakkelijk iets vernemen.’
Nu dit boekje herdrukt wordt als bijlage aan zijn bekend reisverhaal ‘In Spanje’(1)
vroeg onze medewerker Jozef Simons aan een zijner Spaansche vrienden het werkje
te willen aanvullen met een bondig overzicht der Spaansche literatuur van heden.
De Madrileensche dichter Pablo Sàenz de Barés, doctor in de rechten, rechtskundig
adviseur van den Spaanschen Boerenbond - om hem als letterkundige met een woord
aan onze lezers voor te stellen: een Spaansche Aug. Van Cauwelaert - voldeed gaarne
aan dit verzoek en verklaarde zich tevens bereid om regelmatig kronijken over de
Spaansche letterkunde in te zenden bij Dietsche Warande.(2)
Zoo hebben wij het genoegen hieronder dit ‘kijkje over de Pyrenee n’ af te drukken,
waarmede onze nieuwe medewerker Pablo Sàenz de Barés - dien we hier hartelijk
welkom heeten - beantwoordt aan een dubbel doel.

(1) Herdruk ter pers bij ‘De Vlaamsche Drukkerij’, Minderbroederstraat, Leuven.
(2) Pablo Sàenz de Barés, geboren te Segovia op 29 Juni 1878, studeerde de Rechten te Barcelona,
waar hij zich vestigde en het dagblad ‘Gaceta de Cataluña’ stichtte, dat hij lange jaren
bestuurde.
Zijn naam Is letterkundige dankt zijn goeden klank vooral aan het bundel mooie gedichten
‘Mis tres Amores’ en het drama in verzen ‘El dos de Mayo’ Aan nagenoeg alle Spaansche
tijdschriften heeft hij medegewerkt. Sinds een twaalftal jaren beperkt hij zich meer en meer
tot de journalistiek. Hij verblijft thans te Madrid, waar hij in onderscheidene dagbladen,
onder den deknaam Fernando, artikels schrijft die regelmatig door de meeste katholieke dagen weekbladen van de provincie worden overgenomen.
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Een kijkje over de Pyreneeën.
Het afsterven van Blasco Ibanez biedt mij een gepaste gelegenheid om mijn Kronijken
in Dietsche Warande en Belfort in te zetten.
Palacio Valdés, die andere beroemde romanschrijver, die op het graf van IBANEZ
een uit-het-hart-komende lijk- en lofrede uitsprak, waarin nochtans de juiste maatstaf
aan het letterkundig werk van den grooten afgestorvene werd aangelegd, vergeleek
dit bij het oeuvre van Pereda en Perez Galdos. Schrijvers van de vorige eeuw deze,
doch nog zoo dicht bij ons en tevens reeds zoo ‘vereeuwigd’, dat het onmogelijk is
den stand onzer huidige literatuur te overschouwen, zonder hun namen voor oogen:
hun geest is het die voortleeft, niet alleen in hun eigen werk, maar ook in dat van
wie bij hen in de leer zijn geweest. PALACIO VALDÉS zelf - die dit jaar zijn ‘gouden
bruiloft met Dame Literatuur’ vieren zal - heeft immer het voetspoor van PEREZ
GALDOS gedrukt, eerder als gelijke dan wel als epigoon.
En met de namen van deze vier: PEREDA, PEREZ GALDOS, BLASCO IBANEZ,
PALACIO VALDÉS, hebben we de rasechte vertegenwoordigers van den modernen
typisch-Spaanschen roman. In hun boeken vinden we al het karakteristieke van de
Spaansche gemeenschap, onze typen, onze zeden, onze taalschakeeringen, onze
traditie, ons wezen zelf. De eene geeft meer kleur, de andere meer zielsontleding;
de eene is meer schilder, de andere meer wijsgeer, doch alle vier zijn ze op en top
Spaansch in hun bouw - ofschoon geen enkele de evenknie mag genoemd worden
van Valera, met zijn gesmedige taal, zijn diepgaande analyse, zijn fleurig
beschrijvingstalent.
Valera en Alarcon zijn de twee grootste figuren van den Spaanschen roman der
vorige eeuw.
*

**

Maar ons opzet was niet te spreken over de letterkunde der vorige eeuw, wel over
de huidige; men kan echter onmogelijk de hedendaagsche literatuur benaderen zonder
te gewagen van het vorige geslacht: immers, zoo de vaders, zoo de zonen.
Blanco Ibanez kunnen wij met één woord kenschetsen: colorist van de bovenste
plank, maar ook niets meer. Zijn palet schitterde van overdadige kleuren, maar diepte
geven of teekenen kon hij niet.
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Daarbij als woordkunstenaar ging hij mank aan dit gebrek: hij kende zijn taal niet.
Zijn boeken, hoe expressief ook, vlot en spontaan van stijl, zijn over 't algemeen
slecht geschreven, krioelen van taalfouten. Zijn beste werken zijn dan ook die, waarin
hij kleur kon geven, niets dan kleur: ‘Flor de Mayo’, ‘Arroz y tartana’, ‘Onder de
Oranjeboomen’, ‘De Hut’, ‘Canas y barro’, enz. Waar hij wil optreden als denker en
psycholoog, in zijn ‘romans à thèse’ zooals ‘Sonnica la cortesana’, en ‘De vier ruiters
van den Apocalypsus’, moet hij het afleggen tegen in de eerste. In alle trouwens geeft
hij aan de taal van Cervantes menige kreuk, gezwegen dan van zijn antigodsdienstige,
zooals van zijn revolutionnaire strekking.
Minder schitterend als colorist, maar met een dieperen gedachtengang en minstens
even rake schildering, staat daar Palacio Valdés, even levenskrachtig, even productief.
Als zijn meesterwerk wordt geroemd: ‘Zuster San Sulpicio’. Wij onderschrijven dit
oordeel niet. Zeker, het werk munt uit door atmosfeer, opmerking en ontleding, maar
in den bouw is veel kunstmatigs. Wij stellen zijn ‘Verloren dorp’ en zijn ‘Roman
van een Romanschrijver’ die aan Pereda herinneren, veel hooger. De hoedanigheden
die men in ‘Zuster San Sulpicio’ bewondert, kan men in even hooge mate in al zijn
scheppingen weervinden.
Onder de levende romanschrijvers die beide meesters naar de kroon steken, dienen
vermeld: Hoyos Vinent, Perez Ayala, Gabriel Miro, Acosta, Concha Espina en, met
een gansch eigen genre, Fernandez Florez.
Eén woord slechts over elk van dezen. Zoo wij niet gewagen van anderen, him
minderen of gelijken, is het omdat ze allen kunnen ondergebracht worden in de school
of groep waarvan dezen de voormannen zijn.
Hoyos Vinent, de realistische en weinig kiesche schrijver, verkiest het
onverkwikkelijke, Fransche realisme van Zola, boven het reinere, Spaansche van
PEREDA.
Perez Ayala, meer denker dan ‘copieerder des dagelijkschen levens’, schrijft een
mooie taal, maar zijn strekking is niet altijd van een verregaande lichtzinnigheid vrij
te pleiten.
Gabriel Miro, de purist die zijn woorden op een schaaltje afweegt,
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die alles prijsgeeft om zijn taal ten uiterste te kastijden, bereikt dan ten slotte een
zulk ingewikkelden stijl dat deze er alle natuurlijkheid bij inschiet. En daar hij vele
vrienden en navolgers telt, grijpt de kwaal vlug om zich heen!
Acosta is de gevierde schrijver van tal van losse, niet altijd zeer verzorgde,
zedenschetsen. Hij moge nog een zoo weinig kiesch onderwerp behandelen, op tijd
en stond weet hij handschoenen aan te trekken.
Concha Espina, een vrouw met een zeer mannelijken stijl, beschikt over een rijke
taal, is rasecht Spaansch in haar schildering en dialoog, hoewel zij het in den bouw
van haar verhalen niet altijd zeer nauw neemt met de logica en de realiteit.
Bij Fernandez Florez, een humorist die houdt van ironie, zijn wij geneigd aan
Dickens te denken - o, zeker zijn schrijfwijze is anders, maar toch heeft hij er veel
van weg.
*

**

De hedendaagsche Spaansche tooneelliteratuur? In vier of vijf namen houden we
haar geheel: Benabente, de gebroeders Quintero, Marquina en Munoz Seca, waaraan
misschien Linares Rivas zou toe te voegen zijn. De overigen - waaronder meerdere
onzen eerbied afdwingen - ofwel zijn onvoldoende gevormd, ofwel dobberen
voortdurend tusschen slager en sisser, ofwel hebben nog geen werk met genoegzaam
relief voortgebracht om in een vlugge schets als deze een plaats te mogen opeischen.
Het ‘théâtre d'idées’, dat hier ten onzent nog vaak synoniem heet te zijn van
‘modern tooneel’, vinden wij verpersoonlijkt in Don Jacinto Benabente, die, zijn
zeventigjarigen leeftijd ten spijt, nog al de frischheid, al den levenslust der jeugd
heeft bewaard. Zijn meesterstuk blijft ‘Los intereses creados’, uitblinkend ver boven
zijn andere tooneelspelen, die alle toch sprankels meekregen van zijn genie. Een
zijner laatste scheppingen: ‘De vlinder die fladdert boven de zee’, is een parel van
gedachten- en vormschoonheid en zou volstaan om een letterkunde te adelen.
Munoz Seca nu is veruit de vruchtbaarste onder al onze tooneelschrijvers:
maandelijks schudt hij twee, drie stukken uit zijn mouw! Zijn fabricatie draagt een
eigen stempel: hij beoefent uitsluitend het comische, meer banale genre, dat in Spanje
‘astracan’ wordt geheeten
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en dat enkel teert op ‘jeu de mots’. Personen, toestanden, realiteit of fictie, 't is er al
maar om de kwinkslagen. De ‘dichterlijke vrijheden’ in dit genre zijn vele! Het gaat
er enkel om den lachlust te wekken. Op dit gebied vindt MUNOZ SECA zijns gelijke
niet, binnen noch buiten Spanje's grenzen. En toch treft men in die intensieve productie
menig letterkundig en tooneelmatig knap werk. Vaak echter maakt hij het al te bont:
het valt hem ook moeilijk den gulden middenweg te bewandelen. Zijn twee beste
stukken heeten: ‘De wraak van Don Mendo’, een caricatuur van de riddertooneelen
uit de Middeleeuwen en, een zijner laatste, ‘Los extremos se tocan’, een caricatuur
van de moderne operetten.
Marquina, zeer productief ook, ziet alles dichterlijk en legt het vast in harmonische
deining. LOPE en CALDERON, meer bepaald nog ZORRILLA, zijn de klassieke peters
van zijn geversificeerd tooneel. Een zeer persoonlijken stempel nochtans draagt zijn
laatste stuk ‘La hermita, la fuente y el rio’, een model van dramatische poëzie, dat,
mits met smaak vertaald, onbesnoeid en ongewijzigd, in zijn geheel in gelijk welke
vreemde letterkunde kan opgenomen worden en er goed figuur zou maken.
*

**

In het voetspoor van MARQUINA staat Villaespesa, die jammer genoeg, aan het tooneel
al te weinig aandacht wijdt: zijn laatste werk ‘Alcazar de las perlas’, geschreven met
een schoon gevoel en een schitterend vers, bewijst zijn meesterschap.
Fernandez Ardavin, wiens tooneelstuk ‘Rosa de Madrid’ eenigen ophef maakte,
is nog niet voldoende met de tooneeltechniek vertrouwd noch met de virtuositeit die
van het tooneelvers wordt vereischt. Als tooneelschrijver komt hij wel nooit te staan
op het peil van Villaespesa en MARQUINA.
Met den naam Machado sluiten wij de rij der schrijvers van tooneelwerken in
verzen.
Deze vier laatste letterkundigen hebben ook als dichters, buiten het tooneel om,
waardeering en roem gevonden. Sedert den dood van Gabriel y Galan (+ 1905) en
het zwijgen van VICENTE MEDINA hebben wij helaas in Spanje geen werkelijk groot
dichter meer aan te wijzen.
Vermelden wij terloops ook de tooneelproeven van den fijnzinni-
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gen letterkundige, die schuil gaat onder den deknaam Azorin: hij schiep een eigen
‘superrealistisch’ tooneel, de lijn van IBSEN'S methode doortrekkend, op zijn Spaansch
dan. Zijn werk is gevallen als baksteen, omdat AZORIN, hoe academisch geschoold
ook en hanteerend een fijne pen, noch met het tooneelmatige, noch met den smaak
van het publiek rekening houdt.
*

**

Ten slotte een enkel woord over onze kronijk- en dagbladschrijvers, waaronder men
in Spanje vaak de beste ‘ridders van de pen’ aantreft. Twee onzer meest beroemde:
Gomez Carillo en SINESIO DELGADO, zijn onlangs gestorven. Enkele jaren geleden
ontviel ons ook ORTEGA Y MUNILLO, die in de dagbladpers een schrijver van aanzien
was geworden.
Hebben thans een besten klank, de volgende namen: GOMEZ BAQUERO, ZOZAYA,
GOMEZ DE LA SERNA, TIRSO MEDINA en enkele andere nog, die ieder naar eigen
aard en trant, de Spaansche literatuur, in haar breedsten zin genomen, eer aandoen
in ons hedendaagsch tijdschriften dagbladwezen.
Hiermede hoop ik wel een trouw, hoewel al te vluchtig beeld te hebben gegeven
van den stand onzer huidige letterkunde.
Een volgende maal bepalen we ons tot één schrijver of één werk, en graven we
wat dieper.
Madrid, 29 Januari 1928.
PABLO SAENZ DE BARÉS.
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Nederlandsche letteren.
Dr. H.W.E. Moller's Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde.
Kromme kritiek en valsche voorlichting.
De beknopte geschiedenis van DR. MOLLER had reeds in 1926 moeten verschijnen.
Le circulaires waren al uitgezonden over heel Nederland en de inteekeningen
stroomden binnen. Maar het jaar ging om en het boek kwam niet. DR. MOLLER was
nog steeds aan het schiften en afwegen en speuren naar ‘de geestelike wezenheid
van binnen’. Dus wachten. We zouden des te rijker worden beloond voor ons geduld.
Maar de maanden gingen voorbij en DR. MOLLER'S boek was er nog steeds niet.
Toen begonnen we wel een beetje te twijfelen... DR. MOLLER had meer dingen
opgezet die hij niet voltooid had. Maar neen het boek zou er komen, vóór einde 27
zeker, het was bijna klaar, en het zou iets heel bizonders worden. G. Kalff en J. te
Winkel en PRINSEN werden den bodem ingeslagen en van PROF. DE VOOYS zou niet
meer gesproken worden. We hebben dus gewacht, tot eindelijk in de eerste dagen
van '28 het boek - Het boek - uit den Tilburgschen hemel is neergevallen op mijn
schrijftafel. Ik ben er op gesprongen als de hongerige Israelieten op het hemelsch
manna. Maar helaas, waarde lezer, nooit heeft een boek mijn verwachtingen dieper
teleurgesteld en brutaler beschaamd. Vooraan heeft DR. MOLLER een inleidende
verklaring en verrechtvaardiging gegeven, van zijn opvatting en werkwijze: ‘Le
geschiedenis van de letterkunde, ook een beknopte, is de geschiedenis van de mens
en de menselike ziel, zooals die in schoonheid zich openbaart door 't woord. Ee mens
met zijn persoonlike zielestrevingen, en de gemeenschap der mensen met hun
gezamenlike strevingen, de mens en de levenshouding van de mens, daarheen gaat
onze belangstelling. Niet de fraaie vormen van buiten, maar eerst en vooral de
geestelike wezenlikheid van binnen, die naar buiten zich toont in z'n oprechte
werkelikheid, die zoeken we in al die menselike uitingen, waarvoor 't Nederlandse
woord noodzakelik middel geweest is. En alleen de uitingen, die de zui-
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vere weerslag zijn van 'n echt menselike inwendigheid, tekken ons aan en houden
ons vast’.
Met deze princiepsverklaring willen we gaarne akkoord gaan, maar de praktische
toepassing daarvan heeft DR. MOLLER, hoofdzakelijk bij de behandeling der moderne
literatuur tot een beschaming gemaakt. Deze literatuurgeschiedenis is de meest
verdwaasde en inzichtlooze, zij is, voor jonge mensen, de gevaarlikste en, voor ons
Katholieken tegenover andersdenkenden, de meest vernederende
literatuurgeschiedenis die ooit verschenen is.
DR. MOLLER doet me denken aan dien Jood die een geweer verkocht had met een
krommen loop en die, toen de kooper het gemerkt had en zijn geld terugeischte, 't
geweer niet terugnemen wilde, want het was nog beter dan een ander, zei de Jood:
je kon ermee om een hoek schieten. Deze beknopte literatuurgeschiedenis is kritiek
met een krommen loop.
DR. MOLLER heeft zijn boek ‘voltooid op Sint Gregorius de Wonderdoener,
Vondels Geboortedag’. Vader Vondel zal wel van alle connectie en
verantwoordelijkheid verschoond willen blijven. Maar van een wonderdoener heeft
DR. MOLLER zeker iets, al mist hij de heerlijke ruimheid en de ruime heerlijkheid
van den H. Gregorius. Want hij heeft het klaargespeeld om te schrijven over Van Nu
en Straks zonder zelfs het bestaan te laten vermoeden van Prof. VERMEYLEN;
om de Katholieke literatuur in Vlaanderen te bespreken, zonder eenmaal den naam
te vernoemen van DR. JUUL PERSYN;
om te schrijven over Vlaamsche Arbeid en Pogen en Ruimte maar Mej. BELPAIRE
en Dietsche Warande en Belfort totaal dood te zwijgen;
om over de vernieuwing van het tooneel in Vlaanderen uit te weiden zonder
eenmaal den naam van Herman TEIRLINCK te vermelden of een der Roomsche
jongeren. De eenige vertegenwoordiger van deze tooneelrenovatie is volgens DR.
MOLLER CYRIEL VERSCHAEVE, die daar niets mee te maken heeft.
T. VAN RYSWYCK en JAN DE LAET krijgen eenige waardeerende regelen, maar
van Pol DE MONT heeft DR. MOLLER nooit gehoord.
Hij wijdt een hoofdstuk aan ‘De Vlaamsche Tachtigers’, die hier nooit bestaan
hebben. Het grondig onderscheid tusschen de Nieuwe Gidsers en de Van nu en
Straksers is aan de partijdigheid van dezen literatuurhistoricus blijkbaar ontgaan.
Dat Katholieken als VAN LANGENDONCK en VERRIEST hebben meegewerkt aan Van
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Nu en Straks en Vlaanderen is voor hem een bewijs voor de vaagheid en onvastheid
hunner beginselen. Maar het zou DR. MOLLER tot eer hebben gestrekt indien hij
tegenover het werk van andersdenkenden met dezelfde ruimheid en eerlijke
waardeering had gestaan als de vrijzinnige VERMEYLEN tegenover de kritieken van
PROSPER VAN LANGENDONCK, die in Vlaanderen het sterkste stuk principieel
Katholieke kritiek gegeven heeft dat in heel onze moderne literatuur is aan te wijzen.
Hoe verschrompelen de houterige frazen van DR. MOLLER naast het gedragen, van
gedachten en gevoel geladen proza van VAN LANGENDONCK, die het Christendom
in zijn zuiveren vorm, het Katholicisme, als de eenige bronader beschouwde van het
groote synthetisch kunstwerk der toekomst.
In VAN LANGENDONCK'S verzen heeft hem trouwens alleen getroffen ‘de veelal
persoonlike stemmingen opgewekt door indrukken van buiten, vooral van de natuur
in bizonder verzorgden vorm’, maar voor de diep-tragische worsteling van dit groot
menschenhart is DR. MOLLER doof en blind gebleven.
De waarde - de voor een groot deel relatieve waarde - van KAREL VAN DEN
OEVER'S naoorlogsch werk, wordt buitensporig aangedikt, maar van KAREL VAN DE
WOESTYNE als dichter heeft DR. MOLLER sedert 23 jaar niets meer gehoord: ‘moeilijk
en duister is dikwijls zijn zoo uiterst individualistiese poezie. Z'n gedichten gaf hij
ook in veel Noord Nederlandsche tijdschriften; ze zijn gebundeld in Verzen (1905)’...
Maar van de tien dichtbundels die deze glorie onzer Vlaamsche literatuur sedertdien
verschijnen liet heeft DR. MOLLER niets vernomen.
Streuvels kan uit dit wondere boek vol verrassingen vernemen dat ‘hij zich
ontwikkelde onder de rechtstreekse invloed van Guido Gezelle's impressionisties
realistiese kunst’, en er bovendien de ontraadseling lezen van heel zijne kunst en
roem. ‘Streuvels, zegt DR. MOLLER, proeft de klank en 't rietme van ieder woord, en
bouwt ze tot reeksen aan elkaar’, precies als de keukenmeid die erwten aan elkaar
rijgt.
De eerste en laatste verzen van Jozef MULS - waaraan deze kunstcriticus nu een
beetje beschermend terugdenken moet - krijgen een speciale vermelding. ‘Ze geven
vooral stemmingslieriek van gevoelige aandoening, bewondert DR. MOLLER, in den
geest van GUIDO GEZELLE, Maar zwakker!’ Nou, het scheelt nog al wat.
PATER VAN MIERLO, die over HADEWYGH en de Nederlandsche
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mystiek dingen heeft geschreven waarvan door niet-Katholieken de bizondere
beteekenis werd herkend, gaat hij misprijzend of onwetend voorbij, maar PATER
KOPS, die naar DR. MOLLER'S eigen oordeel geen vers, geen schets, geen tooneelspel
van eenig bijzonder belang geschreven heeft, krijgt haast een halve bladzijde, alleen
omdat hij een verdienstelijke vertaling heeft gemaakt van DANTE'S Divina Comedia.
Maar PATER KOPS is medewerker van Roeping en Roeping is het tijdschrift van
MOLLER en MOLLER... is MOLLER.
De moderne Hollandsche literatuur is er trouwens niet beter aan toe dan de
Vlaamsche. DR. MOLLER schrijft over de Nederlandsche prozaisten, maar de grootste
prozaschrijver van heden A. VAN SCHENDEL wordt niet vernoemd;
Jonge menschen, als J. WALREE en PANHUYSEN, die nog slechts enkele wankele
gedichten hebben geschreven, worden speciaal vermeld, want ze hebben medegewerkt
aan Roeping, maar LOPOLD, een van de klassieke dichters dezer laatste eeuw, gaat
hij zwijgend voorbij.
De heele generatie van 1905 -10 met ISRAËL DE HAAN, ROLAND HOLST en anderen
zwijgt hij dood, zooals in de Vlaamsche literatuur AL. WALGRAVE, RICHARD MINNE
en VAN DE VOORDE en VAN HECKE en anderen onvermeld gelaten heeft.
HANS BRUNNING gaat strijken met den hoogsten lof, een heele bladzijde vol, maar
van DIRK COSTER wordt alleen gezegd dat hij De Stem heeft gesticht.
Dat komt ziet u, waarde lezer, omdat DR. MOLLER heeft willen geven ‘'n zuiver
en helder inzicht in de op en neergaande ontwikkeling van onze letterkunde’. Immers:
‘Die weetjes over schrijvers of boeken waarvan men nooit iets zal lezen - (daar
moeten dan PERSYN en VERMEYLEN en VAN SCHENDEL en LEOPOLD en meer
dergelijke nulliteiten onder verstaan worden -) waar kan dat in 's hemels naam goed
voor zijn’.
En dat alles wordt ons gedoceerd in een taaltje waarover een Tilburgsche
schoenlapper zich schamen zou:
KLOOS heeft SCHAEPMAN'S Zang der Zuilen terecht heelemaal afgebroken, zegt
DR. MOLLER door een eenvoudige ontleding (!!!) ‘toch heeft ie volstrekt niet het
recht te smalen op een man tot wie zijn knieën hij als kaboutertje nog niet kan
omhoogkruipen’...
... ‘Veel meer wor-je niet gewaar’...
... ‘God zocht en openbaarde-n-ie in zijn leven’
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... ‘Gudrun van RODENBACH is ‘veelbelovend als ie zich naar binnen had kunnen
verdiepen’.
... ‘Wat ie van anderen eiste trachtte-n-ie zelf te geven’, cetera et cetera.
DR. MOLLER heeft zich nog een andere vrijheid gepermitteerd. ‘Meermaals’, zegt
hij, ‘zal men een andere indeeling vinden dan de gebruikelijke, want 't spreekt van
zelf dat ik de afdeling van tijdperken niet bepalen kan naar een of andere uitwendige
gebeurtenis’.
Maar het zou wel interessant geweest zijn te vernemen om welke reden Gezelle
en de West-Vlaanische groep moesten behandeld worden nà ‘de Vlaamsche
Tachtigers’ met STREUVELS en RENÉ DE CLERCQ. Of is het in Tilburg gebruikelijk
het paard achter den wagen te spannen of de geboorte van den vader op rekening
van zijn kind te schrijven. Ik wou wel vernemen waarom BERNARD VERHOEVEN en
PATER SCHREURS na de Jongeren van Roeping moesten behandeld worden in de
plaats van ze te laten volgen op den Beiaardier in wiens gezelschap ze hoorden. En
het zou ook niet onaardig zijn te vernemen waarom de jongere LOU LICHTVELD, naar
DR. MOLLER'S meening de voortreffelijkste van de Gemeenschapgroep, van zijn
makkers ENGELMAN en KUYLE moest worden weggetrokken en bij de Roeping-groep
geplaatst worden.
Deze beknopte, literatuurgeschiedenis was in acht dagen tijds uitverkocht. Ik hoop
echter dat DR. MOLLER zich niet zal laten overhalen voor een heruitgave. Hij kan
zich de moeite van een herwerking besparen; daar is niets meer aan te doen of te
verhelpen, dlt boek is hopeloos en definitief mislukt.
AUG. VAN CAUWELAERT.
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Geschiedenis.
Door Dr. J. Uytterhoeven.
De boerenkrijg.
In de vorige kroniek(1) gewijd aan het prachtwerk van PAUL VERHAEGEN: La Belgique
sous la Domination Française 1792-1814; Tome I et II, werd reeds vastgesteld, dat
de staatsgreep van Fructidor, (4 September 1897) met zijn nasleep van
machtsmisbruik, alle heroplevende hoop in een betere toekomst definitief stuk sloeg
en o.m. de burgeroorlog of Boerenkrijg zou verwekken.
Het derde deel behandelt dan ook hoofdzakelijk ‘La guerre des Paysans 1798-99’(2).
Gelukkig heeft de sterk onderlegde schrijver het andermaal aangedurfd synthetiseerend
werk te leveren; alzoo overschouwt hij voor het eerst de toedracht van dit historisch
gebeuren in zijn geheel. Gewis, vooral naar aanleiding van het jubeljaar werden er
heel wat opzoekingen gedaan en bracht men belangwekkend studiemateriaal bijeen,
zelfs kon men reeds verwijzen naar een gansche lijst verschenen werken of studies
over dit onderwerp.(3). Jammerlijk genoeg beperkte men zich meestal tot den strijd
in een gemeente, hoogstens in een gewest of streek. Wie een algemeen inzicht in
geheel den strijd wenschte moest zich nog altijd behelpen met het werk van ORTS(4),
of dat van Thys(5) kon zijn hart ophalen aan het epopee dat F. VAN CANEGHEM(6)
schreef. Niemand echter van al deze schrijvers had er aan gedacht dit feit te zetten
in het kader van de gebeurtenissen, die zich rondom ons land afspeelden;

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort 1927 afl. 10, bl. 713 en volg.
(2) Paul Verhaegen: La Belgique sous la Domination Française 1792-1814; tome III. La guerre
des paysans: 1798-1799. Bruxelles, Goemaere 1926; 726 bl.
(3) Over deze locale werken raadplege men de bibliographie overgedrukt in de Archives Belges
1899 bl. 9 en volgende. Daarbij dienen nog vermeld P.F. Gebruers: Eenige aanteekeningen
over den besloten tijd en den boerenkrijg in de Kempen. Gheel 1899-1900. 2 bd. Di Martinelli,
Diest in den Sans Culottentijd Gent 1892.
(4) A. Orts: La guerre des Paysans 1798-1799, Bruxelles 1863.
(5) A. Thijs: De Belgische Conscrits in 1798-1799. Leuven 1890.
(6) F. Van Caneghem: Onze Boeren verheerlijkt, Yperen 1904.
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maar al te veel had men den gezichteinder beperkt, door dezen strijd louter te
beschouwen als een zuiver binnenlandsche aangelegenheid; men had het nog niet
aangedurfd even over 't muurtje te kijken om te trachten een verband te vinden
tusschen de buiten- en de binnenlandsche politiek. Geen wonder dat alzoo beschouwd,
men den strijd opschroef tot een epopee, dat heel goed paste in het raam van de
Vlaamsche Beweging, en waarmede men echt romantisch dweepen kon als met
weinig ander(1). Maar eens die geestdrift afgekoeld, stond de nuchtere geest bij 't
overschouwen van dezen strijd voor tal van vraagteekens, die tot op heden onopgelost
bleven en die hem sceptisch stemden tegen heel het opzet, zoodat ten slotte heel deze
beweging vergeleken werd met een onbedachte zet van een aantal roekelooze
droomers, fanatieke opstandelingen; 't werd een wanhoopsdaad van de opgehitste
conscrits, die bij gebrek aan steun uit de steden, spoedig nutteloos zou blijken(2).
Dit boek echter brengt een ander visie en verklaart meteen de opgerezen vragen.
Immers de grootste verdienste van dit werk is terecht het nieuw inzicht, het verband
leggen tusschen wat zich afspeelde bij ons en in den vreemde. Dank zij zijn
onvermoeibare opzoekingen en bron-

(1) Wellicht gaf de benaming ‘les franquillons’, waarmede de bevolking de zeldzame voorstanders
van het Fransch regime bestempelde, aanleiding tot deze dweeperij en vond men aldus
gemakkelijk de noodige analogie om deze strijders voor te stellen de voorloopers onzer
Vlaamsche Beweging. Wil men deze beweging herleiden tot een strijd om een vrij zelfstandig
bestaan, dan zou men misschien, met heel wat goeden wil, hier en daar een aanknoopingspunt
vinden. Maar dan mag men niet uit het oog verlieren dat, al vormde Vlaamsch België de
kern van het verzet, ook andere gewesten in roering waren. Daarenboven gelieve men te
bedenken dat onze Boeren, het vreemde juk beu, opstonden tegen den overweldiger en
indringer voor Godsdienst en vaderland. Dit vaderland nu omvatte in de oogen der leiders
de verschillende provinciën die zich van af de Brabantsche Revolutie betitelden als ‘Etat
Belgique’. Het Comiteit der uitgewekenen dat te Emmerich zetelde en zijn invloed liet gelden
bij de buitenlandsche diplomaten ten voordeele van hun land, telde uitgewekenen zoo uit
Vlaanderen als uit Wallonië. In Maart 1978 ontvangt de Engelsche regeering in onderhoud
‘les députés des Provinces Belges’; wanneer men later te Diest met het Fransch leger
onderhandelt over een wapenstilstand dan noemen de onderhandelaars zich de afgezanten
van l'armée Belgique.
Nu moet men echter in dit alles ook niet dadelijk een streven willen zoeken naar een
eenheidsstaat, het voorbereiden van den Belgischen staat. Wat de strijders uit de verschillende
gewesten samenbracht was de vrijheidsliefde, de gehechtheid aan geloof en zeden, of om
het kernachtiger met een tijdgenoot te zeggen ‘zij willen de Franschen verjagen en vrij zijn’.
Over de toekomstmogelijkheden was men erg verdeeld.
(2) Hier mag wel gewezen worden op de meening vooruitgezet door Prof Pirenne in zijn Histoire
de Belgique T. VI, Bruxelles 1926, bl. 115. ‘Privés de tout secours extérieur, abandonnés par
la noblesse et la bourgeoisie, ne pouvant compter et d'ailleurs ne comptant pas sur l'Autriche,
ils devaient fatalement succomber sans retard au moindre effort du pouvoir militaire. Ce fut
une fronde campagnarde, un mouvement de simples, conduits par des simples, vif et court
comme un feu de paille.’ Na het boek van P. Verhaegen zal Prof Pirenne ook deze uitspraak
wel moeten wijzigen.
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nenstudie is de schrijver er in geslaagd dit resultaat te bereiken. Niet tevreden met
een nauwkeurig heronderzoek der reeds bekende archieven en het doorvorschen der
tot op heden nog weinig bekende fondsen van rechtbanken en gevangenissen heeft
hij, ook voor dit deel, er de buitenlandsche archieven bijgehaald van Londen,
Oostenrijk, Pruisen en het Huis van Oranje(1).
De gevolgen van dit pionierswerk bleven niet uit. Dadelijk bleek het, dat de
Boerenkrijg enkel een episode was in den grooten strijd van gansch Europa tegen de
Fransche Omwenteling, men beseft nu dat deze episode innig verbonden was met
de tweede coalitie die Engeland tegen Frankrijk op touw zette; nu ziet men in hoe
oneenigheid over toekomstmogelijkheden en overhaasting heel het opzet deden
mislukken, en begrijpt men best waarom Frankrijk zoo hardvochtig optreedt tegen
deze brigands: Frankrijk weet wat er omgaat, voelt zich werkelijk bedreigt en wil
een herkansen onmogelijk maken. Plaatsgebrek maakt het onmogelijk hier uit te
weiden over de oorzaken die den Boerenkrijg verhaasten; vooral het optreden der
jacobynen in onze gewesten door den schrijver uiteengezet in het zesde boek, had
hier schuld aan. Liever vatten wij zijn uiteenzetting samen over den Boerenkrijg zelf,
die hij bestudeert in zijn zevende boek.
Door de verschillende maatregelen der Franschen groeide het aantal vluchtelingen
steeds aan; al spoedig ontstonden er onder de voornaamste uitgewekenen, zoo
geestelijke als wereldlijke twee comiteiten te Emmerich en te Roosendael, met het
doel hun land te dienen. Daartoe behoefden ze eenerzijds bestendig in betrekking te
blijven met de ontevredenen in het binnenland, en anderzijds te trachten de vreemde
mogendheden voor hun zaak te winnen. Noch 't een, noch 't ander werd verwaarloosd.
De uitgewekenen onderhielden een drukke briefwisseling met de geheime organisaties
in Antwerpen, Brussel, Leuven, Ronse en andere plaatsen en gaven de te volgen
gedragslijn aan: deze invloed stelt men best vast ter gelegenheid van het loskomen
van het openlijk verzet tegen de toepassing der conscriptie in begin October 1798,
dat overal schier gelijktijdig en op eenzelfde wijze aanvangt; dezelfde plakkaten
worden overal verspreid, eenzelfden datum wordt enkele weken op voorhand

(1) Het bezigen van zooveel studiemateriaal, dat tot op heden onbekend was, doet ons des te
meer betreuren dat de schrijver er niet op bedacht geweest is zijn bibliographie over zichtelijk
te rangschikken; ook een naam- en zakenregister zou het boek heel wat doelmatiger tot
naslagwerk gemaakt hebben.
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aangeduid voor den gewapenden opstand (25 October). Die eensgezindheid is best
te begrijpen wanneer men weet dat ten slotte allen hetzelfde onmiddellijk doel
beoogen: het herstel van de oude instellingen en 't verkrijgen van de vrijheid; over
den staatkundigen vorm waar in deze verlangens best zouden bevredigd worden was
men het echter niet eens; enkelen streefden naar een vrij zelfstandig Belgisch
Republiek, anderen begeerden de vereeniging met Holland onder het bestuur van
den Stadhouder Willem van Oranje, nog anderen hielden het met de souvereiniteit
van aartshertog Karel; maar 't dient dadelijk onderlijnd de oplossing van dit vraagstuk
scheen voor allen nog toekomst muziek te zijn.
Ook was men er op bedacht den steun van de vreemde mogendheden te verwerven.
In het land zelf was het aantal Oostenrijksch-gezinden nogal aanzienlijk. Al hoedde
Oostenrijk zich wel deze hoop en dit vertrouwen te beschamen, - wie weet tot wat
het leiden kon? - toch voelde dit land in feite nog heel weinig voor onze gewesten;
deze waren voor Oostenrijk nog enkel een pand, die op 't gepast oogenblik zou kunnen
ingeruild worden tegen een deel van Italië of Beieren. Dit beseften echter ook de
uitgewekenen en daarom stelden zij al hun hoop op Engeland en de Prins van Oranje.
Hier slaagden de uitgewekenen beter - en met reden! Engeland volgde zijn
traditioneele politiek tegenover de Noordzeekust en Frankrijk; Oranje wierp in 't
geniep begeerige blikken naar die gewesten, die eens met zijn land de XVII
Nederlanden hadden uitgemaakt.
Bijna gansch het jaar 1798 hadden Engelsche schepen zich vertoond langsheen
de Vlaamsche kust, meer dan een landing op Hollandsch gebied werd ondernomen;
herhaaldelijk zette men wapens en munitie-aan wal. Over Hoogerheide en Bremen
verschafte men aan de strijders Engelsche geweren, sabels, munitie en levensmiddelen;
de Engelsche minister Granville voorzag de oproerlingen van 't noodige geld, want
zoo schrijft hij: ‘Le Gouvernement Anglais veut depuis deux siècles garantir la liberté,
le commerce, l'indépendance constitutionnelle de la Belgique et les défendre contre
les entreprises de la France’.
't Kon niet anders of door dit alles groeide de hoop op Engelands tusschenkomst
steeds aan. Daarenboven was de Prins van Oranje druk in de weer om Engelands
hulp te verkrijgen; hij zou dan de vrijgekomen gewesten met de zijne vereenigen en
om niemand te kwetsen godsdienstvrijheid verleenen. Deze aanmoedigingen
eenerzijds, het willekeurig
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optreden der Franschen anderzijds waren beslissend voor den opstand: alles werd
voorbereid en geregeld; op 25 October zou de algemeene opstand beginnen; als
verzamelpost voor gansch het Belgisch leger had men de Kempische Heide verkozen
met Gheel, Moll en Turnhout als middelpunten.
Maar de toepassing der conscriptie tergde te sterk de ontevredenen, de verdrukten
zijn hun misnoegen niet langer de baas, te vroeg grijpt men naar de wapens: de
opstand van Overmeire op 12 October is het signaal en vrij vlug zijn al de
departementen in den strijd betrokken.
Nu schetst de schrijver de verschillende episoden van den krijg, andermaal ontleedt
hij de honderd en een detail van de zeer verwarde en bewogen krijgsoperaties, met
een rake scherpte situeert hij deze in het groot krijgsplan en toont hun verband aan
met de verwachte vreemde hulp.
Hoe heerlijk komen de Boeren uit dit verhaal! Het blijkt nu duidelijk dat de leiders
zoo maar niet de eersten de besten waren, maar blijk gaven van ware krijgskunde;
hun schijnbaar onsamenhangende strategie krijgt haar beteekenis en moet onze
bewondering afdwingen daar zij meer dan eens de concentreerende Fransche
krijgstactiek van de colonnes mobiles erg in den war stuurde. Alleen het bezetten
van Hasselt was een tactische fout, die dan nog verklaard wordt door de verwachte
hulp uit Maastricht, die echter niet kwam.
De kans van tusschenkomst voor de mogendheden immers was verkeken: door
het overhaastig opnemen der wapens kon het geheim comiteit in het land zelf niet
al de noodige maatregelen treffen voor den weerstand. De gebeurtenis van 12 October
dwong de leiders tegen hun eigen inzicht in de wapens op te nemen; zij hebben het
gedaan en streden manhaftig, vol idealisme, zonder ooit de krijgswetten te schenden.
Jammer dat dit ook niet kan getuigd worden van den guerilla-oorlog, die na de ramp
van Hasselt werd ingezet - Al had deze strijd onder leiding van Charles van Loupoigne
in feite weinig of geen verband met den strijd van October 98, toch werden
herhaaldelijk de wanbedrijven van dezen tocht, ten onrecht natuurlijk, op rekening
gebracht van prachtfiguren als een Elen en een Van Gansen.
Ziedaar heel vluchtig een bondig overzicht van den zoo belangwekkenden inhoud
van dit werk, dat terecht eindigt met een verheerlijking van onze Boeren. Het werk
zelf is een kostbare aanwinst voor onze nationale geschiedenis. Wie den Franschen
Tijd en inzonderheid den Boerenkrijg begrijpen wil moet dit boek doorwerken.
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De Encyclopaedie Zoeklicht.
De uitgave van een Nederlandsche encyclopaedie kan commercieel misschien een
groote zaak zijn zoolang er nog geen bestaat. Maar een tweede encyclopaedie uitgeven
is vast een commercieele waaghalzerij. Waaghalzerij kan men van geen enkel
handelaar of industrieel verwachten, laat staan dan van een uitgeverij; want een
uitgeverij is die vorm van zaken doen, welke alleen behoorlijk kan redeneeren als
hij met zoo weinig mogelijk speculatieven zin en de hoogst mogelijke accuratesse
en profijtelijkheid beheerd wordt. Gaat een uitgeversfirma over tot de gewaagde
uitgave van de tweede nederlandsche encyclopaedie, dan kunnen wij er wel op aan
dat hij dit niet doet om wat kapitaal te vergooien, maar dat hij voor een kultureel
doel een kapitaal gebruikt dat, in edities van ‘droomboeken’ en ‘Brieven voor verliefde
harten’ gestoken, heel wat meer zou opleveren. Daarvoor heeft het nederlandsche
volk aan deze firma een plicht van dankbaarheid en steun te vervullen.
Dit natuurlijk bij zooverre deze encyclopaedie goed en nuttig is. Nu zullen wij
maar onmiddellijk bekennen wat iedereen vooraf weet: wij hebben ze niet heelemaal
gelezen. Maar ziehier: het is nu bijna zes maanden dat wij de Zoeklichtdeelen alle
acht in gebruik hebben. De drie eerste hebben wij nu al twee jaren onder de hand.
Wij mogen gerust getuigen dat wij er dagelijks en sommige dagen zeer druk
consultatiegebruik van gemaakt hebben. Nog geruster mogen wij uit ondervinding
getuigen: Zoeklicht is een zeer voortreffelijke nederlandsche encyclopaedie.
Acht deelen zijn het, in octavo, stevig gebonden in groene percaline, bedrukt op
den rug. Elk deel telt gemiddeld ruim 500 bladzijden van twee kolommen druks.
Samen dus meer dan 4000 bladz. Wij bekennen gaarne dat we begonnen zijn met
zoeklicht te gebruiken omdat het zoo 'n handig formaat is en zoo duidelijk van letter.
Zoeklicht werd samengesteld onder leiding van Dr. T.P. Sevensma, den bestuurder
der openbare leeszaal en bibliotheek te Amsterdam. Een vijftigtal autoriteiten, wier
namenlijst dit stukje echter zou maken, verleenden hunne medewerking. De illustraties
zijn niet, zooals b.v. wel in Larousse, willekeurig gekozen. Larousse zal b.v. een
teekening van
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een lepel of van een roos geven, alsof wij anders ons die voorwerpen niet zouden
kunnen voorstellen. In Zoeklicht zijn de illustraties veel minder talrijk, maar zij zijn
er niet aangewend, als 't ware, om de lectuur te veraangenamen, doch enkel en alleen
om te verduidelijken. Vele vreemde planten en gewassen waarvan wij ons met de
uitvoerigste beschrijving geen voorstelling kunnen vormen, worden in lijncliché
weergegeven. Een zeer interessant en uiterst helder boek en accuraat hoofdstuk over
de automobiel, wordt toegelicht met verschillende en absoluut volledige teekeningen
en schemas. Bij een artikel over de locomotief wordt een groote zeer duidelijke foto
gegeven. Zes fraaie platen vergezellen een alleszins zaakrijk en interessant kapitteltje
over het schip. Van Delftsch en Japansch aarde- en porceleinwerk worden buitentekst
de meest verzorgde veelkleuren-reproducties gegeven. Idem van verschillende soorten
marmer en edelgesteente. Enz.... enz... Men ziet het, in Zoeklicht heeft elk plaatje,
elk teekeningetje zijn nut en als er een buitentekstplaat in polychromie in voorkomt
dan is dat alweer niet willekeurig, maar dan verduidelijken de kleuren wat de tekst
niet zeggen kan.
Het is ons na veelvuldig gebruik slechts twee keeren gebeturd iets te lezen dat in
het katholieke oor ietwat bevreemdend klinkt. Aan fanatiek protestantisme wordt
volstrekt niet gedaan en het was slechts zeer toevallig dat even een overigens
onbelangrijke protestantsche opvatting doorschemerde.
Zoeklicht is een encyclopaedie van dezen Tijd. Et wordt aan de wetenschappen
en vraagstukken die de voorliefde onzer eeuw verwierven, de grootste aandacht
besteed. Dit is ons vooral opgevallen voor de scheikunde, de wetenschap waarin
Nederland gewis aan de spits der Europeesche geleerde wereld staat. Daar de
scheikunde tegenwoordig heel de wereld der techniek beheerscht, mogen wij van
Zoeklicht terecht getuigen dat het voor alles wat de technische wetenschappen betreft
volstrekt een grooten voorsprong neemt op meest alle andere encyclopaedieën. Voor
wat de kunst aangaat is de vermelding dat Just Havelaar onder de medewerkers van
Zoeklicht is, reeds een veilige waarborg voor de degelijkheid en betrouwbaarheid.
Men bestelle Zoeklicht à fl. 4.50 per deel bij N.V. Van Loghum-Slaterus en Visser
te Arnhem.
Dr. J.H.
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Boekbespreking.
De Vlaamsche Letterkunde van het einde der 17e en het begin der 18e
eeuw heeft sedert eenige jaren, een gansch nieuw uitzicht gekregen.
Deze verandering is te wijten aan de betere zorgen die aan de studie van dit tijdvak
werden gewijd en, vooral, aan de uitgave van vroeger onbekende werken en
handschriften.
Onder de kunstenaars van deze periode moet vooral MICHIEL DE SWAEN worden
genoemd. De dichter van Duinkerken komt ons heden voor als een veelzijdig artist
van hooge waarde en, sedert vastgesteld werd dat hij ook de MENSCHWORDINGH
schreef, moet hij gerangschikt worden onder de klassieke Nederlandsche schrijvers.
Nog niet alle werken van DE SWAEN zijn aan het licht gekomen.
Verschillende handschriften zijn zoek geraakt, maar de tijd is nu gekomen om een
volledige kritische uitgaaf van het werk, dat nu voorhanden is, te bezorgen. Deze
arbeid werd toevertrouwd aan drie Vlamingen, die zich gespecialiseerd hebben in
de studie van MICHIEL DE SWAEN:
DR. V. CELEN; PROF. DR. M. SABBE, Conservator van het Museum
Plantin-Moretus; DR. C. HUYSMANS, Minister van Kunsten en Wetenschappen.
De werken van DE SWAEN zullen in DE SIKKEL verschijnen in 5 deelen van
ongeveer 300 blz., met volgenden inhoud:
I. a) Algemeene inleiding door DR. V. CELEN.
b) De drama's:
1. DE MENSCHWORDINGH, met inleiding door DR. C. HUYSMANS.
2. DE GECROONDE LEERSSE, volgens het handschrift van den dichter, met
toevoeging van de varianten van den druk MEYER.
3. MAURITIUS
volgens de handschriften.
4. CATHARINA
5. KEYSER CAREL, volgens het handschrift van den dichter, met toevoeging
van de varianten van den druk LUCAS.
6. ABSOLON, volgens het handschrift.

Hieraan voegen ze toe de onuitgegeven ARS POETICA, die van het hoogste belang
zal blijken voor de kennis onzer 17eeuwsche letterkunde.
II-III. HET LEVEN EN DE DOOD VAN O.H. JESUS-CHRISTUS, volgens den
druk van VAN PRAET.
IV-V. LOSSE GEDICHTEN. - ZEDELIJCKE RIJMWERCKEN, volgens de
handschriften van den dichter.
De prijs voor de vijf deelen wordt bij inteekening vastgesteld op 400 frank voor
de uitgave op Antique de luxe ingenaaid, en voor de uitgave op editiepapier op 165
frank ingenaaid en 240 frank gebonden. Deze prijzen zullen later door den uitgever
verhoogd worden.
Vermoedelijk zal om de drie maanden een deel van de pers komen, dat tegen
terugbetaling van 80 of 35 of 50 frank, aan de inteekenaars zal geleverd worden.
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De namen van de inteekenaars zullen in het eerste deel worden afgedrukt.
(medegedeeld).

S. Ph. De Vries, Joodsche riten en symbolen. Uitgave van W.J. Thieme,
Zutphen.
Al leven de Joden reeds eeuwen tusschen ons trouw aan hun godsdienst, wij weten
daarvan niet veel meer dan dat dit godsdienstleven vol ceremonieën is. De rest is
geheimzinnig en... aantrekkelijk. In roman en tooneel worden vaak joodsche
onderwerpen behandeld maar over den godsdienst verneemt men er haast nooit iets.
Dat is wel meer de schuld der
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Joden zelf dan de onze. RABBIJN DE VRIES van Haarlem heeft wat van die schuld
willen delgen. In dit boek leidt hij ons rond in de Synagoge laat er alles zien en
verklaart het. Hij brengt ons in het joodsche huis op sabbath en feestdag. Elke ritus,
elk symbool wordt historisch en apologetisch toegelicht. Geen leerboek is dit, maar
een leesboek, belangwekkend voor joden zelf en voor ons niet minder. Dit mooie
boek is voorzien van mooie platen en over 't geheel zeer keurig uitgevoerd.

G. De Vries, Bij de Bergalfoeren op West-Seran. Uitgave van W.J. Thieme,
Zutphen.
De 1e luitenant G.C. De Vries was gedurende enkele jaren commandant van het
bivak in het centrum der Wemale-streek in West-Seran. De daar wonende
Honitetoe-Alfoeren waren tot vóór kort de schrik van Zuid-Seran. Koppensnellers.
Het goevernement had er heel wat mee te stellen. In de jaren 1860-1866 en 1905
ging het er zelfs vrij bloedig toe. Ethnographisch was dit volk ook bijna niet
bestudeerd geworden. Alleen SACHSE en TAUERN hadden er de aandacht op gevestigd,
maar luitenant DE VRIES komt de eer toe de eerste uitvoerige beschrijving te hebben
geleverd. Van een wetenschappelijke studie heeft het boek ondertusschen niets, d.w.z.
niets van de dorheid eener dergelijke studie. Vele interessante fotos in dit zeer
interessant werk.

Lewis Spence, Mythen en legenden der Noord-Amerikaansche Indianen,
vert. door Dr. H. Van Cappelle, Uitgave van W.J. Thieme, Zutphen.
Indianen? Een volk dat wild en woest te keer gaat om COOPER en AIMARD stof te
bezorgen voor avonturenromans. Zoo meenden we toen we nog jongens waren. Haar
als wij dat volk leeren kennen, niet door vreemde schrijvers, maar door zijn eigen
mythologische verhalen, ruw bij de Noordelijke stammen, schilderachtig bij de veel
beschaafdere Irokeezen, dan voelen we te doen te hebben met een poetisch en zeer
rijk begaafd volk. Deze verhalen vindt men in dit deel der Mythen- en legendenserie
natuurgetrouw opgeschreven. Het boek is rijk geillustreerd met een aantal fotografieën
en 32 gekleurde platen van JAMES JACK en anderen. Het mag warm worden
aanbevolen.

Dr. J.H.O. Reys. Lichamelijke opvoeding van den man - L.O. van de
vrouw - L.O. van het kind. Uitgave van J.M. Meulenhoff. Per deel fl. 1,90.
DR. REYS geeft in elk van deze drie deeltjes voor de helft denzelfden tekst, een zeer
nuttigen tekst die het goed recht van rationeele lichaamsoefeningen wil bepleiten.
Het tweede deel der boekjes is voor elk verschillend doordat het een serie klare fotos
van standen en gebaren voor turner, turnster en turnertje bevat. Deze serie wordt
gevolgd van een uitvoerige beschrijving der gefotografeerde oefeningen. Nuttig.
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Dr. E.F.W. Eberhard, Feminismus und Kulturuntergang, zweite Ausgabe,
Wilhelm Braumuller-Verlag, Wien.
Dat dit boek in korten tijd een tweede uitgave beleeft, verwondere niemand want het
behandelt de vrouwenkwestie en wel: ‘die erotischen Grundlagen der
Frauenemanzipation’. Het behandelt dat op een haast sensationeel documentaire
wijze. Soms wordt het een ‘chronique scandaleuse’. Zeer wetenschappelijk schijnt
ons het werk niet toe al is het een compilatie van feiten. Tegen een feit kan men niets
inbrengen maar wel vaak tegen de conclusies uit feiten getrokken. Heel het ten slotte
mager en onvoldoende bewezen stel van beweringen van Dr. EBERHARD heeft meer
weg van een misanthropischen uitval tegen ‘das ewig Weibliche’ dan van een zakelijk
wetenschappelijk debat. Zeker is het erotische, het sexueele de verklaring van zeer
vele dingen die wij gemeenlijk anders verklaren, maar of dan alles wel sexueel zou
zijn en of de mensch summa summarum ook niet zou zijn wat de Mechelsche
catechismus noemt ‘een redelijk schepsel’?...

Adolf Liebers und andern Sachkundigen, Westermann's Weltatlas, Verlag
Georg Westermann, Hamburg, Berlin, Braunschweig.
Zulk een boek hebben wij ten onzent misschien ooit eens gedroomd maar zeker nog
nooit gezien. Het bevat 137 hoofdkaarten met daarbij 118 détailkaarten en 109
grafische kaarttabellen in verschillende kleuren. Bovendien 117 bladzijden tekst in
twee kolommen,
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een tekst in schemavorm en telegramstijl, zoo encyclopedisch volledig dat gij, ben
ik zeker (om maar een voorbeeld te noemen) vast kunt te weten komen hoeveel
veldmuizen er op dit oogenblik in Mesopotamië of Baarle Hertog wonen. Twee en
negentig bladzijden van elk 7 kolommen tekst, bevattende meer dan 50.000 woorden
met bladwijzer, lichten u mechanisch juist in over om 't even wat gij vinden wilt op
de meer dan 350 kaarten. En dit alles in een net, solied boek, handig, niet zwaar, niet
grof, Duitsch alleen door zijn degelijkheid. Wellicht ook een schoolboek maar nu
wij het boek reeds een paar maanden in gebruik hebben zeggen wij met overtuiging:
een boek onmisbaar in elk ontwikkeld huisgezin.

Wereldkroniek-Kerstboek. Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.
De abonnenten van ‘Wereldkroniek’ ontvingen dit heel mooie kerstboek gratis. Het
bevat prozastukken van C.M. VAN HILLE-GAERTHE ALICE SMEDING, E. ZERNIKE,
A.M. DE JONG, JAC. VAN LOOY, MARGOT VOS, muziek van J.F. TIERIE, gedichten
van AGATHA SEGER en tien moderne houtsneden. Bovendien in een map, acht
veelkleurenreproducties naar werk van de beste moderne hollandsche schilders. Een
prinselijk Kerstgeschenk.

Onze Mei, Uitgave Hollandia-drukkerij te Baarn.
Onder redactie van MARIE VAN ZEGGELEN ontstond dit zeer origineel en interessant
boek. Jo van Ammers Kuller, Ina Boudier-Bakker, Carry van Bruggen, Alb. Draayer
de Haas, Anna van Gogh-Kaulbach, Top Naeff, J. Reyneke van Stuwe, Amie
Salomans, M. Scharten-Autink, Marie Schmitz, Marie van Zeggelen en Elisabeth
Zernike verhalen er om beurt hun liefste jeugdherinneringen in. Jammer, en dat vindt
de uitgever ook, ontbreken er enkele bekende vrouwennamen, maar wat gegeven
werd is zeer mooi, teer, lief.

Henri 't Sas, Keurbundel uit 500 Novellen. Uitg. Excelsior, Brugge.
Het wordt een raadsel waar de man het vandaan haalt: meer dan vijf jaar lang, week
om week een schets in De Nieuwe Eeuw. Justus JUSTUS VAN MAURIK haalt het er
niet bij. Quantitatief althans, want qualitatief... Maar geestig is het werk van 'T SAS
wel en vlot geschreven. Een bundel goede volkslectuur.

Levenswijsheid en Menschenkennis, door Kan. Arm. Joos, Uitg. N.V.
Standaard, Brussel.
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Een verzameling van dagelijksche ervaringen, raadgevingen en voorschriften, met
veel levenswijsheid, menschenkennis en geduld opgeteekend door den
verdienstelijken, steeds voor zijn volk arbeiden den vlaamschen strijder AM. JOOS.

E. Fleerackers S.J. Uit de oude Speeldoos. Uitg. Bode van het H. Hart.
Pater FLEERACKERS is de vroolijkste van heel de vlaamsche Jesuitenprovincie.
Hoeveel duizenden exemplaren zouden er al niet verkocht zijn van Kijkkunst en van
Proke Plebs. Wie deze heeft koopt ook Uit de oude Speeldoos, een bundel verhalen
en volksche verhalende gedichten.

R. Schrijvers. Aanteekeningen op den Nederlandschen tekst van onze
Grondwet en van ons Strafwetboek. Uitg. De Standaard. Brussel.
Zeer gegronde opmerkingen doorgaans. Soms een te slaafsch overnemen van
Hollandsche rechtstermen. Waarom zouden wij er in ‘appel’ moeten gaan; of althans
‘hooger beroep’? Waarom de Nederlander het doet?
V.

Ph. Martinon: Comment on prononce le français et Comment on parle
en français. - Librairie Larousse, Paris.
Hier hebben we twee uitstekende boeken voor degenen die de fransche taal spreken
- of zoeken te spreken, wat voorzeker niet hetzelfde is. Hoevelen zijn er bij ons, waar
het fransch zoo gezegd eene tweede moedertaal is, die het zuiver uitspreken, laat
staan grondig kennen? Dat geldt zoowel voor de Walen als voor de Vlamingen; en
niet minder voor dezen die het, 't zij in officieële, 't zij in vrije scholen onderwijzen.
Hoe dikwijls ondervinden we niet dat zij de taal welke ze aan anderen moeten
aanleeren, maar heel gebrekkig kennen? Voor hen en voor al degenen die meenen
dat het de moeite loont zich een weinig in te span-
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nen om eene taal behoorlijk te beheerschen, zullen deze twee boeken veel nut
opleveren.
Schrijver bestudeert alle schakeeringen der uitspraak, alle nuancen der geschreven
taal, en toont aan hoe de eene en de andere sinds enkele jaren geëvolueerd hebben.
Niet zonder melancholie zegt hij; ‘Il est assez probable que jamais en France on n'a
si mal parlé qu'aujourd'hui.’ Nochtans zijn er daar nog menschen die hunne taal
kennen, en ze niet alleen zuiver, maar eenvoudig spreken en schrijven. Deze zijn het
die ‘le bon usage’ vaststellen, en hen luistert schrijver af. Zuiver en eenvoudig, dat
is de groote kunst - en niet alleen in 't fransch!
L.D.

Georges Oudart: La très Curieuse vie de Law, Aventurier honnête hohme.
(Coll. ‘Le roman des grandes existences’). - Plon-Nouhrit, Paris. - 15 Fr.
Een avonturier, een gelukzoeker, dat lijdt geen twijfel. Law was er een in merg en
been. Een eerlijk man? Dat is heelemaal wat anders; eerst moet men de oogen sluiten
over al de weinig stichtende fratsen zijner jeugd; over het feit dat gedurende lange
jaren het spel zijn eenige bron van bestaan was; over dat ander feit dat hij zijn heel
leven bijna sleet met eene vrouw, die hij eenvoudig weg vergeten had te huwen.
Maar misschien geldt de gewone moraal niet voor een genie ven de gehalte van Law?
Arme edelman uit Schotland geboortig, wist hij het trots duizend hinderpalen en
teleurstellingen zoover te brengen dat hij, ten tijde der minderjarigheid van Lodewijk
XV door den Regent Filips van Orleans, tot superintendent der financiën benoemd
werd. Law wilde door het stichten eener Bank, zooals dit reeds in Hollande bestond,
de vreeselijk gedesorganiseerde financiën van Frankrijk weer op vasten grondslag
inrichten. Daartoe zocht hij het papiergeld in voege te brengen. Zijne inzichten waren
zuiver, zijn vindingrijke geest vol gedachten. Heel zijn systeem draaide echter uit
op de volledigste bankroet. Hij zocht een redmiddel in het tot stand brengen der
‘Compagnie des Indes’ waaraan de stad ‘Nouvelle-Orleans’ haar ontstaan te danken
heeft. Eindelijk moest hij zijne toevlucht nemen in de inflatie waarvan hij de uitvinder
is. Maar alles mislukte, gelijk het mislukken moest in een land van onbeperkte macht
waar willekeur de schepter zwaaide.
Een uiterst interessant boek, waarin de door en door rotte maatschappij der
achttiende eeuw in Engeland, Frankrijk, Venetië levendig en boeiend beschreven
wordt.
L.D.

R.P. Huc: Souvenirs d'un Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine.
Nouvelle édition publiée et préfacée par H. d'ardenne de Rizac. Avec
Carte et portraits. - I. Dans la Tartarie. II. Dans la Chine. III Dans le
Thibet. - Plon-Nourrit. Paris. - 15 Fr. par Volume.
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Weinige reisverhalen zijn zoo boeiend als dit relaas van den zwerftocht der twee
lazaristen, P. Huc en P. Gabel, door die landen waar alles vreemd en geheimzinnig
is, waar de natuur wilder voorkomt, de elementen geweldiger, de hemel strenger dan
elders. De onbuigbare wilskracht, de moedige blijheid van die twee mannen, dwingen
verbazing en bewondering af. Ze wilden Christus gaan veropenbaren te Lha Ssa,
hoofdstad van Thibet, en bolwerk van het boedhisme. En om die geheimzinnige stad
te bereiken, trotseerden zij de vreeselijkste ontberingen en gevaren, zegevierden ze
over de ongelooflijkste moeilijkheden. En hoe borrelt het geluk uit hunne ziel, wanneer
ze eindelijk te Lha Ssa aankomen, en hij eenieders sympathie ontmoeten voor de
leering welke ze komen aankondigen. Doch welke diepe smart, wanneer de
Chineesche gezant ze het land uitzet en zij den zwaren Calvarieberg weer in
tegenovergestelde richting moeten afleggen, niet meer opgebeurd door de hoop
gansch een volk door het christendom te winnen.
Dit werk voor 't eerst in 't midden der vorige eeuw uitgegeven, heeft niets van
zijne belangrijkheid, noch zelfs van zijne actualiteit verloren. Eens dat men het in
handen neemt is het onmogelijk neer te leggen: men leest het in één adem uit.
Uitstekende boeken voor de jeugd, voor de familietafel.
L.D.

Domien ingels. door Isidoor Van Beugem; uitgave Joris Lannoo, Tielt;
70 bl., 41 afbeeldingen buiten tekst.
Een van die schoone Lannoo-uitgaven, die den Vlaming fier stemmen, dat er in onze
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streek iets schoons van de pers komt. Ingels vormde aan de Akademie met Verbanck,
Sarteel, Poetou een phalanx van opkomende Gentsche beeldhouwersgeneratie, die
wel Minne niet had als leeraar, maar zich aan diens geestelijke bron laafde. Ingels
werd de dierplastieker dier groep, uit aanleg, en onder aanmoediging van Delvin,
den paardenschilder, wiens leergang van kunstgeschiedenis hij opvolgde. Hij
boetseerde de twee reuzenstieren welke de wacht hielden aan den hoofdingang der
tentoonstelling van Gent in 1913? maar die twee prachtige beelden met hun forsch
bultenden nek, werden niet bewaard; met zijn ros Beiaard verwierf hij echter de
algemeene belangstelling als dierplastieker. Toen brak de oorlog los, en men voelde
dat een nieuwe kunst moest geboren worden; het détail zou meer en meer verdrongen
worden om te komen tot een gesnoeidere uitbeelding, wat ten andere lag in de lijn
zijner ontwikkeling, want als decoratief-beelder was bij al ver gevorderd, naar 't
voorbeeld van Minne. De oorlog deed Ingels ook meevoelen den nood van 't volk;
en dan schept hij die soldatenkoppen, die het beeld vereeuwigen van den Vlaamschen
Yzer-soldaat; ze zijn van eene ontzettende stoere kracht, evolutionnair; ze hebben
genoeg van dat moorden, en mooschen met verdragen, van die ijdele machtspreuken,
en met afschuw zien ze neer op al dat vlaggengezwaai, en dat haat-gestook en dat
patriotardisme. Ze groeien, lijk Van Beugern het zegt, tot Belfort-mannen en
Metzner-brokken.
Hij doet ook wel eens - al te schaars, volgens schrijver - aan godsdienstige kunst;
maar duikelt terug onder naar den dieren-wereld, die niet bedriegt, en vergenoegt
zich niet de bloote weergave van uiterlijkheid, maar wil doordringen tot de innerlijke
natuur van het beest; om dat instinct duidelijker taal te doen spreken, komt hij tot
centauren. Hij schept dan den russischen hazewind (museum van Gent) freulachtig
wezen, met het weemoedig-dierlijke, met oogen die naar iets zoeken; schept ook den
‘hengst (museum van Gent’) waarvan ge de weergave in ons land vruchteloos zult
zoeken, en waarvan ge de gelijken in 't vasteland vrijwel kunt tellen’. Ingels werkt
zeer trapsgewijze: eerst het enkelvoudige, dan het samengestelde; eerst het statische,
dan het dynamische; zijn stappende hengsten worden steigerende hengsten, vol
bronstigheid, worden vechtende paarden.
Latertijd boetseerde hij ook andere dieren: olifanten, ijsberen, katten; steeds gaat
het van het statische naar het dynamische. Ingels, zegt schrijver, is geen man om te
blijven staan, werken zal hij; maar reeds van nu af moet men dankbaar wezen dat
hij ons zooveel dieren schoonheid schonk. Dat beaamt ieder, en voegt er ook een
woordje dank aan toe voor den sympathiseerenden, soms in geestdrift opveerenden
en schoonen schrijver.
J.H.
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Inhoud van Tijdschriften.
DE NIEUWE GIDS (Februari). Pieter Bruegel: Felix Timmermans. - Toch tot haar
doel: J. De Meester. - Het gevoel voor de Natuur in de Italiaansche Letterkunde: Elly
Hoekstra. - The Novel in the Uetherlands: J.A. Russel. - Binnengedachten: Willem
Kloos. - Nieuwe Brieven van Mans von Bùlow: Dr. J. De Jong. - De Venus van Milo:
Benno J. Stokvis. - Hendrik Kroon: Willem Kloos - Buitenlandsch Overzicht:-M.
Wagenvoort. - Bibliographie: F. Erens. - Feiten in Fantarilen: J. Kloos - Reyneke
van Stuwe.
DE GIDS (Februari) Fratilamur: A. Van Schendel. - Open raam: Mart. Beversluis.
- Het conjunctuur probleem; Mr. A.M. De Jong. - De Witt en de
Hoogestant-personagiën: Dr. G. Geyl. - Stedelijke grondiente en woningbouw: Mr.
R. van Genechten. - Met Henri Bruland te Grenoble: Dr. Cornette. - Uit de
Nederlandsche beschaving: Dr. H.T. Colenbrander. - Majoor Frans: P.G. Van
Tienhoven. - Katherine Mansfield: J.C. Bloem. - Bibliographie.
BOEKZAAL (4 Februari) Een Amerikaansch geschiedschrijver: H. Reynen. - Vogels
van diverse pluimage: C.R. Vullings. - Midden Oost Borneo: G. Riddder de van der
Schueren. - Tonnyson in het gedrang: Dr. R. Kreemers. - De lijfeigene van den Tsaar:
Black White. - Vraaggesprek met Albert Helman. - Sigrid Undset: F.H. - Socialistische
Schoonheidsbeschouwingen: P.P. - U boek en Blad. - Verscheidenheden.
BOEKZAAL (15 Februari). Boekbesprekingen.
TOONEELGIDS (11-12) De symboliek in Claudel's Maria Boodschap: Ellen Russe.
- Vondels ‘Lucifer’ Gemeenschapskunst’: C. Godelaine. - Tooneeldag van het
pelgrimkongres 1927: A. Van de Velde. - Kritiek. - Leestafel. - Overzicht van
Tijdschriften. - Berichten.
WIL EN WEG (Februari). Een overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na van ‘Nu
en Straks’: Kenis. P. - De ontwikkeling en de oorsprong van de taal: Prof. Dr.
Jespersen. - De leer van Freud: Dr. S. Zeehandelaar. - Over het Oude Egypte: Het
beoordeelen van kunst: Herrn. Hana. - De Ornament-les: Herm. Hana. - Hoofdlijnen
der Sosiologie: Dr. P. Endt.
NU (Februari) Pieter Bruegel te Antwerpen; Felix Timmermans. - Gedichten; Joh.
Reddingius. - Het geheim: Anna Van Gogh-Kaulbach. - De muziek van heden: Dirk
Schafer. - De dood van Nikephows Phokas: Dr. J. Romein. - Het lied van de bom:
Sam. Goudsmit. - China Ongereed: Dr. J.W. Schotman. - Drie beelden: J.R. Th.
Campert. - Heilsoldaten: C. de Dood. - Is het realisme dood?: Mr. Roel Houwinck.
- Mijmeringen van een Godzoeker: A.M. de Jong. - Sonnetten; Mr. Franç, Pauwels.
- Over Franciscus van Assisië, iets over Middeleeuwen, Renaissance en nog wat: I.
Querido.
DE GEMEENSCHAP, (no. 1). Verantwoording: Redactie. - De stille Plantage: Alb.
Helman. - Die Lieder um Rahel: H. Schneider. - Twee gedichten: H. Roland-Holst.
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- Een opera van Hindemith: Hans Straeser. - De jonge zelhnoordenaar spreekt: Marnix
Gijsen. - Het verraad der klerken: J.C. Van Schagen. - Miguel de Unamuna: Albert
helman. - De School des Levens: Jan Engelman. - Kroniek. - Boekbespreking.
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ROEPING (Jan.-Feb.). Vlaamsch nummer). De definitieve zichzelfwording der Ned.
vroomheid in de XIVe eeuw: Dr. L. Reypens S.J. - De Brugsche week: Dr. W. Geerts.
- Van twee Coninxkinderen (fragment): W. Putman. - Katholiek tooneelhervormen:
Ant. Van Duinkerken - De Aktie van het Vlaamsche Volkstoneel: Paul de Mont. Beknopt overzicht der hedendaagsche schilderkunst: Vict. Sevranckx. - Op het
Sportveld: Maurice Roelants. - Gebed van Vlaanderen voor de groote volkeren van
Europa: Fr. Van Sante. - Joannes Berchmans Beschermheilige der Dietsche Jeugd:
A. Van Poel. - Vlaanderens strijd en Streven sinds 1830; Wies Moens. - De Vlaamsche
Landsbond voor R. Katholieke vrouwen en meisjes: Mevr. A. Dosfel-Tijsmans. Fetisjenjacht met verschrikkingen, of hoe ik in Afrika een Mambour ontdekte
(novelle): Dr. A. Buissens. - Vlaamsche poëzie: Ger. Knuwelder. - Memoires (vers):
A. Van Duinkerken. - De Roover (vers): Gery Helderenberg. - Kroniek. - Redaktie.
- Omslag.
DE STEM: Februari.
Hendrik De Man: Waarheen gaan wij? - Ant. Donker: De ballade van den ouden
matroos. - Just. Havelaar, K. Nieheus, Corn. Veth, W. Ateenhoof, Fr Hopman, A.
Hamy macher over de kritiek der beeldende kunsten. - T.J. Bergman-Jelgersma:
Thomas Hardy- - Fel. Timmermans; Pieter Breughel. - E.G. De Roos: De avant-garde
film.
LA REVUE BELGE, (1 janvier). - Camille Mauclair: Le poëme breton des pierres
et des sources sacrées. - William H. Hodgsom: Les spectres-pirates (Roman). - Francis
Delaisi: La Belgique ‘plaque tournante’ de l'Union économique européenne. - E.
Pollet: Le roman de Léopold I en Angleterre. - H. Demeurisse: La vie... Un bol de
riz (Nouvelle). - Agnès de la Gorce: Poëmes. - Paul Prist: Lettre de Paris. - Albert
Giraud: La quinzaine littéraire.
LA REVUE BELGE. (15 février).
Ernest Closson: Beethoven et la liberté. - L. Hennicque: Poeuf (Nouvelle) Prince
de Hohenlohe: Le Baron de Holstein et la diplomatie souterraine. - Edm. Joly: Le
voyage de Lisieux en hiver. - Gerard de Landsheere: Prismes. - Jean Nesmy: La
quinzaine litteraire. - Publications récentes. - Les Livres.
LA REVUE GENERALE. (Décembre). - Cte de Sainte Aullaire: Souvenirs de Vienne
(La fin d'un Empire). - Bouzinac-Cambon: Le domaine abandonné. - Baron de
Trannoy: Léopold II et Jules Malou (L'incident allemand de 1975). - Jacques Ayrens:
Pastels (poèmes). - R. Vallery-Radot: Georges Devalliéres à l'école de Gustave
Moreau (avec 2 illustrations). - Baron Pierre de Gerlache: Une enquète sur le roman
actuel, I Réflexions préliminaires). Chroniques: La vie dramatique. - Les Lettres. La vies scientifique. - La politique. - Notes critiques.
LA REVUE GENERALE. (Janvier). - Edouard Chapuisat: Les ‘Nouveaux’, Mémoires
du Prince de Ligne. - Vers l'Entente? - Bouzinac-Camton: Le Domaine abandonné
(roman II) - Georges Doutrepont: La Littérature française. Les Moeurs et les Modes.
(Csse Henri de Boissière: Carmélites Belges d'autrefois: Yolande de Croy. - Florence
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de Mérode. - Louis Artus; Louis Bertrand: Une Enquête sur le roman actuel, Le
Roman catholique. - Chroniques: L'Histoire, Les Lettres, La Politique.
LA REVUE GENERALE. - (15 février 1828). Paul Hazard: Pour le centenaire des
Romantiques Français. - Joseph Melot: Germes et Symptômes de Paix. Bouzinac-Cambon: Le domaine abandonné. - Georges Doutrepont: La Littérature
Française, les Moeurs et les Modes (Suite et Fin). - Louise Ganshof-Van der Meersch:
Vie de Province. - Frans Helles, Emile Baumann, Georges Goyau, Victor Giraud:
Une Enquête sur le Roman Actuel III. - Chroniques: La Vie Dramatique. - Les Lettres.
- La Vie artistique. - Au fil des Jours. - La Politique.
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LA NOUVELLE BEVUE FRANCAISE, (janvier). - Jules Romains: L'Homme blanc.
Paul Morand: Syracuse. - André Gide: Sur le Logone (II). - Paul Valéry; Petils textes.
- Franz Kafka: La Métamorphose. - Marcel Proust: Lettres à une amie. - Propos
d'Alain. - Réflexions sur la littérature par A. Thibaudet. - Les Essais, par R. Fernandez.
- Spectacles, par J. révos Notes. - Le Roman. - La poësie. - Littèrature générale. Lettres étrangères. - Les arts. - Les Revues. - Notules.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE. - (1er février 1928).
Georges Chennevière: Dernier Poème. - Jean Schlumberger: Testament. - André
Gide: Sur le Logone. - Roger Vitrace: Raymond Roussel. - François Berthault:
L'Homme dans l'aube et dans la nuit. - Franz Kafka: La Métamorphose. - Propos
d'Allain. - Réflexions sur la littérature. - Spectacles. - Notes. - Littérature générale.
- La Poésie. - Le Roman. - Lettres Etrangères. - Les Arts. - La Musique. - Faits
Divers. - La Revue des Livres. - Revue des Revues.
LITERARISCHER HANDWEISER, (Januar). - Eine Selbstkritik Josephs Wittigs,
von Engelbert Krebs, Freiburg im Breisgau. - Religiôse Dichterinnen. II Gertrud von
le Fort. - Elisabeth Langgósser, von Richard Knies, Mainz. - Finis Austriae im Roman,
von Ernst Alker, Wien. Besprechungen der bedeutenden Neuerscheinungen aus allen
Gebieten. Verzeichnis soeben erschienener wertvoller Bucher des In- und Auslandes.
Inhaltsangaben van einflussreichen Zeitschriften verschiedenen Charakters.
LITERARISCHER HANDWEISER (Februar) Historiën und Zeitdrama: J. Sprengler.
- Schauspielerinnen: C. Niessen. - Die Katholische Erneuerung in der franzôsischen
Literatur: W. Curian. - Jakob Kneips Hampit der Jóger: H. d. Lenzen. - Vier
geschichten fùr die jùgend: H. Rombach. - Besprechungen.
HOCHLAND, Januar). - Der Volkerbund und Europa, von Professor Dr. Carl Schmitt
- Der Alte Bauer, Gedicht von Friedrich Deml. Das Schweisstuch der Veronika,
Roman von Gertrud von le Fort. - Giocomo, von Professor Dr. Robert Saitschick. Franz Werfel und seine Tragôdie der Zeit, von Dr. Joseph Sprengler. - Der Streit um
Bocklin, von Eugen Kalkschmidt. - Wladimir Solovjeff als Philosoph des
Gottmenschentums. und der Unionsidee, von Karl Pfleger. - Kritik. - Rundschau. Neues vom Buchertisch - Unsere Kunstbeilagen.
ELSEVIERS MAANDSCHRIFT. (Januari 1928). Jan Veth als Conterfeiter en als
schilder, door W. Steenhoff. - ‘Al deze dingen zijn zoo moe’. Annie Salomons. Moderne fransche schilderkunst; W. Jos. De Gruyter. - Madjapahit: Johannes
Thiebrooy. - De Baby; P. Otten. - Avondrood, door Elisabeth Zernike. - Gedichten,
Adolf ter Haghe. - Afstand, door H. Van Loon. - Betoovering door J. Van Geuns. Kroniek: Boekbespreking.
ELSEVIERS MAANDSCHRIFT: Februari.
James Ensor; aspecten, door K.V. d. Woestijne. - Oud Germaansche Kunst, door
Dr. J. Romein. - Herinneringen aan Mexico, C. Serrurier. - De goede herder,
dramatische schets in 2 bedrijven, door P.H. Ritter Jr. - Avondrood (vervolg), door
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Elis. Zernike, - Gedicht van Karel Sanders. - Kroniek: boekbespreking; Anna Pavlova
als de ideale danseres; caricaturen door J. Speenhoff; de Choicegroep.
RENAISSANCE D'OCCIDENT (février). La transfiguration dans le Cirque. - Poèmes:
Louis Wennekens. - Marins: Ary Leblond: Jules Maigret. - Invités: R. Vaes. - La
fermeture moderne: Fr. Steurs. - Impressions d'Ici et de Là-bas: J. Kervijn de
Meerdere. - Les oeuvres Belges. - Lettres Etrangères. - Chroniques du Mois.
ORPLID (Febr. Marz). Neue Religiose Dichtung. Die Seelische Katharsis des
schopferschen Menschen: Peter Wust. - Zu Ehren des Unasuprechlichen: R. Knies.
- Der Adler: G. Hasenkamp. - Der Dichter: G. Hasenkamp. - Mexikoballade: Fr. Joh.
Weinrich. - Wunderbares: H. Waldeck. - Gedichte: K. Weiss. - Neue Gedichte: R.
Schaumann.
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[1928/4-5]
Dr. J. Persijn 50 jaar.
door M.E. Belpaire.
Een Warande-nummer ter eere van Persijn!... Ik weet nog den dag dat ik hem loskreeg
voor ons heerlijke onderneming. Ik hoor Minister Schollaert nog zeggen: ‘Vous ne
savez pas le trésor que je vous ai cédé.’ En toen ik beweerde dat wel te weten, drong
hij aan: ‘Non, non, vous ne connaissez pas autant d'hommes que moi...’ Wat wellicht
waar was; wel kende ik veel mannen, eerlijk, oprecht, zooals onze Vlamingen meest
zijn; maar zoo schrander, zoo wakker als Persijn?...
Voor de meesten is hij nu een autoriteit, de schitterende essayist, een onzer meest
belezen critici, de katholiek met vaste beginselen die van dat standpunt uit de wijde
wereld der litteratuur weegt en beoordeelt. Zijn faam is groot in Vlaanderen en allen
zien tot hem op. Maar voor mij - de oudere - is hij nog steeds de jongen op de
Universiteit die ik in de Leuvensche straten of bij den gastvrijen Vliebergh ontmoette.
De ranke jongeling, met klaren blik, schrander verstand, vaardig woord. En hoe
gelukkig waren we, hoe triomfeerden we toen hij de Warandetaak op zich nam, en
toen hij in het pas gestichte Hooger Instituut der De Bomstraat, de meisjes kwam
begeesteren voor Vlaamsche letterkunde, hun geest verrijken door die schitterende
lessen over Vergelijkende Litteratuur. Dat waren zijn eerste stappen in het
Antwerpsche geestes- en kultuurleven. Dr. J. Persijn heeft van Dietsche Warande en
Belfort gemaakt wat het is.
Zooals de groote naam: Alberdingk verbonden blijft aan de Hollandsche Dietsche
Warande, zoo is het leven en de arbeid van J. Persijn niet te scheiden van het nieuwe
tijdschrift dat door de versmelting der Dietsche Warande en het Belfort in 1900 werd
gesticht.
Niet dat hij bij de eerste stichters hoorde: Het was Vliebergh vooral die peter stond
over 't nog onmondig kind, en met zijn gewone degelijkheid en toewijding, waakte
hij op de eerste wankelende stappen. In zijn handen was het jonge tijdschrift solied
en veilig. Maar toen Persijn aan 't roer kwam, kreeg het toch een ruimere uitbreiding,
en werd het 't baken van beschaving voor jonge Vlaamsche krachten dat het hoopt
te blijven nog veel geslachten door.
Eere dan aan den aanstaanden vijftig-jarige! aan den patriarchalen vader van
zooveel kinderen; aan den man die zijn brood niet in ledigheid geëten heeft maar
aan onze Vlaamsche wereld tal van boeken heeft geschonken die 't Vlaamsche volk
dichter zullen brengen bij 't heerlijk, lang-beoogde doel!
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Een Groot-Nederlander.
door Mgr. Dr. Alph. Ariens.
Het is mij niet bekend of Dr. Persijn deel uitmaakt van eene dier vereenigingen die
een nauwere aaneensluiting van Noord en Zuid Nederland op haar program hebben
staan, maar bijgedragen tot de verwezenlijking daarvan heeft hij ongetwijfeld als
weinigen.
Ik denk vooreerst natuurlijk aan z'n grootschen Schaepman-arbeid, de vrucht van
zijn geestdriftig-bewonderende liefde voor onzen grooten emancipator. Hij heeft ons
Schaepman tenvoeten uitgeteekend, niet slechts in enkele forsche lijnen, maar met
die minutieuse nauwgezetheid waarmee onze 17e eeuwsche Dou z'n figuren schilderde:
afdalend tot de kleinste bizonderheden, omdat ook het kleine groot is bij waarlijk
groote mannen. Zoodoende heeft hij Schaepman voor ons doen leven in al z'n
zielegrootheid - met al z'n ideale strevingen van jongsaf aan, in zijn opkomst, groei
en ontwikkeling - en bezitten wij uit z'n hand een monument, dat voor ons volk van
heel wat grootere waarde is dan het bronzen standbeeld, onlangs te zijner eere in het
Twentsche land onthuld.
Ik denk vervolgens aan die schitterende voordrachten door Dr. Persijn in ons land
gehouden over zooveel letterkundige grootheden van vroegeren en lateren tijd - een
Dante en Shakespeare, een Ibsen en Tolstoï en anderen meer - voordrachten waarbij
een uitgelezen auditorium twee uren achtereèn in gespannen aandacht zat te luisteren,
om telkens weer terug te keeren, als een Persijn-avond werd aangekondigd en dan
opnieuw onder de betovering te komen van zijn sprankelend vernuft en meeslepende
redenaarsgave.
Ik denk ook, en niet het minst, aan de hechte vriendschapsbanden die in den loop
der laatste 20 jaren tusschen Persijn en o zoo velen hier te lande gelegd zijn. Want
zij die hem leerden kennen, lieten 't niet bij waardeering en bewondering voor z'n
groote geestesgaven, maar móesten hem lief krijgen om z'n gouden hart en dat
spontane en ongekunstelde, dat gulle en opgewekte wat den Zuiderling kenmerkt en
voor ons Noorderlingen zoo 'n groote bekoring heeft.
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Zoo is Persijn een weldoener geweest voor heel Groot-Nederland.
Voor Vlaanderen, z'n eerste liefde, heeft hij gezwoegd en niet weinig, vrij en
edelmoedig geleden. En ons Noorden heeft hij grootmoedig en rijkelijk van z'n
rijkdom meegegeven.
Het verheugt mij zeer den 50-jarige - allereerst voor hetgeen hij mij persoonlijk
gaf - daarvoor openlijk dank te kunnen zeggen, hem hartelijk geluk te wenschen met
het rijke leven dat hij achter zich heeft en biddend de hoop uit te spreken, dat God
hem tot vreugde van zijn gezin en tot heil van Groot Nederland nog héél lang moge
sparen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

268

[J. de Cock]
Roosendaal, 30 Oktober '27.
Waarde Heer Sekretaris van D.W.
Schrijven voor Dr. Persijn? Schrijven over Persijn? Schrijven ter eere van Persijn?
Ik wil ter eere en ten pleiziere van Persijn van alles doen. Ik wil, als hem dat
genoegen doet, een uur lang op mijn één been staan, desnoods boven op een tafel;
ik wil voor hem op mijn harmonium al de stukken spelen, die ik ken en ook die, die
ik niet ken; ik wil, als hij ooit nog eens door Roosendaal komt, hem in de stations
wachtkamer onthalen op zooveel appelbollen als hij op kan, en 't zijn lekkere, vraag
maar aan Hullebroeck; ik wil hem meenemen op een fietstocht naar Bergen-op-Zoom,
den mooisten, waarover ik hier beschik, en hem te Bergen in den Draak zooveel
drakenbloed laten drinken als hij maar lust; ik wil (met geleend geld) een heelen
bloemenwinkel leegkoopen om hem, Persijn, eens rondom in de bloemen te zetten;
ik wil van mijn pastoor al zijn kaarsen afschooien om die te laten opbranden aan
Persons' voeten; ik wil een trompettersclub afhuren om Persijn's eer en glorie te laten
uittrompetten over heel Europa; ik wil, o, ik wil nog zoo veel meer.
Want ik acht Persijn hoog.
Ik houd van Persijn.
Als ik een meisje was, vroeg ik zijn hand (dat dóen meisjes tegenwoordig).
Want Persijn is een geleerde.
Persijn is een Vlaming van stavast.
Persijn is een held.
Persijn is een heilige.
Maar schrijven? D'r leit me veel op 's harten grond en 't welt me naar de keel, maar
schrijven kan ik niet meer. Mijn pen is stuk. Stuk voor goed. 't Eene been is er af.
En ik laat het schrijfwerk voortaan over (zonder rouw overigens) aan de jongelui
met de nieuwe, gave pennen: Vlaanderen krioelt er van, en Goddank dat het krioelt.
Zoodat ik U, dichterlijke Redakteur-Sekretaris van D.W., moet teleurstellen en
het Warandenummer waarin mijn vriend Persijn gehuldigd wordt, moet laten
verschijnen zonder dat daarin de stem wordt gehoord van iemand die hem eert en
liefheeft:
J. DE COCK.
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‘PAPA DOOR MAMA’
28 Maart 1928.
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Soo 't was in den beghinne...
door Al. Walgrave Pr.
Weet ge 't al? Jul. Persijn is... 50 jaar geworden! En wij gaan dat bekend maken door
heel de Warande van Dietschland, met gelui van al de klokken van ons Belfort:
Jul-Per-sijn! vijf-tig-jaar! Bim-bam-bom!
- Zoo! Vijftig jaar! Ik hoop dat het geen zeer deed, en dat hij nog veel tientallen
bij mag krijgen.
- Ja, maar gij moet ook een van die klokken zijn in 't Belfort der Warande, immers,
gij weet... en gij kunt... kortom, gij moet.
- Een klok ben ik niet, ten hoogste een klokske, een half vergeten klokske in een
ver parochietorentje, een klokske dat, is 't niet gebarsten, toch een verdoofd galmken
geeft, niets modern, altijd in maat: tam-tam-tam! ling-ling-ling!
- Kleine klokskens luiden ook; belletjes rinkelen ook!
- O, jawel! Belieft het u? Vooruit dan: Tam-tam-tam! Vijftig-jaar! Jul-Per-sijn!
Ling-ling-ling!
*

**

Dat is aardig! - Merkt wel, ik spreek Vlaamsch, geen Hollandsch. Als ik zeg; dat is
aardig, dan meen ik niet: dat is lief, of mooi; ik bedoel: dat is vreemd,... ‘curieus!’
Dat is aardig! Jul Persijn is dus 50 jaar, ik zelf ben er 52, weldra; en toch, iedermaal
dat wij malkaar tegenkomen, te Gent of elders, dan voel ik 27 jaar achteruit. Persijn,
‘anno aetatis suae 50 o mag er wat ouder uitzien, wat rimpels in zijn voorhoofd
hebben; hij mag paterfamilias zijn van - hoeveel i's 't weer? - 10, 11, 12 kinderen, 't
is al gelijk, wanneer hij zegt: ‘Aloïsius!’ dan hoor ik dat niet te Gent daar, of elders,
ik hoor dat... te Leuven. 't Gezicht, en de stem, en het heele wezen van Persijn is voor
mij nog altijd saamgegroeid met Leuvensche omgeving, menschen en plaatsen, zoodat
hij voor mij blijft: Persijn anno aetatis suae 22o.
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En dat was een blond-rosse boerenjongen alzoo, met een bruin pak aan (gewoonlijk
was 't bruin, behalve bij heel plechtige omstandigheden) en, 's winters, een
donkerblauwe kappe, een ‘caban’, daarover; en een hoed daarop, o, een goede hoed
was 't, een groote bolhoed, die den student waarlijk be-hoed-de.
Ja, ziet ge wel, zóó kwam hij dan binnen op mijn kamer, ‘in 't Geestje’ (zijnde het
H. Geestcollege; Collegium Theologorum, sub tutale Spiritus Sancti fundatum) en
dan zei hij, gewoonlijk toch: ‘Dag, Aloïsius; zeg, ik kom u weer eens lastig vallen
voor ‘Tijd en Vlijt’; gij hebt daar wel iets liggen, zeker, om af te lezen? Et reliqua.
‘Met Tijd en Vlijt’ was toen in schoonen bloei, onder 't onvergetelijke
voorzitterschap van den prachtigen Alberdingk-Thijm, dien schoonen grijsaard, met
zijn zuiver-jonge oogen, onder hooggewelfd kaal voorhoofd, en lange witte lokken
om den hals. Hoe vereerden wij hem, in 't genootschap! Het mocht winter zijn, donker
en koud, regen of sneeuw, zoodat veel jonge gemakzuchtige kerels het te slecht
vonden om een paar straten ver te loopen, Thijm was dààr, uit het verre Vlierbeek,
en hij kwam binnen in die kleine vergaderzaal, vol rook van pijpen en sigaren, waar
hij telkens en welgemeend, op handgeklap werd onthaald. Hij kwam de jonge
Vlamingen ‘leiden’; niet alleen vóórzitten, neen, leiden. Wat onbeholpen,
onbekookten, onbesnoeiden jongenspraat wij er ook uitsloegen, hij vond er een kern
in, en een aanleiding om aan te moedigen en verder te doen zien: ‘De Heeren zullen
ook wel weten’ begon hij dan, (wij wisten er meestal niets van, natuurlijk!) en,
uitgaande van niets of weinig, schiep hij orde en licht in ons. Goede Thijm, God
loone 't u!
Daar waren leden, onder meer anderen: Vliebergh, Omaar De Laey; Jul. Persijn;
Lod. Dosfel; Frans Van Cauwelaert; Reim. Speleers; Jos. De Cock; Caes. Gezelle;
Lod. De Wolf; Paul Allossery; Jos. Muls; L. Van Puyvelde; Aug. Borms; Jaak Smets;
- en 'k vergeet er zooveel! - toen allen één en vereenigd in jongen ijver, om het
Vlaamsch, hun lieve taal, te beoefenen en te doen glanzen in de wereld van
wetenschap en kunst. Komt het, ten slotte, dààr niet meest op aan?...
Ik had het geluk, toen te leven, dààr te leven en te streven, met al die jonge mannen,
en dààr leerde ik Jul. Persijn kennen: ‘Het Boerke van Wachtebeke’ zeiden ze soms,
maar wat kon het hem, wat kon het ons, zijn vrienden, schelen? Hij woonde in den
‘Juste’ (Collegium Justi-Lipsii) in een van die cel-achtige, naakte kamerkens, later
zoo
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geestig door Jef De Cock beschreven. Daar was volstrekt niets te zien dan het
allernoodigste, en... boeken. Die had hij meer dan uitgelezen, maar hoevele andere
waren al door zijn handen, oogen en hersens gegaan! Weldra wierden wij 't gewaar,
al sprekend over onze lezingen en bewonderde schrijvers: Persijn kent ze, en honderd
andere daarbij. ‘Hij is een wandelende bibliotheek’ zeiden wij ondereen, en dat was,
van toen af, de waarheid, al sprak de spreuk nog maar over een jongen van t'halven
de 20. Zijn vorig studentenleven ken ik niet, maar ik weet, zonder het te weten, dat
hij te Lokeren, en te Eecloo, en te Rome een boekenverslinder moet geweest zijn.
Ja, maar geen ‘boekenworm’. Hij las om te bewonderen, om schoonheid te genieten,
met den kop niet alleen, met zijn heele menschenwezen, en hij leefde erin, daarvan
te spreken. Ik zie nog voor mij zijn aangezicht, terwijl hij opging in een van zijn
geliefkoosde schrijvers. Dan lag er over hem een glans van bezieling, die zijn oogen
deed stralen, zijn wangen deed gloeien, zijn anders wat scherpe en kortafgebeten taal
verzachtte of deed zingen. En toen ik dat de eerste maal bijwoonde, na kennismaking
met den uiterlijken man en zijn dagelijksch neerstig studeerleven, was ik verbaasd:
‘Kijk, kijk, wat een ziel!’
Onder de ‘zielen’ zijn er die scheppen; andere die 't geschapene bewonderen, en
zwijgen; nog andere die hun bewondering niet voor hen alleen kunnen houden, maar
ze meedeelen, en verdedigen, met goe redenen van 't verstand, en nog betere van de
liefde. (Le coeur a des raisons que la raison ne comprend pas). Deze zijn de geboren
kunstkeurders, die niet spreken om te vitten, maar om in naam van de gemeenschap,
de schoonheid die ze uit de kunst van anderen opvingen, te weerstralen, te doen
weergalmen, en keuriger te doen kennen.
Zij zijn meestal, reeds vroeg, tot scheppend werk zelf ongeschikt. Ook weer iets
‘aardigs’. Zij zijn gelijk die pastors, die in gezelschap geestig kunnen klappen en
vertellen, en alle predikanten nadoen, van op hun stoel aan tafel, maar die op hun
preekstoel geen ‘drie kunnen tellen’. 't Is alsof 't gevoel van hun oordeelveerdigheid
ze schuw maakte van zelf geoordeeld te worden.
Persijn begon in ‘Met Tijd en Vlijt’ met de lezing van een gedicht op een
Pastorinhaling. Knap was 't, en op zijn versvoeten stond het, en vol waar gevoel was
het ook... Maar de keurder van dezen toekomenden keurder was de stille, gezapige
Vliebergh, en die zei ‘dat het een schoon gedicht was, maar op vele plaatsen te
verheven voor
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't eenvoudig onderwerp...’ Ik kan van zoo verre, niet zeggen of 't oordeel geheel raak
was; 't is wel mogelijk, want 't was jeugdwerk, en jonge dichters vliegen allicht wat
hoog. Het komt er niet op aan. Maar 't merkweerdige is, dat Persijn nooit of nooit,
in ‘Met Tijd en Vlijt’ noch dicht noch proza meer voordroeg uit eigen werk. Hij
sprak over anderen: hij bepraatte Dosfel's Herinneringen eens ouden dichters, las
van af 1899 over Schaepman; doorliep 't volgend jaar, in een spreekbeurtje de
Ontwikkeling der geschiedkundige Romans; ontleedde den Humor van Justus van
Maurik en vergeleek hem met dien van den Schoolmeester en van Ouden Heer Smits.
Verder komt weer Schaepman's Aya Sofia, dan de Spanjaard Pérez Galdos met zijn
Electra, en 't jaar 1901-1902, daar hij zelf schrijver en verslaggever was, toetste hij
al de gelezen werken aan den steen van zijn geoefenden smaak. Hij was toen al bezig
met een proefschrift voor zijn doctoraat, over de Tooneelletterkunde in
Zuid-Nederland sedert 1830 (heb ik goed onthouden?) en de schrijver van 't volgende
academische jaar, Frans Van Cauwelaert, deelt mede dat Doctor Julius, ‘zijn
voorganger in 't schrijversambt, die op stuk van letterkundige kritiek geen onbekende
meer is, de geschiedenis maakte van het Nederlandsch Tooneel te Antwerpen van
1830-1850, waarover, vóór hem, geen stelselmatige opsporingen werden gedaan.’
Ziet ge den toekomstigen Burgemeester van Antwerpen (hoe ver het ook van ieders
verwachten was) den eersten geschiedvorscher van den Vlaamschen Schouwburg
zijner stad geluk wenschen?
Aardig!
Ja, aardig, en schoon! ‘In 't verleden ligt het beden, in het nu, wat worden zal!’ Ik
heb al menigmaal die dichterspreuk zien waarheid worden, maar nooit zoo treffend
als in Persijn's studentenleven, en zijn omgeving in 't Oude Studentengenootschap.
Duidelijk was, van nu af, zijn roeping geteekend, en omdat hij haar zoo trouw
gevolgd heeft, is hij geworden wat hij is. Mochten de Leuvensche studenten het toch
scherp voelen, dat hun verblijf aan de Hoogeschool meer moet zijn dan een worstelen
door leergangen en examens: een vormen van hun groeiend wezen tot een
‘iemandschap’, laat het me zóó zeggen: tot het worden, immers, van iemand, die iets
te doen, iets te zeggen heeft, en voorloopig leert wat er te doen en te zeggen is. Al
die bloote beroepswetenschap maakt nooit een mensch, indien hij zijn geest niet
verrijkt en zijn vermogens niet oefent tot hoog denken en edel willen. Er zijn meer
Vlaamsche mannen gevormd in
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‘Met Tijd en Vlijt’ dan aan de beste Vlaamsche Hoogeschool waar studenten, lijdelijk
weg, hun geleerde meesters zouden nazeggen, zonder daarbuiten iets groots, iets
schoons te bedroomen, uit eigen macht en kracht.
Dat groots en schoons was in Persijn's jong hoofd: eigen Vlaamschen kunstsmaak
in letterwerk krijgen en onder de Vlamingen voortzetten, zoodanig dat zij weten
zouden hoe 't veelvormig schoone in andere talen, landen en tijden ontstond, naar
ieders aard en omgeving, en hoe 't bij ons, in Noord en Zuid, tot uitspraak kwam en
komen kan, uit zinnelijk en verstandig leven niet alleen, niet vooral, maar uit innig
zedelijk en geloovend leven bovenal. Katholieke christen, die nooit, met alle erkenning
voor ieders gaven, een haarbreed zal afwijken van de stelling: de mensch, ook de
dichter, is op zijn best, als hij werkt onder 't oog van God en dicht bij 't Hert van den
Godmensch.
Hoe was dat gegaan in dat hoofd? Ik zal niet ver mis zijn, wanneer ik zeg: door
het prisma van Schaepman.
Schaepman is de geestdrift van Persijn's jeugd. Schaepman, de groote Roomsche
Nederlander. Schaepman, de zanger van Rome en van den Paus. Schaepman, de
Ridder van de Roomsche Kerk. Schaepman, de Voorvechter van de burgerlijke en
politieke ontvoogding der Hollandsche katholieken. En Persijn, door zijn studiejaren
te Rome in staat gesteld, beter dan iemand anders, om aan te voelen den geestdrift
voor Roomsche schoonheid die in Schaepman's werk ligt opgeborgen; Persijn heeft,
van zijn eerste jaren af, Schaepman begrepen, en hem volgend, is hij zijn
levensbeschrijver niet alleen, maar zijn evenbeeld geworden.
‘Durum est contra stimulum calcitrare!’
Een groot schrijver jaren en jaren lezen, met innig genot, met opkijkenden eerbied,
met gevoel van zoon tot Vader, - hem bestudeeren en van hem telkens en telkens
spreken en schrijven, dat doet men niet... ongestraft... ik wil zeggen ‘onbeloond’.
Men wordt, niet zijn gelijke, maar zijn beeld en gelijkenis, ergens op een of ander
gebied, in hoogere of mindere mate.
Dat zou kwalijk werken, bleve men eng en uitsluitend bij dien éénen beperkt.
Maar, behoudt men ruimte van geest en van smaak, bij die groote vereering, lucht
en luchtkring, omgeving en wereld van anderen op te nemen en mee te leven, dan
werkt die ‘eeredienst’ steunend, sterkend, loonend, en maakt ware zielverwantschap.
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Persijn is, op letterkundig gebied, in den strengen zin van dat woord: letter-kundig,
de Schaepman der Katholieke Vlamingen geworden. Hij heeft ons immers getoond,
dat wij recht van spreken hebben; dat wij, waar spraak is van scheppende kunst des
woords, eigenlijk vanaf Maerlant tot Gezelle toe, de Meesters onder onze Voorvaderen
hebben, e n dus van hoogen adel zijn; hij heeft bewezen, dat het hoogste beginsel in
't keuren en rechtsmaken van schrijverskunst, in de ziel ligt, en dat de ziel die
Roomsch is, er niets minder om wordt, integendeel. Waarom zouden wij dan 't laatste
woord laten aan Geschiedschrijvers der letteren, en aan letterkeurders, die 't hoogste
niet zien of niet willen zien?
Dat is de ziel van Schaepman, in den strijd rondom de kunstbeginselen, en dat is
de geest van Persijn's Letterkundige Overzichten in Dietsche Warande en Belfort,
en, nog meer, van zijn Aesthetische Verantwoordingen. En hij doet als de Meester;
met geestdrift voor wat hij heilig houdt; met ridderlijke en hoofsche eerlijkheid
tegenover de andere zijde; met een bevoegdheid en algemeene kennis in zijn vak,
die reusachtig voorkomt en eerbied afdwingt; met fijne prikjes van schalkschheid en
humor, waar 't past; met Durendaalsche slagen waar 't moet.
Maar de taal en de menschelijkheid blijven, met dat alles, zeer verschillend van
Schaepman's, blijven geestiger, lichter, zuidelijker, Vlaamscher, en... Persijnsch.
Ik voel dat ik uitgeklingeld geraak... ik moet het overige laten aan Salvator, Klokke
Roelant, Carolus en andere machtige bronzen longen. Zij zullen verder gaan in dat
leven, in dat werk, en met schooner woorden, met moeilijke, geleerde woorden,
waarvoor ik het voorhoofd moet fronsen, zullen zij de meer ‘moderne’ lezers van de
Warande binnenleiden ‘in de prachtpaleizen van Persijn's kritiek, met hunne
bibliotheekschatten van geleerdheid, granietzuilen van hooggaanden ernst, hun
marmerwanden van volzinnen doorwenteld van diamanten woorden,’ zooals zaliger
onze goede Dosfel ervan zei in zijn weidsthe taal. Ik kan zoo niet spreken. Evenmin
zal ik mijn tong verbranden aan impressionante of expressieve sonoriteits-combinaties,
die de artistieke en subtiel-discerneerende faculteiten van Persijn's psyche zouden
uitspreken, of zijn débonnair en toch soms sarcastisch profiel op het écran van 's
lezers imaginatie zouden projeteeren. Met alle dergelijke prestaties houd ik me niet
op.
Ik eindig, en zeg tot Persijn: Julius, houd u goed. Ik weet, beter dan gij meent,
welk levensleed u al gepraamd, gestoken, genepen en
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verscheurd heeft. Ik weet het, en heb het in stilte dikwijls meegevoeld. Maar ‘qui
non est tentatus, quid seit?’ Gij, geestdriftige Christusdrager in de wereld van boeken
en schriften, weet wel dat ware wijsheid niet uit de boeken, maar uit het kruis komt.
Vijftig jaar! Word er honderd, maar blijf in Vlaanderen getuigen: ‘De hoogste
kunstopenbaringen in alle landen en tijden zijn geweest de christelijke. Dat zal zoo
blijven: Wij katholieken weten waarom. De hoeveelheid zullen wij nooit hebben dat ligt aan de wereld sedert het aardsch Paradijs, maar de hoedanigheid moeten we
houden, en, jongens, dat ligt aan dezen die werken in geestdrift, en bidden om den
zegen van God’
Omdat gij voor die waarheid geleden hebt, of in die waarheid miskend werd, zult
gij niets minder zijn in onze waardeering; uw ziel en uw werk zullen erbij winnen;
God zal 't u loonen.
Ik groet u, en wensch, dat nog lang te mogen doen, tot beider grooter genoegen.
Vijf-tig-jaar!
Jul-Per-sijn!
Ting-ting-ting!
Dank-zij-God!
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Het Kritisch Werk van Dr. Persijn.
door Prof, A. Boon.
Het schijnt er wel wat op aan te leggen om me tot thuriferarius ordinarius van Dr.
Jules Persijn te verheffen. Na een eerste voorstelling van zijn persoonlijkheid aan de
lezers van Boekengids(1) viel me bij de zilveren bruiloft van Dietsche Warande en
Belfort de taak te beurt zijn verdiensten als redaktie-sekretaris van 1903 tot 1924 in
't licht te stellen(2). En nu dit tijdschrift hem officieel wil huldigen bij zijn vijftigste
verjaarfeest word ik een derde maal in 't gareel gespannen om den praalwagen van
zijn kritisch werk in den Ommegang rond te voeren. Nu, heel graag, hoor! Gedicht
uit plicht gelukt niet licht, maar een bijdrage waarin persoonlijke sympathie en de
erkentelijke waardeering van Vlaanderen en Nederland vrij aan 't woord mogen
komen, wordt con amore aanvaard en con brio neergepend.
Over Persyn's uiterlijken levensloop en over zijn hoedanigheden als privaat persoon
en als vriend hoef ik hier niet uit te weiden; ik verwijs eenvoudig naar mijn vroeger
Warande-artikel.
***
In tegenstelling met Vermeylen, Van Langendonck, Van de Woestijne, Verschaeve
en andere vooraanstaande kritici, die de schoonheids-emotie ook hebben uitgedrukt
in poëzie of drama, in verhaal of beschrijving, heeft Persyn geen eigenlijk scheppend
werk voortgebracht. Zooals ieder jong mensch qui se respecte heeft hij zijn
humanoria-idealen in statige Alexandrijnen bezongen en zijn jeugdvisies in landelijke
schetsen uitgebeeld, maar de eenvoudige Wachtebeeksche jongen was te slim of had
misschien geen durf genoeg om ze naar den drukker te dragen en er onze
studentenbladjes mee vol te proppen. Jawel, éénmaal heeft hij zijn stoute schoenen
aangetrokken om als groentje te Leuven in Met Tijd en Vlijt zijn verzen voor te lezen...
il jura, mais un peu tard, dat het de eerste en laatste keer was.(3)

(1) October 1925.
(2) Januari 1926.
(3) Gedenkdagen II, 223.
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Evenals bij de meesten van zijn geslacht was het flamingantische verontwaardiging
die hem eerst de pen in de hand duwde. Men schreef 1897-98: de woelige strijdjaren
voor de gelijkheidswet Coremans-De Vriendt; de Kamer van Volksvertegenwoordigers
had ze geslikt, misschien wel tegen heug en meug van een groot getal der leden.
Maar de vroede vaderen van den Senaat waren eraan aan 't tornen gegaan om de
brave Vlamingen met een kluitje in 't riet te sturen. Nu gingen de poppen aan 't
dansen: voor de eerste en waarschijnlijk de eenige maal waren alle veeten vergeten
en lag alle partijschap stil. Alle hens aan dek! Ook de jonge maats sprongen bij om
het lekke schip te kalfateren en tóch binnen te loodsen. De student Persijn deed dapper
mee: in het Gentsche maandschrift De Vlaamsche Strijd van zijn vriend apotheker
Egidius De Backer weerde hij zich dat het een aard had.
Dan kwamen de studiejaren te Rome en te Leuven, tijd van stille overweging en
onverdroten arbeid, met het zonneken erover van zijn vriendschappelijk verkeer met
‘onzen’ Vliebergh en met Scharpé en De Cock. Zijn eerste dichterlijk optreden in
Met Tijd en Vlijt, we zagen het reeds, draaide op een fiasco uit; voortaan kwam hij
voor den dag met letterkundige kritiek: over Schaepman's Menschen en Boeken, over
Electra van Perez Galdos, over Siddartha van Minnaert. Zijn verdere tijd kroop
vooral in allerlei lektuur en in het voorbereiden van zijn dissertatie over Het
Nederlandsch Tooneel te Antwerpen na 1830,(1) een flinke brok, werk met veel
onuitgegeven materiaal, maar nog tamelijk dor en nuchter, zooals het schijnt te passen
voor een doctoraal proefschrift.
*

**

Weldra zou zijn boek over Dr. Schaepman hem heelemaal in beslag nemen. Hoe hij
er toe kwam nu juist Schaepman uit te kiezen en daaraan het beste van de tien à
twaalf volgende jaren op te offeren? Niet zelden wordt het hem hier euvel opgenomen
dat hij dat karweitje niet aan een Noord-Nederlander heeft overgelaten en alzoo zijn
kostelijken tijd ‘verbeuzeld’ heeft aan iemand die aan onzen letterkundigen hemel
geen ster is van eerste of tweede grootte. ‘Waarom nu juist over

(1) Dietsche Warande en Belfort, 1913, VI (van 1830 tot 1840); X, XI en XII (van 1840 tot
1853); 1919, V (1853-60); - Versl. en Meded. der Kon. Vlaamsche Academie, 1914 bl. 375-86.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

278
Schaepman?’ klaagde onlangs nog schampertjes Dr. Godelaine in een recensie over
Gedenkdagen.(2)
Eerst moeten we weten dat er te Wachtebeke, in het uithoekje van ‘dat Soete
Waeslant’ dat paalt aan de Hollandsche grens, een familie leefde waarin de
Schaepman-kultus jaren lang wierook brandde en de loftrompet stak voor zijn held.
Persijn had een oom wonen in Zeeuwsch Vlaanderen, die waarlijk dweepte met den
katholieken voorman en zijn bewondering had overgeplant in den huiskring van
Vader Leo Persijn. Deze was er geen beetje fier over dat hij na een meeting te
Terneuzen aan den Doctor werd voorgesteld en het zoo ver had gebracht dat hij zich
met hem mocht meten... niet in welsprekendheid, maar in gestalte. Vader Persijn
was immers meer dan 1,90 m. lang en hij had gewed dat hij den Tukkerischen kolos
wel zou kloppen... Is het dan te verwonderen dat de broekvent opwies in stijgende
vereering voor den Emancipator? Hij móest hem zien en hooren.
Met het Taal- en Letterkundig Kongres te Antwerpen in 1896 scheen de kans klaar:
daar zou Schaepman in hoogsteigen persoon verschijnen en het woord voeren. Zoo
hadden ten minste de katholieke bazen er over beslist om, evenals in 1873, de blauwe
tint van de vergadering door het optreden van den genialen zwartrok wat te
neutraliseeren. Maar geen haar scheelde het of het mooie plan viel in duigen.
Schaepman moest van Londen komen en twee dagen later een spreekbeurt waarnemen
op den Duitschen Katholiekendag te Dortmund. Gelukkig wist Frédéric Belpaire het
nog klaar te spinnen om hem te Vlissingen af te halen en hem tijdig te Antwerpen
te doen binnenvallen midden in een redevoering van Frans Van Cuyck. Onmiddellijk
werd de vergadering geschorst, de Doctor besteeg het gestoelte en met zijn Vondelrede
behaalde hij een overweldigenden triomf. Eventjes geluisterd naar het geestdriftig
dankwoord van Max Rooses, en dan voort naar Duitschland!
Nu had de jonge Persijn een klets weg van den reus zelf. Toen hij te Rome in 't
Belgisch College aanlandde, vond hij daar in de bibliotheek een volledige verzameling
van De Wachter. Die moest en vloog er door, deel na deel, al kwam het niet altijd
ten goede aan zijn regelmatige studies. Dat ook te Leuven zijn belangstelling niet
geslonken was blijkt uit den geestdriftigen toon van zijn uitvoerige bespreking van
Menschen en Boeken.

(2) Paginae Bibliographicae, II 697.
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Toen Schaepman in Januari 1903 te Rome overleed, zetten de Belpaire's en andere
Vlaamsche vrienden den pas afgestudeerden doctor in de Germaansche Philologie
aan om zich voor een breed-opgevatte biografie van den Nederlandschen Emancipator
te spannen, des te meer daar hij daarover reeds heel wat materiaal bezat. Ook uit het
Noorden kwamen welwillende wenken en aanmoedigingen. In Gods naam dan! Zoo
verschenen reeds in 1903 de eerste hoofdstukken over Schaepman's jeugd- en
jongelingsjaren tot zijn priesterwijding in 1867.
De volgende jaren was het een voortdurend reizen en rotsen voor het opsporen
der bronnen. Wat een ongeluk dat de Doctor op zijn sterfbed aan zijn neef Dr. A.
Schaepman, den President van 't Seminarie te Rijsenburg, het uitdrukkelijk bevel
had gegeven al de aan hem gerichte correspondentie - twee groote kisten vol, die
berustten op het Seminarie - te doen verbranden. Maar zooveel brieven ontvangen
veronderstelt er bijna evenveel geschreven. Daarom aan 't snuffelen en aan 't speuren,
met onvermoeibaar geduld, naar de persoonlijke brieven van den Meester, naar
handschriften en papieren, naar krantenknipsels en karikaturen: een echte jacht op
Schaepmanniana. Al de steden en dorpen van Holland ketst hij af, bij vrienden en
vereerders en zelfs bij vijanden, en bijna overal ondervindt hij veel tegemoetkoming;
zelfs de stugsten, die aanvankelijk niets willen lossen, geraken op den duur op dreef.
Zijn jonge vrouw neemt hij mee als kopiiste, zoolang de last van het immer
vergrootend huishouden het lijden kan. Regelmatig verschijnen de hoofdstukken in
De Warande of als feuilleton in Het Centrum.
In 1912 kwam het eerste deel van de pers (Maart 1844-Juli 1870), een lijvig boek
van 544 blz.; in 1916 het tweede (Juli 1870-1880), een dito van 740 blz.(1) Van het
derde deel verscheen pas het eerste stuk ter gelegenheid van de onthulling van het
monument te Tubbergen: 196 blz. voor één jaar (1880-81). Het overige van het
materiaal ligt zoo goed als klaar in tallooze omslagen in het groote rek onder het
venster van zijn studiekamer: nog enkele maanden flink werk om alles terdege te
schiften en te ordenen... en wat inschikkelijkheid vanwege uitgever en publiek, en
Nederland zal een biografie bezitten sterk en stevig gebouwd als de man waarover
het gaat.
Intusschentijd gaf Persijn ook een bloemlezing uit Schaepman's gedichten in de
reeks Nederlandsche Schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs nrs. 18-21 met een
uitstekende inleiding van een goeie twintig

(1) Utrecht, Het Centrum.
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bladzijden.(1) Wie in beknopten vorm zijn oordeel wil vernemen over Schaepman's
persoonlijkheid, vindt daar zijn gading. Voor het Geert-Groote-Genootschap schreef
hij een bondige levensschets.(2)
*

**

Waar sommigen zich afvragen waarom dan Persijn Schaepman heeft uitverkoren,
vergeten ze al te licht dat hij naast zijn wel is waar betwistbaar, maar al te vaak
onderschat dichterschap ook den redenaar wil huldigen, den man van het stalen
gesproken woord, en die is toch van allereerste gehalte, en bovendien en vooral, den
publicist en den journalist, den geschiedschrijver en den wijsgeer, den socioloog en
den staatsman, allemaal verschillende facetten van een man zooals er elke eeuw maar
weinigen worden geboren. Voor hem is Schaepman de massiefst, veelzijdige
Nederlander, door het Katholicisme ooit gekweekt; zelfs als dichter blijkt hij hem
geen tweede-rangs-figuur.
Toen ik in 't begin van dit opstel schreef dat Persijn geen scheppend werk heeft
geleverd was ik er me wel van bewust dat die uitdrukking niet heelemaal klopte. Of
zijn er niet heel wat meer en steviger hoedanigheden noodig om in het kader van één
menschenleven een halve eeuw Nederlandsche geschiedenis en West-Europeesche
politiek samen te persen dan om een landelijk romannetje te bouwen? Moet men
geen dieper psychologisch inzicht bezitten om zoo'n gecompliceerd zieleleven te
doorpeilen en daarom een heele wereld van de verscheidenste grootheden te doen
zweven dan om de slappe aandoeningskens of de brutale hartstochten van een handvol
zielige menschjes te ontleden?
Bekijk even wat we al krijgen in de reeds gepubliceerde deelen. Eerst, een heele
brok uit het leven van den held zelf: zijn jeugd in den Twentschen Achterhoek, zijn
studiejaren bij de Jezuïeten te Kuilenburg en in het Seminarie te Rijsenburg, zijn
eerste maanden zielezorg te Utrecht bij Van Heukelum, zijn tweejarig verblijf te
Rome met het heele verloop van het Vatikaansch Concilie, zijn professoraat in de
Kerkgeschiedenis in het Groot Seminarie, zijn letterkundigen arbeid, zijn gedichten,
zijn artikelen en bijdragen in De Tijd en in De Wachter, eindelijk zijn verkiezing tot
lid van de Tweede Kamer en zijn politieke

(1) Hoogstraten, 1909.
(2) 's Bosch, 1922.
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bedrijvighEid in de eerste twaalf maanden. En door dat uiterlijk stramien schieten
de draden die het innerlijk leven van dien prachtmensch borduren: zijn kinderlijke
vroomheid verborgen onder een ruwe schors van onbeholpenheid en linkschheid,
zijn hartelijke liefde voor zijn moedertje, zijn joviale vriendschap, zijn
offervaardigheid voor Paus en land, gekristalliseerd in zijn slagwoord: Credo, Pugno.
Op dat zieleleven staat zijn dichterschap gegrondvest, echt en doorvoeld, met zijn
hoedanigheden maar al te dikwijls over het hoofd gezien, met zijn gebreken, waarvoor
Persijn voorzeker geen ooglappen draagt, met zijn eigen karakter dat door zijn biograaf
naar aanleiding van De Paus raak wordt getypeerd: ‘Zoo staat deze Seminarist eenig
in de Nederlandsche dichtkunst van toen, met zijn kracht. Eenig ook staat hij met
zijn inspiratie, eenig met zijn hartstocht. Bij hem is 't kerkelijk gevoel ontwikkeld
tot een macht en een diepte, zeer zelden door andere menschengevoelens bereikt, en
met die ‘fine frenzy’ gelijk Macaulay het heeten zou, drijft deze dichter over de
geschiedenis der menschheid en zingt hij zijn ‘Légende des Siècles’. En dat zal altijd
zijn inspiratie, zijn hartstocht blijven; - niet de natuur, niet zijn eigen stemmingen
en stemmingjes, afhankelijk van het oogenblik, - maar de historie der menschen,
overstraald door de idealen van zijn Kerk.(1)
Daarnaast en daarom wordt Katholiek Nederland bewust van zijn macht en van
zijn plicht en ontwikkelt hun organisatie in een snel tempo: na de eerste kultureele
pogingen van Dr. Cramer, Mgr. Broere en den grooten Thijm, komt het herstel van
de hierarchie met de onverkwikkelijke April-beweging; verder zijn we getuigen van
het schommelen en schipperen van politieke personen en politieke partijen met den
geleidelijken groei van de antirevolutionnairen en van de Roomschen en de
voorbereiding tot het Monsterverbond.
Middelerwijl verspringt de handeling naar een verder plan en zien we daar de
bedrijven afspelen van het grootsche wereldschouwspel omstreeks de jaren 70: het
Vatikaansch Concilie met zijn strijd om het geloofspunt der onfeilbaarheid en de
jammerlijke scheuring van de oud-katholieken; het ontstaan van de Italia Una door
roof en geweld en lafhartige meeplichtigheid; den Fransch-Duitschen oorlog met de
geboorte van het Duitsche Keizerrijk en den val van het Fransche; den Kulturkampf;
de opkomst van het socialisme en van de kristen-

(1) I, 216.
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sociale beweging; een hernieuwing in de beeldende kunsten met Reichensperger en
de gothiek, Van Heukelum en Sint-Bernulphusgilde, Baron Béthune en
Sint-Lukasschool.
En als acteurs van dat schouwtooneel der wereld, beurtelings eventjes geschetst
of tot de voeten uit geteekend: Nederlands Katholieke herders als Mgr. Zwijsen, die
zooeven met een eenstemmige dankbaarheid door het nageslacht werd herdacht, en
Aartsbisschop Schaepman; publicisten en organisators als le Sage ten Broek, Dr.
Cramer, Mgr. Smits; denkers en geleerden als Mgr. Broere, Dr. Nuyens, S. Lipman;
letterkundigen en kunstenaars als Thijm en Royer, Van Heukelum en Cuypers, P.
Koets en P. van Meurs. - Onder de niet-Roomschen als vrienden of tegenstrevers,
Potgieter en Mevrouw Toussaint, Groen van Prinsterer en Thorbecke. - In Frankrijk,
de Montalembert en Veuillot, Lacordaire en Mgr. Dupanloup, Thiers en Gambetta,
Victor Hugo en de Musset, Mac Mahon en Rochefort, Napoleon en prins Louis; in
Duitschland, Ketteler en Lasalle, Bismarck en Mallinckrodt, Görres en Strauss; in
Engeland, Manning en Disraëli. Een reuzengalerij - een reuzenkerkhof, fluistert een
booze tong me in 't oor, - een Pantheon van Europeesche grootheden, door Schaepman
zelf naar het leven geboetseerd en uitgebeeld, en daar te midden in, de reuzenfiguur
van Schaepman, medegetuige van en medestrijder in de omwenteling die onze oude
wereld op godsdienstig, staatkundig en ekonomisch gebied heeft doorgeworsteld.
Met veel belangstelling en sympathie werd dat monument in Nederland begroet
en geprezen om de uitgebreidheid en zekerheid van de informatie, de ruimte en diepte
van geschiedkundig en psychologisch inzicht, de verdraagzaamheid en onpartijdigheid
in het beoordeelen van toestanden en personen, de warme geestdrift en hero-worship
getemperd door degelijke zakelijkheid en wetenschappelijke kritiek. ‘Het werk geeft
niet enkel een stuk leven van een enkeling, maar ook een brok lands- en
volkeren-historie’ (V. Cleerdin).
*

**

Wat Persijn voor het Noorden met zijn Schaepman in 't groot wil leveren, deed hij
voor 't Zuiden in 't klein met de drie deeltjes van zijn August Snieders.(1) Nog een
misprezene die door het ondankbaar nageslacht

(1) Antwerpen, Leeslust, I 1925, 204 blk., II 1926 260 blz., III 1926 240 blz.
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werd verloochend en nu door Persijn in eer hersteld! Zou het vermetel zijn te
veronderstellen dat dezelfde hoedanigheden die hem bij den Hollandschen voorman
hebben bekoord, hier weer den doorslag hebben gegeven? Dezelfde koortsige
werkkracht, dezelfde verknochtheid aan geloof en taal, dezelfde
Credo-Pugno-strijdhaftigheid, dezelfde invloed in de politieke en godsdienstige
geschiedenis van zijn land: een rijke stof in de geoefende hand van een
menschenkenner. Het eerste deel: 1825-1850 gaat van Snieders' geboorte tot het
verschijnen van zijn eersten roman Burgerdeugd. Als inleiding een monumentale
portiek: Bladel en zijn roemrijke geschiedenis, het Sniedersgeslacht en -huis, de
geboorte van August, zijn opvoeding en schooljaren, zijn eerste letterkundige proeven
en zijn eerste stap in 't leven als letterzetter te 's Hertogenbosch. Dan leidt schrijver
zijn held binnen in de bloedvreemde stad, waarvan hij nochtans weldra de groote
leidende kracht en een der voornaamste vertegenwoordigers zal worden. In 1844
negentienjarige door bemiddeling van zijn oudsten broer Renier, den Turnhoutschen
dokter, als zetter op het pas gestichte Handelsblad, waar hij zijn bescheiden arbeid
begint onder de redaktie van Lodewijk Vleeschouwer. Maar niet lange maanden
duurt het of de kleine uit Bladel krijgt zijn plaatsje bij op het bureau, en met Nieuwjaar
1849 wordt hij hoofdredakteur van het steeds groeiende dagblad. - En dan, wat een
heerlijkromantisch tijdperk, die jaren 1845 en volgende! wat een geroezemoes van
sturm-und-drang bij het klapperen van pot en pint in de urenlange drinkgelagen in
het Zwart Peerdeken op de Paddengracht. ‘'t Was er zoo stemmig en gezellig als in
't ideaalste Parijsche Cenacle. Van ‘Peer of van “Moer” kregen ze hun glas bier en
hun pijp. Den Door improviseerde, Conscience declameerde, De Laet debatteerde,
Vleeschouwer persifleerde, Van Kerckhoven jeremieerde, Rosseels solemniseerde
en allen profiteerden hun Gersten of hun Leuvensch... En onze Bladelsche bleu,
tureluursch van al dat Vlaamsch rumoer, zweeg en keek, en zat daar gebiologeerd
door den meester, Hendrik Conscience, den schepper van alree negen romans.’ In
die opbruisende wereld van edelmoedige en onbezonnen dweepers wist de
Hollandsche jongen weldra zijn plaats te veroveren naast de grootheden van dien
tijd. Waarom moest, helaas! het kleinzielig gekonkel van kortzichtige vitters die
heerlijke beweging de politieke baan opjagen? Snieders wist er zich nochtans min
of meer buiten te houden.
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1850-1870: twintig jaar rusteloos werken en onverpoosd zwoegen, in Handelsblad
en Belgische Illustratie, in meetingzalen en op kongressen, tegen politieke vijanden
en hatelijke stokebranden, voor volksgezinde kandidaten en Vlaamsche kunstenaars.
Altijd op de eerste plaats, waar er klappen te geven en ook te krijgen vielen, altijd
even waardig en deftig, maar tevens even kranig en beslist! Leest dit, jongere
Vlaamschgezinden, en klopt rouwmoedig op uw borst, omdat ge niet in grooten
getale zijt toegestroomd op de jubelfeesten van den radikaalsten onder de durvers
en doordrijvers. Ten andere, boeiend en aktueel, zelfs nuttig en leerrijk blijft die
geschiedenis nog in de hoogste mate... Midden in dat politiek gestook en in die drukte
van alle oogenblikken groeit Snieders op tot een volksschrijver en een kunstenaar
die Conscience naar de kroon steekt. Novellen en romans heeft hij maar uit zijn
mouw te schudden: De Dorpspastoor, Het Bloemengraf, De Gasthuisnon, De
Wolfjager, Sneeuwvlokske, Het Jan Klaassenspel, Het Zusterken der Armen, Op den
Toren, enz.
1870-1904. Daarin nog volle dertig jaar hard labeur op de redaktie-kruk van Het
Handelsblad. ‘Wat een leven! Wie had gewerkt en gezwoegd als hij? Een bezetenheid
van arbeidslust, die toegepast op het stoffelijke, hem millioenen had kunnen bezorgen;
en waarmee hij goedheil! een reuzenkapitaal had veroverd, waarop tienduizenden
hadden geteerd en in de toekomst nog tienduizenden zouden teren... Hij was de
geestelijke bouwheer van een grootstad en van een wereldhaven geweest. Die stad
had hij de krant geschonken die haar mondde; het Vlaamsche volk en den Vlaamschen
handel had hij schier zestig jaar, dag in dag uit, gevoed met het merg van zijn geest
en gemoed.’ Het proza, waar hij zijn blad mee oppropte, woog even zwaar als dat
van Verspeyen en de Haulleville; zoo groeide Het Handelsblad weldra tot het beste
blad van België, en meteen klom het gezag en de invloed van zijn hoofdredakteur.
‘Koningen had hij het hunne gezegd; bisschoppen had hij hun zalige les gelezen;
ministers en gouverneurs, senatoren en kamerleden had hij in en uit het zadel gelicht.
En moeder! uw jongste wildzang... was toch de grootste kielhaler van de Belgische
“geuzen” geworden! Maar was ditmaal wel alles in den haak? Kon hij de keeren
tellen dat hij den knuppel had gegooid, puur uit plezier om de kippen uiteen te zien
stuiven? Kom, dat was de ontspanning geweest, midden in de inspanning!... De
kunstenaar had wel eens gezottebold onder 't polemisch bedrijf: de tol aan 't
Bohemerschap bij dezen “homme
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géométrique” van den plicht!...’ - Naast die slafelijke bezigheid, zijn letterkundige
arbeid, de dwaaltochten van zijn geest door het rijk der verbeelding, de zaligheid
van de kunst elken avond en elken Zondag. In dit tijdperk gat hij het gaafste en rijkste
dat hij ooit heeft geschapen: het heerlijk trio zedenromans: Alleen op de Wereld, Zoo
werd hij rijk, De Nachtraven; een paar sterkgebouwde geschiedkundige verhalen:
Antwerpen in Brand, Onze Boeren; twee bundels novellen en schetsen, van het
allerbeste dat uit zijn pen is gevloeid: Fata Morgana, Dit sijn Snideriên; zijn
weldoordachte redevoeringen en voordrachten voor Davidsfonds, Mechelschen
Katholiekendag, Vlaamsche Academie; een nalatenschap zoo rijk en verscheiden
dat het een kostbaar erfenis blijft voor het Vlaamsche volk. En daarboven, als een
stralende lichtkrans, het volle, schoone, evenwichtige leven van den overtuigden
flamingant, van den konsekwenten katholiek, man uit één stuk, nauwgezet en
voorbeeldig in zijn ganschen handel en wandel.
Met deze drie deelen heeft Persijn een waardig gedenkteeken opgebouwd voor
onzen grooten, maar al te ras vergeten Snieders. Even als bij den Hollandschen
Emancipator heeft hij het niet gelaten bij zijn zuiver-letterkundige bedrijvigheid:
deze vult immers slechts een klein deel van het ruime kader van zijn leven. Daarom
heeft hij hem bij voorkeur uitgebeeld als leider van zijn volk, als strijder voor het
goede recht; en nevens hem, raak, soms met één trek, al wie in de Vlaamsche
Beweging, in de Belgische politiek, in de Europeesche beschaving zelfs, over die
heele spanne tijds op den voorgrond is getreden.
Een derde monument is Persyn aan 't voorbereiden ter nagedachtenis van zijn
vriend Professor Emiel Vliebergh zaliger, den stoeren werker en verduldigen lijder,
den onderdeken van den Boerenbond en den algemeenen voorzitter van het
Davidsfonds. Moge het zoo gauw mogelijk klaar komen: de 40.000 leden van het
Davidsfonds zien er ongeduldig naar uit.
*

**

Op zuiver letterkundig gebied vermeld ik eerst twee werken van algemeenen aard,
min of meer polemisch en didactisch bedoeld.
Het eerste, klein van omvang maar groot door den sterk-synthetischen geest: A
glance at the Soul of the Low Countries,(1) schreef hij onder

(1) Londen, Washbourne 1916, 139 blz.
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den oorlog om het Engelsche volk er op te wijzen welke nauwe banden de eeuwen
door, de Angelsaksische en Nederlandsche kultuur en letterkunde aan malkaar
hechtten. Niet veel datums, zoo weinig namen mogelijk, vooral groote lijnen en
stroomingen zeer overzichtelijk voorgesteld. Het spreekt vanzelf dat die uiteenzetting
ten bate van een vreemd publiek tevens een helder licht liet vallen op de
hedendaagsche taal- en kultuurtoestanden in Vlaanderen en op de historische
omstandigheden die er aanleiding toe hebben gegeven. - Onmiddellijk na den
wapenstilstand liet de Fransche kapitein Louis Gillet, die bij zijn verblijf op het front
de Vlaamsche Beweging had ingestudeerd, een iet of wat gewijzigde vertaling van
dit overzicht verschijnen: Coup d'oeil sur l'âme des Pays-Bas;(1) al wat uitsluitend
voor de Engelsche lezers bedoeld was en wat Frankrijk eenigszins kon hinderen het
hij weg.
Het tweede, Asthetische Verantwoordingen,(2) bestaat uit vijf opstellen. De drie
eerste zijn de voordrachten over Kiezen, Smaken, Schrijven, waarmee hij op de eerste
Nederlandsche Vakantieleergangen te Leuven debuteerde en een uitbundigen bijval
behaalde: reeds jaren dienen ze op vele onderwijsgestichten om de
Rhetorika-studenten in te leiden tot het oordeelkundig genieten der literaire
schoonheid. Het vierde, een Warande-Kroniek over de reeks ‘Boeken van Wijsheid
en Schoonheid’ van de Hollandia-drukkerij te Baarn, biedt een welkome gelegenheid
aan om kennis te maken met een tiental onder de groote denkers en scheppers van
schoonheid. Het laatste, beschouwingen over de vier groote ismen van de
hedendaagsche kunst: kubisme, futurisme, dadaïsme en expressionisme, wil het
kluwen ontwarren van de moderne theorieën en levensbeschouwingen. Persijn blijft
niet haperen bij den uitwendigen vorm, maar tracht de kern zelf te ontbolsteren. ‘Al
de nieuwste ismen, hoezeer ook verschillend van elkaar, stemmen hierin overeen dat
ze pogingen zijn om los te komen uit de analyse, en om te achterhalen de synthese;
of, zoo ge 't wijsgeerig-technischer wilt, om weer eens, naar de geestelijke slingerwet,
die nu al duizenden jaren heerscht over ons, uit het intellectualisme los te komen, en
bij het voluntarisme onzen toevlucht te nemen... Ook op het letterkundig terrein heeft
de oververzadiging door analyse de reikhalzing naar de synthese gekweekt. Ook hier
heeft verintellectualiseering-tot-het-uiterste zich gewroken met de beste geesten weer
den weg naar het hart te leeren, al zingend

(1) Brussel, Vromant, 1918, 130 blz.
(2) Antwerpen, Leeslust, 1925, 208 blz.
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hun voluntaristische hulde, hoe uitbundiger des te liever.’ Met naturalisme en
individualisme had men dan gauw afgerekend; ook het impressionisme werd van de
baan gejaagd. Futurisme en kubisme sprongen te voorschijn, terwijl het Dadaïsme
den uitersten stand innam. Dan kwam het expressionisme, dat ondanks sommige
bokkesprongen van rare kwanten, wel blijkt te zijn een poging naar den terugkeer
van het oude, goede gezond verstand in de kunst.
*

**

Al dat werk kreeg hij natuurlijk klaar na zijn ambtsbezigheden, en we hoeven nu niet
te denken dat die daaronder te lijden hadden; want hij was, schijnt het, een voorbeeldig
ambtenaar aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs,
een dito vertaler in de Kamer, en hij was is en zeker nog een model-professor. En
wij, gewone menschen, zouden denken dat zijn ambt wel kon volstaan voor een
normaal mensch!
Maar Persijn is nu eenmaal geen normaal mensch, maar een volhouder, een wroeter
die van God gezegend is met een verbazend assimilatievermogen en met de heerlijke
gave van het geschreven woord. Met het opstellen begint hij niet of hij moet het ding
door ernstige studie voor goed beet hebben, maar dan gaat het ook als vanzelf. Met
zijn stijlschakeeringen heeft hij niet de minste moeite: veelal zijn ze onbewust en
heeft hij er zelf eerst plezier in bij 't lezen van de proef. Ze worden hem als 't ware
gedicteerd en hij houdt eerst op als hij om den wille van andere bezigheden van zijn
schrijftafel weg moet of zich lichamelijk vermoeid begint te voelen. Soms zet hij het
in één trek door. Zoo is de Dante-feestrede een onafgebroken arbeid van elf uren
geweest, maar dan was hij ook zoo af dat hij dadelijk op commando van moeder de
vrouw naar bed moest.
Persijn werkt regelmatig. Hij is steeds een vroeg-op geweest; zijn dokumentatie
houdt hij altijd heel zorgvuldig bij. Het groote werk vliegt er door in den winter en
als 't slecht weer is. De zomernamiddagen trekt hij er uit, 't zij alleen, 't zij met zijn
vrouw en een paar kinderen, 't zij te voet of per fiets; heel zijn streek kent hij op zijn
duimpje.
Zoo vond hij tijd en gelegenheid om van 1903 tot 1923 de redaktie waar te nemen
van Dietsche Warande en Belfort. In mijn Warande-artikel van Januari 1926 heb ik
reeds verteld hoe hij aan het tijdschrift
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geraakte, hoe in de drie eerste jaren het werk werd verdeeld tusschen hem en
Vliebergh en hoe het stilaan naar zijn kant afzakte, zoodat hij in 1906 de volle vracht
kreeg. Ik heb daar ook gepoogd te schetsen wat hij al voor De Warande is geweest
door het aanwerven van vaste meewerkers, het zoeken naar jeugdige krachten, het
uitbreiden van het tijdschrift door wetenschappelijke kronieken en bijdragen, het
recenseeren van het heterogeenste werk onder eigen naam of onder verschillende
schuilletters, het opstellen van Kroniek en Omroeper, het inrichten van
Warande-wandelingen, het schrijven van uitgebreide artikelen. Oud en nieuw, klassiek
en modern, in- en uitheemsch, Germaansch en Romaansch, proza en poëzie, realisme
en neo-romantiek, roman en essay, al wat op de boekenmarkt wordt gegooid bekijkt
en beschouwt hij met kritisch oog ten bate van de trouwe Warande-lezers. Van zijn
tijdschrift weet hij te maken het degelijkste en best ingelichte van Vlaanderen.
En daarenboven wist hij het zoo nog aan te leggen dat hij broederlijk kon
meewerken aan allerlei uitgaven en bladen u t No rd en Zuid:
in Jong Dietschland, bij den aanvang van dat tijdschrift, om zijn vriend Dosfel bij
te springen;
in Hooger Leven schreef hij o.a. zijn hartelijke hulde aan Pastor De Quidt,
polemiseerde hij over Mevrouw Courtmans, en - dat mag nu toch eindelijk gezegd
en gekend worden - schetste hij de zoo gegeerde en populaire Kamerportretten;
in De Vlaamsche Strijd herdacht hij in een roerend In Memoriam zijn verwant en
gouwgenoot Dr. Amand De Vos.;
in de Jaarboeken van het Davidsfonds 1910 en 1911 leverde hij de letterkundige
kronieken met uitvoerige bespreking over werk van René De Clercq, Jef De Cock,
Cyriel Buysse, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck e.a.;
in Ons Volk Ontwaakt gaf hij de jubilé-bijdragen voor Mevrouw Courtmans,
Virginie Loveling, Gentil Antheunis en de Kijkjes op de Noorweegsche Letterkunde;
in de Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie
(hij werd tot briefwisselend lid gekozen den 19 Juni 1912 en tot werkend den 19
October 1921) publiceerde hij zijn lezingen over Het Studententype in de Letterkunde,
De Stichting van ons Nationaal Tooneel te Antwerpen, Dante (feestrede), Multatuli
en de Vlamingen, Snideriana, August Snieders (feestrede), Zweden en de Nederlanden;
in Boekengids zong hij den lof van St. Paulus van Th Van Tichelen;
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in De Standaard schreef hij pas na den oorlog 92 feuilletons, waaronder zeer
lezenswaardige over Albertine Steenhoff-Smulders, Enrica von Handel-Mazzetti,
Francis Thompson, enz.;
aan het Tijdschrift voor Taal en Letteren van Tilburg schonk hij de primeur van
August Snieders - zijn dorp, voorgeslacht, huis en jeugd - en een beoordeeling over
Te Winkel's Ontwikkelingsgang 17e Eeuw;
in Van Onzen Tijd drukte hij de feestrede op Vlaanderens Kunstdag te Gent;
in Het Centrum van Utrecht en De Tijd van Amsterdam pende hij allerlei feuilletons
neer over letterkundige en aktueele onderwerpen.
***
Reeds vroeger had hij enkele van die verspreide opstellen verzameld in zijn twee
deelen Kritisch Kleingoed (I Vlaanderen, II Nederland)(1) en zijn vierden bundel Over
Letterkunde(2).
Thans schijnt hij het ernstig te meenen met het opgraven van die schatten die
verbrokkeld en verborgen, op vaak ongenaakbare plaatsen liggen weggedolven. Eerst
het stof er wat afgeblazen, en dan ze wat opgepoetst, opgeknapt en opgefrischt. Zoo
verschenen reeds twee bundels Gedenkdagen(3): de eerste met twaalf opstellen,
waaronder drie van historischen aard: een bijdrage over de oude Britsche Belgen,
een andere over de romantische avonturen van Judith de eerste gravin van Vlaanderen,
en een merkwaardig stuk over een Engelsch jubellied van het begin der 14e eeuw
over den slag der Gulden Sporen (hoe zijn deze drie onder de Gedenkdagen
versukkeld?). De negen andere zijn feestschriften, drie gewijd aan Dante's eeuwfeest:
over zijn persoonlijkheid en dichterschap, zijn plaats in onze Dietsche letterkunde
en zijn feestviering in onze streken; dan over Jean-Jacques Rousseau, Dostojefski,
Joseph de Maistre, Keats, Shelley en een scherpe beoordeeling in Vlaamsch opzicht
van Emile Verhaeren. - De tweede bundel met veertien: als hoofdschotel twee
uitvoerige en breed-uitgewerkte studies over de betrekkingen van Thijm en Multatuli
met de Vlamingen; als voorspijs, de geestdriftige rede op Vlaanderens Kunstdag in
1911 te Gent; als bijgerechten, de gloedvolle lezingen op den Conscience-dag

(1) Hoogstraten, Van Hoof, Roelans (I 1910, 2e druk 1919; II 1914).
(2) Hoogstraten, Haseldonckx, 1919.
(3) Brussel, De Standard, 1927.
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en bij de Snieders-viering, de hartelijke bijdragen voor de feestnummers van Virginie
Loveling en Maria Belpaire. Maar op zijn best hooren we hem als hij zijn hart luid
laat uitspreken al wat er opgehoopt ligt aan erkentelijkheid en trouwe vriendschap
voor ‘onzen’ Vliebergh en voor Scharpé - dit laatste mag in alle bloemlezingen
worden opgenomen als een meesterstukje van geest en humor -; of waar hij zijn
gemoed uitsnikt bij het heengaan van Margriet Baers, Hugo Verriest, Lodewijk
Dosfel.
Wat er verder zal volgen is nog niet beslist. De 33 bundels door den
Standaard-Boekhandel aangekondigd en netjes ingedeeld zijn, om het op zijn zachtst
uit te drukken, een vrome wensch. Vaste plannen heeft de schrijver er nog niet over.
Zooveel is zeker dat thans bijna voor den druk gereed liggen twee bundels
Gedachtenissen, een eerste gewijd aan Prosper Van Langendonck, Amand De Vos
en Alf. De Cock; een tweede aan Dosfel, Karel Van den Oever en O.K. De Laey.
Zijn nog in min of meer onmiddellijke voorbereiding een paar nummers uit een
reeks, die zal loopen over de kultuurbetrekkingen tusschen de verschillende landen
van Noord- en West-Europa en onze Nederlandsche gouwen. Zoo krijgen we eerlang
Zweden-Vlaanderen, Denemarken-Vlaanderen, de twee eerste vriendschappelijke
matchen op kultureel gebied.
Verheugend mag het ook heeten dat door de zorg van een groep college-leeraars
van het Aartsbisdom een bloemlezing zal verschijnen uit zijn verhalend en
beschrijvend proza ten gebruike van de hoogere klassen van het Middelbaar
Onderwijs: een tiental stukken en lange uittreksels, waaronder een Dante-verhaal,
de ‘St. Paulus van Van Tichelen’, bcokken uit ‘Schaepman’ en ‘Snieders’, de rede
op den Kunstdag te Gent, de in Memoriams van M. Baers en H. Verriest, enz. Heel
waarschijnlijk volgt een tweede keuze uit het bespiegelend en beschouwend proza
ten behoeve van meer ontwikkelde studenten.
*

**

Zoo mag thans Dr. Jules Persijn bij zijn vijftigsten verjaardag begroet worden als de
vertegenwoordiger van de katholieke kritiek in Vlaanderen, wiens stem ook in
Noord-Nederland een goeden klank geeft.
Over zijn verbazende belezenheid en veelzijdige belangstelling,
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zijn kloek en nuchter gezond oordeel en scherpgeoefenden kritischen zin, zijn ruime
verdraagzaamheid en wetenschappelijke vertrouwbaarheid, zijn fijne menschenkennis
en wonderlijk assimilatievermogen, zijn vurige liefde voor de schoonheid en diepe,
haast schroomvolle vereering voor de kunst, zijn vrienden en andersdenkenden het
roerend eens. Ook voor de uiterlijke voorstelling van zijn werken hebben allen niets
dan lof over: zijn omvangrijke biografieën en studies staan sterk en stevig gebouwd
en evenwichtig ingedeeld; zijn evocaties van het verleden zijn levendig en pakkend,
hier en daar een tikje romantisch gekleurd; zijn uitbeelding van de personages is raak
en af; de toon is gewoonlijk gemoedelijk en familiair, maar waar het pas geeft,
plechtig en statig, pathetisch en doorvoeld, bijtend en sarcastisch; over heel het werk
liggen geest en humor met volle grepen gepoeierd; de stijl is los en zwierig,
afgewisseld en verscheiden; de taal is pittig, springlevend, volksch en speelsch, zuiver
en rijk, genietbaar in Noord en Zuid.
Wat sommigen eenigszins schijnt te hinderen of ten minste Persijn's gezag in hun
oogen verzwakt is de volmondig uitgesproken katholiciteit van zijn kritiek. In De
Nieuwe Rotterdammer beweert Karel Van de Woestijne dat onze katholieke kritikus
niet kan vergeleken worden met den vrijzinnigen Vermeylen; al zijn beiden misschien
even knap en geleerd, even gevat en oprecht, bij Persyn staat zijn geloof hem in den
weg om even onbevangen te oordeelen. Alsof een vergelijking opging tusschen de
wetenschappelijke kritiek van Persyn en de intuitieve van Vermeylen: sinds zijn ‘Jan
Van der Noot’ heeft deze immers niet meer aan wetenschappelijke letterkundige
kritiek gedaan. - Volgens A. Cornette blijft Persijn ‘de oud-leerling van 't college’,
die vooral in zijn Aesthetische Verantwoordingen’ te zeer gebonden is door de canons
hem door zijn vroegere leeraars aangeleerd.’(1) Nu, dit steekt Persijn nergens onder
stoelen of banken: dat literatuur voor hem meer beteekent dan ijdele woordkunst en
bevallig spel van klank en rythme, dan koketteeren met aandoeningjes en stemmingjes
of spelevaren op den stroom der fantasie. Waardeeren kan en doet hij dat soms wel
en met lof er over schrijven eveneens: we hoeven niet ver te zoeken in zijn kronieken
om in te zien dat zijn oordeel geen ooglappen draagt van bekrompenheid of
eenzijdigheid. Maar boven die kleine kunst stelt hij er een andere, die levensvreugde
brengt in den reinsten en hoogsten zin, die een uitstraling is van de opperste
schoonheid en een meedeelen

(1) De Gids, December 1927 bl. 290.
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van de opperste waarheid; voor hem geldt als onomstootbaar het woord van E. Hello:
‘l'art est le souvenir de la présence universelle de Dieu’ Daarom looft hij dichters
‘die meenen dat de keurstof van dit hun aardsche leven, hun kunst, dus ook een doel
mag hebben buiten zichzelf’. Zoo staat ze midden in 't leven, in 't echte. ‘Deze kunst
grijpt in 't leven, en den hoogsten zin er van krijgt ze beet’. Dat daarmee alle
godsdienstige poëzie niet gezalfd wordt tot duurzame literatuur geeft hij grif toe: het
meeste deel zelfs rangschikt hij onder de dingen, ‘die, hoe heilig ook bedoeld, tot
niets anders dienen dan tot het versterken der meening dat een bepaalde soort
godsvrucht, die aan kunst wil meedoen, er onzeggelijk idioot uitziet.’(1)
*

**

Vriend Persijn, thans leeft gij vooral op uw studeerkamer te Broechem. Ondanks de
langdurende convalescentie na de zware ziekte die U verleden jaar in de lente heeft
neergesmakt, blijkt uw werkkracht gelukkig weinig of niet verminderd. Uit
noodzakelijkheid des gebods schijnt uw werkgebied wel eenigermate beperkt: op
vergaderingen en kongressen verschijnt gij zelden of nooit, lezingen en voordrachten
zegt gij stelselmatig af, reizen doet gij nog enkel voor het vervullen van uw ambt.
Maar uw pen blijft even scherp en fijn als voorheen en met de boeken die regelmatig
van de pers komen bereikt gij de besten uit ons lezend publiek.
Om al de geestelijke weldaden waarmee gij ons volk hebt begenadigd, om de
schatten van eigen of vreemde schoonheid die gij ons hebt geopenbaard, herhalen
we bij uw vijftigste verjaarfeest de dankhulde die gij op Vlaanderens Kunstdag aan
de scheppende letterkundigen hebt gebracht:
‘Ook U is het Vlaamsche volk dankbaar.
Dankbaar, omdat gij het beurt op uw sterke armen uit de vale valleien van
verdrukking naar de hoogvlakten van uw horizonten, schitterend allerwege van licht.
Dankbaar, omdat gij hem geeft de hooge les van wilskrachtigen arbeid; omdat gij
hem leert dat het uur gekomen is om elk op zijn gebied alles te doen wat maar
doenbaar is.

(1) Jaarboek v.h. Davidsfonds, 1910 blz. 164-65.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

293
Dankbaar omdat gij zulke heerlijke Zondagen schept in zijn weekdaagsche leven
van veel inspanning, veel zweet en last.
Dankbaar, omdat gij zijn ziel, bezwaard door al de beslommeringen en
bekommeringen van den dag, opheft naar hooger vlucht, naar idealen levensinhoud,
naar 't volkomen bewustzijn van zijn rechten.
Dankbaar vooral, omdat gij redt de taal van uw volk’.(1)
Leuven.

(1) Gedenkdagen II, blz. 16.
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Ter eere van Jules Persijn.
door F.V. Toussaint van Boelaere.
Jules Persijn een vijftiger: hoe is 't Gods mogelijk? Ik had zoowaar den indruk, dat
Persijn voor 't minst vijftien jaar jonger was dan al die verdienstelijke landgenooten
van hem en van mij, die hun tiende lustrum achter den rug hebben en daarom worden
gevierd; of die het, desondanks, toch niet worden. Misschien is mijn vergissing,
waartegen wel niemand bezwaar zal hebben, te wijten aan het feit dat Persijn sedert
zijn eerste optreden op Vlaanderens akker, steeds heeft gegolden als een bizonder
noest arbeider, wien geen taak te zwaar, geen opdracht te ruim was. Arbeiders, die
van 's ochtends tot 's avonds onverlet aan den weg timmeren, die men elken dag,
dien God geeft, precies als den vorigen dag ziet zwoegen en pijnen, n'ont pas d'âge,
- meêgegroeid als ze zijn, met den tijdloozen, eenderen arbeid. Het rad hunner jaren
wentelt langzamer: trekt dat rad niet véél meê naar omhoog? Bij zorgvuldige
berekening denkt men dat zij, met al hun ballast van arbeid en productie, amper den
vijf en dertigsten mijlpaal kunnen hebben bereikt - en op dat zelfde oogenblik
schrijden zij precies den vijftigsten mijlpaal triomfantelijk voorbij. Het zij dan zoo...
Laat ik het, in alle bescheidenheid, mogen zeggen: niet altijd ben ik het met Persijn
eens, waar hij recht spreekt over het werk van Vlaamsche schrijvers; en als hij
Schaepman's oeuvre, in vele lijvige boekdeelen, in de hoogte heft en ons uitnoodigt
om dat werk grooten lof toe te zwaaien, dan moet ik wel erkennen dat mij den moed
daartoe in de schoenen zinkt, en dat ik halsstarrig den kop schud: ‘neen, man, neen
man, dàt kan ik niet’. Maar des te gelukkiger stemmen mij de vele plaatsen, waar
Persijn's oordeel, dat altijd op de stevige gronden van eerlijke studie en
veel-omvattende kennis berust, mijne, meer door louteren smaak ingegeven, meening
nabij komt, en zelfs vaak daarmede gelijk luidt.
Dat Persijn zich, bij de beoordeeling van literair werk, tevens laat leiden door
overwegingen van ethischen of, meer bepaaldelijk, van
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godsdienstigen aard, - ook onder de niet religieus-voelenden zal gewis niemand het
hèm ten kwade duiden. Want Jules Persijn behoort niet tot die katholieken, dewelke
de bevrediging van hun geloofsijver gaan zoeken in 't vernielen of verdelgen van
wat, op welk gebied ook van gebruik, kennis of kunst, niet met de zuivere leer strookt
of er niet meê schijnt te stroken; maar wel tot diegenen onder hen, die in richtend
begrijpen en liefdevol construeeren solaas en vreugde vinden. Niet hij zou een
Griekschen tempel hebben neergehaald en de steenen van het wondere monument
hebben verminkt of verstrooid, om op dezelfde plaats ter eere van den nieuwen
Heiland een kerk uit baksteen te bouwen; - niet hij zou (gesteld dat hij een vijand
van de Vlaamsche zaak zou zijn geweest) de grafzerken van Heldenhulde tot
gruizelementen hebben vernield om er straatwegen meê te plaveien: Jules Persijn
bezit die haast goddelijke gave om ook in ethisch-afwijkenden arbeid, het
gezond-eerlijke, het opbouwend menschelijke te kunnen peilen en waardeeren, onder
erkenning, van zijn standpunt uit, van de noodlottigheid van de afwijking zelf. Ik
weet dan ook zeker, dat Persijn er zou hebben voor gezorgd dat nevens de ruïnen
van den Griekschen tempel, een heerlijke kerk zou worden gebouwd: in de kerk zou
hij hebben gebeden en Gods lof gezongen; doch in de ruïnen van den tempel zou hij
een hymne hebben kunnen heffen tot verheerlijking van Gods schepsel: den mensch
met zijn grootschheid en zijn ellende, met de eindelooze verscheidenheid van zijn
begeerten en van zijn wil. En de zerken van Heldenhulde zou hij op een, des zomers
in stralende zon badenden akker hebben vereenigd, uit grootmoedige dankbaarheid
voor den Dood, die, waar hij de eenen treft, tevens bij de Gespaarden
liefde-in-vereering verwekt. Zoo stel ik me dan Persijn voor: en schat die zeldzame
ruimte van voelen en denken op zeer hoogen prijs.
En daarenboven erken ik een andere deugd bij hem, waardoor hij zich kranig
onderscheidt van de meeste zijner tijdgenooten: zijn dienstbaar cosmopolitisme. Van
hoevele literaire markten is Persijn niet thuis? En die verrijking van eigen geest en
eigen gemoed heeft geen intellectueel egoïsme ten grondslag. Niet om zich een
wereldburger te weten of te wanen, niet om het heerlijke besef zich evenzeer in
Londen, Parijs of Oslo als in Vlaanderen zelf thuis te zullen voelen, heeft Persijn
zich vertrouwd gemaakt met de kunst, de literatuur, het beschavingspeil van vreemde
volkeren. Die hooge, algemeene cultuur heeft geen aristocratischen vorm aangenomen:
geen heerenhuis heeft Persijn zich met
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zijn schatten gebouwd. Wat hij uit vele landen aan goederen heeft vergaard, als een
koopman van zonderlingen aanleg, stelt hij weêr te koop ten behoeve van de menschen
uit zijn eigen land. Wat hij goed en nuttig achtte heeft hij aldus uit het buitenland
betrokken om met milde hand 't Vlaamsche volk te dienen.
Maken die gaven en deugden Jules Persijn niet tot een Vlaming van groote
beteekenis? Groot niet alleen om de zeldzame waarde van zijn persoonlijkheid, die
in tal van werken tot uiting is gekomen; groot ook om dat ruime plichtsbesef en die
eerlijke plichtsbetrachting, welke hem hebben genoopt zijn begaafdheden en
kundigheden deemoedvol ten dienste te stellen van het volk, waaruit God hem liet
geboren worden - doch grooter nog om zijn groeiende belangrijkheid als hooge
voorbeeld voor dèzen en voor làteren tijd: Europeeër in Vlaanderen's dienst. Een
macht die opbouwt, en die triomfeeren zal...
Een man dien ik, bij zijn vijftigsten verjaardag, van harte begroet.
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Een weldoener van Holland.
door Prof. Dr Gerard Brom.
Het biezondere van Persijn is iets, dat misschien heel eenvoudig lijkt en door de
zeldzaamheid toch buitengewoon mag heten. Deze Vlaming heeft op Holland positief
gewerkt. Om de volle betekenis van het feit te verstaan, moeten we deze bevestiging
even omkeren. Hij heeft niet zijn verblijf in 't Noorden gebruikt tot kleinering van
andere Flaminganten, hij heeft het vertrouwen in de Vlaamse beweging niet
ondermijnd door schimpscheuten op de leiders, hij heeft de toekomst niet gewaagd
aan een breken met het verleden, hij heeft de Hollanders niet al kankerend van de
Vlamingen vervreemd, hij heeft de verdiensten van voorgangers niet onder grote
wensen begraven, hij heeft zich niet met absolute ideeën afgemaakt van de dagelikse
daad, hij heeft de jeugd niet vermaakt, door een zuinig zonnestraaltje met een
kinderspiegeltje op allerlei gezichten te laten dansen, hij heeft de verhouding tussen
Noord en Zuid niet met vloeken van ‘verrader’ tegenover geestverwanten vergiftigd,
hij heeft niet alles voor Vlaanderen willen hebben, om werkelik niets voor Vlaanderen
te zijn, hij heeft de leus Groot Nederland niet ijdel in zijn mond genomen, zonder
een persoonlikheid te zijn, die de Nederlandse gemeenschap waarachtig groot hielp
maken.
Persijn's werk over Schaepman is een brede, haast te brede, geschiedenis van het
Hollands Katholicisme in een halve eeuw. Deze baanbrekende studie, waarvan
ontelbare gegevens voor de historici zelf geopenbaard werden, zou de landgenoten
van Schaepman moeten beschamen, wanneer zij er niet eerder door waren bezield
tot eigen onderzoek. Er is geen bijdrage tot de kennis van de Roomse emancipatie
meer verschenen sinds ruim twintig jaar, of Persijn bleek er opnieuw een wegwijzer.
En omdat die emancipatie nog niet voltrokken is, blijft zijn beeld midden in de
actualiteit leven. De waarde van deze samenvattende geschiedschrijving is alleen te
vergelijken met Goyau's Allemagne Religieuse. Ook Persijn trok, tien jaar vóór de
oorlog al, de grenzen over, om met eigen ogen en eigen oren waarnemingen te doen.
Hij
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is langzamerhand met Rooms Holland vertrouwd geraakt als nauweliks een Hollander.
De spreker Persijn werd intussen nog meer gevierd dan de schrijver. Een rede van
hem is een les, maar een les in de vorm van een levendig gesprek. Hij praat boeiend,
omdat hij de geest bezig houdt en de verbeelding betovert. Zijn welsprekendheid is
volstrekt natuurlik en wel het meest oorspronkelike aan hem. Hij perst geen woorden
of draait geen gebaren, hij denkt, hij voelt - en zegt ons dat op bewogen toon.
Onmiddelik uit zijn rijke binnenste opgekomen, kan een voordracht van hem niet
licht vervelen. Hij draagt u de wijde velden van zijn wetenschap rond, geeft u
vergezichten te genieten, leert u bewonderen in het licht van een geloof, dat zijn
veelzijdig wezen doorzichtig maakt. Hij kent de Kerk en kent de wereld, hij begrijpt
overeenkomst en onderscheidt tussen beide, hij spreekt de taal van tegenstanders en
houdt zijn eigen spraakgebruik, hij volgt de gedachtegang van andersdenkenden,
maar verliest zijn vaste richting niet uit het oog. Hij laat eeuwige beginselen gloeien
met de vonk van eigen aanschouwing. Wie hem leest, vooral wie hem mag horen,
vereert in hem een meester. Deze tengere bleke man, die ook door zijn verschijning
aan Goyau herinnert, heeft zijn licht niet onder de korenmaat van grieven en klachten
verborgen, maar het hoog gezet boven op de kandelaar van zijn trouwe toewijding.
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Jules Persijn.
door Albertine Steenhoff-Smulders.
Ik heb er dikwijls over zitten peinzen, wat een raar woord toch: ‘letterkundige’ is.
Wanneer men een paar romans of 'n bundeltje verzen heeft geschreven, krijgt men
in Holland en in België dat onderscheidingsteeken achter z'n naam alsof men, omdat
de gave der ‘verdichting’ u in mindere of meerdere mate werd toebedeeld, óók tevens
‘kundig’ was geworden in de letteren! Als men dan iemand ontmoet, die waarlijk:
‘letterkundig’ is, voelt men dat preadicaat eenigszins als een beschaming.
Ik geloof niet, dat er vèèl menschen zijn bij wie men sterker onder den indruk
komt van hetgeen ‘letterkunde’ feitelijk beteekent, dan bij Jules Persijn. Z'n kennis,
z'n kunde, z'n wetenschap zijn verwonderlijk en bewonderingswaardig. Maar dàt is
toch niet het meest bijzondere van dezen man. Ik ben zelf te weinig wetenschappelijk
aangelegd om daarover naar waarde te oordeelen. Het heel bijzondere is meer die
volmaakte harmonie tusschen wetenschap en kunstenaarsschap.
Daar is een man van studie, van taaie, aanhoudende en nijvere studie; maar als hij
gaat spreken, hoort ge nóóit een blad ritselen van wetenschappelijke folianten, of
van dorre aanteekeningen. Het is veel meer, of een toonkunstenaar zich neerzet voor
z'n orgel, een paar registers uittrekt en z'n thema omgeeft met een vloed van
schoonheid. Stràks zal het een ander thema zijn. Ge hebt maar te vragen... hij weet
het... En wààr hij over spreekt - het is altijd schoon.
Wat daar nog meer bijzonders is?
Dat is de groote eenvoud van dezen hoogbegaafden man; de eenvoud, die een der
mooiste Christelijke deugden is en die zoo zeldzaam wordt in onzen tijd, misschien
wel omdat we gebrek hebben aan groote mannen.
***
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Het zijn maar 'n paar regels, Jules, die ik neerschreef, nu de ‘Dietsche Warande’ je
gaat vieren, alleen maar een paar regels in vriendschap. Weet ge nog, hoe die
vriendschap begon op 'n Vastenavond, toen je voor 't eerst bij ons in Baarn kwam
met Dr. Ariëns en Dr. Sloet? Die waren toen nog geen Monseigneur en jij waart geen
Professor en we waren allemaal nog zooveel jonger! We luisterden in 't open raam
naar 't gezang van de rommelpot, (ook dat hooren we niet meer in Baarn!) en je vulde
heel ons huis met je Vlaamsche levendigheid. En toen hebben we later in Vlaanderen
de kennismaking voortgezet en de vriendschap is gegroeid. Gegroeid vooral onder
die moeielijke oorlogsjaren, toen we je vrouw en jou bewonderden om den vroolijken
moed, waarmee zóóveel leed en zorg werd gedragen.
En we hebben ons verheugd als je, in je lezingen, aan niet-geloovigen deed
gevoelen wàt 'n Katholiek man van wetenschap feitelijk beteekent.
Een stuk van je leven speelde zich af in Baarn en z'n omgeving; ook dààr heb je
gezaaid; God is Meester van den oogst.
Maar nu Vlaanderen je viert, moet er een stem uit Baarn meejuichen.
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Dr. J. Persijn en pantoufles.
door L. Duykers.
Ginder, te Broechem, niet ver van de halte van den stoomtram, een groot heerenhuis
met twee vensters van weerskanten de breede poort, en één verdiep: een van die
degelijke, geriefelijke huizen voor dewelke op geen lapje grond gezien werd, en die
bestemd schijnen om menigvuldige kinderen te herbergen. En of dit hare bestemming
trouw beantwoordt!
Persijn heeft er, sinds enkele jaren reeds, zijn talrijk kroost naartoe gebracht, dat
ginder, te Antwerpen, tusschen de te eng geworden muren der stadswoning
versmachtte.
Twaalf kinderen, het oudste pas twintig, het jongste ter nauwernood drie; vijf
meisjes, zeven jongens, rank van lichaam, vlug van geest, met snel gebaar, levendige
oogen, rappe tong. En uit den hemel, waken op hunne zusters en broers, twee te vroeg
heengevlogen engeltjes.
In de gezellige woning woelt en krioelt al dat volkje rond vader en moeder. Iederen
dag fietsen vier jongens naar 't College te Lier, terwijl de kleinste meisjes de
dorpschool bezoeken. Slechts de twee oudste meisjes blijven thuis om moeder te
helpen met haar zwaar huishouden, en over de drie kleinste jongens te letten. Maar
's Zondags en op de verlofdagen zijn ze daar allemaal, grooten en kleinen, en dan is
het een leven en drukte van belang, een plezier maken zonder einde.
Stond de poort open op een regenachtigen dag, ge zoudt ze daar bezig zien, in den
breeden gang, waarop deuren en trapzaal op uitgeven. Hun speelgoed is in alle hoeken
verspreid; en in 't midden op den grond, ligt een uitgebreid net van rechte, gebogen,
gekruiste richels, ingewikkelde spoorweglijnen, waarop reizigers- en goederentreinen,
langs stationsgebouwen, signalen en lantarens, hijgend, hortend en brommend
onvermoeibaar rijden, tot uitbundige vreugde van de kleintjes, die neergehurkt dat
alles staan aan te gapen.
Maar schijnt de zon, dan is de leute nog veel grooter; want dan is de tuin daar, de
groote tuin die wel een park lijkt, met zijne breedge-
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kruinde boomen, zijne welriekende linden, weelderige boschjes en heerlijke bloemen,
zijne diepe vijvers.
Naar hartelust kunnen ze hier stoeien!
De kleinsten zijn wel niet altijd tegen de bekooring van het spiegelende water
bestand, maar ze hebben gelukkig nevens een wakkeren engelbewaarder, eene dappere
moeder die uit lange ervaring weet dat ze immer een oog in 't zeil moet houden.
Gebeurde het niet eens dat zij door den vijver moest waden om er den allerkleinste
harer zoontjes, die den glanzenden spiegel van al te dicht bij had willen bekijken,
weer uit te visschen?
Worden de kinderen het hier moe, dan trekken ze naar den boomgaard aan den
overkant der straat, den mooien boomgaard vol aal- en kruisbessenboschjes en
fruitboomen allerhande. Als 't fruit rijp wordt is het niet te veel van eenieders
medewerking om kersen en bessen, moerbeziën, pruimen en perziken, appelen en
peren te garen, of vroeg in den zomer de welriekende lindebloemen.
Een echt aardsch paradijs van witte en roze bloesems in de lente, van
doordringenden honingzwangere geuren in den zomer, van gulden fruitweelde in
den herfst.
Veilig buiten drukte en rumoer, in het stemmig vertrek waarvan de muren van
onder tot boven met honderden boeken bedekt zijn, werkt Persijn voor dat levenslustig
kroost, voor al die blijde vogelen die zooveel noodig hebben vooraleer ze hun eigen
vleugelen mogen betrouwen. Met onverdroten ijver, van 's morgens tot 's avonds,
schrijft en zwoegt hij aan zijne boeken, aan zijne leergangen, aan zijne voordrachten.
Intusschen zorgt zijne gulle, verstandige, in-goede, moedige vrouw dat er stilte in
huis zou heerschen, die weldoende stilte zonder dewelke voor den schrijver geen
scheppend werk mogelijk is.
Somtijds evenwel, van drukte binnenshuis of dorpsrumoer er buiten, kan het te
veel worden, ondanks haar liefderijk pogen. Dan neemt Persijn de begonnen
bladzijden op, en begeeft zich naar een optrekje eenzaam in volle veld, ver van alle
gerucht en stoornis.
En daar in den heiligen vrede die uit den breeden hemel neerzijgt, zet hij het voort,
het werk van zijn vruchtbaar brein en hart, waarvan het geluk van al wat hem duurbaar
is op aarde afhangt.
Wat die vruchten van zijn verstand voor het wachtende Vlaanderen beteekenen,
laat ik aan eene meer bevoegde pen over.
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Een Vriendengroet
van Lode Baekelmans
Onder de zonnige herinneringen aan ‘De Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen’
reken ik de kennismaking met schrijvers uit Noord en Zuid die ik waarschijnlijk an
ers nooit zou hebben ontmoet.
Een ruim twintigjarig bestaan van dit eigenaardig, een beetje bont en zeer
verscheiden midden gaf menigeen de gelegenheid vriendschap te sluiten met collega's
die oogenschijnlijk weinig gemeen hadden, maar die als menschen op elkaar waren
aangewezen door affiniteit of... door tegenstelling.
In de Vereeniging heb ik J. Persijn leeren kennen en waardeeren als mensch, als
letterkundige.
Haast twintig jaar heb ik zijn leven kunnen volgen, de rechte lijn van een
rechtschapen man... Even lang heb ik zijn werk zien groeien, het kritisch werk van
een breedzinnig katholiek.
Het is de taak van zijn collega's om dat werk juist te situeeren.
Een vrijzinnig beoordeelaar, Mr. A. Cornette, bracht onlangs nog in ‘De Gids’
een onverdachte hulde aan het talent van J. Persijn.
Zijn werk ‘A. Snieders en zijn tijd’ is een bewijs van objectieve en talentvolle
evocaties van het oud-Antwerpsche leven.
Maar wij die door hem beoordeeld werden, kunnen immers slechts zeer bescheiden
onze hoogachting betuigen!
Zijn milde ziel heeft zich steeds met warme tegemoetkoming over literair werk
gebogen, i.z. over Vlaamsch literair werk. Er is geen criticus in Vlaanderen die met
zooveel liefde over het werk van Vlamingen schreef. En ging zijn hart naar den
katholieken kunstenaar, ook in de anderen erkende hij den spiegel van de Vlaamsche
ziel.
Wanneer hem een verwijt treffen kan dan is het zijn overdreven verlangen om te
waardeeren. Maar kan men wel iemand kwistige mildheid verwijten?
Persoonlijk vergeet ik nooit dat J. Persijn de eerste katholieke cri-
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ticus was die voor mijn werk, voor ‘Tille’ in de eerste plaats, aandacht vroeg.
En de mensch?
Wat is een kunstenaar, ook een beschouwend kunstenaar zooals J. Persijn, zonder
diepe en zuiver menschelijke hoedanigheden? De rijkdom van zijn hart heb ik gemeten
in de donkere jaren toen zijn bekommernis niet ging om eigen lot maar om het lot
van anderen die in den druk zaten.
Ik weet ook hoe genegen onze gemeenschappelijke en onvergetelijke vriend, wijlen
Alfons de Cock over Persijn dacht...
Onder de schaar die J. Persijn een warm hart toedragen en het heden toonen, wou
ik niet gaarne ontbreken.
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Voor Jules Persijn.
door B.H. Molkenboer O.P.
In April gaat hij Abraham zien, en, zeker, Holland mag dit niet vergeten. Want hij
hoort bij Holland, minstens met zijn halve ziel. Hij is Vlaming en Hollander tegelijk,
een prachtig type van den Groot-Nederlander, niet alleen zonder exklusivisme, maar
met een indringenden blik en een warm hart, die allebei stralen naar Noord en Zuid.
In Holland staat een lange rij dankbare menschen klaar, om den onvermoeibaren
vijftiger hartelijk en blij te feliciteeren. Want wat heeft hij, die Vlaming met zijn
mooien historisch-Hollandschen naam, door Vondel al vereeuwigd, wat heeft die
‘amirael Persijn’ een rijken buit voor de noordelijke Waterlanders met het zwaard
van zijn pen veroverd! Hij heeft de laatste twintig jaren Holland mee helpen
ontbolsteren. Zijn lezingen en voordrachten uit een zeldzame eruditie en even parate
als oordeelkundige vertrouwdheid met zoowat de heele wereldliteratuur geboren,
hebben honderden van mijn landgenooten geboeid, verwarmd, verlicht. Over een
cursus van Persijn hoorde je altijd spreken als over een gebeurtenis. Hij viel nooit
tegen, maar, ondanks zijn grooten roep, altijd nóg mee. Dat komt, omdat deze
geweldige werker, deze ernstig-blije, deze vlotte causeur de waarachtige vlam van
het kunstenaarschap in zijn hart droeg, omdat hij zich een eerlijk en klaar en scherp
onderscheidend oordeelaar toonde; een vakman, die de finesses kent, maar daardoor
zijn breeden, universeelen kijk niet hindert.
Toch zijn Persijns konferenties nog maar de kleine posten op zijn kredietbrief aan
Holland. Onze allergrootste schuld tegenover hem, onze eeuwige verplichting ligt
in zijn Schaepman. Het is goed en weldadig, op dit halve-eeuwgetij van den
Vlaamschen Schaepmanniaan te gedenken, dat zijn monumentale arbeid ons den
Hollandschen heros heeft teruggegeven, dien de dood, een kwart-eeuw geleden,
wegnam. Wat een hoopen werk heeft die stoere, taaie volharder daarvoor verzet!
Wat een berg papier, wat een reeksen boeken en kranten en tijdschriften en brieven
en archieven en schoolcahiers en bidprentjes heeft hij daar-
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voor verzwolgen! Wat een reizen gemaakt, wat een menschen gesproken, wat een
levende bronnen nog juist benut, die nu verdwenen zijn!
En wat een vreugde heeft hij Holland, Roomsch Holland vooral, bereid door het
driedeelige resultaat van zijn gigantesken vriendendienst! Bestaat er in onze taal
prettiger, sprankelender en tegelijk betrouwbaarder biografie? Speelt de joyeuse,
gulle lach van den groeten Doctor niet over het blank van elke bladzij? Bij alle
detailzorg geen zweem van wetenschappelijke dikdoenerij. Bij allen ernst en heilige
vereering nergens pose of braafheid. En ondanks het pittig ‘greintje Schaepmansche
familie-fantasie’, toch zoo trouwhartig historisch en levendig reëel, dat we den
gulzigen Herman, den dichtenden seminarist, den op Rome verliefden neomist, den
drukken doctor, den overdonderenden redenaar met zijn vrienden en vijanden zonder
vermoeienis of inzinking voor ons zien, en hóóren.
Jules Persijn, je Schaepman is een meesterwerk; je Schaepman is Schaepman
waardig. Hadt je in je volle vijftig levensjaren niet meer gemaakt dan dit monument
(van de drie, die ik ken, het allerbeste), ook dan was je naam in de heroïsche
literatuur-historie verzekerd.
En ik vraag niet: welke Hollander ooit, in de verte, zoo iets voor een groot Vlaming
deed, met zóo foutlooze inleving, met zóo verbluffende feitenkennis, met zóo felle
liefde, in zóo geëigenden stijl; maar ik vraag alleen, of Holland, Roomsch Holland,
officieel Holland jou voor je lapidaire hulde aan zijn grooten staatsman ooit heeft
bedankt?
Het Schaepman-jaar, dat je in je eigen jubeljaar met ons meeleeft, is het
aangewezene, om het te doen.
Wat mij betreft, bij mijn persoonlijke vereering, mijn hartegroet: ad multos annos.
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Persijn, de voorlaatste der Mohikanen.
door Marnix Gijsen.
Gaat de philologie om zeep? Sommigen beweren het. Wat denken de doctoren van
't geval? ‘Niet vanwege de gemakkelijke ironie van menschen die dagelijks hun
syntaxis den nek omdraaien gaat zij te loor, wel vanwege hetgeen waaraan Werther
en Anne-Marie zijn gestorven, een tekort aan liefde.’ Gij denkt met Wilde dat de
philologie evenals Werther eer aan een teveel aan liefde bezwijkt? Ze werd zoo
bemind dat men alles aan haar prachtig en heerlijk vond. Dat is de fout van den
hypergeleerde. Hij denkt alles interessant: én de weggelaten komma én het
afkappingsteeken dat er te veel staat. De maniakken hebben de wetenschap
gediscrediteerd. Tusschen de utilitaire philoloog en de maniak, staat de geleerde.
Wij maken te veel utilitaire philologen. Maniakken worden dat vanzelf. De werkelijke
geleerde is even zeldzaam als de werkelijke liefde die maar al te dikwijls, zooals
ieder ten andere meer dan voldoende weet, ‘niet bestendig van duur’ is.
Dit maakt dat aan den oever van ‘den snellen vliet’ des tijds menig poëtisch meisje
te weenen zit. Gebrek aan belangstelling. Dan komt Persijn, de eeuwige verliefde,
de geleerde. Hij laat niet af te staren naar het beeld der welbeminde. Hij omsingelt
haar met zijn aandacht. Hij omglanst haar met blikken die schaduw en lichtzijde
leven doen. Hij doorwaakt den nacht bij het oud handschrift, hij ontsteekt in snel
enthoesiasme bij elk groot nieuw boek. Hij houdt van zijn stiel. Hij doet wat hij van
natuur uit moet doen.
Persijn, prospector en goudgraver. In zijn blijdschap om wat er is doet hij u soms
gelooven dat hij met één houweelslag de volle kelders van Alibaba, zwaar van goud
zal openen. Soms ziet ge hem hameren op een wand van arduin,. Wat zoekt hij in
Gods naam daar? Wees gerust. Hij komt thuis met zijn ‘Snieders’.
Persijn, een Amundsen op pantoffels. Heeft hij niet de eenige literatuur ontdekt
in de wereld waar geest en vleesch evenwichtig tot hun
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recht komen? De eenige gezonde, de scandinaafsche. Daarom alleen reeds komt hem
een eerepalm toe.
Persijn, een kind. Hij danst een krijgsdans van vreugde om elk schoon boek. Hij
moet het uitkraaien. Geef hem het woord, gij krijgt het niet meer terug. Dat is zijn
eenige oneerlijkheid.
Wie zegt dat hij met zijn helden solt? hij vertroetelt ze gelijk de moeder die haar
kind ‘zou opeten van gaarne zien’. Ja, hij spreekt over Dante: hij klopt hem op den
schouder, hij klopt hem op den rug, overal feitelijk behalve op den buik. Maar hij
doet hem leven voor U, handelen, denken, voelen. Hij maakt van Dante een mensch:
lijk gij en ik, natuurlijk ook een beetje lijk Persijn.
Maar hoor hem voorlezen van de:
Donne, ch'avete intelletto d'amore...

Ge moet van stopverf of van staal zijn om niet op staanden voet universeel verliefd
te worden. Het wonder van het bezielde woord.
Worden we al zoo oud, Persijn, wij de ‘jongeren’, dat we om U te huldigen moeten
spreken van vroeger, beter tijden. Dat we om U te huldigen moeten zeggen hoe onze
generatie niet kan wat gij dagelijks doet? Dat ze geen tijd meer vond voor kalme,
waardige studie en documentatie. Dat ze bezweek voor den gruwelijken sfinx der
sociale problemen en zijn grof en vreeselijk woord: Devine ou je te dévore.
En toch, toen wij zijn losgestormd op Uwe huisgoden, op de ‘sacred cows’ van
het Vlaamsche impressionnisme, hebt gij niet gegrepen naar een onnuttig harnas.
Geen hoogen ijzeren kraag hebt ge opgezet, ge hebt niet gesproken - Risum teneatis?
- ‘van de eeuwige wetten der prosodie’, of er een ander rythme is dan dat van het
allesbeheerschende hart. Gij hebt Uw eigen tijd niet doodgeslagen met het gebeente
van bet voorgeslacht. Daarom zij U veel dank verschuldigd. De liefde tot het levende
woord was te groot in U opdat ge die vergissing zoudt hebben begaan. Waar ge
voorloopig niet begreept, hebt ge gezwegen en gewacht.
Gij zijt de commentator geweest der Vlaamsche weelde sedert 1900: voor
sommigen klinkt Uw woord te enthoesiast. Het had zijn reden: gij hebt het ontwaken
van het Vlaamsche hart bijgewoond. Wie hield zijn eigen hart toen van vreugde niet
vast... Toen ookde speelsche geest ontwaakte, zaagt gij dat wij in al onze
bokkensprongen toch reeds meerderjarig waren. We konden zeker op onze beenen
staan,
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dacht ge, want we dierven op koorden dansen. Ergo... Gij hebt ons laten begaan.
Ik heb U de voorlaatste der Mohikanen genoemd, niet de laatste. Omdat ge dingen
doet in liefde, met gansch Uw werkkracht, met geheel Uw talent en geheel Uw
gemoed. De voorlaatste, want de laatste komt nooit. Eén wordt er steeds gevonden
die de fakkel voortdraagt. Wie zal het zijn? Komt er werkelijk een einde aan, ach,
dan hebben we dit zwakke licht niet meer van doen voor dien eindeloozen luister.
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De veelbelovende vijftiger.
door Gerard Walschap.
Als hij volleerd is en zijn openbaar leven begint, wendt zich een kritikus,
veronderstellen wij, tot de Maagd van Vlaanderen en vraagt haar waarmee hij haar
kan van dienst zijn. Wij veronderstellen niet dat hij dit niet vraagt en alleen zijn
dwaze goesting doet; wij veronderstellen niet dat hij alleen voor zichzelven kritiek
voert, want dan foei! Ge kunt nog met eenig fatsoen, al is het ziekelijk, voor uzelf
een gedicht schrijven, maar voor uw eigen genot de fouten zoeken van anderen, voor
uw eigen genot den betweter uithangen en zeggen: Zoo, mensch, moet ge schrijven,
en zoo en zoo, wel foei en foei! Zoo slecht zijn!
Hij gaat dus, de kritikus, tot de Maagd van Vlaanderen en vraagt het haar. Waarmee
denkt gij dat hij haar kan van dienst zijn? Met een geschiedenis der Nederlandsche
letteren? We hebben er al vier. Maar die van Jonckbloet is slecht, die van Ten Brink
iets beter, die van Te Winkel goed, die van Kalff zeer goed. Maar het Nederlandsch
is de taal van Ruusbroec, Hadewych, Vondel en Gezelle. Jonckbloet was een antipapist
eerste klas, de drie anderen radicale vrijzinnigen. De beste, Kalff, heeft Vondel niet
begrepen en van Gezelle zich te rap afgemaakt.
Hoort gij dus de Maagd, ondervraagd, al zeggen: Gij kunt uw volk van dienst zijn,
gij roomsch-catholijcke, als schrijver van de vijfde groote geschiedenis der
Nederlandsche Letteren.
Toen Gerard Kalff, die redacteur geweest was van De Gids gelijk Persijn van
Dietsche Warande en Belfort en hoogleeraar zooals hij, zoo oud was als Persijn nu
is, had hij in afzonderlijke boekdeelen en studies volledig het voorbereidend werk
geleverd voor zijn groote Geschiedenis. Hij begon toen dit alles te verbeteren en te
herwerken en hij schonk ons op zeven jaar tijds de zeven deelen van zijn magnum
opus, een monument. Na zijn vijftigste.
Persijn, de trots van alle katholieke Vlamingen, bereikt dit jaar dien ouderdom
van recapitulatie. Daarom: Jufvrouw Belpaire schrijft in dit nummer over den zooveel
belovenden jongeling dien zij vóór 25
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jaren uit Schollaert's sekretariaat in de redactie van haar tijdschrift haalde. Doch met
meer recht wordt nu dit huldenummer opgedragen aan den veelbelovenden vijftiger
Dr. Juul Persijn.
Zal hij de groote Geschiedenis onzer Literatuur schrijven waaraan wij behoefte
voelen? Alsof wij maar dat alleen meer noodig hadden! Alsof b.v. niet, twee jaar na
Kalff, een Georg Brandes overleden ware die, ook kritikus in een klein taalgebied
evenals Persijn, zijn levenswerk gemaakt heeft van zijn ‘Voornaamste stroomingen
in de Letterkunde der 19e eeuw’. Hij heeft daarmee de heele Skandinaafsche Literatuur
zoo sterk beinvloed dat men juister zou zeggen: onder den knie gehad. Skandinavië
is er niet slecht bij gevaren. Om niets méér te vermelden: Ibsen en Björnson hebben
door hem hun weg gevonden en sindsdien is men er nog steeds niet zonder genie
geweest. Nu op dit oogenblik Knut Hamsun en Sigrid Undset. Twee. Zoek mij hun
levende gelijken! Het schijnt dat Brandes' groote werk vol fouten zit en dat hij sprak
over werk dat hij nog niet kende. Om het even dan. Persijn die alles gelezen heeft
en minutieuser werkt dan een middeleeuwsche benediktijn, zou die fouten niet
gemaakt hebben. Hij beging maar deze eene fout: het werk niet te hebben gemaakt.
Brandes was een jong man toen hij zijn groot werk leverde. Persijn heeft er, vóór
zijn vijftigste, de voorbereidende studies toe geleverd op zijn Warande-wandelingen,
zijn vlaamsche-leergangen-voordrachten, zijn Tolstoï - Ibsen - Verhaeren Proust-studies. Hij zal nu recapituleeren. Wij staan gereed om waanzinnig met hem
te dwepen, wij allen jonge Vlamingen, als hij, hij, hij ons een leus geeft, ons de
landkaart openlegt en ons onzen weg wijst in Europa.
Hij heeft zich al verantwoord. Tachtig krijgt schoppen en Paul Van Ostaeyen een
‘doe maar op, ik kan er tegen’. Maar hij die alles weet van de Russen en de
Skandinaviërs, van de Italianen, de Spanjaarden en de Franschen, hij zal voor ons
nog eens een boek, veel boeken schrijven om radikaal partij te trekken en ons te
zeggen: zoo en niet anders.
Grandioze slaaf van zijn volk, Grootmeester van den geestelijken Arbeid, heeft
hij het werk van de vlaamsche letterkundigen op zich genomen. Als hij zeide: Schrijft,
voegde hij er stilletjes bij: ik zal wel lezen. Neen, nu vergis ik me, dat heeft hij er
niet bijgevoegd. Daarvoor is hij te bescheiden. Maar hij heeft het, zooals alle werkers,
gedaan zonder het te zeggen. Oh dat wij toch nooit dat cyclopische lezen van Juul
Persijn
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zonder ontroerden eerbied gedenken die boedhistische afgestorvenheid van het stil
zittende lichaam bij het boek, dat opbranden van een mannekracht door twee roerlooze
oogen onnoemelijke uren lang. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat men het lawaai
van den oorlog herdenkt in een minuut stilstand en stilte. Maar waarom zouden wij
dit jaar niet in één minuut volstrekte ingetogenheid ons ontsteld voelen over de groote
heldhaftige stilte waarin Juul Persijn voor zijn volk heeft gewerkt. Een hulde zullen
we dat niet noemen en ook geen dank want dit is niet naar waarde te huldigen noch
te vergoeden met dankbaarheid.
Lezen is zoo plezant; maar alles lezen is een diabolieke straf. Dat wist Persijn te
goed om te durven raden: leest. Lees zijn voordracht ‘Kiezen’ voor hoogstudenten.
Hoe kan die geweldenaar zoo den minimalist uithangen, tenzij om anderen te
behoeden voor zijn eigen zelfmoord en offer: alles te lezen.
Wij die nog niet eens weten wat lezen is, zeggen tot de schrijvers: houdt op, en
we maken ze moedeloos. Wij zeggen: leest, leest, leest. Inderdaad er zijn er te velen
die, behalve dat ze kunnen schrijven, volslagen analfabeten zijn. Hun gevoelsleven
is primair. In mooie verzen wikkelen zij hun armoe aan gevoelens,. Hun
gedachtenleven is, als zij gedachten hebben, nog armer. Want zij hebben niets gelezen
dan wat ‘Nederlandsche Literatuur sinds '80’ Wij zeggen hun: leest.
Die raad onthult ons eigen gebrek aan ontwikkeling. Een encyclopedist is liberaal.
Immers, hij kan van om 't even wat de literaire verwantschap ontdekken: in elk genre
werden meesterwerken geschreven. Is er volstrekt niets te loven in het werk zelf,
dan kan hij den leeftijd van den schrijver opteekenen en daarbij voor de vuist weg
citeeren welke genieën op datzelfde jaar hun meesterwerk schreven. Een encyclopedist
is, als elk geleerde, onpractisch en hij vergeet bij deze praktijk geregeld dat een
periode, dus ook die waarin hij leeft, niet tot verscheidene artistieke genres in staat
is en dat het historisch blijkt tot de essentie der kunst te behooren, eenzijdig te zijn
d.i. persoonlijk d.i. stijlvol. Het liberalisme van den geleerden criticus bedriegt de
eenzijdige persoonlijkheid van den artist als deze twee, helaas, in een lichaam willen
huizen.
Persijn, zoo dikwijls vader, die ruim wonen waardeert, heeft zich niet
onderverhuurd aan den kunstenaar die toch aanspraak op zijn werk mocht maken.
Ik hoor het al: Hoe nu! Zou kritiek geen scheppend werk kunnen zijn. Maar ik laat
dit aan de twisters. Persijn handhaaft zich als kritikus doordat hij zich nooit als
kunstenaar heeft bloot gegeven.
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Een enkel gedicht zou zijn kwetsbare hiel geweest zijn, want elk kunstwerk is
partijdig. Hij heeft het gelaten en ik vermoed zoo dat ook dit een van zijn offers is
geweest. Ten gevolge waarvan wij in dezen artistiek aangelegden kritikus (en
geleerde) den critisch-aangelegden artist misten, den eenzijdige.
Maar dat zal zijn kracht blijven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

314

Leve Dr. Jules Persijn.
door Jan Hammenecker.
De Leuvensche Vacantieleergangen waren destijds voor de jonge Vlamingen-leeraars
een aantrekkelijkheid, waaraan 't me twintig jaren nadien nog immer een genoegen
blijft terug te denken.
Niet om het vele, dat ik er leerde; want dat was bitter weinig: menigmaal verliet
ik een les van Hoogleeraar X. of Y. niet zonder een tikje deernis met dien
hooggeleerde.
‘Moet hij daarom, zoo dacht ik dan; - want ik was zoo boos! - Hoogleeraar zijn
om zulke zaag te spannen!’
Maar er was vóór en na de lessen de vreugde, dat we, Vlaamsche vrienden onder
mekaâr, mochten kouten over Vlaanderen, 't hartelijk geliefde: dat was een
honderdvoudige belooning voor 't geduld, dat we dikwijls - al slapend! - aan den dag
hadden gelegd.
't Gevoelen, dat ik gewaar was geworden, toen ik den eersten keer Lodewijk Dosfel
en Frans Van Cauwelaert hoorde spreken, was nu terug daar: een onuitsprekelijke
blijdschap, omdat ik ervoer, dat er in Vlaanderen prachtige jonge Vlamingen waren,
in wie Rodenbach schitterend herleefde.
Jules Persijn, nog zie 'k u staan, dààr, in die zaal van den Boerenbond, op het
verhoog met in uw handen die keurige bladen van uw Kiezen, Smaken, Schrijven.
Ik luisterde...
Gij waart niet gelijk Dosfel: een Tertulliaan; er was in u veel meer Ambrosiaansche
mildheid, iets van den schenker der goden, Ganymedes: gouden was uw beker en
uw nectar zoet.
Gij waart niet gelijk Van Cauwelaart De Redenaar; doch er was ook niet te vreezen,
dat ge zoudt overhellen naar redenaars-lyriek, om een lief naampje te geven aan
rethorika.
Gij waart Persijn, de Persijn, die ge nog zijt, de waterklare, kristalhelle jongeling.
Uw uitspraak was klaar en duidelijk en beschaafd naar wensch. Klinker erin was
klinker en medeklinker medeklinker: gaaf en ongeschonden. Dat was toen een
zeldzaamheid onder de Vlamingen: wat heden niet meer verwondert, werd toen
bewonderd en terecht.
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Maar dit was beter: de gedachten ook waren klaar en duidelijk. Sint Thomas heeft
in Vlaanderen geen zuiverder prisma gevonden dan Jules Persijn. Ik geloof, dat
niemand onder ons zoo schitterend in de zon van Sint Thomas staat als hij. Er sloeg
een golfslag van bewondering uit Vlaanderen naar Jacques Maritain. 'k Geef toe, dat
Jacques Maritain Sint Thomas geen oneer aandoet; integendeel; maar in onzen Persijn
leeft er een J c ues Maritain, dien ik hooger acht en liever zie dan den Franschen.
Indien Kardinaal Mercier geweten had, hoe 't neo-thomisme schering en inslag
van Persijns kritischen arbeid was, hij zou - ja wat? - ik veronderstel: blij zijn geweest.
Ik denk, dat Persijn later zal bestudeerd worden als neo-thomist. Dit toch is zijn
glorie: dat zijn bijkans-alweten altijd wordt gevangen in zijn één-weten: het
Thomisme.
Sedert die Lezing te Leuven door Jules Persijn is het denken me dierbaarder
geworden dan het mij voorheen zoo geliefde droomen.
Waarheid zien en haar doen leven,
(Leven voor de Onsterfelijkheid)
werd toen mijn ideaal; of liever was het reeds, maar werd het klaarder, dank zij
Persijn.
‘Waarheid zien en haar doen leven’,

Persijn, dat vers van Schaepman, de leuze, die daarin wordt uitgeklaroend, is altijd
geweest uw leuze.
Hoe gij Waarheid doet leven, dat is uw geheim. Een criticus pleegt bij 't bespreken
van een boek het te behandelen gelijk een strooper een konijn; gij pleegt het in uw
handen te houden gelijk een duivenmelker een duiver of een duivin: met aandacht,
met, zoo mogelijk, bewondering en genegenheid. Gij voelt het hart van het boek een boek heeft een hart: het hart van den schrijver! - en naar dat harte klopt, klopt
het uwe. Gij kijkt naar de duif; naar heur oogen; gij betast de bouten, beziet pennen
en pluimen, en smijt dan den vogel de lucht in, het boek Vlaanderen in, met een
moedgevend: op, vogel, vlieg! Zoo doet gij de schoonheid van een boek leven: door
ze namelijk te bewonderen en te beminnen.
De regel van Ernest Hello: dat een criticus moet bewonderen, waar hij kan, hebt
gij zeer stipt onderhouden.
Geen geknakt riet hebt gij gebroken,
noch een vunzend lemmet uitgedoofd!
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en tegen de regelen der christelijke nasstenliefde deedt gij, dunkt me, geen zonde.
Gij waart goed! Gij, criticus criticorum, hebt dat wondere gedaan, dat gij voorbij
zijt gegaan al weldoende. Ik vrees enkel, dat gij - bij voorbeeld te mijnen eigen
opzichte - te mild zijt geweest. Doch dat hoeft ge u niet te beklagen: schrijvers zijn
vaak uitgeplunderde, langs den weg liggende sukkelaars, die den barmhartigen
Samaritaan noodig hebben. Een boek schrijven en uitgeven is toch zich uitplunderen,
en zich te vonde leggen op de baan.
Gij zijt een barmhartige Samaritaan: gij zijt goed.
En hier heb ik niet slechts den criticus, maar ook den mensch in mijn handen.
De mensch Persijn is goed, is vol liefde.
vol liefde tot God; Persijn is een onder de beste dragers van de leuze A.V.V.V.V.K.;
een Laporta, een Vliebergh, een Dosfel.
Persijn is de ziekgewerkte-voor-Vlaanderen. Ook de liefde tot Vlaanderen kan
doodelijk zijn!
Ik moei me niet met zijn huishouden; maar ik groet eerbiedig den Kapitein van
een legerbende knapen en knapinnen, moedige Persijntjes! Persijn is een voorbeeldig
huisvader.
Persijn is goed; doch goed-tegen is men jegens hem niet, of schier niet.
Daarover klagen doet hij niet: te moedig, te Vlaamsch, te fier! Te katholiek!
Ik zelf moet hem tot hiertoe voorgekomen zijn als zeer ondankbaar. Dat ben ik
echter niet. Ik ben hem dankbaar om al de woorden, die zijn pen over mij schreef.
Ik weet hem dank om al wat hij voor Vlaanderen heeft gedaan en nog doet: 't is
ontzaglijk veel. Ik zal voor hem en zijn huisgezin op zijn verjaardag heel schoon de
Misse doen. Moge God hem en de zijnen zegenen en bewaren!
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Dr. Juul Persijn te Broechem.
door Joz. De Voght.
Toen zijn verhuiswagen op de Veurstjes voor de villa stilstond, slenterden
nieuwsgierige buren er naar toe, kwansuis om een handje te helpen, doch meer om
den inboedel te keuren, en malkander uit te polsen over degenen die de Broechemsche
patatten met hen kwamen steken.
't Was een doctor, hadden ze gehoord.
- ‘Ja, meske, maar geen dokter als de Vital of den Helsen’, orakelde Lien van den
Dikke, die het huis van onder tot boven had geschuurd.
En ze zochten verloren in de labyrenthen van hun geheugen naar den naam der
wetenschap waaraan ze zijn titel hoorden verbinden, doch bleven bij de overtuiging
dat het iemand was die met heele bibliotheken in zijn hoofd rondwandelde, een hoog
geleerde.
Die Dr. Juul Persijn hiet, en in den Zomer 1922 met zijn Brakken onder hen kwam
wonen.
Wanneer ze hem den volgenden en elken morgen, met zijn oudste kinderen naar
de kerk en te Onzen Heere zagen gaan, stond hij er seffens met witte voeten.
En 't liep als een vuurtje voort: die verstandige bol was de eenvoud zelve, hij kende
alle talen en sprak altijd vlaamsch, en thuis was 't al vlaamsch wat de klok sloeg; hij
kon praten als een ekster, schreef boeken, en ze zouden hem wel eens stollesteeren
naar een gelegenheidsdichtje; want hij was abordabel, scheerde zijn haag en plukte
zijn peren, en gisteren ging hij met Jakke van den Zwarte naar den tram.
Doch, stiefvaderlijk, joeg de Staat hem wel verdere wegen op. Twee, drie maal
om de week, sjeesde of stesselde, vóór dag en dauw, de docent naar Kessel, van waar
hij naar 't H. Graf te Turnhout spoorde, of naar de R.K. leergangen te Utrecht en
Roermond, om 's nachts weer te keeren met alleen de stille sterren als gezellen van
zijn oprecht-edel en diepgegriefd hart.
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Maar Broechem was fier hèm te mogen herbergen, dien sommige hooge pieten zijn
stoel te Gent en te Antwerpen bleven ontzeggen, omdat zijn Vlaamschgezindheid
wist wat ze wilde.
Hijezat er, en zit er nog. Niet meer op de Veurstjes al was 't er zoo lief.
De villa stak er als een abrikoos in 't groen, de wind touterde in de takken der
boomen en zong de ruimte vol vroomheid en vrede. En in 't venster der breede
mansarde, waarop de wereld hem sprak uit vele boeken, stond hij vóór 't verrukkelijk
panorama van 't diepe land, en liet de hemel hem rust, zon en stilte drinken uit zijn
porceleinen kroes.
Zuidwaarts hingen de wolken er te waaien over 't Palieterland, Oost en West
groenden en grauwden de vette labeurgronden die destijds een generaal, op doortocht
naar het kamp, een prachtig operatieveld noemde. God beware! liever deze generaal,
die de regimenten zijner schriften doet aanrukken ter verovering van hart en geest,
en voor zijn volk een geestelijke grootheid bevecht; of, indien men een minder
afgetrokken terrein verkiest, - de generaal - huisvader, die den strijd aanbindt voor
het leven van zijn vele kinderen.
Veel? Hij niet, maar de kamers kloegen er over, en de muren dreigden te barsten,
en... daarachter kwamen er nog! Wat hem deed uitzien naar een ruimere woning die
hij vond en betrok.
Dààr ligt ze, vooraan in 't dorp. Een dubbele deur steekt, als een borsthemd, wit
in den rooden voorgevel die, links, uitloopt op een inrijpoort. Een ijzeren hekken
schiet verder door langs den lusthof, waarin ge, door de staven en 't bloeiend struweel
het oog van een vijver ziet glansen.
Willen we binnen? Bel, en 't rinkelt als in de gang van een college. Want een
college is 't er, ofschoon het silentium er niet op den uurrooster staat.
Kijk, daar heb je Julia, met de verstandige blikken die vriendelijk vonkelen in 't
open gelaat. Altijd opgeruimd en gedienstig kopieert ze en korrigeert de drukproeven
voor pa, moedert ze voor ma, schildert en studeert ze onder de korte poos die haar
trek naar hooger nog te ontwoekeren weet aan de vele bezigheden.
Leo, de rijzige kerel,-connu. Een levende reisgids die Claes beschamen zou, en
met u, zoo ge wilt, op een schoft, over alle spoor- en waterwegen, de landen
doorkruist. Als wie ook weet hij reeds dat de wereld een schouwtooneel is, en
doorheen de fantasia der eerste jeugd kreeg
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hij een nuchteren kijk op het leven. Wanneer hij met zijn oudste zus te jokken begint,
dan wordt het een kruisvuur van spetterende moppen, die Shaw en Molière bijkans
in verlegenheid brengen.
Dan ziet ge op 't gelaat van de schijnbaar stille Wis, den eeuwigen glimlach
verscherpen tot een schalkschen trek, en krak... middenin 't gejok, ontploft haar
zevenslager van snedige zetten, die de leute bekroont met een schaterend bouket...
En daar wipt ze weer naar vaders schrijfmachine, die tot haar departement behoort.
Even druk zijn Paul, Maurits en Albert; bolleloozen op school, en daarbuiten
baaskens als kwik, die soms in den top der kastanjeboomen zoek zitten. Het
driemanschap, dat weldra de geschiedenis van Broechem verrijkte met eenige data
van miniatuurveldslagen welke, tot eer van beide partijen, geen neerlaag kenden, en
staakten op 't hartelijk deelen van een buit dien vaders boomgaard inleverde. Wie
zich aan voorspellingen dorst wagen zou zeggen, dat de middelbaas, die reeds vaardig
de stift hanteert, en zijn vleugeladjudanten, schooner triomfen zullen boeken dan ze
't reeds vermochten op het footbalplein.
Wie daar uit den tuin komt aangedribbeld is Laura, frisch als een sappige
vleeschkers. Overal thuis, bij ma, op school en op een ander Even knap in 't lollen
als in 't leeren, heeft ze een aardje naar vaartje, en wil de pop al ruilen tegen
verstelwerk.
't Glunder Jefke vindt ge meestal op zijn eentje; hij timmert en kleutert aan alles
en nog wat, net als zijn Patroon. Praktisch aangelegd knipt hij, tot zijn gerief, een
stuk toile uit Julia's gabardine, en steekt zijn splinternieuwe schoenen in de stoof om
ze vlugger te warmen. En Jefke weet dat de vijver nat is, en rijdt ook al paardje op
de vensterrichel van 't eerste verdiep. Ge begrijpt: Pa's meeste bekommering, die dan
ook onderweg naar zijn werk weleens zal seinen: Mama let toch op Jefke! Maar Jefke
weet dat alle robbedoezen geflankeerd blijven met een dubbele wacht, en de Jefkes
een Patroon bezitten die den hemel beveelt.
Cieleke, hoewel een heel orgel opruischt uit haar naam, blijkt stiller van gemoed
en manieren. Een vlok Lentewolkje, kijkt schuchter en nuusch maar, lacht ze, dan
kuilen haar kin en kriekroode kaken. Geen van die ze door de speelkamer of den tuin
zien schodderen, zal vermoeden dat het lieve kind de martelie van haar
beschermheilige heeft doorgeworsteld.
Wordt de aantrekkingskracht van de volgende op haar verhoogd door een dubbel
zusterschap, waarop trouw- en processieboek haar
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wijzen, althans ze speelt liefst met Agnes die, met haar teddy tot lam, rondhuppel:
in argelooze onschuld, tot ze wordt wat ze reeds is in den dop: een tweede Wis!
Hebt ge daar nog Jan mijne-man, die uit een schilderij van Rubens is gesprongen.
En hoe groot wordt Jan? Zóó groot! en hij steekt zijn twee malsche pollen hoog
boven zijn hoofd en, hebt ge hem eens gekwikt, dan kruifelt hij krochelend onder de
tafel of schuifelt weg in den hoek.
En Hugo, die zijn kroezelkop verduikt in den hals der oudste, wil zeggen: zus, wij
sluiten de reeks.
En twee engeltjes verhoogen het aantal bewaarders die onzichtbaar omzweven in
dit huis vol menschen.
En middenin rijst moeder.
Zoekt nu maar op naar de mooiste beelden en bloemen waarmeë dichters een
moederhoofd kroonden, glimlachen zal ze; immer zacht en minzaam staat ze te
midden van die ravottende bende, den barometer van 't gemoetd bestendig op schoon
weer. Waakzaam en wakker; hart, hoofd en handen vól.
Moeder wou graag een boek lezen, doch verdiept zich liever in het boek der zielen;
moeder penseelde destijds, en kijk maar even in 't salon ...of ze 't kon, nu borstelt
ze onverpoosd en kundig de twaalf koppen die Vlaanderen eens mooi moge vinden;
moeder wou haar verzameling pepels wel verrijken, maar die vastgeprikte
zomervogels, dààr tegen den wand, zijn haar niks van geen tel bij de vroolijk
fladderende vlinders die haar zonnig huis verblijen; moeder wou nog weleens
musiceeren, doch die twaalf orgelpijpen stemmen de snaren van haar hart tot een
altijd eender en verscheiden zang van zorgende moederliefde.
In eenklank met het even zorgvol gemoed van vader, wenscht ze wat deze dichtte
bij de plechtige Kommunie van het driemanschap:
God!... moog het altijd zoo blijven...
Uw zegen zij hun zon. En laat den weerglans waren
Om moeders dierbaar hoofd en vaders grijzende haren.
Zon in de ruiten, zon in de oogen, zon in de zielen; en de wisselwerking van
elkanders blijheid en geluk verhoogt de kristallen vreugde die rinkelt door het heele
huis. Niet dat er nooit een wolkje kommer of angst den helderen glans verdooft ach, en welke bui blies de politiek over dit dak, - maar doorheen een betrokken lucht
flitsen de
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stralen van Geloof, Hoop en Liefde, die hun den weg wijzen naar het Hart van Hem,
op wien alleen alle vriendschap dient gebouwd.
Wie zei nu weer dat Juul een kluizenaar is? Nou, dan hoeft ge er maar langs te
komen om hiertegen een luid verzet te vernemen.
Even druk als moeder is hij begaan met allen. Hun bloei is zijn trots, hun spel
soms zijn spel, hun vlijt verhoogt zijn vreugd, hun gejok wekt zijn humor, en de zorg
voor hunne toekomst smeert zijn werklust in. Is er een ziek of zuchtig dan lijdt hij
meest, en Wis en Cieleke zouden 't een onbescheiden of onbeschaamde vraag heeten,
zoo men van haar vernemen wou wie trouwst aan beider ziekbed den verpleegdienst
voltrok.
En als dan ieder kind, in den zin van Ledeganck's vers, mag zeggen: de voorrang
is aan mij! zoo kan men gissen hoe vaak op dit vaderhart beslag wordt gelegd.
O, niet den ganschen dag door. Ze weten: vader heeft werk, veel werk op de plank.
Meestal zit hij met zijn neus in de boeken, hierboven of op de Veurstjes. Eenzaam?
Da's navenant hoe 't wordt bedoeld.
Geleerden spreken er hem uit hun werk, en lief is hem de prachtuitgave van S.
Thomas' Summa, waarin hij kan grasduinen als geen ander. Kopieën van gebeitelde
of geborstelde meesterstukken steken in zijn bereik, en hebben een wellust op zijn
hart. Ieder volk gooit hem zijn literatuur te lezen, en, in tegenstelling met wat te
Babel geschiedde, weet hij uit een ontzaglijk en veeltalig materiaal een toren op te
bouwen waarin hij een heerlijk hymne zingt tot zijnen God.
Hij knoopt de literatuur, die bij hem aanwaait uit de vier hoeken der wereld, vast
in zijnen bol. Hij begrijpt de diepte van schier elke taal, ziet de speelschheid van haar
sprankelend rhytme, keurt met oordeel en kunstzin de waarde van alle letterkundig
produkt, volgt en voelt de strooming en 't streven van zijn volk en de heele wereld
in hun opmarsch naar hooger, wikt en schikt ze en vergelijkt ze met elkaar en, groot
met de grootsten, peilt hij dezer ziel, diept hun wezen en willen op uit hun werk, en
zet ze blak in den glans van zijn helder woord. Uit Noord, Oost, Zuid of West noemt
ge geen grooten waarover hij niet eerst en best bij ons heeft gezegd wat er te zeggen
viel, al mochten anderen verder ontwikkelen wat hij in twee woorden heeft vervat.
Nu mag men betreuren dat hij, die zulk een scherp-diepen kijk heeft op de
wereldletterkunde en, als geen, over de scheppende kracht beschikt om, uit de vele
en verscheidene kunstuitingen, een standaard-
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werk van vergelijkende literatuur op te bouwen, dit vooralsnog niet heeft geschonken,
maar dan zal men tevens omkijken, rechts naar zijn huis, links naar het land, dat wel
zijn overtollige bedienden uit alle kaders met een volledig pensioen op reserve kan
zetten, doch er niets blijkt voor over te hebben om een man als deze, de bediening
te schenken die voor zijn arbeid en studie was weggelegd.
En nochtans dit land, dat ook Vlaanderen binnen zijn grens besluit heeft hij gediend
als weinigen vóór hem, en 't beeld zijner beste zonen gegoten in het brons van zijn
prachtig proza. Zoo deed hij nog onlangs voor Snieders. dien hij meer dan 't offer
van een groot verlof heeft gebracht.
Toen hij dit werk voltooide had het land, zegge Minister Huysmans, hem ruimbaan
gemaakt naar Gent, en hem in zijn ambt hersteld. Doch indien hij daar nog niet
optreedt voor het ruimer studenten-publiek, dat we hem toew nschen, onderzoeken
de suppoosten van 't franschkiljonisme hun geweten. Of hoe heeten ze ook weer, zij
die rondbriezen met de driekleurige zoomkwasten aan hun kleed en het Raca in den
mond, en beweren: indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij
niet met hen deelgenomen hebben aan den moord der profeten?
Doch kom, we zijn geen leden van den bond: ‘N'oubliez jamais’. Daarbij, de leeraar
werd intusschen door Burgemeester Van Cauwelaert en door Minister Wauters ook
teruggebracht op zijn Antwerpschen post. En, Goddank, Juul Persijn spreekt nóg tot
zijn volk uit zijn vele boeken. En indien het spetterend woord van dezen boeienden
causeur niet meer sparkelen zal door de stemmige atmosfeer van bomvolle zalen- en men weet waarom - het verlustigt niettemin de vele vrienden die hem nooit in den
steek lieten, en den weg weten naar zijn h rt en zijn huis.
Daar kwam zijn onvergetelijke Vliebergh aangedragen in zijn zorg, en waarom
het levensbericht van dezen Vlaamschen heilige nog niet verscheen moge men gissen.
Daar kwamen met hem nog anderen, over wier graf Persijn de ontroering van zijn
diep getroffen vriendenhart heeft uitgesnikt in klanken die 't heele Vlaamsche volk
deden rillen.
Daar komen er, o zooveel. Vóór een jaar vonden ze hem in zijn tuin, gelegen in
zijn teenen stoel onder de lommerende wilgenvlechten, gediend door zijn bezorgde
vrouw en een leger hulpvaardige kinderen. Hoe ziek ook de leën, helder bleef zijn
hoofd. En ge hadt maar te reppen
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over een boek, een schrijver, een gebeurtenis, of het fonteintje van zijn verbazende
belezenheid begon te spruiten met zulk een overvloed van stuivende wetenschap,
dat een volgende maal, om wille van zijn toestand, u 't steken naar die bron deed
ontzien.
Rasscher dan de gezondheid is zijn humor, die alle pijn bleef bovenkletsen, weer
op het vorig peil gekomen, en we wenschen dat de eerste 't weldra bereike, en hij
zijn stok,
hoe dickwyl streckt hy onder 't stappen
Hem voor een derden voet in 't gaen

voor eenige lustra nog wegzette in den hoek.
Want zijn huis en zijn volk hebben hem zoo noodig.
Inmiddels omringen hem met eerbied en hartelijke liefde de zijnen, zijn dorp, zijn
studenten en zijn Vlaamsche land, over wier grenzen ook zooveel achting en
bewondering tot hem aanruischen van ver en van velen.
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Jules Persijn.
door Albert Kuijle.
Persijn mag eerst op zijn negentigste verjaardag met Bloem zeggen:
Nu is hij nog snel geroerd als een rose bakvisch. Hij heeft een bewondering voor
het scheppende in een artiest die uiterst zeldzaam is bij geleerden. Hij zweeft heen
op een lentelijke vocalise en hij schreit heusche tranen bij een poetische tranche de
vie al is die poetisch niet verantwoord.
Zoo kan hij vergelijkende litteratuurgeschiedenis doceeren door een uur met Dante
gelijk op te zingen om de volgende week verder te gaan met Albertine
Steenhoff-Smulders.
Hij is de papa die met zijn studenten rondslentert door het litteraire weiland en
met evenveel ontroering en welgevallen de dotterbloem bezingt, als hij straks de
nymphea alba zal determineeren. Natuurlijk mogen de studenten zoo'n echte mensch
graag, de heerlijke, die huilt en jubelt voor de aula en die hun geestdruift, altijd nog
geestdriftiger, leidt.
Persijn weet afschuwelijk veel. Maar hij is geen omgevallen boekenkast. Hij weet
het ordelijk en toch is de gang langs zijn kaartgesysteemd geheugen zalig
vagabondeerend. Hij kent de jongste litteraire revolutie in Catalonie en de vorderingen
van de domineespsychologie in de Noorsche litteratuur. Hij citeert Trakl terwijl hij
geestig over de escapades van van Deijssel vertelt.
Persijn is natuurlijk te weinig gewaardeerd. Hoe kan het anders in Holland en
in...... Vlaanderen? Zijn werk ligt verspreid en zijn grootsche Schaepmanstudie ligt
buiten zijn schuld onaf.
Maar meer dan hij misschien zou kunnen doen door boeken en tijdschriftartikelen
doet hij met zijn lessen. Hij geeft ieder wat mee van zijn speurenden geest en van
zijn heilig enthousiasme.
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Feestgroet aan Jules Persijn
door Joris Eeckhout.
Is het Streuvels niet, die eens beweerd heeft, dat er in Vlaanderen, rond 1900, geen
katholieke kritiek bestond?
Het zou echter niet lang aanloopen, eer deze er wel bleek te zijn; en zelfs wijzen
kon op een vertegenwoordiger, die niet was: de eerste, de beste!
Wie, reeds in 1901, Jules Persijn, in Dietsche Warande en Belfort, aan 't werk zag,
- hij had het daar over Schaepman's ‘Menschen en Boeken’ en Perez Galdos' ‘Elektra’
- moest al dadelijk bij zichzelf besluiten: deze jonge doctorandus is iemand, dien we,
om zijn veelzijdige begaafdheid, van nu af aan, in 't oog houden; stellig laat hij eerlang
meer van zich hooren!
Inderdaad; in eenzelfde tempo volgde bijdrage op bijdrage. Uitingen, rijk en
verscheiden, van een personaliteit.
Een stevig wetenschappelijk-geschoolde met teêr-zinderende kunstenaarszenuwen.
Een filoloog, die m t de zuren der scherpste kritiek den verwardsten palimpsest
aandurfde; maar, vlak daarnaast, zich zichtbaar vernibbelde, omdat hij tenslotte geen
woorden vond, suizel-gloeiend genoeg, om er zijn schoonheidskoorts in over te
storten!
Een esthetikus, die 't heerlijk kunstgewrocht niet lastig viel om het, al of niet streng,
naleven der geijkte wetten van 't litterair genre; maar veeleer haar geldigheid toetsen
ging aan 't schoone verschijnsel zelf. Van een Boileau of een Laharpe geen zier!
Is 't dan wonder, dat de fijne speurzin van Juffrouw Belpaire, in Persijn onmiddellijk
den man ontdekte, die van haar maandschrift den bloei verzekeren zou?
Van 1903 af, tot met den oorlog, was het in haar warande éen aanhoudend concert!
Een buitenkansje! En, of alle fijnproevers er zich verdrongen!
Het ligt buiten mijn bedoeling den litterairen ‘curriculum vitae’
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van Persijn te schetsen, daar dit reeds, op uitstekende wijze, door Prof. Dr. Boon
gedaan werd, in het jubileum-nr. van Januari 1926; moge het volstaan, aan eigen
herinneringen, hier nogmaals, dankbaar, het hart op te halen. En, of eigen
herinneringen hier wel wat anders zullen weten te zijn, dan deze van ontelbaren?
Van hoeveel tijdschriften kan in waarheid getuigd, dat naar ieder jongste aflevering
er van, met spanning wordt uitgezien? Dit bleek, ‘in illo tempore’, steeds het geval
met de ‘Warande’. Er was immers altijd iets merkwaardigs op til: gold het geen
vervolgt op een of ander, uitgebreid essay van Persijn, - denk aan zijn Tolstoj, zijn
van Deyssel, zijn Fogazzaro -; dan waren daar toch geregeld zijn overzicht van de
periodieken en zijn boekbesprekingen: altijd weer vol pittige, rake, niet zelden leuke
zetten! Of werd niet ieder concert in de warande besloten met een blij-knetterend,
luid-uiteen-spetterend vuurwerk?
Deze onbetwiste aantrekkingskracht van den kritikus-in-Persijn: een ‘charmeur’,
dien men onmogelijk weerstaat, een veroveraar, die u al dadelijk inpalmt, heel en
gansch - waar komt die dan toch eigenlijk vandaan? Het antwoord lijkt me
uiterst-eenvoudig.
Persijn is vooral een enthusiast!
Een van die geesten, naar Leigh Hunt ergens beweert, ‘chosen by Heaven to turn
the sunny side of things to human eyes.’
Een levenswekker, een blijheidsboodschapper, een schoonheidschepper!
Wat zijn enthusiasme niet gaande maakt, niet hoog-óp voert, is hem niet eens 't
bekijken waard; laat hij maar liefst links liggen. Bij hem nergens, 't vermoeden ook
maar van kortzichtig gevit en kleinzielig gekibbel: idiote tronies van gekrenkte
génietjes, die geniepig zinnen op wraak. Niet, dat hij, door dik en dun, altijd en
iedereen prijzen zou: waar te laken valt, neemt Persijn geen blad vóor den mond;
alleen om het laken echter, is het hem nergens te doen. Schelden à la van Deyssel:
nooit; ‘entrepreneur de démolitions’ zooals Bloy: nergens; al kan hij ook toornen dat
hij al dadelijk Barbey d'Aurevilly de baas af is!
Als wie ook, het aandurft naar de Ark - ze bevat immers het, op stalen tafelen
gegrift, Verbond tusschen zijn katholieke Levensbeschouwing en de Schoonheid even maar een schendende hand uit te steken, dan wordt deze onmiddellijk met
melaatschheid geslagen.
Een, die niet dan uit liefde kastijdt. Liefde die niet eens eigenliefde wenscht te
worden. Liefde uitsluitend tot de Waarheid.
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Maar... laat hij vrij-uit zijn gangen mogen gaan; dan wordt het, de Schoonheid ter
eere, een ‘canticum canticorum’, dat naast het bijbelsch niet verkleurt... dan komt er
geen einde aan zijn gouden gejubel: éen ‘andante amoroso’, waarin de bewondering
als hoofdthema telkens in andere, al maar rijker tonaliteiten vervliet, om dan weer
in steeds edeler sonoriteiten te vervloeien...
Denk aan zijn Danteske visioenen, waarbij ge u-zelf betrapt op 't 't prevelen van:
In forma dunque di candida rosa
Mi si mostrava la milizia santa...

Er heerscht in Persijn's heerlijkste scheppingen een aanhoudende Paradijs-stemming...
een atmosfeer van bewonderend weten!
Want, er zal wel bij Persijn-lezers niet hoeven op gesteund: hier groeit bewondering
uit kennis, die even diep is als ze veelvoudig heeten moet.
Een blik, niet vastgezogen op 't éene, met voorliefde uitgekozen en bijgehouden,
voorwerp, maar met kosmische speling. 't Strakhelle licht en de gulden schaduwen...
Persijn is in alle landen thuis; burger van alle litteraire steden; tijdgenoot van
Sappho, Vergilius en Gezelle.
Ga zijn ‘Esthetische Verantwoordingen’ te rade: leerling van Aristoteles als van
Hegel, houdt hij er, op 't stuk der schoonheidsleer, een met eigen nuances gekleurde,
meening op na.
De Schoonheid: weerkaatsing van het Eeuwige in vergankelijke verschijnselen;
de Kunst: een uitweg, een uittocht in 't licht der laaiende zuil naar 't Beloofde Land.
Enthusiasme, dat wonderlijk-aanstekend inwerkt! of voel ik, kalmpjes-vaststellend
dezen feestgroet inzettend, me-zelf niet, hoe langer hoe zekerder, op lyrische stemming
geraken? Maar, het za hier dan ook wel de eenig-passende zijn! Wat zou het hier
uitmeten, op zijn duitsch, doktoraal-gewichtig en vreeselijk zwaar-op-de-hand, naar
geleerde termen te zoeken om Persijn's kritiek te definiëeren, en in de Nederlandsche,
litteraire historiografie van dezen tijd te situeeren; te schermen met benamingen als
‘analytische’ of ‘synthetische Literaturforschung’, en heele risten geleerd-klinkende
dito's meer! Al koester ik dan ook, evenals Persijn trouwens, den diepsten eerbied
voor vak-filologen en hun schrandere vondsten!
Ik wilde alleen maar mijn overtuiging uitspreken, dat Jules Persijn,
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naar tijd en rang, onze eerste katholieke kritikus dient genoemd. Vraagt ge om
breedvoerigen uitleg? Dan wijs ik U allereerst op zijn verbazend,
feitelijk-encyklopedisch ‘fond’, een echte ‘Fundgrube’: een belezenheid niet alleen
op 't gebied van de wereldlitteratuur, maar ook van de algemeene
beschavingsgeschiedenis. Ik sla vóor u open zijn ‘summa’ van 't kultureel Nederland
uit de verstreken eeuw, alias zijn ‘Schaepman’, en de onmisbare hoofdstukken,
‘August Snieders’ betiteld, uit de nog te schrijven, volledige historie van de Vlaamsche
Beweging, en zijn ‘Dante’... en meer nog... en meer...
We verkeeren thans weer in vóor-oorlogsche Warandestemming: met spanning
immers zien we uit naar 't vele, dat nog komen moet; als kinderen gulzig, want
onverzadigbaar; van schoonheidshonger trouwens eeuwig ongenezen!
Maar bij Persijn is niet slechts een onuitputbaar ‘fond’; hij verstaat de kunst zijn
materiaal aan den man te brengen; hij weet te suggereeren, te overtuigen, te
begeesteren, te veroveren, te enthusiasmeeren, omdat hij tenslotte een van
schoonheidskoorts bezetene is... een fijnzinnig artist, die 't minste detail tot ‘a thing
of beauty’ omtoovert; al blijkt dan ook soms, zeker te verwerken stof, een tikje
weerbarstig. Want Persijn moest ons immer alleen het beste schenken: datgene, dat
alleen hij geven kan; het goede presteeren zooveel anderen, die tegen 't beste niet
opgewassen zijn!
Persijn's enthusiasme echter weet tenslotte de moeilijksten nog te bevredigen!
Neen, ik kan het maar niet eens geraken met Paul Valéry, waar hij beweert:
‘l'enthousiasme n'est pas un état d'âme d'écrivain’; al begrijp ik volkomen, waarom
het nooit zijn ‘état d'âme’ worden zal.
Ik weet wel: er bestaat een soort enthusiasme, dat kortzichtig is; bij Persijn is zulks
nooit het geval; nergens veronderstelt zijn kritiek het ‘sacrifizio dell' intelletto’; ze
leeft immers van de ruimste betrekkingen.
Of, is de grootste kritikus niet hij - en van alle Grooten, op om 't even welk terrein,
is dit de karakteristiek! - die tusschen de versschijnselen de talrijkste betrekkingen
ontdekt?
Ik bid God, dat het Persijn gegeven zij, nog vele jaren in dezelfde stemming te
mogen voortbouwen aan zijn kritisch Opus, - doorblaakt van zijn geloof in, en zijn
liefde tot het Schoone!!
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Jules Persijn, de jongste van ons allen.
door Jozef Muls.
Ik geloof dat er geen tweede is in Vlaanderen die zooveel gelezen heeft als Jules
Persijn. Maar hij is vast de eenige die over al wat hij las iets meedeelde aan zijn volk.
Er is geen schrijver in Vlaanderen aan het woord gekomen of Persijn was daar om
zijn geluid op te vangen en het voort te zetten zoo dat allen in den lande het konden
en moesten vernemen. Leest zijn Kritisch Kleingoed.
Er is geen stem in het buitenland die zich met eenig gezag laat hooren of Persijn
werd er de echo van. Wat er gedacht en gevoeld en gedroomd werd in Zweden en
Noorwegen, in Rusland en Italië, in Spanje en Duitschland, in Frankrijk en Engeland,
wordt tot genietbaren Vlaamschen kost om gewerkt, wordt gekneed tot het heerlijkste
en voedzaamste Vlaamsche brood. Hij heeft de Chineesche muren rond Vlaanderen
afgebroken, hij heeft Europa naar Vlaanderen gebracht.
Hij leest boeken die door niemand meer gelezen worden maar die de menschheid,
wil zij geestelijk niet verarmoeden, zal moeten blijven onthouden. Persijn leest ze
voor de duizenden die ze nooit zullen lezen en die thans weten wat erin staat. Hij
distilleert de wijsheid en de schoonheid van eeuwen tot een hartverkwikkende likeur.
Ik denk hier aan zijn prachtstukken over Dante, over Joseph de Maistre, uit de
Gedenkdagen.
Door al wat in de 19e eeuw in Europa werd voortgebracht op het gebied van de
literatuur in de eerste plaats, maar ook zijdelings in de muziek, de schilderkunst, de
wijsbegeerte, de sociologie en de apologetiek, wist hij de geestelijke banden, den
onderlingen samenhang te vinden. Hij brengt gedurig onze eigen Nederlandsche
litteratuur in betrekking met de Europeesche, hij schakelt de moderne tijden aan de
oudheid en de middeleeuwen. Er is geen gedachten-strooming in Europa die aan zijn
aandacht ontsnapte en hij heeft er telkens het essentieelste uitgepuurd. Leest zijn
Esthetische Verantwoordingen en gij zult leven in gezelschap van Homerus en
Hesiodus, van Aristoteles en Hyp-
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pocrates, van Dionysius Areopagita en S. Augustinus, van S. Gregorius van Nyssa
en S. Thomas, van Bacon en Cervantes. Al de vooraanstaande figuren uit de
Engelsche, de Fransche, de Duitsche, de Italiaansche, de Russische, de Noorsche en
de Noord-Nederlandsche literaturen zullen aan U voorbijgaan. Gij leert al spelende
al wat er wezenlijk zit in de wijsgeerige theorieën van het determinisme, het
instinctivisme, het intellectualisme, het modernisme, het pessimisme, het nationalisme,
het voluntarisme, het conceptionalisme en wat weet ik nog al. Gij geraakt vertrouwd
met alle kunstscholen en literaire cenakels: het romantisme, het realisme, het
naturalisme, het symbolisme, de Preraphaëlieten, het impressionisme, het pointillisme,
het futurisme, het expressionisme, het kubisme en het dadaïsme. Zoo werd hij in de
vergelijkende literatuurgeschiedenis de beste in Vlaanderen. Hij staat op een hoogen
uitkijkpost van waaruit hij de geestelijke bedrijvigheid van de wereld overschouwt
en deze katholiek is tevens de ruimste geest die zonder vooringenomenheid, zonder
vooroordeel alles in zich opneemt en de juiste waarde ervan bepaalt.
De reus Atlas der oude mythologie draagt de wereld op zijn schouders, maar hij
gaat gebukt onder zijn last, zijn hoofd is gebogen en al de spieren van zijn machtig
lichaam staan gespannen onder het torsen, zijn armen rijken wanhopig omhoog, hij
houdt het vol maar wij zien toe met angst of het zal blijven duren. Persijn draagt de
wereldliteratuur in zijn hoofd, hij torst een berg van wetenschap, maar het is hem
nooit aan te zien. Hoe meer hij weet, hoe luchtiger hij doorheen zijn wetenschap
beweegt, hoe handiger hij er mee omspringt. Hij doet nooit gewichtig, hij is nooit
zwaar op de hand. Het wordt bij hem als een vertelsel wanneer hij meedeelt wat hij
uit de voorgeschiedenis heeft opgediept over de Britsche Belgen, wat hij vond over
Judith, de eerste gravin van Vlaanderen, over een Engelsch volkslied op den
Guldensporenslag. Hij is de meest charmante causeur in Vlaanderen!
Wanneer hij zijn standaardwerken als Schaepman of August Snieders en zijn tijd
voltooit dan ziet men pas hoe minutieus zijn wetenschap is, hoe hij alles, volstrekt
alles kent van de figuren die hij behandelt: hun werk en hun leven, de meest-vergeten
bladzijde en de verborgenste hoek van hun bestaan en afkomst. Door die volledigheid
krijgen zijn figuren aanrakingspunten in de meest onverwachte en onvermoede
gebieden, zoo dat die boeken over hen brokken worden van Europeesche
cultuurgeschiedenis of van de geschiedenis der Vlaamsche beweging
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en literatuur. De behandelde figuren rijzen boven zich zelf uit en krijgen een
algemeene beteekenis in verband met het leven en streven van hun tijd.
Al wat in het buitenland of in Vlaanderen voor merkwaardigs gebeurde werd in
de eenzaamheid waarin deze schrijver zich terugtrok een gedenkdag waarop vergeten
figuren weer in 't licht werden gesteld van dezen tijd en het hedendaagsche zelf zijn
volste en diepste beteekenis kreeg.
Mannen als Jules Persijn zijn een zeldzaam en kostelijk bezit voor hun volk.
Wanneer hij veel tot zich neemt, dan geeft hij ook rijkelijk terug. Dat is de basis van
alle goede samenleving die beschaving brengt onder een volk. Hij is de ware
hoogleeraar. Hij is de centrale openingspost van Vlaanderen en ieder die met hem
aansluiting zoekt zal de stem van de wereld en van het eigen land door zijn
uitzendingen vernemen.
Het is nu al jaren dat ik hem ken, ik ken hem langer dan hij mij kent. Hij was bijna
afgestudeerd te Leuven toen ik er kwam en hij zag mij nog niet staan toen ik reeds
met bewondering naar hem opkeek, wanneer ik hem pratende met vrienden zag
komen uit de hooge poort van het Paus-college in zijn blauwen romantisch
openhangenden caban. Wij ontmoetten elkaar voor het eerst in die stille boekenkamer
der Van Schoonbekestraat te Antwerpen waar de vrachten drukwerk uit Noord en
Zuid Nederland niet alleen de schabben maar de tafels en de stoelen en den vloer
bedekten en stapels rezen zoo tot dat jammerlijk de stemmingsvolle schilderijtjes
van zijn vrouw er achter moesten verdwijnen. Laat en moe weerkeerend van zijn
lessen te Gent kon hij nog uren met ons praten, met Van den Oever zaliger en met
mij. Ik leerde hem pas goed kennen te Oxford tijdens den oorlog waar ik hem dag
aan dag als een onvermoeibare werkos kon zien arbeiden in de Bodleian Library of
in het Thaylorian Institute waar hij zijn Engelsch boekje schreef A Glance at the soul
of the Low Countries waarin hij te midden het tumult van de groote menschenslachting
aandacht vroeg voor zijn klein en lieve land.
Hij was lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie wanneer anderen hun eerste
boek uitgeven en hij doceerde aan de Hoogeschool van Gent en aan de Hoogeschool
voor Vrouwen en het Handels instituut te Antwerpen wanneer hij er zelf nog uitzag
als een student.
Hij leeft thans als een Heereboer te Broechem en hij verstaat de
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kunst om een jongen te blijven wanneer hij feitelijk een aartsvader is naast zijn vrouw
en zijn ontelbaar kroost.
Jules Persijn wordt thans vijftig jaar zoo 't schijnt, maar hij bleef de jongste van
ons allen omdat hij altijd op de hoogte was van zijn tijd en zijn tijd begrijpt zoo dat
hij niet verouderen zal.
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Persijn de Vlaamsche Criticus.
door Bernard Verhoeven.
De pen van Persijn is een legioen. Deze premier der Vlaamsche Critiek heeft zijn
roeping gediend in de hitte van den dag met de eeuwigbloeiende vitaliteit van zijn
Vlamingschap.
Hij heeft in den vollen zin des woord - al is dat woord dan een gemeenplaats - het
middelaarschap der schoonheid beoefend met een koel hoofd en een warm hart.
Wanneer Dr. Jules Persijn de katheders van Katholiek Holland achter elkaar
veroverde, dan heeft hij dat critisch en toch in wezen zoo ontvankelijk publiek
overweldigd misschien met zijn kolossale eruditie, betooverd met de speelsche
wendingen van zijn welsprekendheid, maar toch vooral ontwapend en gewonnen
met zijn hartelijke warmte.
De warme golfslag der bewondering omspoelt dat kontinent van kennis en keurend
intellect. Daarin is hij, en niet tot zijn schade, rasecht Vlaming, trots zijn ambacht
van critiek.
Vruchtbaarheid is niet de eenige weldaad, die dezen waarachtigen telg van den
veien Vlaamschen grond toeviel.
Het is ook een ranke gevoeligheid, die als een snelle polsklop de menschelijke
bewogenheid markeert. Criticus en toch Vlaming; geleerde en toch bloemenplukkend
menschekind.
We zijn dankbaar. Want zonder inconsequenties zou het leven een volmaakt lijk
zijn.
Dr Jules Persijn koestert in zijn hoofd het stoute ontwerp voor een aesthetiek, die
de objectieve waarborgen van een exacte wetenschap zou bieden.
Al te bezorgd maken wij ons niet, dat de geestdriftige wandelaar door de Warande
om zijn vormen, systemen en maatstaven de onlogische avonturen van het
verrukkelijk-wisselvallig leven zou vergeten.
Zal het onstuimige kind van 's levens bevallige wanorde, de schoonheid, zich ooit
laten temmen tot huiselijke tucht?
Wedden, dat de uithuizige rekel het alle paedagogie afsnoept, en
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het huis ontvlucht, al is het langs de manestralen van den nonsens? De levenswaarste
filosofie is de onzinnigste verliefdheid. Op stuk van schoonheid, mijne onthutste
heeren! Jules Persijn stopt zijn ooren niet toe, als hij bronnen hoort ruischen, waar
de wetenschap een woestijn decreteert.
Hij zal het wilde kind der wijde ruimte, dat God's losbandigste apostel is, najagen
in haar glinsterende voortvluchtigheid. En niet als een ‘outlaw’ verstooten, omdat
zij uit het raam der formules springt.
Ze is misschien niet gelegaliseerd, maar ze heeft vlammende haren, die wapperen
in den wind! Persijn laat zich niet bedelven door zijn onmetelijke eruditie en niet
dichtmetselen door zijn wijsgeerige thesen.
Kloppende aderen als van manshanden doorboren het erts van zijn massieve
wetenschap.
Een flambouw van Vlaamschen opstand ontsteekt van binnen de gedachtenkracht.
Een criticus kent als zijn kunstcredo: de verrassing.
Zijn cirkuskunst is de lenige reactie op het onverstand der inspiratie. Hij kent de
klaprozen der scharlaken verbazing en de pure eplosies van het onberekenbaar
mysterie.
Wanneer Dr. Jules Persijn zijn helderstrakke systematiek met milde, en soms te
milde, bewonderingen schakeert, dan weten we dat de Vlaming den criticus rectifieert,
en maakt tot den levenden mensch, die we liefhebben.
Het leven beschermt de menschen tegen hun grootsche programs. Zich toedekken
met een onaandoenlijke objectiviteit kan Persijn niet, want zijn temperament is
bevlogen met ontroeringen en zijn vlamingschap flakkert weerspannig.
Vóór alles is Dr. Jules Persijn de begenadigde docent, die het volk gidst door de
warande der gansche wereldlitteratuur en experimenteert op de levende natuur.
Waar hij voorbijgaat met wandelstaf en golvenden reismantel lokt hij de zwerflust
wakker.
In zijn woord gaan verschieten van ongekende werelden open.
En vreemd, deze hartstochtelijke zoeker van het kristal der absolute beschouwing,
deze alchemist der schoonheidswaarden, hanteert met een boeiende bevattelijkheid
de tooverlantaarn.
Hij plaatst de werken der schrijvers tegen het kleurig decor van hun levens.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

335
Deze methode vol paedagogische toenadering teekent den geboren docent, die weet
dat mémoires en dagboeken meer pakken dan abstracte verhandelingen.
En geen beter achtergrond kunnen we de huldiging van Persijn's levende
werkzaamheid geven dan een herdenking van dien verwanten doode, den Persijn der
Noord-Nederlanden: Poelhekke zaliger.
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Professor Dr. J. Persijn.
door Rita Hostie.
We hadden al veel geleerd; we hadden soms geblokt, en angstig voor examens
gestaan, en we hadden gelezen, veel en gretig...
De letterkunde scheen iets grootsch en iets wijdsch, iets prikkelends en moois,
waarnaar we maar te grijpen hadden, als naar een veld vol bloemen, om rijker te
worden aan schoonheid van alle eeuwen en van alle plaatsen.
We waren overmoedig! - Wie is het niet op een lentedag als alle knoppen breken?
- We waren geestdriftig! Maar we hadden dien overmoed en die geestdrift al pijnlijk
voelen botsen tegen sceptische blikken en koele, harde wijsheid!
We kwamen op de Hoogeschool! De letterkunde werd er verpersoonlijkt door een
man voorbij de veertig, wiens oogen zich hadden vermoeid op veel papieren en veel
geschrijf. Maar in wier diepte we herkenden den vurigen glans waarmee een rijpe,
warme geest de wereld, inkijkt... oogen, die den durf niet hadden verloren om vlak
in de zon te blikken van hun hoog Ideaal! We hadden veel professors die we - naar
studentikooze wijze, de eene graag, de andere minder graag zagen aankomen. (Zij
zullen het begrijpen, terwille van het algemeen-menschelijke, of - beter misschien het algemeen vrouwelijke van het feit.)
Dr. Persijn zagen we altijd en allen graag aankomen. Helaas! dat trammetje van
Broechem had zulke storende vertragingen, maar we wisten dat, op ons ongeduldig
wachten, straks de deur opengaan zou van de zaal waar we ijverig pennen vulden of
potlooden scherpten, en dat de vlugge gestalte glimlachend, zou binnenkomen: de
haarkuif heroïsch verward, één arm breed opbollend rond een zware, beloftevolle
boekentasch, de andere een groet zwaaiend: ‘Dames’! en dat we weer één van die
lessen krijgen zouden die we in geestdriftige taal ‘éénig’ noemden.
In het begin van het studiejaar - in den roes van kalme vlijt die
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Oktober strooit over leeraars en leerlingen we den er telkens plannen opgebouwd en
een vast programma - ingedeeld volgens termijnen en maanden - opgesteld. Telkens
geloofden we eraan, al hadden we ook ondervinding dat we bij Dr. Persijn nooit het
einde bereikten. Want, afgezien nog van het feit, dat dit programma steeds stof bevatte
voor op z'n minst 3 jaar cursus, niemand zou het toch over 't hart kunnen krijgen,
nietwaar, omwille van dat programma, één enkel van Ibsen's schouwspelen of van
Verhaeren's verzen over te slaan. Snieders' eeuwfeest te laten voorbijgaan zonder
uitvoerig commentaar, of Dosfel's dood niet te gedenken, of dit of dat pas-verschenen
boeken niet te bespreken.
En als we aan 't Juli-examen stonden, waren we heel verwonderd, dat al wat we
in prettig-vlijtige aandacht hadden neergepend, verschillende copy-books vulde, en
dat de studie ervan zoo gemakkelijk vorderde dat de streng-afgebakende twintig
minuten van ondervraging in plezierige causerie-toon voorbijliepen. Want het was
ons alles voorgedragen geweest op een lossen, kommerloozen toon, die niets verraadde
van het inspannend werk dat het den leeraar toch had moeten kosten. Altijd goochelt
Dr. Persijn met eeuwen, namen en boekentitels, hij geeft karaktertrekken en roept
portretten op, raak en scherp-typeerend, op den gezelligen toon waarmede men van
goede bekenden spreekt, alsof het allen naaste vrienden waren, die met hem een
vertrouwelijk praatje kwamen slaan: Dante, en Shakespeare, en Vondel, en Newman
en anderen, anderen nog. Het zijn alle verhaaltjes, aangename en schoone, die uit
alle hoeken der wereld en der eeuwen naar ons toekomen, met iets pittigs er in, dat
is van den Vlaming en met iets dieps en vrooms dat is van den Kristen.
De letterkunde wordt ontplooid met haar vergezichten van wijde gedachtenvlakten;
de schrijnen van fijne miniatuurkunst met eerbied geopend; een galerij van groote
namen komt dus ons tegemoet met den hoofschen groet van voorbije eeuwen of de
trillende bekoring van eigen, daverenden tijd.
En liefst gaat het over die werken, rond wier schoonen inhoud de vorm als rein
kristal gegoten is; over die kunstenaars die, met hun schriften de menschheid schooner
hebben gemaakt, en, als andere - volledigheidshalve - moeten vermeld worden, gaat
het met een toon van weemoed en verzet tegelijk, alsof de Kristen leed onder die
vergooing van talent en alsof de estheet er tegen in opstand kwam.
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Als we goed en veel hebben gekrabbeld, mogen we, als verpoozing, de pen laten
rusten en er wordt voorgelezen lang en schoon. Wat bij eigen lektuur soms verwarrend
heeft toegeschenen of waarover we aarzelend hebben gestaan, wordt nu opeens klaar
en duidelijk. Soms trilt de stem van den lezer van ingehouden ontroering, soms faalt
ze in onweerstaanbaren lach en soms gaat er door als een guitige flikkering of een
sarkastische ondertoon.
In bewondering hebben we hem gehoord vóór Van Looy's schilderend en
schitterend woord;
in ontroerden eerbied voor Gezelle's mooie innigheid en rijke diepte; in sceptische,
glimlachende koelheid voor Multatuli's ‘Ideeën, die, ‘niet eens ideetjes zijn’;
in ingetogen aandacht voor Claudel's harmonieuze symboliek;
in pure schoonheidsgenieting voor Selma Lagerlóf's fladderende
verbeeldingskinderen;
in rechtmatige, Vlaamsche fierheid voor Conscience's genie en Snieders'
werkzaamheid...
Maar boven de meesleepende geestdrift, die hoog oplaait in spontane bewondering
- hoe dikwijls hebben we het meesterwerk aangeteekend uit een of andere eeuw, of
het schoonste werk van een of anderen schrijver - hoog boven die geestdrift staat
vast en veilig de onomstootbare lichttoren van zijn sterken godsdienstzin. Den eerbied
voor die rotsvaste norma prent hij diep zijn leerlingen in en dat zal hen, naast de vele
prettige herinneringen, die tevens de schoonste zijn van hun studiejaren, door het
leven heen bijblijven.
Dat geeft aan zijn cursus datgene wat het maakt een les voor het leven: het gemoed
rijker makend aan schoonheid en den geest aan gezond oordeel en gezonde
wetenschap.
En daarom wenschen we Vlaanderen veel aandachtige toehoorders rond zijn
katheder te zenden; en voor den leeraar vragen we aan God de physieke kracht opdat
hij lang moge blijve een zaaier van goede, vruchtbare woorden!
***
Dr. Persijn! Leerlingen huldigen graag den leeraar die hun jeugd in geestdrift heeft
verstaan! Meisjes brengen graag bloemen als verjaardagsgeschenk.
Deze enkele woorden zijn bedoeld als een spontane kreet van bewondering en
dank; - als een tuiltje frissche bloemen in de groote garve die Vlaanderen U brengt!
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Uit: Schaepman IIIe deel(1)
door Dr Jul Persijn
Naar Konstantinopel
XLVIII.
Zoo plechtig als het in de ‘Aya Sofia’ staat geboekt en berijmd, ging het niet, ben je
mal. 't Was op 18 Augustus 1883. En paraat stonden ze op 't perron te Utrecht, de
drie gezworen reiskameraden.
Zoo'n drukke sessie gehad; zooveel gesproken, in en buiten de Kamer, en zooveel
gepend, vóor Grondwetsherziening, tégen de Rijks-Universiteiten; gepolemiseerd
met Prof. d'Aulnis de Bourouill, met Dr. W. Koster, met Dr. Bronsveld, met Mr. J.
Verwer; en dan vooral zijn ‘Proeve van een Program...’
... ‘Je fais des brochures comme rien. Avez-vous vu celle sur les Universités? Elle
sera suivie d'une autre, plus petite. Beaucoup de citations, direz-vous. Oh! mon cher,
n'avais je pas à prouver que j'étais non seulement een geestig maar ook een degelijk
mensch... Comment allez-vous, vous autres? Naturellement, vous serez en voyage
quelque part. Vous n'êtes pas enchaînés comme ces pauvres esclaves de la plume,
qui ne sont cependant pas trop à plaindre, quand Dieu leur donne bonne santé et belle
humeur...’(2)
En daar stond hij nu toch! En gereed voor een langeren en verderen tocht, dan hij
ooit met de Belpaire's of met de beide gezellen had aangegaan.
Er was dan ook iets bizonders gebeurd. Mgr. Snickers, die nu sinds vijf maanden
aartsbisschop was, en die thans den Doctor van dichterbij dan ooit aan 't werk had
gezien, ontbood hem den eersten dag van 't reces. En na 't middagmaal: Schaepman,
'k heb 't nagekeken. Men heeft U totnogtoe als professor veel te weinig betaald.
Ziehier 't achterstallige, en reken voortaan op... Vuriger heeft Schaep nooit een
bisschopsring gekust. Dadelijk ‘de Zwarte’ en ‘Maot’ opgeroepen. Kerels, wij gaan
naar Konstantinopel; en ik gooi mijn deel in 't zakje ditmaal. Wat een

(1) Het derde deel is enkel verschenen tot hoofdstuk XXIV.
(2) Schaepman aan Fred. Belpaire. Seminarie Rijsenburg, 28 juin 1883.
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gegeur! Maar, warempel, hij haalde de bankies te voorschijn, en beslist was de reis!
Eerst nog wat rondgeloopen in Den Haag bij dezen en genen, die met eigen ervaring
Baedeker wist aan te vullen; naar den Turkschen gezant ook, die er op stond om den
Doctor en zijn gezellen alle gemak van verkeer daarginds te bezorgen... En zoo ging
het naar de vervulling van den Oosterschen droom, den gouden...
Pastoor Geerdink vertelt; de stugge Tukker, die hij was overdag; maar s'avonds,
goed gezeten, al smekkend aan zijn pijp, aan een lekkeren roemer, en aan zijn
herinneringen, de gezelligheid rekkend tot na middernacht:
't Was onze grootste tocht inderdaad. Het scheelt niet veel of ik heb die reis nog
van stad tot stad in mijn geheugen. Wij waren toen alle drie in onze volle levenskracht,
en vermoeidheid kenden we niet.
Keulen, Frankfurt, Neurenberg, Regensburg, Passau, Linz, St. Polten, Weenen...
tot daar waren we nog geweest... Nu ging het voort over Presburg, Nina Gran... 's
Nachts reisden we zoo min mogelijk, om steeds het landschap te zien. In Buda Pesth
bleven we twee dagen. In Szegedin één, in Temesvar ook één. Dan door Zevenburgen
naar Boekarest. In 't hotel aldaar kregen we de fijnste kamers, wijl Schaepman, die
ook een klad Roemeensch kende, een paar verzen wist aan te halen uit volksdichter
Basile Alecsandri, en daarmee den ober betooverde. Dan verder door de eindelooze
Roemeensche korenvlakte over Roetsjoek en Soemla naar Varna. En den volgenden
ochtend ingescheept, en over de Zwarte Zee naar den Bosphorus... Het was een
heerlijk weer. Maar Schaep zei niets. Zoolang hij de kust ontwaarde, bleef hij ze
bestaren, zijn oude Byzantijnsche wereld, waarmee hij als historicus meer vertrouwd
was dan wellicht eenig ander Nederlander, en die hij dan ook bij herhaling, en steeds
aanvullend, in zijn Seminarie-colleges behandeld heeft.
Wij hadden dertien uren overtocht. Maar zoo zacht: we waren heelemaal niet
zeeziek ditmaal. Een heel verschil met een paar jaar te voren, op onzen tocht naar 't
Noorden, toen we in 't Kattegat storm, om niet te zeggen noodweer hadden, zoodat
we niet konden aanleggen te Gothenburg.
Maar de eerste avond te Konstantinopel dreigde alles te zullen bederven. Wij
hadden onzen intrek genomen in 't Hotel de Russie, geen honderd meter van de rue
de Péra. Daar bleek het bij Lebon een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

341
restauratie, waardig van des gastheeren appetijtlijken naam. En na zulk een zeereis
hadden we trek. Zoo werd het al tamelijk laat, en ‘de zwarte’ verklaarde zich moe.
Na afloop, wou hij liever terstond naar 't hotel. Schaep en ik bleven nog een sigaartje
rooken. Op straat werd het stil. 't Was nu halftwee geworden; en ook wij besloten
naar kooi te gaan. Onze drie kamers belendden de eene aan de andere. Maar daar
zien we op 't nummer van ‘de zwarte’ den sleutel hangen. Ik draaide eventjes aan de
kruk; de deur was blijkbaar op slot. Vreemd. Bediening zoo diep in den nacht viel
nergens te ontwaren. Ik liep dan maar naar den concierge, om hem te vragen of hij
den heer van dat nummer niet had zien terugkomen. - Nee; 't gebeurt wel meer dat
iemand binnenkomt, zonder dat ik mij dadelijk zijn nummer herinner. Daarbij kan
hij best de deur langs binnen gegrendeld hebben, zoodat de sleutel langs buiten gerust
mag blijven hangen. Maar een kleine zwarte, zegt U, met een langen neus, nee, dien
heb ik heusch niet weergezien. Aangeklopt, Schaep riep eventjes ‘zwarte!’ Geen taal
of teeken. Ik hanteerde dan maar den sleutel. De deur ging open. De kamer was leeg.
Wat nu? Onze eerste nacht in Konstantinopel! De politie waarschuwen? De portier
glimlachte: Overdag kan men hier nog niets met de politie aanvangen. Wat zou het
's nachts?
Dan maar dadelijk naar ons gezantschap; gelukkig dichtbij, ook in de rue de Péra.
De Doctor werd al zenuwachtiger, naarmate hij onzen rustigen, maar wel wat
gluiperigen kameraad scherper bekeek. Daar valt hij ineens uit: ‘‘Imbécile que vous
êtes; vous avez l'air de prendre la chose pour une farce. Dégourdissez-vous, fainéant,
ou j'appelle votre chef...’
- ‘Schaep!’ klonk het antwoord van het tafelschelletje op de stormklok. ‘De zwarte’
had de stem van zijn Stentor vernomen! Zijn zeker gehoor kwam zijn weifelend
gezicht ter hulpe, en Heuk was gered uit de Stamboelsche boel. In heusche ontsteltenis
viel hij Schaep in de armen... Van Lebon komend, ligt ‘Russie’ links; vlak bij 't hotel
was hij rechts omgeslagen; en, even doorkuierend, bemerkte hij dat hij verkeerd liep.
Hij werd angstig; hij raakte in de war. Hij wist dat hij niet ver af kon wezen, noch
van ‘Russie’ noch van Lebon. Om niet verder van honk te geraken was hij dan maar
liever eenvoudig blijven staan. Zoo zullen ze mij nog 't gauwste vinden, dacht hij.
En, voel ik me niet veilig, dan schreeuw ik het uit... Binnen dat half uur had hij niets
gezien dan een sluipend paartje en een kat... Toen hoorde hij, door zijn
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verdoffing heen, Schaep's opschrikkend Fransch. Nog nooit had 's Doctors
welsprekendheid zoo dadelijk redding gebracht!
‘De zwarte’ wou nu seffens naar bed, om onder de hoede van zijn bewaarengel
zijn schrik uit te slapen. Maar Schaep liet hem eerst los toen hij zeker was van zijn
loon: den volgenden dag bij 't diner de drie keurigste flesschen uit Lebon's kelder...
Maar het lastigste - of liever het plezierigste - van alles is nog, dat ik U evengoed
verzekeren kan: Pastoor Van Heukelum vertelt: De gemoedelijke Geldersman, vooral
's avonds, goed gezeten, al smekkend aan zijn pijp, aan een lekkeren roemer, en aan
zijn herinneringen, de gezelligheid rekkend tot na middernacht... en precies dezelfde
episode opdisschend over Geerdink, die steeds dadelijk overal wist hoe of wat, maar
die dan toch, dien eersten nacht in Konstantinopel, op geen twintig stappen van zijn
heil en heul, was gestrand, en gered door het wonder der belboei uit de keel van den
Doctor.
Er is echter reden om te gelooven dat Geerdink de juiste versie gaf, ten eerste wijl
hij 't verslag van 't geval omstandiger deed, ten tweede wijl hijzelf toch op een anderen
dag en een andere plaats in Konstantinopel zijn beurt van beproeving opliep, namelijk
in den Dierentuin van den Sultan.
Schaep gaf daarover steeds kleuriger varianten. Maar de patiënt zelf zocht vergeefs
in zijn stalen geheugen. Zoo plots was alles gegaan, dat de slag meteen alle herinnering
had weggeschokt!
Hoe de drie fideelen in dien Zoo waren binnengeraakt? Dat hadden ze natuurlijk
alweer aan dien eenigen onder hen, aan den Doctor, te danken. Die was op audiëntie
bij den Sultan ontvangen. Der geloovigen Vader had zooveel gehoord over
Schaepman's benijdenswaardige gave om ook de meest onoplosbare vragen te
ontrafelen, dat hij deze plots opdagende gelegenheid niet wou laten te loor gaan:
Licht van het Westen, mij kwelt sinds jaren het gruwelijkste van alle problema's.
Weet jou wijsheid er niks op? Wat zou jij doen als je met je donder vol schulden
stak? - Heer van het Oosten, klonk het orakel, ik zou ze eenvoudig niet betalen! Abdoel Hamid was met deze oplossing zoozeer in zijn schik, dat hij Schaepman een
prachtigen tulband schonk, en hem en zijn beide vrienden een gunst verleende, nog
nooit aan eenigen Frank toegestaan, een voorrecht nog schaarscher dan een bezoek
aan het harem... Het Nederlandsche trio mocht een wandeling maken door al de
feërieën van het Serail, o.a. den Dierentuin, met zijn Der-si-sseadet, zijn poort
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der gelukzaligheid. Maar onder de heilige voorwaarde dat ze met hun Giaoers handen niets zouden aanraken... ‘Maot’, uit zijn humeur, omdat hij, de financier van
't gezelschap, door den sultan was overgeslagen, kon 't niet laten, een dier
pracht-exemplaren onder de leeuwen, zoo'n echt Musulmanschen liebaard, eens even
in zijn staart te knijpen. Hij maakte zich een beetje Tukkers-traag uit de voeten, en
het bliksemend gebit hapte toe... Eerst sindsdien, beweerde Schaep, slonk Geerdink's
achterwerk, waarmee de Tubbergsche schoolmakkers hem in zijn vroegste jeugd zoo
dikwijls hadden geplaagd, tot een min of meer klassieke evenredigheid...
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Dr. Jul. Persijn.
werd te Wachtebeke geboren op 20 April 1878. Is professor aan de Gentsche
Universiteit, de Hoogeschool voor Vrouwen en het Hooger Handelsinstituut te
Antwerpen. Lid van de Kon. Vlaamsche Akedamie.
Hij gaf uit:
Electra (1903)
Menschen en Boeken (1906)
De Psychologie van het woord.
De Noorweegsche letterkunde (1911)
Schaepman 1e deel in 1912, 2e deel in 1916; 3e deel 1e stuk (1926)
Kiezen, Smaken, Schrijven (1912)
Ons tooneel te Antwerpen (1912)
Kritisch kleingoed I Vlaanderen, II Nederland.
Lod. Van Deyssel en Om De Laey.
Kijkjes op de letterkunde van elders: Noorwegen
A glance at the soul of the low Countries (1916)
AEsthetische Verantwoordingen (1925)
August Snieders en zijn Tijd, 3 deelen (1925)
Gedenkdagen Ie deel 1926; 2e deel 1927.
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Jan Toorop †
door Willem Nieuwenhuis.
Hij scheen bestemd ora in ons Holland een legendarische figuur te worden, en wie
weet?... Zal niet later een moeder haar kind wijzen op de ‘Madonna met de
kathedralen’, waarop het kind ontluikt als een roos, en dan vertellen van den meester
met zijn profetenbaard en zijn Rembrandtieken kop met den gedempten gloed van
oude rabbijnen en van El Greco, en hoe hij gekluisterd aan zijn stoel, de schoonste
Madonna's en de liefste hemelsche Kinderen schiep? Voor ons was in deze laatste
jaren het leven van Jan Toorop als een legende geworden, iets van een plechtig-schoon
verhaal: er was eens een schilder, die Onze Lieve Vrouwe schilderde, en door Haar
zéér werd bemind... Legendarischer, naarmate dit leven zich meer terugtrok en niet
in zijn wezen - Toorop bleef, als alle groot-geloovigen, tot het einde toe, ongebroken
in vitale kracht - doch in zijne verhouding tot ons het vreemd- en ver-vereerde werd.
Wij zagen den Meester 't laatst, enkele jaren terug, toen hij nog, strompelend en met
hijgende inspanning, zélf een tentoonstelling van zijn werk bij Kleykamp te
'sGravenhage kwam openen. Hij vertelde er van z'n werk zoo simpel, van zijn
Apostelkoppen: hoe er een ontstond, toen hij op een avond in Domburg opeens ‘trek’
kreeg om iets grootsch te teekenen. In dit Haagsch gezelschap, waarbij o zooveel
krakende douarières en tangokleurige freules, probeerde Toorop te omschrijven, wat
hij met nieuw werk aan de menschen had willen zeggen: dat 't nu geen tijd was om
naar genot te jagen, er moest wat anders in de wereld gebeuren, er moesten heel
andere dingen gebeuren... Toorop zei 't alles onbeholpen, maar zoo groot, zoo
monumentaal groot. Wij waren klein genoeg om het fauneske der tegenstelling te
zien: Toorop, belijdend, dat nu andere dingen moesten gebeuren, héél andere dingen,
en de onder de vrienden gemengde snobs om hem heen, die nu naar Toorop kwamen
luisteren om zich dan te spoeden naar den nieuwen ‘danseur’ in Central. Er waren
er, die heengingen bij dit harde woord, en misschien waren ze de slechtsten, althans
de onverschilligsten, niet.
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‘Wilt ook gij heengaan?’ vraagt ons aller Meester soms aan ieder onzer, en wij zien
het beven van den driewerf heiligen Mond. Met welk krijt is 't aangeschreven in de
eeuwigheid, dit afkeerig heengaan en dit onverschillig blijven, toen deze man opstond
en zijn pijnlijk lichaam naar deze schare der ontzielden sleepte, om zoo zacht en zoo
onbeholpen, zoo dringend en zoo vertrouwelijk te vermanen?...
*

**

De grootheid van Jan Toorop wordt openbaar, waar wij in hem de kenteekens van
alle grootheid vinden: hij was altoos zichzelf; hij was een persoonlijkheid, die niet
in te lijven viel bij groep of strooming; hij vormde geen school, want zijne grootheid
was niet over te dragen als een erfdeel, doch hij schonk bezieling en heeft zoo, als
een andere Mozes, water geslagen uit de dorre rots onzer katholieke cultuur; en in
weerwil van dit zelfstandige en eigene was hij een bezit, en een erkend kostbaar bezit
van zijn Nederlandsche volk: Toorop zocht niet naar populariteit, maar won liefde.
Toen Toorop kwam tot de Kerk, was in ons cultureel leven ook van de zwakste zucht
eener Katholiseerende neiging niets te bespeuren. Toorop kwam alleen; zijne komst
tot de Kerk was een persoonlijke daad, zooals in den gewonen zin iedere terugkeer,
maar bij Toorop zoozeer in 't bijzonder, omdat hij alleen bleef, omdat zijn overgang
toen veelmeer dan nu, grotesk scheen in het cultureel-artistieke leven der natie. Want
Toorop wendde zich af van vele rijkdommen en keerde in bij de volksgroep, die in
het beschavingsleven der natie, zeker het kunstleven der natie, de schamelste was.
En Toorop, die nooit iets ten halve deed, kwam tot ons met gulle uitgestoken handen,
en hij zette zich neer in onze woontent, vriend 't liefst met de schamelsten, verheugd
als geen om den zielenbuit der haveloozen; groote, onbegrepen, maar niet minder
geliefde vriend der jongens van het Franciscus' liefdewerk en der heidenkindertjes
van Sinte Renilda. Hij sleepte het zware lichaam, dat een looden last geworden was,
mede in een tocht, die een pijniging werd - het bestijgen van een trap werd een
worsteling van een half uur - om in de kapel te zijn met de kindertjes van Sinte
Renilda. En met de verzwegen en nooit-genoemde rechtvaardigheid, die het
Katholieke volk dezer lage landen onderscheidt, heeft 't instinctief geluisterd naar
het kloppen van dit groote hart. 't Zou als aanstellerij zijn beschouwd, wanneer dit
harige volk ooit iets had doen verluiden
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van zijn liefde voor Jan Toorop, doch een legioen Engelen heeft de weesgegroetjes
geteld, gebeden voor zijn zielerust. Dit moest veel bitterheid wegnemen; de
onverschilligheid der grooten moest met den mantel der volksliefde worden bedekt.
Politieke monsignori zochten den dandy Van Welie op om te worden geconterfeit.
Toen Toorop gebroken neerlag, werd hem de zegen van den Heiligen Vader gebracht
met den dank van den Opperherder, voor de wijze waarop Toorop met zijne kunst
de Kerk gediend had - was hier de fijne hoofschheid van Rome weer niet een
vingerwijzing voor de plompe manieren van ons inheemsch katholicisme? De dank
van den Heiligen Vader kon het stilzwijgen, jaren lang, van zoovelen van meer nabij
doen vergeten. Er is gezegd, dat de symbolische verbeeldingen van Jan Toorop na
de eerste zoo spontane uitingen niet meer zóó bevredigden, niet het klare en opene
bezaten, het luid-sprekende en innerlijk-eenvoudige, het evangelische karakter, dat
wij wenschen voor de hernieuwde katholieke beeldende kunst. Wij willen de critiek
hier thans niet bestrijden, hoewel ze ons eenzijdig lijkt: nooit verzwakte bij Toorop
de vloeiende, zuiver picturale lijnvoering, onnavolgbaar voor de bootsers die een
liniaal hadden ingeslikt. Doch wanneer het groote werk van Toorop soms onrustig
schijnt: moest hij niet te veel samendringen op een beperkten lijnwand, riepen zijne
visioenaire verbeeldingen niet om kerkmuren?... Toorop is niet bitter geworden; hij
was te eenvoudig, om een ‘cause célèbre’ van miskenning en verwaarloozing met
zichzelven als centrale figuur aanhangig te maken. Hij wijdde zich aan zijne kunst,
en die was voor hem als voor iedere kunstenaar: een angstig festijn.
*

**

En dan: Toorop had het volk gewonnen. Het werk van Toorop is inheemsch, zóó
inheemsch, dat hij wel het godsdienstig leven van dit stugge en eigenaardig
menschenslag vertolken moet. Toorop nam met zijne zoo populair geworden
priesterportretten een edele Christen wraak; dit verprotestantiseerde, niet hervormde
volk zag bij Toorop weer het priesterschap herleefd, waar anders de aanrakingen
tusschen het dolende volk en de priesterschap schenen te bestaan, helaas, in politiek
gekibbel en polemiek kleingoed. Bij de volksche belangstelling voor het werk van
Toorop werd iets verlorens teruggevonden, volk en kunstenaar vonden elkander
weer; Toorop's levensrhytme, gelijk dit
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weerspiegelde in zijne kunst, werd aanvaard omdat 't iets van eigen levensrhythme
vertolkte, aanvaard zonder redeneeren, aanvaard zonder bewust-geworden of
aangeleerde aesthetische overtuiging. Wij kunnen niet schatten, hoeveel kracht en
bemoediging, hoeveel edele en reine gedachten, hoeveel verlossing en hoeveel
verlangen om op te staan uit den drek der zinnen, is uitgegaan van die Apostelkoppen
en Madonna's van Toorop, hangend aan de wanden van Hollandsche woonkamers.
Voor de innerlijke groei van het katholicisme tot ver buiten onze rijen heeft Toorop
meer gedaan dan pompeuze verkiezingen. ‘The rest is silence’. Een stilte, die kwam
over zijne Madonna's, zuiverder van mild moederschap en geloken maagdelijkheid,
naarmate de ouderdom steeg bij den meester, en de pijnen het forsche en logge
lichaam meer tormenteerden. Toen alles uitgestreden was - dit lange leven met zijn
korte dagen, zoo zwaar van leed, want de tol van leed heeft deze sterke kunstenaar,
met zijne bizarre naïeveteit als mensch, ten volle betaald - is Maria hem wel
tegemoetgetreden aan de poort van het Paradijs, met den druiventros der eeuwige
zoetheden in Hare Handen.
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De Psychoanalyse volgens Freud.
door Dr. F.S. van Bouwdijk Bastiaanse zenuwarts te 's Gravenhage.
Uit de dagbladen en de populaire tijdschriften valt te bemerken een steeds toenemende
belangstelling voor vraagstukken de geneeskunst betreffende, een belangstelling, die
volkomen begrijpelijk is, omdat zij toch ten nauwste samenhangen met een zoo groot
bezit als de gezondheid van lichaam en geest. Toch brengen deze
niet-wetenschappelijke verhandelingen vele gevaren met zich mede, de lezer zonder
voldoende vooropleiding, niet gewend aan studie met critiek, komt al spoedig onder
de bekoring van het wetenschappelijk tintje, wordt gesuggereerd door den naam van
den schrijver en neemt als vaststaande aan, wat veelal nog pas in onderzoek is en
niet anders dan het gezichtspunt beteekent vanwaar de schrijver zijn onderwerp
beziet. Freud en zijne leerlingen hebben in de latere jaren op bijzonder handige wijze
gebruik gemaakt van deze opkomende publieke belangstelling. Zonder deze zou de
psycho-analyse zeker nooit zoo'n invloed verkregen hebben, want de methoden door
hen gebruikt verschillen te zeer van de algemeen erkende wetenschappelijke om in
wetenschappelijke kringen veel aanhang te winnen. Voor het publiek aantrekkelijk
in Freud's systeem is zeker de vrijmoedigheid, waarmede de moeilijkste onderwerpen
worden aangepakt en de groote eenvoud, waarmede hij deze, tot voor een ieder
begrijpelijke, verschijnselen terugbrengt.
De psychoanalyse volgens Freud opent, op haar wijze, een inzicht in het geestelijk
gebeuren van ieder onzer, in de strevingen der volksmassa, in de krachten die de
menschheid drijven naar een hoogere beschaving, in de neigingen der kunstenaars,
in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de godsdiensten, in de neigingen tot
misdrijven, feitelijk in alles wat door de menschheid verricht wordt. Een uiterst
eenvoudige oplossing van deze allermoeielijkste vraagstukken is door Freud
opgesteld, het is de sleutel, die alle moeielijkheden weet te ontsluiten, een oplossing
zoo naief, dat men zich verbaasd afvraagt, hoe het mogelijk
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is, dat zoovelen zich tevreden stellen met een zoo laag bij den grond staande oplossing,
waarbij heel wat meer onwaarschijnlijkheden aanvaard moeten worden, als bij het
gelooven van hetgeen de Katholieke Kerk voorschrijft. En toch, de katholieken zijn
dom, hebben een schot in de hersenen, zooals een bekend Nederlandsch
psychoanalyticus het uitdrukte, waardoor zij niet in staat zijn te begrijpen, dat ook
hun godsdienst uit dezelfde motieven verklaard wordt.
De groote kracht, die oneindig is in tijd, in plaats en in macht is de libido. Bij het
lezen van Freud's oorspronkelijke werken, wordt men getroffen door de helderheid,
waarmede hij moeielijke onderwerpen uiteenzet, door zijn zeer groote werkkracht,
door de stuwkracht, die van hem uitgaat, ook...... door zijn eerlijkheid. Van zijn
volgelingen kan men dit laatste niet steeds zeggen, want niettegenstaande Freud
herhaaldelijk verklaart, dat hij met libido de libido sexualis bedoelt, beweren velen
zijner volgelingen, dat het begrip libido bij Freud de sexueele beteekenis mist. Om
tot klaarheid zijner begrippen te komen lijkt het me daarom noodig enkele zinnen
woordelijk uit zijn mededeelingen over te nemen. Libido, zoo schrijft hij op blz. 357
van zijn Vorlesungen (2e druk) soll, durchaus dem Hunger analog, die Kraftbenennen,
mit welcher der Trieb, hier der Sexualtrieb, wie beim Hunger der Ernährungstrieb,
sich äuszert. Op blz. 481: Der Name Libido bleibt mit Recht für die Triebkrâfte des
sexuallebens vorbehalten, wie wir es bis jetzt geübt haben. Op blz.: 483 onderscheidt
hij Libido ‘die Energiebesetzungen, die das Ich den Objekten seiner Sexualstrebungen
zuwendet, “van” den Selbsterhaltungstrieben “die hij Interesse noemt. Op blz. 554
van zijn schriften zur Neurosenlehre vindt men “wir nennen die Kraft, mit welcher
der Sexualtrieb im Seelenleben auftritt Libido - sexuelles Verlangen - “en” die
Neurosen sind sozusagen die specifischen Erkrankungen der Sexualfunktion.’ Bij
het bespreken van de kindersexualiteit schrijft hij (Vorlesungen 357)’ wenn das Kind
an der Brust gesättigt einschläft zeigt es den Ausdruck einer seligen Befriedigung,
der sich später nach dem Erleben der sexuellen Orgasmus wiederholen wird. ‘Het
zou mij niet moeilijk vallen nog tal van andere voorbeelden aan te halen, waaruit ten
duidelijkste blijkt, dat Freud met libido de geslachtsdrift bedoelt en wanneer zijn
volgelingen dit begrip verdoezelen, doen zij dit bewust of onbewust met de bedoeling
de leerstellingen minder afstootelijk te maken en den weerstand vooral van christelijke
zijde uit te schakelen.
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Wil men een inzicht verkrijgen in het stelsel van Freud dan is het noodig de
ontwikkeling ervan na te gaan. Als geneesheer deed hij zijn waarnemingen bij
zenuwzieken. Hier ligt de groote verdienste van Freud, door het beschrijven der
waarnemingen en vooral door het vestigen van de aandacht op symboolhandelingen
heeft hij de kennis der afwijkingen op sexueel gebied bij de neuroselijders
aanmerkelijk vermeerderd. Hiervoor kunnen wij, geneeskundigen, Freud niet genoeg
dankbaar zijn en moeten, willen wij eerlijk zijn, hem zeer waardeeren. Zeker, vóór
hem hadden Charcot en Janet zich reeds veel bezig gehouden met sexueele invloeden
bij phobieën, dwangvoorstellingen e.d. en had Janet reeds gewezen op de onbewuste
neigingen, maar Freud heeft vooral door vergelijking met de perversiteiten van de
geslachtsdrift de nauwe saamhoorigheid van vele geestesstoornissen met afwijkingen
van deze drift aangetoond.
Zoo ik reeds zeide ligt de kracht van Freud in diens waarnemingen; zijn zwak
echter is zijn denken. De fout die telkens weer terug komt en in al zijn werken opvalt
is het verwarren van oorzaak en gevolg. Freud meent, dat stoornissen in de
geslachtsdrift de oorzaak en wel de eenige oorzaak zijn van het ontstaan der neurosen.
Inderdaad bij lijders aan neurose en aan psychose zijn bijna steeds afwijkingen van
deze drift te vinden. Men bedenke echter wel, dat de geslachtsdrift niet zonder meer
een physiologische functie is, maar dat ook een zeer groot deel psychisch is. Het
aanbidden, het overschatten van de geliefde, het haten van den liefdesconcurrent en
dergelijke strevingen zijn psychisch. Wanneer nu de psyche gestoord is, is het toch
vanzelf sprekend, dat ook het psychische gedeelte van de libido gestoord zal zijn.
De gestoorde functies van de libido zijn niet oorzaak, maar zijn het gevolg van de
ziekte. Deze uiterst belangrijke denkfout van Freud wreekt zich in zijn geheele verdere
systeem.
De libido kan zich op normale wijze bevredigen of de bevrediging kan mislukken,
dan ontstaat er volgens hem een neurose, tenzij de libido zich nu veredelt of zooals
Freud het noemt sublimeert, dan ontstaan de strevingen in den godsdienst, kunst,
enz.
Deze strevingen zouden niet anders zijn dan gesublimeerde uitingen van mislukte
bevrediging b.v. het ontberen, dat men zichzelf oplegt (vasten e.d.) is gesublimeerde
masochisme, het opleggen van straffen, het dreigen met straffen (hel, vagevuur) zijn
gesublimeerde vormen van sadisme. De tooneelspeler, in het algemeen iemand die
in het publiek
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optreedt, ontleent zijn neiging aan gesublimeerde exhibitionisme. De neiging zijn
geslachtsdrift in gesublimeerden vorm te bevredigen is volgens Freud oorzaak van
het ontstaan van den godsdienst, kunst, e.a.
Zeer hartstochtelijke naturen zullen in godsdienst en kunstuitingen veelal een
ontlading vinden; hieruit ontstaan niet de godsdienst en de kunst maar de libido hecht
zich, bindt zich aan iets wat bestaat, hun hartstocht geeft alleen een bepaalde warmte
en kleur aan hun uitingen en heeft geen invloed op het wezen ervan. Freud
identificeert waar hoogstens eenige verwantschap bestaat.
Voor het ontwikkelen van zijn stelsel heeft Freud tal van hypothesen noodig. Hij
plaatst twee groepen van strevingen tegenover elkaar: de Ikdriften dat zijn degenen,
die tot doel hebben het instandhouden van het individu, lichamelijk en geestelijk
(honger, dorst, gevoel van eigenwaarde, trots, enz) en de libidineuze driften, die
vooral tengevolge van opvoeding en beschaving veelal in botsing komen met de
eersten. Wanneer deze botsing bewust zou geschieden, zouden veelal de libidineuze
driften het onderspit delven en om nu toch tot bevrediging te komen, trachten ze
langs een omweg door te breken. Het ‘ik’ verzet zich door weerstand, verdringing,
censuur, de libido zoekt symboolhandelingen, waarvan de ware beteekenis aan het
ik onbekend is, zoekt verschuiving van het accent, sublimeering en dergelijke. De
verschillende krachten, die bij deze botsing van neigingen optreden, worden genoemd
de Freudsche mechanismen. Om de werking dezer mechanismen na te gaan heeft
Freud ze bestudeerd bij de Fehlleistungen, den droom, de psychoneurosen, de Folklore
en mythen der ouden, bij de religieuse abstracties.
Een Fehlleistung (verspreken, verschrijven, verkeerd wegleggen van iets) komt
tot stand, wanneer het ‘ik’ een bepaalde neiging ‘ontoe-, laatbaar acht. De censuur
houdt het bewust worden van deze neiging tegen, dus onderdrukt haar. Wanneer
echter de neiging te sterk is of door vermoeienis of verstrooidheid het ik verslapt,
komt de neiging toch door, maar in een verwrongen vorm. Als voorbeeld voor het
ontstaan ervan moge de volgende persoonlijke ervaring dienen. Bij de toelichting
onder mijn belastingformulier wil ik schrijven ‘de inkomsten bedroegen’, ik schrijf
neer ‘de inkomsten bedrogen’. Ik schiet in een lach en wil aan mijn vrouw zeggen
‘daar schrijf ik me waarachtig in plaats van ‘de inkomsten bedroegen’, echter ik
verspreek me nu en zeg ‘de inkomsten bedrogen’. Wanneer iemand naar aanleiding
van dit verschrijven en verspreken mij zou verwijten, dat bij mij de tendens
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aanwezig was het eindcijfer te drukken, zou ik, wanneer ik eerlijk zou willen zijn,
dit wel niet ontkend hebben. Men wordt inderdaad herhaaldelijk getroffen, bij het
waarnemen van zichzelf en van zijn omgeving door dergelijke verwrongen uitingen
van bepaalde neigingen. Maar mag men daarom generaliseeren en zeggen als Freud
‘zonder verdringing geen Fehlleistung’?.
Echter vooral op de studie van den droom heeft Freud zich toegelegd, met het
doel eenerzijds de mechanismen beter te leeren kennen, anderzijds om bepaalde
neigingen van het individu te ontmaskeren. Zijn bevindingen heeft hij neergelegd in
zijn fraai werk ‘die Traumdeutung’, waarvan het groot aantal herdrukken in
verschillende talen bewijst, hoezeer het de aandacht trekt. Wanneer men let op de
droomen van zichzelf en van zijn omgeving blijkt ook hier, dat de waarnemingen
van Freud veelal juist zijn. Het is soms treffend hoe iemand, door het verhalen van
een, oppervlakkig beschouwd, niets zeggenden droom een inzicht geeft in bestaande
neigingen, die hij toch zoo heel gaarne verborgen zou wenschen te houden. Maar
Freud bouwt op deze waarnemingen heele stelsels, waarbij hij aan zijn levendige
Oostersche phantasie zoo vrij spel laat, dat dit met wetenschap niets meer gemeen
heeft. In bepaalde gevallen is het zeer duidelijk, dat de droom een wensch tot
vervulling brengt. Zoo zal iemand, die hongerig is, droomen dat hij aan een heerlijk
maal deelneemt. Vooral bij kinderen met hun eenvoudig zieleleven komen dergelijke
droomen veel voor. Echter men vraagt zich af zijn dergelijke droomen wel wenschen
die uit het geestesleven voortkomen of worden ze niet veeleer bepaald door prikkels
van uit de organen, dus opgewekt door physiologische prikkels. Freud generaliseert:
iedere droom is een gevolg van werkzaamheid van het onbewuste geestesleven en
iedere droom is een wenschvervulling. Door den droomuitleg meent hij de geheime
wenschen te kunnen ontmaskeren. Om deze stelling in haar algemeenen zin te kunnen
volhouden heeft hij weer heel wat hypothesen noodig. Den droom, dien men zich
herinnert onderscheidt hij als ‘manifesten droom’ van het eigenlijk gedroomde ‘den
latenten droom’. Bij het tot bewustzijn komen van het gedroomde wordt dit eerst
door den ‘droomarbeid’ omgevormd, zoodanig, dat het ‘Ik’ er geen bezwaar meer
tegen heeft en wel zoodanig, dat het Ik de ware beteekenis er niet meer van begrijpt.
De ‘censuur’ laat sommige gedeelten van den latenten droom onveranderd door,
sommige gedeelten worden eerst belangrijk misvormd, abstracte begrippen worden
door
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concrete voorstellingen weergegeven (b.v. echtbreuk door beenbreuk), gedeelten
worden onderdrukt, tengevolge waarvan hiaten in den manifesten droom ontstaan.
De censuur kan door verzwakking van sommige gedeelten een ‘verschuiving ‘van
het accent veroorzaken, de belangrijke zaken worden als onbelangrijk voorgesteld,
de onbelangrijke komen op den voorgrond, meerdere personen kunnen in een
‘verdicht’ worden, die gelijkt op A, handelt als B, kleederen draagt als C. enz.
Maar het is vooral de droomsymboliek zooals Freud die zich denkt, die bij velen
verontwaardiging heeft gewekt. Algemeen bekend is, dat vele droombeelden door
orgaanprikkels ontstaan, het is dan ook niet te verwonderen, dat men bij den
droomuitleg tal van beelden de sexualiteit betreffende zal vinden. Freud verwaarloost
echter deze orgaanprikkels, meent dat de sexueele beelden voortkomen uit het
geestesleven. Hij gaat verder en neemt aan zonder eenige poging tot bewijs, dat ieder
voorwerp, waarover men droomt, een symbool is van een sexueel orgaan of van een
sexueele handeling, zoodat dus de droom vrijwel zonder uitzondering door hem
wordt uitgelegd als een sexueele droom en waar zijn meening is, dat iedere droom
een wenschvervulling is, besluit hij dat de droom is de vervulling van een sexueelen
wensch. Bij de behandeling van neuroselijders wordt dagelijks over de droomen
gesproken, allerlei sexueele wenschen worden gesuggereerd; droomt een man toevallig
veel over uitstekende voorwerpen (torens, potlooden, vulpenhouders, hanglampen,
veilen, hamers, dolken, lansen, geweren, pistolen. fonteinen, kammen, stokken,
regenschermen, enz., enz.) dan wordt hem gesuggereerd dat hij homosexueel is. Het
is dan ook niet te verwonderen, dat Freud meent, dat bij iederen neuroselijder
homosexueele neigingen aantoonbaar zijn. Op deze symboliek zal ik hier niet verder
ingaan, omdat de plaats er zich minder toe leent. Wanneer men zich de overdrijving
van Freud zeer sterk voorstelt, dan zal na lezing van zijn werken blijken, dat deze
nog veel sterker is en nu wordt het begrijpelijk, wanneer men deze critieklooze
pseudowetenschap aanvaarden kan, het geen moeite meer kost nog een stap verder
te gaan en alle godsdienstige gebeurtenissen, handelingen en personen als symbolen
van sexueele handelingen en organen aan te nemen.
Ook bij de neurosen neemt Freud dezelfde mechanismen aan, als boven beschreven
voor de Fehlleistungen en de droomen. Men vindt er dus weer den strijd tusschen de
‘Ik’-driften en de libidineuze driften, de mislukte bevrediging, de censuur, de
verdringing, verschuiving,
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verdichting, sublimeering enz. Het symptoom bij de neurose is in analogie met den
droom de vervulling van een sexueelen wensch, het is een ‘Ersatz’ van de sexueele
bevrediging. Het ontstaat als gevolg van het ‘conflikt’, een tegenstrijdigheid van
wenschen, dat als volgt ontstaat. Wanneer de libido zich op de gewone wijze niet
kan bevredigen, zoekt zij zich een anderen weg b.v. door de regressie naar de fixatie
(hieronder wordt bedoeld het blijven staan van de drift op een kinderlijke trap der
ontwikkeling, tengevolge van een of andere jeugdgebeurtenis op sexueel gebied),
zich uitend door een perversie. Wanneer nu ook deze weg door het veto der ikdriften
niet tot bevrediging kan leiden, heeft men het conflict, waarna de libido den weg der
symptoomvorming inslaat. Het symptoom is dus een compromis tusschen de ikdriften
en de libido, het is dan ook zoo krachtig, meent Freud, omdat het op beiden steunt.
De libido van den neurotiker is dus gefixeerd aan een gebeurtenis uit de jeugd,
welke gebeurtenis door den droomuitleg en andere analytische methoden tijdens de
behandeling wordt opgespoord. Echter meerdere malen werd aangetoond, dat deze
gebeurtenis (b.v. het gadeslaan van zeer intieme aangelegenheden bij de ouders,
verleiding door volwassenen, castratiebedreiging) niet had plaatsgevonden en zelfs
onmogelijk geweest was. Maar Freud laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan.
Hij begreep in zoo'n geval, dat deze gebeurtenis ook alleen in de phantasie aanwezig
geweest kon zijn ‘ja, de door de analyse geconstrueerde gebeurtenissen zijn meestal
gedeeltelijk valsch’, zegt hij met nadruk. Evenwel deze bekentenis heeft geen invloed
op zijn conclusie, want ‘de phantasieën hebben ook een zekere realiteit nl. een
psychische, die in de neurosenwereld zelfs van meer belang is, dan de materiëele’.
Men vraagt zich af, indien men deze waarde toekent aan een gebeurtenis, wat voor
wetenschappelijke beteekenis heeft dan zoo'n gebeurtenis. Hoe is het mogelijk dat
Freud aan zoo'n gephantaseerde gebeurtenis een belangrijk aandeel voor het ontstaan
van een neurose kan toeschrijven, er is toch welhaast geen onderwerp waarover niet
ieder, ook gezond mensch, wel eens ooit in z'n leven gephantaseerd heeft. Waarom
wordt dan niet iedereen neurotiker. Of bedoelt Freud het phantaseeren over abnormale,
over perverse aangelegenheden zooals incestverhoudingen e.d., maar dan is het
phantaseeren al ziekelijk en heeft dus de gebeurtenis geen waarde.
Freud stelt de volgende formule op, die geldt voor alle gevallen:
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Ook uit deze formule blijkt weder de denkfout van Freud. De formule zou moeten
luiden: Dispositie + ziekte (ontwikkelingsstoornis, vergiftiging, ontsteking op andere
hersenaandoening) = de oorzaak der neurose en ook van het conflict en van
libidofixatie wanneer deze beide laatsten aanwezig zijn. De eventueel aanwezige
afwijkingen der libido zijn niet oorzaak der neurose, maar evenals de neurose het
gevolg van iets anders, van iets dat in ieder geval weer verschillend kan zijn. Zoo
eenvoudig als Freud zich de zaak voorstelt is het niet.
Even kritiekloos als het voorgaande wordt door Freud de angst behandeld. Hij
generaliseert, dat alle affecten herhalingen zijn van vroeger doorgemaakte
beteekenisvolle gebeurtenissen; het angstaffect is een herhaling van de geboorte, die
dezelfde onlustgewaarwordingen, neiging tot defaecatie en andere gevoelens tot
stand doet komen. Maar als de geboorte van den neurotiker nu eens niet op de gewone
wijze geschiedde maar door de keizersnede? Freud maakt zich ervan af door te wijzen
op de geboorte der voorouders!
De libido van Freud kan op de gewone wijze zich uiten, in regressie gaan, zich
uiten in droomen, door symptomen, zich sublimeeren in godsdienst- en
kunststrevingen; nog een weg staat haar open nl. de narcistische. De libido richt zich
in gewone gevallen naar objecten bij een ander persoon. Zij kan zich echter ook
losmaken van die objecten, terugkeeren en zich vastzetten op de eigen persoon. De
term narcismus is ontleend aan de perversie, waarbij het individu zich alle teederheden
bewijst, die gewoonlijk bestemd zijn voor vreemde sexueele objecten. Zoo wordt de
slaap (dus niet de droom) verklaard als een toestand waarin alle objectbezettingen,
de libidineuze zoowel als de egoïstische, worden opgegeven en in het ik-worden
teruggetrokken. Dus ook psychisch krijgt de slapende de zalige isolatie in het uterine
leven evenals lichamelijk. Want men zorgt voor warmte, dempt alle prikkels, vele
menschen krommen hun lichaam op dezelfde wijze als het ongeboren kind! In den
slaap zijn de libido en de ikbezetting volkomen vereenigd en bestaat de volle
Narcismus. De droom ontstaat doordat het verdrongen onbewuste een zekere
zelfstandigheid verkrijgt en zijn bezettingen behoudt, ook wanneer alle van het Ik
afhankelijke objectbezettingen zich hebben teruggetrokken. Dit onbewuste weet dan
de door den slaap verzwakte
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censuur te overwinnen en een verboden slaapwensch te vormen.
*

**

De werken van Freud en in navolging van hem ook die zijner leerlingen, zijn zeer
suggestief geschreven. Ze spreken met een gezag alsof kritiek erop niet meer mogelijk
ware. Beoordeelen kan ik de gegevens over de hierboven behandelde onderwerpen;
zeer waardeer ik de vermeerdering der kennis van het feitenmateriaal verkregen door
zijn scherpe waarnemingen bij personen met geestesafwijkingen. Overal daar waar
hij gaat denken, verliest hij het verband met de wetenschap. Dit oordeel heeft met
vooropgezette meeningen of om in Freud's terminologie te blijven met weerstand
niets te maken, het kost niet de minste moeite in vrijwel iedere alinea van zijn
geschriften de fouten in zijn redeneeringen (van bewijsvoeringen mag men niet
spreken, hij tracht niet eens te bewijzen) aan te toonen.
Het mag wel niet verwacht worden, dat de theorieën, die op verkeerde beginselen
berusten, toegepast op volkerenpsychologie tot juiste conclusies zullen voeren. Als
voorbeeld van een dergelijke studie noem ik het werk van Nico van Suchtelen ‘Uit
de diepten der ziel’, hetgeen blijkbaar zooveel gelezen wordt, dat sinds 1917 reeds
vele herdrukken noodig waren. Het boekje bestaat uit een reeks samenspraken, die
moeten dienen als een illustratie van een inleiding die 84 bladzijden beslaat. Het is
van belang erop te wijzen, dat de gedachtengang, zooals de letterkundige Van
Suchtelen deze beschrijft, weergeeft de opvatting van de psychoanalytische school
en dat men deze zelfde gedachtengang, slechts verschillend in vorm, aantreft in de
talrijke geschriften van de eigenlijke psychoanalytici. De inleiding is een samenvatting
van hun denkbeelden verspreid in tal van opstellen, over Mythologie en godsdienst.
Hoewel achterdochtig door de studie van Freud's leerstellingen over de
psychoneurosen, ligt het té ver buiten mijn gebied om de onjuistheden der
psychoanalytische opvattingen over mythologie en godsdiensten aan te toonen. Een
ieder, die het werkje van Van Suchtelen gelezen heeft, kan ik niet krachtig genoeg
aanbevelen ter hand te nemen de korte maar afdoende kritiek in de Gids (1918) van
prof. Kristensen, Hoogleeraar in de Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen,
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Deze bezadigde geleerde kan zijn ergernis niet
onderdrukken over het kinderachtige spel, dat onder het mom van wetenschap

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

358
den meest banalen onzin bijeenhaalt en als algemeen erkende feiten aan de lezers
voorlegt. Ik zal mij bepalen tot enkele aanhalingen uit zijn fraaie verhandeling: ‘En
nu moet gezegd worden, dat over die kennis van zaken onze schrijver (v. Suchtelen)
blijkbaar niet beschikt. Wat wij te hooren krijgen wemelt van vergissingen’. ‘Kortom
mythologische wetenschap van vijftig of honderd jaren geleden, toen de weg nog
open stond voor de meest losse combinaties op dit gebied’. ‘Tegenwoordig lacht
men om de wilde sprongen bij de symbolische uitleggingen en over de onmogelijke
etymologieën, die den weg moesten openen tot de verklaring der oude godsdiensten.’
‘Het heeft weinig aantrekkelijks, opvattingen te bestrijden die tegenwoordig geen
enkele onderzoeker voor zijn rekening zou willen nemen. Toch kan het zijn nut
hebben dat er tegen de goedkoope oplossingen, die de “diepte-psychologie” van
ingewikkelde vraagstukken levert, gewaarschuwd wordt. Phantasieën, juist van het
type, dat wij bij sommige 18e eeuwsche schrijvers aantreffen, wanneer zij de
godsdienstige symbolen der ouden gaan uitleggen. Dat zulke nonsens nu weer als
“diepte-psychologie” wordt opgedischt is een merkwaardig, maar niet vleiend teeken
van onzen tijd. De onkunde van den heer v. S. op dit gebied is even duidelijk, waar
hij over het T kruis spreekt. Dit moet het symbool zijn van het drieledig mannelijk
orgaan; in Egypte komt het feitelijk nooit voor. Toch krijgen wij te hooren, dat het
is: de sterke levensschenkende Egyptische god, zooals hij staat, rechtop, met de
vleugels gespreid, gereed ter bevruchting, gelijk op oude tempelschilderingen. Neen,
de oude tempelschilderingen zijn voorwaar te goed bekend om in dit spelletje dienst
te doen. De genoemde voorstelling komt daar eenvoudig niet voor. Ook de
“levensboom” der Babyloniërs wordt tot een kruis gemaakt en moet een phallisch
symbool zijn; Christus hangt of staat erop. Nu zijn de gestyleerde Babylonische
voorstellingen van den levensboom reeds meer dan 30 jaar geleden door Tylon en
Bonovia eens en voor goed verklaard; zij hebben met de kruissymboliek of met
phallusemblemen niets te maken. Telkens hetzelfde gebrek aan kennis en overal de
wilde combinaties der ouderwetsche mythologische wetenschap.
Kristensen meent, dat de beteekenis van het sexueele motief in de mythologie, de
rol die het gespeeld heeft naast en tegenover andere motieven, duidelijker dan ooit
te voren erkend is. “Maar juist daarom kan ook met alle stelligheid worden
tegengesproken, dat dit motief van overwegende beteekenis geweest is.”
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Uit deze kritiek van den zoo ter zake kundigen Kristensen ziet men dezelfde bezwaren
ten opzichte van de Freudsche verklaringen der mythologie en godsdiensten, als wij
bij de psychoanalytische beweringen omtrent de psychoneurosen konden aantoonen.
Laag bij den grondsche generalisatie, pseudowetenschap, kritieklooze, vunze
levensbeschouwingen.
Hoe het Christendom door een dergelijken, onreinen bril gezien wordt, moge uit
de volgende aanhalingen uit van Suchtelen blijken: “En naast het kruissymbool en
de andere phallische emblemen: de Indische linga, de torens, zuilen, obelisken, enz.”
“In de crux ansata, het kruis met den ring, zien wij het symbool der viervoudige
godheid, van den drievoudigen mangod vereenigd met de éénvoudige vrouwgod, de
ondeelbare Drie-eenheid in haar verbinding met de goddelijke Maagd-Moeder der
Babyloni rs en Roomsch-Katholieken.” Men kan het Jung veilig toegeven: “die
Religion ist die regressive Wiederbelebung von Vater- und Mutterimago zum
organisierten Systeem.” Daarentegen zal de christelijke kruis-symboliek voor vrijwel
het meerendeel der tegenwoordige christenen haar sexueele suggestie verloren hebben:
velen zullen in den man die “het kruis der wereld op zich nam” wel den verlosser
zien uit de slavernij der ongebreidelde heidensche zinnelijkheid in het algemeen,
maar niet der sexualiteit in het bijzonder en nog minder zullen zij geneigd zijn toe
te geven, dat zij hem juist in het symbool der sexualiteit vereeren.’ ‘Zooals de neurose
voor den individu de vluchtvoor-zichzelf in de ziekte is, zoo is het christendom de
vlucht van de verbijsterde menschheid in de huichelarij.’ ‘Men moet aan zichzelf
ontdekt hebben, dat onze verhevenste godsliefde en eeuwigheidsverlangen in wezen
één zijn met de teeldrift van bedwelmde kannibalen, Dionysische bacchanten,
Babylonische tempelprostituées en hysterische heiligen.’
Het kostte den bezadigden Kristensen moeite om zijn ergernis te bedwingen. Maar
jeuken ook onze vingers niet en hebben ook wij niet de neiging het boek zoo ver
mogelijk van ons te werpen, wanneer men na dit alles leest: ‘Het lijkt aanvankelijk
misschien alsof het psychoanalytisch inzicht de religie ondermijnt. Maar zoo ergens
dan geldt wel hier het: weinig kennis voert van God af, veel kennis leidt tot Hem
terug.’ Wie die ‘Hem’ met een hoofdletter voorstelt? Hij omschrijft ‘Hem’ nader ‘de
apotheose der sexualiteit, de immanente God’ wiens koninkrijk is binnen ons.’
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Dit zijn de consequenties waartoe de leerstellingen, door Freud ontwikkeld, leiden.
De theorieën van Jung zijn niet veel beter; het was b.v. de Zwitsersche predikant
Pfister, volgeling van Jung, die het eerst op de sexueele beteekenis van de christelijke
voorstellingen gewezen heeft. Het zou mij evenwel te ver voeren op de theorieën
van Jung, Adler, e.a. hier in te gaan.
Men zal zich afvragen hoe het mogelijk is, dat een zoo phantastische leer zich zoo
sterk heeft weten te verbreiden. Echter de tijd was Freud gunstig. Revolutionair
breekt ze met alle gezag over moraal en verplichtingen jegens het Opperwezen. De
leer past in de kenmerken van den modernen tijdgeest, ontbinding van den staat:
bolschewisme, communisme; uiteenvallen van familieverhoudingen: echtscheiding,
opstand tegen het ouderlijk gezag; verheerlijking van de sexualiteit: moderne kleeding,
vrije liefde, moderne dansen; oppervlakkigheid in het denken bevorderd door films
en het moderne leven; alles dreigende symptomen, die op den ondergang van onze
cultuur wijzen. En de diepere oorzaak, de ziekte waarvan al deze verschijnselen de
symptomen zijn? Het verlaten van het Christendom, omdat nu eenmaal onze cultuur
ten nauwste met het Christendom verbonden is.
In zijn inleiding van de Einführung en op andere plaatsen zegt Freud, dat zijn
theorieën zooveel vijanden heeft, omdat de individuën als leden der maatschappij,
die met zooveel moeite de cultuur hebben opgebouwd, bevreesd zijn, dat de libido
van de cultuur, die door sublimatie is ontstaan haar aandeel zal terugeischen en op
die wijze de cultuur zou schaden.
Freud heeft in zooverre gelijk, dat de psychoanalyse een bedreiging vormt voor
de cultuur. Wij zullen inderdaad ons blijven verzetten tegen de leerstelling, die op
geen enkelen grond berust, dat onze hoogste godsdienstige en ethische gevoelens
niet anders zouden zijn, dan een combinatie van gesublimeerde sexueele instincten.
Hoe kunnen wij de verbreiding weerhouden van leerstellingen als de hier
beschrevene, die in de ziekelijk veranderde maatschappij voortwoekeren als een
kwaadaardig gezwel in een lichaam, waarvan de weerstand verminderd is. Niet alleen
door af te breken; wil men iets bereiken, dan moet er iets tegenover gesteld worden.
De zielzorgers en de psychiaters moeten de handen ineenleggen en voortbouwen op
hetgeen door den H. Paulus, den H. Thomas en zoovele andere steunpilaren van het
Christendom is gevonden, omtrent den overgrooten invloed van de
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libido sexualis op den menschelijken geest. Wel te verwachten is het, dat deze factor
in den modernen tijd met zijn neo-malthusianisme, vroeg-wijsheid, huwelijksontrouw
en de zinnenprikkelende levenswijze nog heel wat sterker zal zijn als vroeger. Ook
voor den zielzorger moet het van veel belang zijn te weten in hoeverre het handelen,
door libidineuze prikkels wordt beinvloed, dus in hoeverre de vrije wil erdoor wordt
beperkt.
Zoo meen ik goed te doen dit opstel te besluiten met een oproep tot al degenen,
die invloed kunnen uit oefenen, om mede te werken aan het oprichten van inrichtingen
voor zenuwlijders, vooral ter behandeling van neuroselijders en op zoodanige plaatsen,
dat het nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek door psychiaters en zielzorgers er
verzekerd is, d.i. aan R.K. Universiteiten. Uit dergelijke inrichtingen kunnen
wetenschappelijke verhandelingen voortkomen met meer stuwkracht dan de
psychoanalytische, omdat ze zullen berusten op waarheid en met behulp der ware
wetenschap zullen zijn opgesteld.
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Er was een tijd...
Aan den E.H. Soens.
Er was een tijd en die is niet ver,
toen stond de hemel voor ons zonder ster:
we dwaalden in 't nachtwond der zinnelijke stad
en merkten maar amper den gloed van één, die voor ons bad.
Toen kwam een groote Gezant
van over den Kwadenbergrand
en die stak in ons de liefde weer aan,
die sedert jaren aan 't sterven was gegaan.
En ons oogen gingen open,
langzaam, schuchter, dauw-bedropen;
toen zijn we beiden op de knieën gekropen
en zijn we, na jaren, weer biddend beginnen te hopen...

Uit Uit dagen van Loutering II.
Isidoor van Beugem.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

363

Gedichten van Willem de Mérode.
De Tamme Tuindistel.
Hier zal ik welig wassen,
En iedereen verrassen
Met uitgewaaiden kam,
Heet als een vlam.
Een keizer in het purper.
Zal ik zons wijnen slurpen;
De lekkernij van 't kruid
Valt mij ten buit.
Het koninkrijk der rozen
Heeft uit, hun zuiver blozen
Zinkt als een sneeuwen rood
Voor mij ten dood.
En overal, met vreeze,
Wordt mijn geweld geprezen.
Verbeten geeft men roem
Mijn harde bloem.
In vrede zal 'k beheeren
Die mijnen wil niet keeren,
Maar die zelf recht beschikt
Wordt dra verstikt.
Zoo dacht ik; maar in weelde
Was 't enkel bloei, die 'k teelde.
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Mijn spies, mijn zwaard, wat 'k dee,
Droeg punt noch snee.
O weelderige zotheid
'k Lig onder voor de botheid.
Wat mij bevesten zal
Brengt mij ten val.
Toen hongrig ik moest werken,
Deed nood mijn spieren sterken.
Nu maakt, mijn hoogmoeds straf,
Mijn lust mij af.
De heele hof vergadert.
't Gespuis is mij genaderd,
En vliegt, van nijd schier scheel,
Mij naar de keel.
'k Ga overweldigd onder.
Gewoonheid doodt het wonder.
O rozen, sneeuwt als bloed
Zoo rood en zoet!
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De Gentiaan.
Wind en water heb ik noodig
En 't geweld van ruimte en lucht.
Voor uw teerheid overbodig
En uw zorg ben ik beducht.
Tusschen heide, langs de plassen,
In een tooi van simple snit,
Kwam uw onrust mij verrassen,
En begeerde mijn bezit.
't Effen blauw met groene strepen,
Prikkelde uw verzade lust.
Weerloos, hebt gij mij gegrepen
En hartstochtelijk gekust.
Rijk gelaafd uit tintelkelken,
Troetelkind van warmte en licht,
Kan ik anders niet dan welken.
Huivrend trekt mijn wezen dicht.
O de walgelijke weelde,
't Lauw bestaan in uw salon.
'k Derf, Gods matelooze weelde,
Felle wind en felle zon.
Oerbegin van alle leven,
Waaruit mijn bestaan ontsproot,
Laat mij weder tot U streven,
God, door duisternis en dood.
Dwang heeft mij van U gescheiden,
Lokte ik ooit? heb ik de schuld?
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Och mijn God, heb medelijden.
Gij hebt mijn bestaan geduld.
Wil mij toch den nacht ontrukken,
Die reeds duister mij omplooit.
God, wie heden durfde plukken,
Heeft mij morgen weggegooid.
Ongeweten ga k verloren,
Ergens stuif ik door de gouw.
Maar, Gij wilt, en 'k ben herboren
En 'k hervind me in 't oude blauw.
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Klaagavond.
Bestuifd staan de cypressen in den hof.
De wachters zijn te loom hun lans te dragen.
De heete duiven kirren niet, maar klagen,
Amechtig sleept een pauw zich door het stof.
De koning zit in zijn berooiden staat
Te midden van het jammeren der vrouwen.
En de ijzeren trawanten staan en schouwen
Met steenen vrees naar zijn verwoest gelaat.
O liefde, wat kunt gij de mannen sterk,
Tooien, en als een waardloos vod versmijten,
Als blok behouwen en tot splinters splijten.
Wie vraagt, wien geeft ge een uitleg van uw werk?
't Is alles goed, wat u te doen behaagt.
Gij maakt het sterkst die 't meeste heeft geleden.
Toen hij tot 't leven was teruggegleden,
Stond David, en heeft om zijn harp gevraagd.
‘Gilboa's hoogte heeft geen dauw meer noodig,
Wacht niet tot vroege of spade regen leekt,
Haar velden zijn van heldenbloed doorweekt.
Al wat hier bloeit zal purper zijn en roodig.
Hier rooke in eeuwigheid geen offer meer.
Hoog vlamden Jonathans en Saoels branden,
De hèlden zijn geslacht tot offeranden
Voor 't aangezicht van der heirscharen Heer.
Huilt op de straat, zit rouwend neer in de asch,
O Israël, gij zijt als een benarde
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Weduwe, scheur uw feestgewaad tot flarden.
Saoel is dood, die uw verlosser was.
Maar trotsch van gang zult gij in vijands land
Verschijnen, als een bruid die zich verblijdde,
Opdat niet lachen die u fel benijdden,
En dringen u al dansend aan den wand.
Uw ring, uw spang, uw gouden hoofdsieraad,
Berg ze nu weg, die smartlijke relieken.
Waar is een medicijn voor deze zieke?
De liefste is weg, en liefde weet slechts baat.
Mààr - Saoel is bezweken toen zijn zwaard,
Dronken van bloed, geen bloed meer kon verzwelgen.
Jonathans laatste pijl spatte verdelgen.
Hun werk was af, zij zijn hun rusten waard.
O Jonathan, wie heeft zoo stil en teer
Den hemel tot mijn hartstocht kunnen nijgen?
De bron der liefde ontsprong uit uw klaar zwijgen.
Gij zonkt, als zomeravond, in mij neer.
Mijn ziel was heet en tot bezwijmens zoel.
Gij waart na 't onweer een kalmeerend reegnen.
Ik was de wraak en gij het stervend zeegnen,
Een sterrenhemel spieglend in een poel.
Ik ben benauwd om u, o Jonathan...’
De harp zweeg, en hij zat verwezen neder,
Rondom begon het gillend klagen weder.
En ijzren man stond star naast ijzren man.
De schaduw dwaalde door den heeten hof,
De duiven koerden en de pauwen gilden.
Een wachter hief zich, rekte zich, en rilde.
Het klagen rees en daalde, schril en dof
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De Zalving.
Hun oogen laaiden als een vlam,
Toen zij de feestzaal binnenkwam.
En, een geknakte roos, zoo teer,
Zeeg aan de voeten van den Heer.
Is dit de vroolijke vorstin,
De meesteresse van de min,
Die in een vuil verscheurd habijt
Zich aan Zijn voeten wringt en krijt?
Haar oog, dat fonkelde van lust,
Is door veel weenens uitgebluscht,
En, o, haar heetbegeerde mond,
Kust nu de steenen, waar Hij stond.
Hun liefde, die haar heeft vermoeid,
Haar liefde, die hen heeft verschroeid,
Al de oude lust die haar benart,
Welt, bitter water, uit haar hart.
't Was of zij zelf te breken scheen
Toen zij de flesch brak op den steen.
En dauwend met de nardus viel
En geurde tot Hem op haar ziel.
O liefde, bovenmenschlijk groot,
Die zich durft storten in den dood,
En spreekt: wat Gij ook wilt en doet,
'k Wil wat Gij wilt, want dàt is goed.
Men staart en hoort onaangedaan
En mort: wat laat Hij haar begaan!
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En grimlacht als zij 't haar ontbindt
En streelend om Zijn voeten windt.
Toornig en stil ziet Hij rondom.
De haat versmeult, de schimp wordt stom.
Toen, liefderijk was Zijn gezicht,
Heeft Hij de ellendige opgericht.
Hij sprak: wat kwelt gij deze vrouw!
Uw deugd is grooter dan haar rouw?
Is u vergeven wijl gij badt?
Haar méér, zij heeft méér liefgehad!
Uw kwaad was karig, want uw bloed
Vloot koud door uw verkild gemoed.
Zij heeft gezondigd als niet één,
Maar ook in rouwen staat ze alleen.
God, Die haar nood kent en uw list,
Heeft al haar zonden weggewischt,
Maar weet, dat hij die zich verstout
Op strenge deugd, zijn zonden houdt.
Toen zei Hij zacht tot haar: ga heen!
In liefde dien Uw Heer alleen!
En nog eens; (allen hoorden 't stil)
'k Vergeef u, om uw liefdes wil.
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Hoe S. Franciscus op reis ging naar het land van S. Lutgardis.
door P. Hildebrand, O.M.C.
Franciscus en Lutgardis schijnen beiden geboren in 1182. Beiden hadden eenzelfde
apostelziel, vol liefde voor de zondaars en met de vurige begeerte om voor Christus
hun bloed te vergieten; ze waren vol zielenijver; en toch ging bij Franciscus, zoowel
als bij Lutgardis, die behoefte aan apostolaat samen met een innig verlangen naar
afgetrokken eenzaamheid. Beiden kenden een vurige liefde voor den Gekruiste en
een teedere godsvrucht tot het H. Sacrament des altaars.
Had Lutgardis te Assisi gewoond, ze ware stellig met Clara een van Franciscus'
vurigste volgelingen geworden.
Maar dat Franciscus de faam van Lutgardis' deugd zou gekend hebben, haar had
willen bezoeken, ja reeds op weg was naar onze gewesten en gaarne bij ons zijn
leven zou geëindigd hebben, klinkt dat niet ongelooflijk?
En toch is dat alles heel waarschijnlijk, om niet te zeggen zeker...
De geschiedschrijvers van den Poverello leeren ons, dat hij een voorliefde had
voor Frankrijk, omdat de eeredienst tot het Allerheiligste daar zoo bloeiend was(1);
daar had hij gaarne zijn leven geëindigd. En het Speculum Perfectionis(2), dat naast
veel oud materiaal ook minder betrouwbare gegevens bevat, verhaalt omstandig, dat
de Heilige, toen hij zijn broeders naar de afgelegen gewesten stuurde, tot hen sprak:
‘Allen moet ik zelf tot voorbeeld dienen; daarom is het redelijk, dat ik, zoowel als
de anderen, naar verre landen optrekke.’ En na een vurig gebed om den wil van God
te kennen, verkoos hij de provincie Frankrijk.
Doch nu schijnt het zoogoed als bewezen, dat de naam ‘Frankrijk’ hier ónze
gewesten beduidt, namelijk Waalsch-België, waar ook Lutgardis alsdan God diende,
in de nederigheid van haar stille kloostercel.

(1) 1 Celano, § 20.
(2) Ed. Sabatier (Parijs 1898), c. 65; ed. Lemmens (Quaracchi 1901), c. 37.
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In een merkwaardige bijdrage(3), die we hier ruimschoots benuttigen, heeft de geleerde
P. André Callebaut bewezen, dat Franciscus deze beslissing nam, op het Kapittel
van Sinksen 1217. Spoedig begon hij zijn reis. Hij had reeds 190 Km. wegs afgelegd
en was al te Florence aangekomen, toen hij daar Kardinaal Ugolino ontmoette. Deze
wist den grooten ordestichter te overtuigen van de dringende noodzakelijkheid om
in Italië te blijven, om er zijn begonnen werk te verdedigen en te voltooien. Zonder
den invloed en de overtuigingskracht van den grooten Kardinaal, ware Franciscus
stellig in onze gewesten aangeland.
Wij zijn overtuigd dat Franciscus niet ging naar Frankrijk, maar wel naar het land
van S. Lutgardis. En de lezer zal zelf oordeelen in hoeverre wij bewijzen kunnen:
1) dat de eeredienst tot het H. Sacrament, die Franciscus zoo aantrok, een
karakteristiek was van ónze vroomheid en niet van die onzer Zuiderburen;
2) dat Franciscus waarschijnlijk wist en alleszins gemakkelijk weten kon, wat er
alsdan t'onzent gebeurde;
3) en eindelijk hoe het mogelijk is, dat de naam ‘Francia’ niet Frankrijk, maar ónze
gewesten zou beteekenen.

*

**

Zoo de eeredienst van het H. Sacrament in Franciscus' dagen ergens bloeide, dan
was dat stellig bij ons. Bij ons was het, zooals algemeen geweten is, dat sedert 1208
de Z. Juliana van Cornillon (bij Luik) haar visioenen had, die zouden eindigen met
het instellen van het bijzonder feest van het H. Sacrament in 1246(5). Een overgroote
zoetheid smaakte ze, als ze vóór het Altaar neerknielde of in de H. Mis tegenwoordig
was. Moeilijk was ze van daar weg te krijgen. Haar ziel smolt dan weg van wellust
en nooit was haar geestelijke honger verzadigd(6).
Bij ons ook was het, dat Maria van Oignies en Lutgardis te gelijker tijd opklommen
tot de ongenaakbare hoogten der Godsbeschouwing en kwijnden van liefde voor het
hoogheilig Sacrament onzer Altaren.

(3) Autour de la rencontre à Florence de S. François et du Cardinal Hugolin, in Archivum
Franciscanum Historicum, t. 19 (Quaracchi 1926), pp. 530-558.
1 Celano, § 74-75.
(5) Zie haar leven in de Acta SS. Aprilis I (Parijs-Rome, 1865), pp. 435-476.
(6) Ibid., pp. 445-446.
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Maria van Oignies(7) blonk uit door haar liefde tot den Gekruisten Verlosser, haar
vereering van de Eucharistie en haar zielenijver: al punten van overeenkomst met
Franciscus. Zij treurde steeds tot ze gevoed werd met het hemelsch Brood, waarvan
ze de groote zoetheid zelfs lichamelijk smaakte(8).
Van Lutgardis(9) lezen we, dat men haar zag te Communie gaan tusschen twee
Engelen, of nog tusschen O.L.V. en S. Joannes Baptista(10). In de Eucharistie vond
ze zóó'n zoetheid, dat het haar hard viel haar dankzegging te moeten staken(11). Ook
was het haar een ongehoorde penitentie, als ze uit gehoorzaamheid de H. Communie
moest laten(12).
Als we die feiten uit het leven van Juliana, Maria en Lutgardis overwegen, moeten
we rechtzinnig bekennen, dat Frankrijk rond dien tijd geen feiten kent, die daar, ook
van verre, kunnen bij vergeleken worden.
***
Doch, eer we verder gaan, moeten we deze vraag stellen: Hoe zou Franciscus geweten
hebben, wat er te zijnen tijde in het Luiksche gebeurde? Wie toont er ons een band
tusschen die afgelegen steden, Luik en Assisi? En wij antwoorden seffens dat de
kloof overbrugd is; de groote bewonderaar van Franciscus en zijn eerste volgelingen,
de toekomende Kardinaal Jacobus van Vitry, schijnt den Heilige op de hoogte gesteld
te hebben van gansch de mystieke strooming, die alsdan in onze gewesten zoo'n
luister verspreidde...
Jacobus kent beter dan gelijk wie de vrome beweging uit het Luiksche. Hij bezoekt
Maria van Oignies en op haar zeggen wordt hij Augustijner. Zijn hoogachting voor
haar behoeft wel geen betoog, als men weet dat hij haar leven geschreven heeft. Doch
in de voorrede van dat werk(13) spreekt hij van nog meer andere merkwaardige vrouwen
uit hetzelfde gewest die gelijk zij vol liefde waren voor de H. Kerk en voor het
Hoogwaardige Sacrament des Altaars. Voorzeker moeten we onder dat getal

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Acta SS. Junii V (Parijs-Rome, 1867), pp. 542-588.
Ibid., p. 548, § 8.
Acta SS. Junii IV (Parijs-Rome, 1867), pp. 187-210.
Ibid., p. 203, § 39.
Ibid., p. 200, § 19.
Ibid., pp. 198-199, § 14.
Acta SS. Junii IV, p. 636.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

374
ook Juliana en Lutgardis rekenen.
Juliana volgde denzelfden regel van Augustinus zooals hij zelf; zijn klooster te
Oignies was zoodanig afgelegen niet van dat van Cornillon; en dat hij dit laatste
kende, blijkt hieruit, dat hij het uitdrukkelijk vernoemt in zijn Historia Occidentis(14).
Stellig was hij dus bekend met de vrome visioenen van Juliana, die daar Overste
was.
Ook voor Lutgardis is alle twijfel uitgesloten,. Bij Jacobus' dood(15) ziet de Heilige
zijn ziel ten hemel varen. Seffens herkent zij hem; en ze vraagt niet: ‘Wie zijt ge?’
maar verwonderd roept ze uit; ‘Ik wist niet dat ge dood waart!’ En hij antwoordt
haar, dat hij zijn afsterven niet vroeger had willen kenbaar maken, voordat hij zijn
verlossing uit het vagevuur kon melden, om ze niet te bedroeven. Dat veronderstelt
wederkeerige genegenheid en vriendschap.
En men werpe niet op, dat Jacobus haar misschien slechts op het einde van zijn
leven kan leeren kennen hebben; want wij lezen(16) dat zij reeds vóór 1216 hem
verwittigt van een dreigend zedelijk gevaar. Oignies, waar Jacobus woont, ligt ten
andere maar een goed 30 Km. van Lutgardis' klooster te Aywières.
Jacobus van Vitry kent dus zoowel Lutgardis en Juliana als Maria van Oignies.
Maar hoe kon hij zijn kennissen aan Franciscus mededeelen?
Het is hoogst waarschijnlijk, dat beiden malkaar gezien en gesproken hebben te
Perugia, in Juli of Augustus 1216, juist het jaar voordat Franciscus zijn reis naar het
Noorden begon. Beiden waren daar stellig terzelfder tijd tegenwoordig; en in zoo'n
klein stadje ware 't bijna onbegrijpelijk, dat mannen die zoo ijverden voor hetzelfde
ideaal (de verzedelijking der Kerk), malkander niet zouden opgezocht hebben, tijdens
hun verblijf aldaar.
Franciscus was alleszins te Perugia bij den dood van Paus Innocentius III, op 16
Juli 1216(17); 's anderen daags kwam Jacobus er toe en hij bleef er tot in Augustus,
tot na zijn bisschopswijding op 31 Juli(18).

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

C. 25, aangehaald bij Acta SS. Aprilis I, pp. 436-437.
Acta SS. Junii IV, p. 205, § 5.
Ibid., pp. 196-197, § 3.
Zie het getuigenis van Eccleston, in de Analecta Franciscana, I (Quaracchi, 1885), p. 259.
Dat weten wij uit een brief van Jacobus zelf, geschreven uit Genua in October 1216. Zie den
tekst b.v. bij H. Boehmer, Analekten (Tubingen-Leipzig, 1904), SS. 94 ss.
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Men zal ons opwerpen, dat hier het flauwste punt ligt van gansch ons betoog. Want,
zoo het zeker is dat Franciscus en Jacobus dezelfde week in hetzelfde stadje
vertoefden, is het toch in den grond maar een enkele mogelijkheid, dat ze malkaar
hebben ontmoet en gesproken.
Doch zoo die mogelijkheid geen wezenlijkheid is, hoe heeft Franciscus dan geweten,
dat er in de afgelegen Noordergewesten zoo'n machtige eucharistische beweging in
gang was, sterk genoeg om zijn ijvervol harte onweerstaanbaar aan te trekken?
Is het niet natuurlijk, dat twee mannen, zoo bekommerd met de misbruiken die in
de Kerk moesten verbeterd worden, malkaar hebben opgezocht? Alleszins is het
zeker en bewezen dat Jacobus tijdens zijn verblijf te Perugia de Minderbroeders heeft
leeren kennen en er vol bewondering van spreekt in een brief van eenige weken
nadien(19). Als de stichter dier broeders, waarin hij zooveel belang stelt, in het gebuurte
verblijft, is het heel natuurlijk dat Jacobus niet zal rusten, vooraleer hij met hem
nader kennis kan maken.
Uit dienzelfden brief weten wij nog, dat Jacobus tijdens zijn verblijf te Perugia,
fel met de vrome beweging in zijn vaderland bezig was. Hij verkreeg van den nieuwen
Paus de goedkeuring voor de Begijnenhuizen in het Luiksche en ook in het aanpalend
gebied dat tot Frankrijk behoorde(20). Ja, zijn leven van Maria van Oignies gaf hij in
lezing aan Kardinaal Ugolino, die het volgend jaar de groote vriend en beschermer
van Franciscus zou worden(21).
Jacobus had dus tijd en gelegenheid, om met Franciscus te spreken, niet enkel
over die bewonderenswaardige Maria van Oignies, maar ook over Lutgardis en
Juliana; ook nog over zooveel andere Belgische extatische zielen, die God dienden
in de eenzaamheid. En in die vrome samenspraken heeft Franciscus vernomen, dat
er in het koude Noorden een afgelegen land was, waar het H. Sacrament zóó vereerd
werd, gelijk in het Zuiden nergens geschiedde. En daarom rijpte in hem het plan, dat
hij het volgend jaar zou pogen ten uitvoer te brengen, om dat vroom gezegend land
persoonlijk te gaan bezoeken.

(19) In den juist geciteerden brief (loco cit., S. 98) spreekt hij over de toestanden aan het pauselijk
hof (alsdan te Perugia); en seffens voegt hij erbij: ‘Unum tamen in partibus illis inveni
solacium...’ nl. de Minderbroeders.
(20) ‘Non solum in episcopatu Leodiensi, sed tam in regno quam in imperio’, zegt de tekst
uitdrukkelijk. Loc. cit., S. 97.
(21) Zie de geciteerde bijdrage van P. Callebaut, pp. 548-551, en de teksten aldaar aangehaald.
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*

**

Zoo het voorgaande den lezer overtuigd heeft, blijft er slechts één punt op te helderen.
Hoe komt het, dat het land van Franciscus' droomen, met den naam van Francia,
Frankrijk, wordt betiteld?
Het is hier de plaats niet, na te gaan, in hoeveel verschillende beteekenissen men
in vroegere eeuwen het woord ‘Francia’ heeft gebruikt; bij Ducange(22) en anderen,
kan men daar meer over vinden. Het zij ons genoeg, er aan te herinneren, dat reeds
in de XVIIe eeuw Wadding(23) en na hem de Bollandist Suyskens(24) in het ‘Frankrijk’
van Franciscus zoowel ons Waalsch-België gezien hebben, als het gebied rond Parijs.
Ze hebben waarschijnlijk gedacht, dat men het aanpalend Luiksche grensgebied
gemakkelijk bij Frankrijk kon rekenen, te meer omdat aldaar dezelfde taal werd
gesproken. Maar er is meer dan dat.
Wij moeten ons herinneren, dat de bijzonderste getuige die ons hier inlicht, Thomas
van Celano is, in zijn tweede leven van Franciscus, dat hij schreef in 1246.
Toen de Heilige naar ‘Frankrijk’ wilde, waren zijn broeders nog in onze
Noorderlanden niet gevestigd. Doch heelemaal anders was de toestand in 1246.
Thomas van Celano zelf was custos geweest in het Rijngebied en zijn jurisdictie
strekte voorzeker ook over het Dietschsprekend gedeelte van België, tot aan de
Schelde. Hij moet genoeg hooren spreken hebben over de godsdienstige toestanden
in het Luiksche; en wat Franciscus bedoelde, toen hij sprak over die groote vereering
der H. Eucharistie in de Noorderlanden, zal hij maar al te wel verstaan hebben.
Het is hier de plaats niet, om te verhalen, hoe de eerste Minderbroeders naar het
huidige België gekomen zijn; maar één woord moeten we daar toch over zeggen,
omdat die geschiedenis ook in taalopzicht van belang is en een klaar licht werpt op
de toenmalige toestanden in onze gewesten.
Onze provinciën hadden alsdan geen eenheid, noch in politiek noch in taalopzicht;
deels hingen ze af van het Duitsch keizerrijk en deels van Frankrijk. En daarom
hebben er alhier vóór 1523 geen eigen onafhankelijke provinciën der
Minderbroedersorde bestaan.

(22) Op het woord Francia.
(23) Ed. 2e, t. I (Rome, 1731), p. 247 (ad annum 1216, § 2).
(24) Acta SS. October II (Parijs-Rome, 1868), p, 835, § 104.
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De eerste broeders kwamen uit Frankrijk en uit Duitschland. Zoo deze laatsten zich
in het huidige Limburg, Antwerpen en Dietsch-Brabant gemakkelijk thuis gevoelden,
konden ze in onze Waalsche gewesten, die in politiek opzicht ook Duitsch gebied
waren, met hun Germaansche taal niets uitrichten. Ook spoedig, en misschien wel
van den beginne af, kwam dat Romaansch gedeelte aan de Fransche provincie van
Parijs.
Nu zou men misschien verwachten, dat de Franschen wederkeerig de
Dietschsprekende helft van het graafschap Vlaanderen aan hun Duitsche broeders
zouden afgestaan hebben, om ze te voegen bij het andere Nederlandsche taalgebied.
Daar is niets van! De Fransche Minderbroeders schijnen zich in het tweetalige
graafschap heelemaal op hun gemak te hebben gevoeld. Gansch de Middeleeuwen
door bleef dat gewest bij Frankrijk ingelijfd; en in de 13e eeuw zijn er, op de twaalf
bekende provinciaals van Parijs, drie volbloed Vlamingen(25). In het graafschap
Vlaanderen droegen de Minderbroeders den Franschen naam van Fre(re)mineuren,
die men in de overige Nederlandsche gouwen nergens kent.
Men vergeve ons deze kleine uitweiding. Wij wilden enkel tot deze gevolgtrekking
komen: In 1246, toen Thomas van Celano schreef dat Franciscus naar ‘Frankrijk’
gaan wilde, dacht hij voorzeker aan de ‘Provincia Franciae’ der Minderbroedersorde,
waartoe ook Waalsch-België behoorde. En ook in dit opzicht dus kan er geen bezwaar
gemaakt worden tegen onze stelling: dat de Heilige niet naar het land onzer
Zuiderburen kwam, maar naar ónze gewesten, waar de deugd van S. Lutgardis, S.
Juliana van Cornillon en S. Maria van Oignies zoo'n hellen luister over de christen
wereld verspreidden.

(25) Namelijk Willem van Aardenburg, Nicolaas van Gistel en de Z. Walter van Brugge (eigenlijk
geboortig van Zande, naar het schijnt). Zie A. Callebaut, Les provinciaux de la province de
France au XIIIe s., in Archiv. Franc. Hist., t.X (1917), pp. 289-356.
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Jan Frans Willems (1793-1846).
Een overzichtelijk beeld.
door Rob. Roemans.
Jan-Frans Willems is één der glansrijkste figuren onzer Vlaamsche herwording: het
verhaal van zijn leven, zoo rijk aan smartvolle beproevingen; van zijn strijd, zoo
bezield door dat pakkend accent van alle innige overtuiging, zoo begeesterd door
die onbaatzuchtige overgave aan de gedachte en het ideaal; van zijn werk, als een
eerezuil prijkend aan den ingang van onze Vlaamsche heropleving, want geen gebied
in ons cultuurleven of Willems heeft het betreden; het verhaal van dit leven, dien
strijd en dat werk kennen is plicht van elk Vlaamschvoelend mensch en daarom, ten
dienste van ons volk, hebben wij die overzichtelijke schets geschreven in de hoop
dat ze weldra gevolgd moge worden van een wetenschappelijke verhandeling, den
Vlaamschen levensopwekker waardig.
*

**

‘De Vader der Vlaamsche Beweging’ zag het licht in het meest Ongunstig tijdperk
tot de wording en ontwikkeling van eigenwaarde en eigen fierheid: midden in de
Fransche Overheersching, den 11den Maart 1793 te Bouchout.
Midden in den strijd werd hem het leven geschonken - en zooals het wapengekletter
de inluider van zijn leven was, alzoo was zijn leven één ononderbroken strijd en zou
de dood hem midden in den strijd uit dit leven rukken.
Generaal Dumouriez had bevel gegeven het beleg van de stad Antwerpen te
ondernemen.
Te dien einde nam zijn leger de omringende dorpen in en algauw was Bouchout,
tusschen Antwerpen en Lier gelegen, in de macht van een troep Sansculotten.
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Inkwartiering was de eerste kommer der soldaten.
Het dorp werd afgeloopen door den ‘maître de quartier’, vergezeld van vier
manschappen, en weldra klopten deze aan de deur van Jan-Baptist Willems.
Met smeekenden blik wijst hij hen zijne echtgenoote aan, die in barensweeën
verkeerde. De ruwe soldaten begrepen den toestand en op jovialen toon, zooals het
de mode in dien tijd was, antwoordden ze: ‘Volontiers, citoyen, nous ne voulons pas
gêner la citoyenne dans l'accomplissement de ses devoirs civiques, pendant qu'elle
est occupée à donner un nouveau rejeton à la république une et indivisible.’
En met een stuk krijt teekent de kwartiermeester aan: ‘Une femme est accouchée,
défense d'entrer.’
Dit waren de omstandigheden in dewelke het eerste zoontje van Joanna-Maria
Verryken en Joannes-Baptiste Willems geboren werd.(1)
*

**

Het jongetje groeide op, schreeuwde, speelde en ravotte, zooals alle kindertjes doen.
In de kloosterschool van Bouchout leerde de kleine Jan-Frans lezen en schrijven.
Maar langzamerhand werd het kind een knaap en de vader, die zaakwaarnemer,
landmeter en ontvanger der registratie was, zond zijn zoontje op elfjarigen ouderdom
naar eene kostschool te Contich, om hem enkelen tijd nadien naar Lier te verplaatsen,
alwaar hij de eerste begrippen van de Latijnsche taal, van de kunst van het zingen
en het orgelspelen zou ontvangen. Om het ontwikkelingsproces in den jongen
Jan-Frans te vatten, dienen we nader kennis te nemen met zijn meesters Bergmann
en Bouwens, want vaak is het te danken aan die eerste opvoeders dat de ingeboren
genialiteit van enkele zondagskinderen zich ten volle uitgestraald heeft..
Bijzonder gewichtig voor de blijvende gevolgen die het veroorzaakte was het
onderwijs van G. Bergmann, oud-Hollandsch officier van Duitschen oorsprong.(2)'
De kleine Willems was toevertrouwd aan de zorgen van een oud

(1) Uit Vader Bergmann's Gedenkschriften - Gent, J. Vuylsteke, 1895.
(2) Bergmann, G. Mijne herinneringen aan J.F. Willems. Gent, A. Hoste, 1891. Mijne
herinneringen aan J.F. Willems, aan Koning Willem I en aan de Belgische Omwenteling.
Gent, C. Annoot-Braekcman, 1891 (Eerst verschenen in het Nederlandsch Museum, 1891).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

380
ventje, Peeke Crabeels genaamd, dat rechtover het huis van de familie Bergmann
woonde.
Vier van de zeven kinderen Bergmann liepen school met Jan-Frans, die bijwijlen
met ze in hun hof kwam spelen. Vader Bergmann bemerkte aldra aan de
onnauwkeurigheid van de gegeven beginselen hoe diep het peil van het schoolwezen
thans gevallen was en hij besloot zelf de leermeester zijner kinderen te worden.
Wanneer ‘Suske’ Willems - dit was Jan-Frans' bijnaam! - dit vernam, werd zijn
weet- en leerlust geprikkeld en vroeg hij angstigstotterend of hij mede mocht komen
leeren, wat hem met vreugde toegestaan werd.
De jonge knaap was zoo lief en zoo schrander en steeds zoo opgebeurd-blijgeestig
dat hij algauw als kind van den huize aangezien werd. Dat het onderwijs van
Bergmann een heilzamen invloed samen met een onuitwischbaren indruk op Willems
uitgeoefend heeft, valt niet te ontkennen.
Hij trof er voedsel aan voor hart en voor geest: voor het hart, door de gevoelvolle
woorden van den leermeester, doordrongen van het Duitsch romantisme met zijn
sentimenteele en fantastische ‘Schwärmereien’ - en wanneer wij overwegen welk
een macht een dergelijke vorming op de ziel van een ontvankelijken knaap vermag,
dan is het ons veroorloofd die gehechtheid, dien drang om het opbouwen van een
grooter en zelfstandiger Vlaanderen - kern van het idealisme dat Willems' gansche
leven kenschetst - aan zijn Duitsche opvoeding toe te schrijven; voor den geest: door
het indiepen van het wezen der talen, die zijn ijver voor de taaie en volhardende
studie opwekten - vrucht van zijn ingeboren Vlaamschen werkelijkheidszin.
Naast Bergmann ontving Willems nog onderwijs van Meester Bouwens, ‘de
voornaemste poeët aen de boorden der Nethe’. In de bibliotheek van dien
stadsonderwijzer en dichter bevonden zich een aanzienlijk aantaal Hollandsche
werken, waaronder de voornaamste dichters der zeventiende en achttiende eeuwen.(3)
De jonge knaap won de genegenheid van zijn leermeester en verkreeg de toelating,
werken uit zijn verzameling naar huis mede te nemen, ‘doch telkens slechts voor
weinige dagen.’
Willems koos vooral de dichters uit en onder deze inzonderheid

(3) Willems, J.F. Kronijk der Kamers van Rhetorica te Lier - Belgisch Museum, VIII, (1844),
blz. 288.
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Feitama ‘wiens keurige versificatie (Meester Bouwens) bovenal hoogschatte.’
Van zijn prilste jeugd af zien we aldus Willems zich oefenen in de dichtkunst en
dit lezen en copieeren van oudere schrijvers wekte zijn eersten ijver tot het
verzenmaken op.
Terloops weze hier aangestipt dat het eerste zijner overgebleven stukken van 1807
dagteekent: een hevige satyre tegen den maier der gemeente Bouchout, die willekeurig
Willems' weinig Napoleonsgezinden vader van den post van ontvanger van belastingen
afgezet en in de gevangenis doen werpen had.(4)
Dit hekeldicht, hoe gebrekkig ook, had te Lier veel ophef gemaakt en de jeugdige
knaap gold in de oogen van de inwoners van het kleine stadje als een toekomend
genie. Dit gaf dan ook aanleiding tot het opnemen van den dertienjarigen gevierden
dichter in de Kamers van Rhetorica ‘wier leden (hem) het refereinen en vervolgens
het rolspelen leerden’, zooals Willems zelf getuigt.
Wanneer we als derden leider den zangmeester Lieckens vermelden die aan zijn
ingeboren zucht voor de muziek een richting gaf - in de somberste oogenblikken van
zijn leven zou het neuriën van een oud Vlaamsch liedje hem weer moed en opbeuring
gunnen - en die hem ook het viool-spelen leerde, dan hebben we - naar ons dunkt voldoende, Willems' eerste opleiding te Lier in de toon- dicht- en tooneelkunde
onderzocht, om hem nu te volgen naar Antwerpen, waar hij zijn levensbaan zou
aanvangen. Op voorstel van Bergmann, die in Jan-Frans Willems de begaafdheid
inzag om een hoogere bestemming dan het kosterschap te bereiken - doel zijner eerste
opleiding - besloten de ouders hun zoon in 1809 naar Antwerpen te sturen, waar hij
zich maatschappelijk zou kunnen verheffen en geestelijk de kennis verwerven,
waarnaar zijn leerlust en nieuwsgierigheid hunkerden. Door aanbeveling van
Bergmann - de invloed die de oud-officier in Willems' gewichtigste jaren, de jaren
der geestelijke vorming en der sociale in-

(4) De acht bewaarde verzen van deze satyre, luiden als volgt:
‘Mijn zangnimf, moet gij thans een hekelschimptoon voeren,
En met bevend hand de gramme veder voeren,
Gij, die nog nooyt besmet, veel liever t' allen tijd
Uw waerdste dichttafreel de zuyvre deugden wijdt!
Maer de onderdrukte deugd gebiedt u thans te spreken,
Om door uw pen den smaed u aengedaen, te wreken.
Het wangedrag des mair's en van zijn schelmenstoet
Zij 't voorwerp dat u thans de stem verheffen doet.’
(Overgenomen uit Prudens van Duyse's Nalatenschap van Jan Frans Willems, blz. VI).
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werking uitgeoefend heeft, mag men aldus niet te gering schatten! - werd hij klerk
bij notaris Van Puyenaer, die, evenals de groote leermeester zijner jeugd, een vurig
bewonderaar van kunst en letteren was.
Na het bureelwerk wijdde Willems zich aan de studie van de Vlaamsche en
Duitsche dichtkunst toe. Op aandringen van Van Puyenaer zou de jonge notarisklerk
zijn dichterlijke bekwaamheid aan de buitenwereld toonen - hij dong mede in den
prijskamp door de Gentsche Fonteinisten uitgeschreven en behaalde er den eersten
prijs met zijn ‘Slag van Friedland en de Vrede van Tilsitt’ (1812).
Zooals zijn satyre tegen den Maire van Bouchout hem de intrede had verleend in
den ‘Groeijenden Boom’ te Lier, zóó werd hij nu in het in 1803 door Abraham
Verbruggen gestichte ‘Antwerpsch Taelen Dichtlievend Genootschap’ opgenomen.
De medewerking van Willems zou aldra een nieuwe richting aan de bedrijvigheid
van de rederijkkamer geven.
Tot hiertoe beperkte zich hare werking tot het voorlezen van dichten prozawerken
- maar nu we in 1815 ontheven waren van de voor ons land zoo noodlottige Fransche
Overheersching, nu dienden de troebele geesten verlicht en de smeulende krachten
opgewekt te worden: taak, die het genootschap door het uitgeven van zijn almanak
‘Tot Nut der Jeugd’ trachtte te verwezenlijken.
Al de harten te winnen voor de Nederlanden en de Nederlandsche regeering: dàt
werd Willems' onvermoeid streven gedurende vijftien jaar lang en tot verwezenlijking
van dit ideaal spaarde hij noch moeite noch opoffering.
Onverdroten intusschentijd arbeidde hij aan zijn zelfontwikkeling voort: op eigen
hand studeerde hij Latijn - een vertaling van eenige elegieën van Tibullus verscheen
in den almanak - en grondiger drong hij in de studie van het Engelsch en het Duitsch
door - getuigen zijn vertalingen en navolgingen! Een uitzonderlijke gelegenheid tot
het aanwerven van kennis en het beoefenen van de letterstudie deed zich in het jaar
1815 voor - in welke omstandigheden kan ik niet zeggen, mijn opzoekingen bleven
zonder gevolg - doch de jonge notarisklerk werd tot adjunct-archivaris der Stad
Antwerpen benoemd.
De zeven en zeventigjarige archivaris Lenaerts leerde hem het oud schrift lezen
en maakte hem met de inrichting van de achtereenvolgende regeeringen in België
bekend. (5)

(5) Hymne aen het Vaderland over den Veldslag van Friedland en de daeropvolgend Vrede van
Tilsitt. Antwerpen, J.F. Van Ael, 1812.
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Van 1815 af zou hij gretig beginnen putten uit de schatten van onze oud-vlaamsche
literatuur en hare gedenkstukken aan de vergetelheid ontrukken.
Dank aan Lenaerts, dank aan zijn ambt, teekenen zich van 1815 de twee richtingen
van zijn geestesveld scherp af:
het uitdelven van Vlaanderen's verleden èn op literair èn op historisch gebied.
Van dit oogenblik af ontwaakt in hem het vuur van de Vlaamsche overtuiging en
vangt zijn Vlaamsche actie in het openbaar aan.
Willems' strijd mikte naar één groot doel: de handhaving der Nederlandsche taalen letterkunde, doch de wisselvalligheden der politieke gebeurtenissen bepaalden de
middelen, waarmede dat ideaal bereikt kon worden.
Die strijd door Willems aangevoerd in de beide deelen zijns levens was geen
geringe. Niet alleen na 1830, wanneer het gold onze moedertaal te redden uit één
der grootste verdelgingsgevaren, die ze ooit in den loop der geschiedenis bedreigden,
maar ook in de jaren vóór de omwenteling, toen er moest gestreden worden voor de
instandhouding van het ééne groot Nederland, wijdde Willems zich geheel aan den
opgevatten strijd.
Hij arbeidde onvermoeid aan de beschaving van zijn stamgenooten door het hooger
geestelijk leven geheel en al op Vlaamschen bodem op te trekken.
Zijn politiek geloof omvat de verwezenlijking der drie volgende punten:
ten eerste, de bevestiging van onzen volksaard;
ten tweede, de erkenning en de heropleving der moedertaal en
ten derde, de toenadering en de verbroedering van Noord en Zuid,
bewerkt door de wederinvoering der Nederlandsche taal in onze Vlaamsche
gewesten en door de ruimste godsdienstige verdraagzaamheid in wetten en in
zeden.
De leidende gedachten en de overheerschende gevoelens, die den strijd vóór 1830
gericht en opgezweept hebben in Willems' geest en hart zijn vertolkt in zijn
ophefmakend dichtstuk van 1818: Aen de Belgen en in zijn vinnigen brief aan Sylvain
Van de Weyer: De la Langue Belgique.(6)
De ruimte waarover ik beschik en het doel van deze bijdrage beletten mij deze
gewrochten te analyseeren, hoe aantrekkelijk dit ook zij.

(6) Aen de Belgen - Epître aux Belges - Antwerpen, Wed. Schoesetters, 1818.
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Laat het echter volstaan, wanneer ik het dichtstuk ‘Aen de Belgen’ - dat Willems'
naam volop gevestigd heeft en dat niet zonder invloed was op zijne benoeming van
ontvanger - kenschets als een klaar en machtig pleidooi voor onze eeuwenoude taal
met haar luisterlijk verleden en hare hoopvolle toekomst. Een breed-pathetische
opwekking tot algemeene verbroedering bekroont als het ware deze van liefde
stralende poëtische uitboezeming:
‘Welaen, myn Broeders! laet ons dan die tael beminnen!
Laet ons het heerlyk werk van onzen roem beginnen!
Laet ons, 't is meer dan tyd, door eendragt saemgeschaerd.
Het woordryk Nederduitsch doen kennen aen al d'aerd!
Dan zal het Belgisch Volk, door deugd en tucht en orden,
Haest waerlyk Nederlandsch, een baek der Volken, worden!’

Dit lange gedicht met zijn prozaïsche Verzen en zijn hinkende maten was, in het
teeken van den tijd gesteld, een ‘verheven gebaar’ vol durf, het was ‘een daad’!
En die daad was raak! Zij was de eerste ontwakingskreet, de eerste lichtbaak in
de alom heerschende duisternis. De gemeene schotschriften, die te dier gelegenheid
rondgestrooid werden tegen die koene opwekking van het Vlaamsch
zelfstandigheidsgevoel waren niet bij machte Willems' overtuiging te fnuiken.
Alweer achtte Willems het noodig in 1829 in het besluit dat hij afleidt uit de
menigvuldige behandelde punten in zijn sarcastisch-geleerd betoogenden brief aan
Sylvain Van de Weyer voor de rechtvaardige plaatsbekleeding van zijn moedertaal
te strijden in eigen land en terecht te wijzen op de verplichting die franschgezinde
atmosfeer door Fransche journalisten gesticht te stikken. Op een roerende uitroeping,
die het inzicht waarmede Willems zijn strijd opnam prachtig belicht, eindigt dit zoo
belangrijke schrift:
‘La liberté et l'indépendance de mon pays avant tout!’
Welken indruk ontvangen wij bij het lezen van dit werkje ter verdediging van onze
taal neergeschreven? Het stukje, laat ik het bekennen, is op menige plaats zoo
welsprekend en behandelt op zoo treffend-rake (7)

(7) De la Langue Belgique - Lettre à Mr. Sylvain Van de Weyer, Avocat, Professeur de
Philosophie au Musée Conservateur de la Bibliothèque de Bruxelles, Membre de la
Commission chargée de la publication des monuments inédits de l'histoire du pays et l'un
des rédacteurs du Courrier des Pays-Bas, Bruxelles, Brest-Van Kempen, 1829.
Een algemeen overzicht van Willems als Vlaamsch Strijder verschijnt eerstdaags in ‘Ons
Volk Ontwaakt’.
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wijze nog op heden aangehaalde argumenten en valsche beweringen zoodat men
geboeid wordt èn door dat diep-innerlijk accent èn door dat gevoel van actualiteit,
dat het stukje zoo aangenaam bekoort.
Wel zijn er vele bewijsvoeringen met die eindelooze aanhalingen in zeven talen
noch! die ons eventjes doen glimlachen, maar tóch voelen wij sympathie voor die
liefdevolle verdediging met hare talrijke logische wederleggingen van valsche
principes, met hare historische tegenbewijzen, hare soms cordate citaten uit het werk
van Fransche geleerden die oog hadden op de schoonheid en het wezen onzer taal
en al die stroeve geleerdheid doorspekt van tijd tot tijd met een vinnigen kaakslag
of met een ironisch gezegde - kortom - onze moedige strijder verzuimde noch lach
noch ernst om de verdediging onzer verstooten moedertaal met kracht en klem bij
te zetten.
Wij zijn er hem dankbaar om.
Keeren we eventjes tot de dichterlijke strijdkreet ‘Aen de Belgen’ terug: in Holland
vond zij een weerklank, zooals tot hiertoe geen stem van een Vlaamschen dichter in
het Noorden gevonden had.
Kemper zelf bood het gedicht den koning aan, ‘die in de zedelijke macht der
nederlandsche letterkunde eene staetkundige macht erkende’ (Prudens Van Duyse).
Met welk een vreugde Willems dien wapenkreet begroette, waarin de handhaving
van onze Vlaamsche stamnationaliteit vereenzelvigd werd met de Nederlandsche
volksnationaliteit, hoeft nauwelijks gezegd: hij leverde daarvan sprekende bewijzen.
Het stadsbestuur wenschte zijn ingenomenheid met Willems' streven te betuigen
door den moedigen hulp-archivaris een studie van notaris aan te bieden, doch daarop
antwoordde hij dat dit ambt beter voor stoffelijke bevrediging geschikt was dan voor
kunst en kennis aan te werven en met een hoofsche vriendelijkheid waaruit fierheid
en hooghartigheid luid spraken, wees hij dit voostel af. Koning Willem zou door
tusschenkomst van Kemper, via Schreuder en Bergmann, den dichterlijken heraut
tot een hoogere waardigheid verheffen: hij benoemde hem bij besluit van 30sten
November 1821 tot ontvanger der registratie. Alzoo verkreeg Willems een
winstgevende betrekking, die, samen met het fortuin van zijn vrouw - in 1818 was
hij in het huwelijk getreden met Isabella-Maria-Carolina Borrekens, weduwe van
Petrus-Jan Walravens - hem toelieten een tamelijk breed leven te leiden,
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waarin zijn lust tot het verzamelen van oude boeken(8) en zeldzame handschriften
ruimschoots bevredigd kon worden.
Hoe Willems zijn ambt met den meesten ernst opnam en hoe hij in de voorbeeldige
vervulling ervan, een gelukkige voldoening heeft gevonden, bewijst voldoende de
weigering van het door Van Siegenbeek hem aangeboden professoraat. Doch alvorens
verder over Willems' levensverloop uit te weiden, acht ik me verplicht even nadruk
te leggen op de buitengewoon merkwaardige lettergeschiedenis: ‘Verhandeling over
de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der
Nederlanden.’(9)
Het onmiddellijk doel van dit werk ‘bestemd om in het Zuydelyk gedeelte van
Nederland, den smaek voor onze tael- en dichtkunde algemeen te maken’ is ‘de
verdediging onzer schoone moedertael’ - het zijn Willems' eigen woorden - tegen
de aanvallen van diegenen die haar genie ontkenden en hare schoonheid versmaadden.
Om deze aantijgingen te weerleggen, zal Willems niet alleen trachten aan te toonen
dat ‘het Nederduytsch’, steeds in Vlaanderen de nationale taal was, maar tevens dat
ons Vlaamsch - hier alweer verkies ik Willems' woorden aan te halen - ‘door kragt,
nadruk, buygzaemheyd en wat des meer zy, het verre op de ingesloópene vooruyt
heeft’ en om deze fundamenteele principes met glansrijken luister te doen uitschijnen
zal hij een volledig overzicht van de ontwikkeling onzer literatuur schetsen.
Onder deze redeneeringen loopt veel, dat een moderne philoloog niet onderteekenen
zou, maar ze geven tóch zóó'n helder inzicht opde beweeggronden die Willems en
met hem het eerste geslacht onzer taalkundigen leidden en dàt is de waardevolle
verdienste van deze verhandeling voor ons
In de inleiding tot zijn studie - Willems betitelt ze zelf ergens als eene
‘taelverdediging’ - vernemen wij dat zijn werk een strijdwerk is en deze aanduiding
verklaart den geest die deze tweeledige literatuurgeschiedenis bezielt. Dit is des te
merkwaardiger, wanneer men overweegt dat Willems, door het machtig gezag en
het hoog aanzien

(8) Een oogopslag op de Bibliotheca Willemsiana zal dit gezegde in ruime mate bevestigen.
(9) Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelijk de Zuydelijke
Provintiën der Nederlanden. Antwerpen, J.S. Schoesetters, 1819, Iste Deel, 300 blz. in 8e;
1824, 2e Deel, 383 blz. in 82. Ten onderzoeke hierover raadplege men onze studie over
Willems' literatuurgeschiedenis in het Januarinummer 1928 van O.M.O., Maandblad van
den Vlaamschen Leeraarsbond van het Officieel Middelbaar Onderwijs.
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die hij verworven had, de leider van de taalkundige gelederen was, die zich alle
rondom hem geschaard hadden en aan wie hij zijn gedachten en zienswijzen opdrong.
De beschouwing van al deze omstandigheden brengt ons tot het merkwaardig
besluit dat er aanvankelijk aan de taalstudie in Zuid Nederland een polemisch luchtje
was, dat zij niet gauw van zich heeft kunnen afschudden.(10)
En dit hoeft ons geenszins te verwonderen! Ten einde de philologie om haar zelf
te beoefenen was er een kentering, een radicale omwenteling in den toestand noodig.
Vooreerst, en dit zal wel de hoofdvereischte zijn, een erkenning van de rechten
van de taal der Vlamingen en daarna een verheffing van het wetenschappelijk peil.
Wanneer wij nu deze lettergeschiedenis naar den inhoud onderzoeken, dan is dit
werk, in het kader van den tijd gesteld, van uitzonderlijke beteekenis. Willems geeft
hier blijk van een wonderbare belezenheid en een grondige kennis, die wel éénig
mogen genoemd worden voor de jaren 1820-1830 in ons Vlaamsche land.
Met welk een heilig geduld heeft Jan-Frans Willems tot de minst waardevolle
dichtwerken overloopen, om tóch maar te kunnen aantonnen dat zelfs na de scheiding
der zeventien provintiën in de zestiende eeuw de Nederlandsche taal in Vlaanderen
en in Brabant onophoudend was beoefend geworden, zij het dan ook zonder eenig
blijvend werk te hebben voortgebracht. Het strijdend karakter van het boek zal hier
wel zijn schrijver aangespoord hebben tot taaie en volhardende studie!
Willems' verhandeling, na overweging van de tijdsomstandigheden, verdient een
eereplaats in de rei onzer lettergeschiedenissen, niettegenstaande hare talrijke gebreken
en onnauwkeurigheden. Doch Willems is de eerste geweest om spa en ploeg te
hanteeren op een teenemaal braakliggend veld en aldus heeft hij den weg voorbereid
tot verder en vollediger studie.
Te Antwerpen - men zal het zich gemakkelijk herinneren - is deze
literatuurgeschiedenis geschreven geworden.
Wat Willems gedurende zijn verblijf te Antwerpen gepresteerd heeft is als een
oogst, zwaar wegend van weelderige verscheidenheid. Een eenvoudige opsomming
van Willems' belangrijkste schriften, ver-

(10) Men leze hierover het opstel van Dr. W. De Vreese: De Studie der Nederlandsche Philologie
in Nederland en in België - Handel van het XXXe Ned. Taal en Letterk. Congres, 1900, blz.
380-387.
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schenen tusschen de jaren 1820 en 1830, zal voldoende zijn om deze bewering te
verrechtvaardigen. Noemen wij onder deze slechts op het gebied der taalkunde zijn
‘Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke
Provintiên der Nederlanden’ en zijn studie ‘Over de Hollandsche en Vlaemsche
Schrijfwijzen van het Nederduytsch’(11); op het kunstveld zijne twee sierlijke
voordrachten ‘Over de Poezy van den Dichter en van den Schilder’ en ‘Over het
Karakter van den Nederlandschen Schilder’(12); op het terrein van de geschiedenis
zijn ‘Mengelingen van Historisch-Vaderlandschen Inhoud’(13) en zijn ‘Historisch
Onderzoek naer den Oorsprong en den waren noem der openbare plaetsen en andere
oudheden der stad Antwerpen’(14) en verzwijgen we de laatste vruchten van zijn
dichterlijke inspiratie, onder dewelke het ‘By 's Konings Komst te Antwerpen’(15) om
zijn opgetogene stemming tóch eene melding verdient - zóó teekenden we alleen
nog maar een ruw-afgebakend beeld van Willems' werkzaamheid in die dagen.
Alvorens over de beteekenis van het jaar 1830 in het leven van onzen grooten
Vlaming te handelen, zullen we trachten de waarde van Willems' dichterschap te
bepalen.
Terwijl Holland bij den aanvang der eeuw dichters als Bilderdijk, Helmers, Feith
en een redenaar als Van der Palm bezat, was alle literaire uiting in Vlaanderen geknakt
door de verdrukking onzer taal.
Dank zij een gelukkig toeval werd onze Vlaamsche literatuur niet geheel uit onze
streken verbannen: het keizerlijk decreet van den 21sten December 1812, dat de
toevoeging van de Fransche vertaling bij de Vlaamsche dagbladen eischte, verleende
de toelating kerkboeken en gewone werkjes van dagelijksch gebruik in de moedertaal
uit te geven.

(11) Over de Hollandsche en Vlaemsche schrijfwijzen van het Nederduitsch. Antwerpen, Wed.
J.S. Schoesetters, 1824. Tevens opgenomen in het tweede deel van zijn ‘Verhandeling’
(hooger aangegeven).
(12) Over de Poezy van den Dichter en van den Schilder. Antwerpen, Wed. Schoesetters, 1823.
en Over het Karakter van den Nederlandschen Schilder. Antwerpen, H.P. Van der Hey, 1825.
Ten onderzoeke hierover raadplege men onze bijdrage in het ‘Hulde-Album Prof. J.
Vercoullie’ getiteld; Jan Frans Willems' Kunstopvattingen.
(13) Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud. Met platen, kaarten en facsimilés,
Antwerpen, Wed. Schoesetters, 1827-1830.
(14) Historisch Onderzoek naer den oorsprong en den waren naem der openbare plaetsen en
andere oudheden der stad Antwerpen - Met platen, kaerten en facsimile - Antwerpen, H.P.
Van der Hey, 1828.
(15) Bij 's Konings Komst te Antwerpen - Antwerpen, Wed. Schoesetters, 1822.
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Die bijzondere gunst wekte het leven op in de oude, bijna uitgestorven
rederijkersgenootschappen, die prijskampen inrichtten en aldus het behoud van de
Vlaamsche taal en letterkunde vrijwaarden.
W llems zelf is hen zijn naam als dichter verschuldigd.
Al zijn voor onzen gelouterden smaak de gedichten en het proza van de rederijkers
niet meer te genieten, toch is het niet minder waar, dat de invloed dien zij op ons
cultuurleven uitgeoefend hebben, vrij aanzienlijk is.
De rederijkkamers handhaafden ‘het literaire geweten’ tot in de verst afgelegen
dorpjes van Vlaanderen: zij bewezen aan den gewonen boer en werkman dat de taal
niet slechts een middel is om de stoffelijke belangen van het leven te omschrijven,
maar tevens de tolk van een hooger geestelijk leven in den mensch.
De uiting van de passie van hun hart en de woeling van hun geest geschiedde in
een algemeen beschaafde taal, die zich ver boven de afwijkingen der talrijke
dialectvormen verhief en zoo waren de rederijkers de eenige trouwen die met
manhaftige standvastigheid zich aan de puinen van het Vlaamsch nationaliteitsgevoel
vastklemden.
Gansch de literaire productie uit dien tijd kenmerkt zich door een pijnlijke ijlte
aan gedachten en een wazigen, slordigen schrijftrant. De Vlaamsche letterkunst
ontbrak den heilzamen invloed eener hoogerstaande en richting-gevende literatuur.
Die leemte werd weldra aangevuld door den val van Napoleon, die de vereeniging
der Nederlanden voor gevolg had. De rijke Hollandsche kunstgewrochten uit de
verleden eeuwen en uit den toenmaligen tijd, werden opeens veropenbaard aan het
dorre Vlaanderen en de meest ontvankelijke krachten aanschouwden dan een
wijdschen letterkundigen horizont, een harmonischen opbouw en een weelde van
vormen, waarnaar zij verstomd als onmondige kinderen staarden.
Zij luisterden met een nooit voldane gretigheid naar de zoet-vloeiende klanken
hunner eigen moederspraak, die zij nu ineens uit den mond hoorden van koning en
hoveling, van procureur en advocaat, van priester en koster - dit alles, in dit land
waar verdrukking en vernedering voor onze schoone taal weggelegd zijn, scheen een
heerlijk droombeeld dat ten slotte tóch werkelijkheid was. En nieuw leven ontstond!
Naast de oude genootschappen kwamen weldra nieuwe tot stand, die een verjonging
brachten in den vadsigen slentergeest hunner voor gangers. Een nieuw geslacht
vertoonde zich, bezield met al het idealisme
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en den ijver der jeugd, dat strijdvaardig was om den nieuwen tijdsgeest in onze
slapende gewesten te doen indringen.
In die pas gestichte vereenigingen treft men den naam der jonge schrijvers aan als
Willems, d'Hulster, Verviers - eerst vermeld in den Antwerpschen ‘Almanak voor
Nut en Vermaak’ (1815) en later in de letterkundige jaarboekjes als in den ‘Belgischen
Muzenalmanak’ (1826), in den ‘Almanak voor Blijgeestigen’ (1 hetzelfde jaar 1826)
en in den bundel ‘Gedichten en Verhandelingen van het Genootschap van Tael- en
Dichtkunst te Antwerpen’ (1825) leest men de namen van Ledeganck, Maria
Doolaeghe, Prudens Van Duyse, Frans Rens, om slechts de voornaamsten op te
geven. De man die vóór 1830 dit opkomend leven leidde en bezielde was Jan-Frans
Willems.
Plaatsgebrek alweer dwingt mij, tot mijne spijt, dit zoo boeiend gedeelte mijner
studie, aan de opkomst van ons eerste Vlaamsch geslacht gewijd, aan kant te moeten
te schuiven, om onmiddellijk tot een omschrijving van Willems' dichtkunst over te
gaan.
De meesters van Willems' poetische uiting waren de dichters van het romantische
dweepen en den romantischen bombast.
In een tijd als de onze, waar de eerlijkheid, het innig doorleefd-zijn, als men mij
deze uitdrukking veroorlooft, als eerste voorwaarde van het gedicht vereischt wordt,
zijn deze gefabriceerde’ gedichten niet meer te genieten. En hoe banaal de
onderwerpen, doordrongen van brave burgerlijkheid en geleid door de
zedelijkheidsopvatting van een dorpsonderwijzer.
Tafereeltjes uit den huiselijken kring, prijzend de deugden der ouders en de liefde
der kinderen; zachte herinneringen uit den vroegsten liefdetijd en de eerste
huwelijksjaren, bezond door de beminnelijke aanvalligheid van de geliefde en het
teere offer der jonge vrouw; hoogdravende lofliederen op den koning der beide
Nederlanden en zangen van trouw aan taal en vaderland, zijn de onderwerpen van
Willems' gedichten, die zich nooit van hun prozaïschen rederijkerstoon en hun
romantischen bombast ontdaan hebben. De passie des harten met het vuur der
zinnelijkheid en het blinde der driften naast die zucht om het mysterie te doorpeilen
en de verhevenste trappen van de extaze en de goddelijke aanschouwing te bereiken
- de gruwelijke kreet van het ‘Excelsior’ geslaakt uit het diepst gevallen hart! die
twee polen van het menschelijk wezen, die immer tegen mekaar opbotsen en hun
hoogste uiting vinden in de hedendaagsche poezie, zijn volkomen vreemd aan
Willems' literaire productie. Willems was te wetenschappelijk en zijn
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leven tè veel een onophoudende strijd, opdat zijn poëtische mijmeringen in gedichten
van verheven vlucht zouden vertolkt worden. Hij kon niet verwijlen in de sferen van
de hoogere aanschouwing, waar de geboren dichter zich zoo gretig verlustigt - neen!
- Willems was geen dichter.
Keeren we thans tot het levensverhaal terug, alwaar we ons voor een mijlpaal
bevinden: het jaar 1830, het jaar van de Belgische Omwenteling en onderzoeken we
eerst den geestestoestand van den vurigen verdediger onzer Nederlandsche beschaving
gedurende die woelige, en voor het Vlaamsche hart zoo somber-pijnlijke dagen.
Het ontging Willems' doordringende blik niet hoe de politiek van den koning
schipbreuk lijden moest en aanleiding geven tot het losbarsten van de Omwenteling.
Willem, alhoewel met de beste inzichten bezield, bezat de politieke gave niet op het
geschikte oogenblik de geesten tot bedaring te brengen door gene maatregelen die
misnoegdheid verwekt hadden terug te trekken en alzoo een atmosfeer van
genegenheid en vrede in het land te verwekken. Dan eens te hardnekkig in de
doorvoering zijner hervormingen en dan weer te verregaande in zijn toegevingen,
verlamde hij noch de pogingen tot oproer noch verzachte de heerschende verbittering.
Op vinnige wijze hekelde Willems die wispelturige houding van den koning die
nooit stand kon houden, in een brief van den 15den Juli 1829 tot zijn boezemvriend,
Jeronimo de Vries, gericht.(16)
De ruimte van dit opstel veroorlooft me niet dit zoo belangrijke schrift mijn lezers
mede te deelen, toch hoop ik over voldoende vertrouwen te mogen beschikken om
zelf uit dezen en menig anderen brief de sprekende gevolgtrekking te mogen nemen.
Willems was een eerlijk, onbevooroordeeld en scherpzinnig toeschouwer: klaar
en duidelijk zag hij den toestand in en onomwonden uitte hij meening en zienswijze.
Een hardnekkig aanhanger van de volkomenste vrijheid kenschetst zijn
persoonlijkheid in de allereerste plaats; daarom laakte hij met even veel kracht de
protestantsche inmenging vanwege de Nederlandsche

(16) Niets is boeiender voor de kennis van Willems' gedachten en gevoelens van de Belgische
Omwenteling dan de lectuur van zijne brieven en van de brieven aan hem gericht gedurende
deze periode, opgenomen in Jan Frans Willems, brieven aan Jer. De Vries, K.A. Vervier,
enz., verzameld door Max Rooses, Gent, W. Rogghé, 1874; de Brieven aan Willems,
verzameld door Jan Bols, Uitgave der K. Vl. Academie. Een opstel van ons over ‘Jan Frans
Willems en de Belgische Omwenteling’ verscheen in den Vlaamschen Gids, April 1928.
Eerstdaags publiceeren we de briefwisseling tusschen Jan Frans Willems en Prudens Van
Duyse.
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regeering op onze katholieke gewesten zooals hij het doel van enkele tegenstrevers
hekelde om ons land onder Fransche dwingelandij te stellen, wijl beide, hoewel
verschillend naar hun mikpunt, toch voor Willems éénzelfde beeld van
onverdraagzaamheid bevatten - en onverdraagzaamheid haatte de vrijheidsminnende
Willems.
De geesten tot kalmte en overweging aan te zetten was zijn edele taak gedurende
de driftige omwentelingsdagen - getuigen zijn artikels verschenen in le Journal
d'Anvers, den Postryder, la Gazette des Pays-Bas, le Courrier des Pays-Bas, zijn
pennetwisten met de Stassart en Van de Weyer.(17)
Wanneer Willems het huis van Oranje tot wiens bloei hij de eerste helft van zijn
leven gewijd had en wiens herinnering hij gedurende de laatste helft van zijn
levensverloop in zijn harte zal dragen als een kostbare relikwie, uit onze gewesten
verbannen zag, dan voelde de koene strijder zich een oogenblik door moedeloosheid
overmeesterd, want het punt van zijn drievoudig programma, waaraan hij het meest
hechtte, zag hij voor eeuwig vernietigd: de herstelling van het oude Nederland,
verwezenlijkt door de toenadering en verbroedering van Noord en Zuid en de trouw
aan 's konings staatkunde en Oranje's huis.
De eerste daad van het Belgisch Bewind was Jan-Frans Willems een straf op te
leggen voor de trouw aan zijn wettigen koning betoond, door hem op 17den Januari
1831 uit het levendige en aantrekkelijke Antwerpen naar het doode Eecloo te
verbannen. Willems was eerder bedroefd dan verrast over deze verplaatsing, die voor
hem een finantieele ramp was. Maar lag het niet gansch natuurlijk in den gang der
gebeurtenissen dat hij het lijden zou kennen voor een zaak om wier zegepraal hij
zóóveel gestreden had? In dit lijden heeft Willems zich kunnen harden en stalen en
weerstandsvermogen en wilskracht geput.
Nemen we thans nader kennis met Willems' strijd na de Belgische Omwenteling.

(17) De la Langue Belgique, in nota 7 aangegeven. De voornaamste artikels van Willems met
betrekking tot de Omwenteling zijn twee artikels onder den titel Langue Nationale in den
Courrier des Pays-Bas van den 5e 6e September 1829 opgenomen (zie Max Rooses' Keus
uit de Dicht en Prozawerken van Jan Frans Willems. Eerste Deel, blz. 177-191); het luimige
‘La Séparation des Rats et des Souris’ in het Belg. Museum, t. X, blz. 66 als volgt vermeld:
‘in het Antwerpsch dagblad, waarvan hij den titel niet opgaf’. In een exemplaar dat Prof.
Paul Bergmans, Hoofdconservator van de Gentsche Hoogeschoolbibliotheek mij welwillend
ter hand stelde, vond ik op de laatste bladzijde dit gedicht door Willems eigenhandig
geschreven met volgende voetnota voorzien: ‘inséré dans le Journal d'Anvers au mois de
septemGre 1830 quand on demandait la séparation des provinces.’; ten slotte Voorzeggingen
van de Heylige Hildegarde, omtrent de Belgische Omwenteling. Prédictions de Sainte
Hildegarde sur la Révolution de la Belgique - 1831.
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Een van de allereerste decreten der Walen en der Franschgezinden van het Voorloopig
Bewind van 1830 was het verloochenen van een bestaande Vlaamsche spraak en het
verheffen van het Fransch tot eenige officieele taal. Onttrokken aan de uitingen van
alle hooger leven verkeerde de Vlaamsche bevolking gedurende de eerste jaren na
1830 in een staat van onwetendheid en onverschilligheid ten opzichte van de zoo
belangrijke gedachtenwisselingen die de beschaafde naties in die dagen ontroerden
en bezielden.
Wanneer men overweegt hoe onze Vlaamsche taal noch geëerbiedigd noch
aangemoedigd werd dan vraagt men zich af hoe de wedergeboorte van onze
Vlaamsche letterkunde in dergelijke vijandelijkgezinde atmosfeer mogelijk was en
hoè de Vlaamsche Beweging kon ontstaan na een omwenteling die geheel en al
gericht was tegen den Nederlandschen stam.
De eerste strijders voor de rechten onzer taal hadden h u n moed en overtuiging geput
uit het onderwijs onzer Noorderbroeders e n uit den omgang met onze vroegere
landgenooten.
Het waren de zaden van de Nederlandsche beschaving, door de regeering van
Koning Willem aan den Vlaamschen bodem toevertrouwd die gedurende de jaren
1820-1830 in stilte ontkiemden om na het omwentelingsjaar te groeien en te bloeien...
helaas!... slechts alleen bij een geringe intellectueele élite... doch des te schooner
waren de geoogste vruchten. Hadden de eersten van dit roemrijk geslacht dat zoo
hardnekkig in de bres sprong ter verdediging van ons Vlaamsche wezen, met zijn
rechten en eischen, als een Snellaert, een Serrure, een Blommaert, een Delecourt,
een Jottrand, niet onze taal leeren lief hebben en waardeeren aan onze drie
hoogescholen? En onze eerste letterkundigen als een Ledeganck, een Conscience,
een Van Rijswijck, ja, een Dautzenberg, hadden ook zij niet rechtstreeks of
onrechtstreeks door toenadering met Holland hunne moedertaal leeren hoogschatten?
Doch onmiddellijk na 1830 wanneer de Vlamingen als Lamme Goedzakken gedwee
onder de dwingelandij leefden waren de klaarziende geesten, die zooals Jan-Frans
Willems, de taalpolitiek van Willem I goedkeurden, zelden.
Door de verblinde massa werden ze voor Orangisten uitgescholden en Willems,
zooals hooger vermeld, viel tijdelijk bij het nieuw bestuur in ongenade.
Verdenkingen, straffen, verplaatsingen bleken machteloos te zijn
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om de begeestering en de volharding der eerste soldaten van het Vlaamsche kamp
te stremmen en aangevuurd bereidden zij zich voor tot den schier hopeloozen strijd.
Bedenken we de uitersten en de benaming van ‘hopeloozen strijd’ is ten volle
verrechtvaardigd. Het Fransch, een wereldtaal, gesproken aan alle hoven door vorsten
en keizers, heerlijk-één, vast-geijkt, verkondigend over het wereldrond de nieuwe
ontdekkingen van den menschelijken geest en de geheimste vezelen van het
menschelijke hart, tegenover ons Vlaamsch, alleen nog gehoord in visschershutten,
werkmanshuizen, kleine burgerswoningen, onbeholpen, zonder eenige eenheid, wiens
laatste levenskracht nog bedolven lag in de kwijnende lagere school, op den
predikstoel en in enkele overgebleven rederijkkamers of tooneelgezelschappen......
en zulk een taal zou een strijd durven aanvangen! ongelooflijk! en nog meer... aan
haar was de eindzegepraal Taal- en letterkundigen vingen den strijd aan; beter dan
wie ook, zagen zij het dreigend gevaar in en wenschten het hunne landgenooten aan
te toonen.
Zij gaven oude boeken uit, verzamelden liederen en bewezen hoe oud, hoe rijk,
hoe schoon de Vlaamsche sprake is.
In 1832 werd de eerste ‘alarmkreet’ door Jonkheer Ph. Blommaert, oud-leerling
van Prof. Schrant, uitgebazuind.
Het was een kleine brochure van een twintigtal bladzijden met als titel:
‘Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche Tael’(18)
In 1834 trad de naar Eecloo verbande Willems met al zijn gezag van geleerde en
kunstenaar op: hij gaf zijn moderne berijming van den Reinaert(19) uit met die bekende
voorrede, waarin hij een levendig en waarachtig tafereel schetst van den ellendigen
toestand onzer taal, voorrede, doordrongen van die liefde, gelouterd door lijden en
opoffering: de eerste werkelijke zielekreet na 1830.
Het teeken der herleving was gegeven! Ze voorspiegelen zooals het hoeft is mij
alweer hier niet veroorloofd, wijzen zal ik alleen op dien heerlijken samenhang die
zich zachtjes aan in Willems' werkzaamheid te Eecloo openbaart - harmonie die op
een rationeele voortzetting van zijn vroeger streven wijst: in het verleden, zou hij de
voortbrengselen

(18) Th. Blommaert. Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche Tael. Gent,
Vanderhaeghen, 1832.
(19) Reinaert de Vos naer de oudste beryming. Eekloo, A.B. Van Ham, 1834. Tevens opgenomen
in Max Rooses' Keus uit de Dicht- en Prozawerken van Jan Frans Willems, Tweede Deel,
blz. 1-104; alsook in Prudens Van Duysse's Nalatenschap van J.F. Willems, blz. 147-204.
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onzer oude letterkunde verder opzoeken en toelichten - hij deed zulks voor Reinaert
de Vos, Jan van Heelu,(20) de Brabantsche Yeesten(21) - in het heden, den strijd
aanvatten, niet meer voor de zegepraal onzer taal in een Groot-Nederland, maar voor
de billijkste rechten onzer moederspraak in het kleine België.
Wijden we een vluchtige schets aan Willems' Vlaamsche actie na 1830.
Na vier jaar ‘ballingschap’ was het Willems gegund op 19den Maart 1835 het
rustig provinciestadje Eecloo te verlaten. Hij werd naar Gent overgeplaatst, waar hij
juist den kring der Vlaamsche schrijvers zou aantreffen, die al hun krachten
besteedden aan de Vlaamsche heropleving en waar hij tien jaren lang het merkwaardig
‘Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis
des Vaderlands’ Gent, F. en E. Gyselinck., 1837-1846, leiden zou. Met het het jaar
1840 trad de Vlaamsche Beweging, tot dusver tot het gebied van de taalwetenschap
en de fraaie letteren beperkt, voor het eerste daarbuiten: met het algemeen
petitionnement van 1840(22) dat met meer dan honderdduizend handteekeningen
voorzien en door Willems opgesteld was, werd de eerste poging aangewend om ook
langs politieken weg het Vlaamsche vraagstuk op te lossen. Leven ontwaakte in die
loome massa... helaas!... het kon echter niet gedijen en dit wegens een gebrek in zijn
eigen structuur: de Vlaamsche taal werd door een vreeselijke verwildering in hare
orthographie overwoekerd.
Hier ook zou Willems in samenwerking met Kannunik Jan David, professor aan
de Katholieke Universiteit te Leuven, met Karel-Lodewijk Ledeganck en met J.H.
Bormans, professor aan de Universiteit te Luik, een bevredigende oplossing bekomen.
Voor ons is die beruchte! spellingsoorlog nog enkel van belang, omdat in dien
strijd, de Vlamingen voor de eerste maal werkelijk voeling

(20) Rymkronyk van Jan Van Heelre betreffende den Slag van Woeringen van het jaar 1288.
Brussel, M. Hayez, 1836. Ook getiteld: Chronique en vers de Jean van Heelu ou Reration
de la bataille de Woeringen. Bruxelles, M. Hayez, 1836.
(21) De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van Brabant. Brussel, M. Hayez, 1839. Ook getiteld:
Les Gestes des Ducs de Brabant en vers Flamands du XVe Siècle. Bruxelles, M. Hayez,
1839.
(22) Aen de Vertegenwoordigers van het Belgisch Volk: Adres opgesteld door Willems en
Blommaert. (en door Snellaert verspreid). Ten onderzoeke hierover: Briefwisseling van
Willems door Max Rooses bezorgd, blz. 170 en 214.
Merkwaardig: Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael en Letterkunde en de
Leschiedenis des Vaderlands, Gent, F. en E. Gyselinck, 1837-1846, leiden zou.
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met elkander hadden. Nog nooit trad de nationale samenwerking in schriller licht
dan op 23sten October 1841, dag van het zoogenaamd Taelcongres en 's anderendaags
op 24sten October als het ‘Vlaemsch Feest’ te Gent gehouden werd.(23)
Op een plechtige zitting in de promotiezaal der Gentsche Hoogeschool sprak
Willems zijn redevoering over Vlaamsche taal en zeden uit, waarin hij den grondsteen
van zijn streven in het nieuwe rijk aanduidde met deze woorden:
‘Onze eerste pligt is in de behoeften van het vaderland te voorzien. Myn land is
my niet te klein.’(24)
In een opwelling van algemeene geestdrift werd Willems op de schouders der
jonge Vlaamschgezinden in triomf rond de zaal gedragen.
Het Vlaemsch Feest van 1841 was een uiting van de erkentelijkheid vanwege het
jonge Vlaanderen tot hem wiens leven één strijd was geweest om een schooner, een
zelfstandiger en een grooter Vlaanderland.
Vatten we thans Willems' laatste levensjaren in het kort samen: een neurasthenie
was het gevolg van zijn onophoudende werkzaamheid. Willems' geneesheer en vriend
- zijn opvolger in de Academie Royale de Belgique - Dr. F.A. Snellaert, gebood hem
volledige rust en wees hem het stille Herenthals aan als oord van vredige verpoozing.
Stipt kon de koene strijder zich niet aan deze passieve verordeningen onderwerpen
en nog steeds in die dagen van ziekte en langzaam verkwijnen leidde hij van uit de
Kempische eenzaamheid de Vlaamsche legerschaar.
Midden in den strijd zou de dood hem uit dit leven rukken is één van de eerste
zinnen uit ons opstel en bewaarheid werden deze woorden door de volgende pijnlijke
omstandigheid. Het stedelijk bestuur der stad Gent had aan de Fonteinisten den
grooten Schouwburg toegezegd, die ter gelegenheid van de jaarlijksche kermisfeesten
het stuk wilden opvoeren waarmede zij den eersten prijs in een wedstrijd te Brugge
behaald hadden. Enkele dagen vóór bedoelde opvoering landde een Duitsche
operatroep in de stad aan die de toelating vroeg om op denzelfden dag dat de
Fonteinisten hun feest inrichtten over den Schouw-

(23) F.A. Snellaert. Taelcongres en Vlaemsch Feest. Gent, H. Hoste, 1842.
(24) Redevoering uitgesproken bij de opening van het Vlaemsch Feest in de promotiezaal van de
Gentsche Hoogeschool. Gent, L. Hebbelynck, 1842. Tevens opgenomen in Max Rooses'
Keus uit Willems' Dicht en Prozawerken, Tweede Deel, blz. 171-177. Men onderzoeke
hierover onze bijdrage Willems als Vlaamsch Strijder’ ‘Ons Volk Ontwaakt’, eerstdaags te
verschijnen.
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burg te mogen beschikken. Bevrediging werd aan de vreemdelingen verleend.
Willems die deze tijding vernam, begaf zich onmiddellijk naar het Gentsche
stadhuis, waar hij dermate de rechten van de vereeniging der Fonteinisten bepleitte,
wier voorzitter hij was, dat hij door een beroerte getroffen werd, aan dewelke hij,
enkele uren nadien, op Woensdag, 24sten Juni 1846, overleed. Ondervraagd, vermocht
hij alleen de woorden: ‘Ik heb mij gemoveerd’ te uiten.
De stoere strijder had zijn strijd gestreden..............................
*

**

‘Nog zie ik dat kalme gelaat’ verhaalt Prudens Van Duyse die met enkele vrienden
een laatst vaarwel den overledene toestuurde, ‘onveranderd in zijne trekken, dat
breede voorhoofd, den zetel der gedachte, aengeraekt door den vinger des doods:
nog gevoel ik wat ik dan gevoelde en peinsde: ‘Neen, zulk een sterven is geen
sterven.’
*

**

Zacht-kreunend zal Willems in zijn stervensuur de troostende woorden herhaald
hebben, die hij eens in zijn jongelingsjaren tot zijn leus had verheven, die hem sterkten
in zijn onverpoosden strijd tot verheffing en veredeling van zijn duurbaar volk: ‘Spero
lucem’ - ‘Ik hoop dat het licht voor mijn vaderland zal opgaan.’
Wij sluiten ons eensgezind bij den heiligsten wensch van den grooten leider aan.
Malmedy, Januari 1928.
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Nog over Justus De Harduyn
door Joris Eeckhout.
In eene, hier verschenen(1), uitvoerige bespreking van de zeer verdienstelijke, en dan
ook, in den universitairen wedstrijd 1922-'24 met goud bekroonde, biografische en
litteraire studie aan den Gentschen Atheneum-leeraar, Dr. Oscar Dambre, over den
zeventiende-eeuwschen priester-dichter, Justus De Harduyn, spraken we den wensch
uit, een bloemlezing te zien verschijnen, die ons, tot een blijvend en kostelijk bezit,
schenken zou: het beste uit De Harduyn's litterairen taalschat.
Over de vervulling van dit ‘pium votum’ liet Dr. Dambre geen gras groeien. Al
dadelijk bleek hij met een voortreffelijke keus klaar. Geen moeilijke taak trouwens
voor wien, zoo grondig dichter en werk bestudeerde.
‘Opdat ick ons van ons eyghen goet niet teenemael en beroove’ worden - aldus
de bloemlezer - deze ‘cleyne proefstuxkens’ uit de poëzie van Justus De Harduyn
hier opgedischt.
Na het verschijnen van mijn verhandeling over den dichter, stel ik er prijs op eenige
kenschetsend-schoone refereinen uit zijn zielezang in harmonisch verband binnen
het bereik van de eerste belangstellende bewonderaars te brengen, een uitgebreider.
uitvoerig toegelichte bloemlezing of volledige heruitgave voor later voorbehoudend.’(2)
Rond om 't even welke anthologie, kan gekibbeld over de keur der stukken. Waarom
dit gedicht opgenomen, en dat ander niet? Daarmee trouwens is het innigste van
ieders persoonlijken smaak gemoeid. Laten we hier dan eenvoudig tot het wekken
van ‘liefdevolle belangstelling voor een vergeten dichter’ paar een van deze ‘cleyne
proefstuxkens’ mogen overschrijven.
Vergelijk met déze bewerking van een Anacreontische ode, de vertalingen van
Ronsard, Boutens, van de Woestijne en Koster.

(1) November, 1927.
(2) Uit de ‘Verantwoording’ tot ‘Cleyne Proefstucxkens van Justus De Harduyn’, gedrukt op
250 exempl. en zeer keurig uitgegeven door de Sikkel, Antwerpen, 1927, prijs: 35 fr.
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Onlancx den middernacht ontrent /
Als men den Beer, hadde gewhent /
Naer den Coe-herder, en met luste
Elck dier vermoeyt lag in sijn ruste:
Cupido quam my over 't lijf /
En clopte voor mijn deure stijf.
Ick sprack: holla! wie is daer vooren /
Die mij mijn nacht-rust comt verstooren?
Doet open / riep hy / sonder vaer:
Ick ben een kindt / dat hier en daer
In 't doncker doolt / en nu ter deghen
Hier stae besepen van den reghen.
Ick wierd' met melijden bevaen
En hebb' mijn deur open ghedaen;
K'onstack mijn licht / en stracx ghewaere
Wierd' ick een wichtken ionck van iaere:
Met twee vleughels aen elcken kant /
Den pijl aen zij / den bogh' in d'handt /
Het welck ick naer goe lien maniere
Noodde te commen bij de viere:
En op dat eer verwermt sou zijn /
Dauwde ick sijn handekens in de mijn.
Noch boven dit was al mijn pooghen /
Zijn lekende nat hair te drooghen.
Als hy nu dan hem had' vermaeckt /
En dat de kauw' meest was gheslaeckt /
Nu is / sprack hy / eens mijn begheeren /
Te sien / of mijnen bogh' geen deeren
En heeft / of wel de pese swack:
Die hy mids dien ghespannen track /
En doorschoot soo / ghelijck een straele /
Mijn hert van binnen teenemaele.
Daer me vloot hy / en louch met my:
Segghende / vriendt verheught u vry /
Want mijnen bogh' en heeft gheen deeren /
Maer 't hert sal u inwendigh sweeren.

Al had Justus de Harduyn alleen maar dit gedicht geschreven, nog zouden we zijn
naam dankbaar gedenken. Maar er is nog, en meer. Luister naar dezen Gezelliaanschen
psalm.

Wie zal mij vederen gheven...?
Modder-voghels, aerrem Enden
Die daer tusschen 't lisch en 't riet
Off altijdt in eenen vliedt
Maer en keeren ende wenden,
Hadd' ick u-lien vleughels aen
'Tsou met mij al anders gaen.
'Ten sou mij niet langhe quellen
Hier te maecken mijnen nest,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

400
Maer ick socht een nieuw ghewest;
'K en sou mij soo seer niet hellen
Als de swaluw, soo sij vlieght,
Die haar aen het waeter drieght!
Waerom en hebb' ick mijn aermen
Niet vol-vedert als dit volck
Dat daer tuymelt door 'tghewolck?
Mocht ick eens daer onder swaermen,
'Twaere mij den liefsten dach
Dien ick oyt mijn leven sach.

En dan wenschten we hier nog aan te halen: een paar sonnetten en de heerlijke
vertolkingen van het ‘Stabat Mater’ en het ‘Dies Irae’. Maar ieder fijnproever zal
deze bloemlezing willen bezitten. Na lezing van deze ‘cleyne proefstuxkens’, zal hij
dan ook ten volle beâmen de meening van den verzamelaar: ‘In Zuid-Nederland is
Justus de Harduyn de zuiverste litteraire persoonlijkheid uit de eerste helft van de
17de eeuw. In hem voltooit zich de Nederlandsche Renaissance: hij is er de laatste
uitstraling van in Vlaanderen en staat aldus op een tweesprong, tusschen wereldlijke
en religieuze Renaissance. Hij is de schakel tusschen Van der Noot en Poirters en
baant den weg naar De Swaen en Gezelle.
Hij is een van de heerlijke verschijningen uit de Nederlandsche lyriek; in een groot
deel van zijn poëzie leeft het eeuwig-schoone.’
Moge Dr. Dambre aan deze bloemlezing voldoende genoegen beleven om in
overweging te nemen niet alleen, maar tot uitvoer te brengen: een volledige heruitgave
van Justus de Harduyn's poëzie en proza!
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Kronijken.
Musica divina.
door Hubert Buyle.
Dat er in de kerkmuziekale middens een hevig protest mocht rijzen tegen de uitvoering
in een Praager kerk van een mis met Jazz-muziek kan de vrienden der heilige
toonkunst niet anders dan met vreugde stemmen. Het experiment dat in de
tcheko-slovaaksche kerkelijke kunstwereld is gewaagd geworden, heeft, naar verluidt,
vooral in duitsche landen, ten goede gewerkt.
De vraag in hoever kerkelijke muziek modern hoeft en vermag te zijn, terwijl ze
aan dienstbaarheid in den haar toegewezen rol bij de liturgische Handeling niet zal
te kort schieten, is er daarmee weer in de kerkmuziekale tijdschriften opgeworpen.(1)
Men goochelt met slagwoorden wanneer men beweert dat men ook de kerkmuziek
moet ‘vrij’ maken, en men daarbij vergeet dat liturgische muziek dienares blijft, en
blijven moet, van het Woord. Het zou dan stellig op een profanatie van ‘Musica
divina’ gelijken, zoo men in de kerkmuziek een muziekalen vorm burgerrecht schonk,
die van heiligheid de tegenvoeter is en de spiegel van een Godverloren tijdgeest.
De weg die voor den modernen kerkcomponist open ligt werd duidelijk afgebakend
door Pius X. Een breede weg trouwens, luchtig en zonnig. Het ‘motu-proprio-wetboek’
voor de kerkelijke muziek is er na 25 jaar nog steeds voor de modernste den
onmisbaren gids. Dien te volgen beduidt geen Beschrânkung zonder meer. Stelt
integendeel de hoogste mogelijkheden daar om de kerkmuziekale kunst overeen te
brengen met de onafwendbare eischen van de liturgische Actie, in haar verhevenste
uiting: het Christocentrische lof- dank- en zoenoffer.
Er is echter voor de kunst van dezen tijd - en het dient voor de kunst van alle tijden
gezegd - er is ook een uitbeelding die niet vatbaar is voor het zuiverst geestelijk
beginsel dat aan het kunstwerk de ‘splendor’ geeft waardoor de wezenheid van
hetzelfde wordt bepaald.
Naar de meest volmaakte kerkmuziekale kunst, het gregoriaansch,

(1) Monatshefte fûr Kath. Kirchenmusik, 1928, heft 2.
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heeft Pius X heen gewezen. Gelukkigen die op den eersten wenk dit land van
schoonheid opnieuw geleerd hebben te ontdekken. Gelukkigen die de scholastiek
van deze kunst hebben doorgemaakt en er den gouden kern - 'k bedoel: de ware
‘vrijheid’ - hebben geproefd!
Het zal een der blijdste, een der meest ver-reikende gevolgen worden van Pius'
wetboek, zoo de moderne jongeren, bevrijd uit den onwelvoeglijken chaos, uit de
knellende losheid van een zekere hedendaagsche kunst, terug naar de zuivere
gebondenheid van het gregoriaansch choraal gaan verlangen, en daar het
onvervreemdbaar karakter van de kerkmuziek: dienstmaagd te zijn van het Woord,
leeren terugvinden.
In zijne ‘Messe fûr Singstimmen, einstimmig ohne begleitung’(2) heeft Hermann
Erpf een zeer interessante poging gedaan om zich uit dit soort polyfonie, waar het
woord van de muziek een slaaf geworden was, bevrijdend los te rukken. Gewis zou
een auditie van deze eenstemmige vokaal-mis de eigenschappen ervan tot 'n
nauwkeuriger ontleding leenen. Met den gregoriaanschen ‘stijl’ is deze nieuwste mis
niet verwant, al is ze duidelijk door de melodische lineariteit van het gregoriaansch
geïnspireerd geworden. Werkelijk, hier bloeit het woord met reinheid en eenvoud
open tot zijn heilige bestemming. Een proef lijkt het om den mensch waar hij voor
zijn God te betuigen heeft, als mensch te laten spreken. Zoo werd ook het
gregoriaansch bedoeld. - Men zal het nu met de on-liturgische tekstherhalingen in
het Kyrie niet eens zijn en de kwartensprongen in het Credo aardig vinden: het Gloria
evenwel biedt momenten van hooggespannen geestelijke schoonheid. En daar boven
uit zal men het gregoriaansch ideaal hooren rijzen...
Het gregoriaansch ideaal heeft de jonge Amsterdamsche componist Jan Nieland
vrijmoedig nagestreefd, en de lumineuze bakens van het kerkmuziekale wetboek
gevolgd in zijn pas uitgegeven ‘Missa in honorem B.M.V. ad tres voces aequales,
cum organo’(3) - Een werk met een zegen van blije beloften. Een lente nog, zoo frisch
en geurig, zoo freël en broos ook wel... en met soms nog een late herinnering aan
een... verleden tijd. Maar, Goddank: een openbaring, een verruiming, een vernieuwing.
Hier wordt het woord ten aanzien van den rol die het in de liturgische functie is
toebedeeld, blij en innig gediend. Zeker: de techniek kan volmaakter - (laat a.u.b.
voor de jongere componisten: ongekunsteldheid en oprechtheid geen armoede of
zwakheid gaan betee-

(2) ausg. Kallmeyer Wolfenbuttel 1927.
(3) Van Rossum, Utrecht 1927.
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kenen!) - de innerlijke kracht die concentreerend werkt kan sterker, doelbewuster...
maar laten we verheugd zijn en déze mis te lande zingen en verspreiden. Want het
is de naïeve frischheid van Giotto te Assisi, ontworsteld aan het formalism van
hiëratiseerende dekadentie...
Zijn wij, ten vlaamschen lande, niet nog in een verouderden vormcultus van
kerkmuziek verstrikt gebleven? Van jongere vlaamsche toondichters die den polsslag
voelen van den modernen mensch, en ook de liturgische kunst zouden hebben gediend,
hoorden we niet. Ligt de oorzaak in een gemis aan doorzicht bij onze jongeren, of
aan belangstelling bij de leiders der kerkmuziekale beweging? - Mogen we het
bekennen dat we in dit opzicht, bij de herjongde ‘Musica Sacra’(4) na den eersten
jaargang heel wat teleurstelling hebben gevoeld? Gewis, loochenen dat de motetten
en de Mis ‘in honorem Christi Regis’(5) verdienstelijke en handig geschreven muziek
zouden zijn, zal wel niemand, maar men hoort er toch niet de boodschap van een
nieuw geluid. Het is geen dageraad! Het blijft de onveranderde doorzetting van de
vooroorlogsche lijn, verstard in verouderde formules. En zelfs niet, als in L.
Mortelmans' motet ter eere der H. Theresia van Lisieux (...o pleisteren beelden en
commercieele kunst!...) van banaliteit vrij te pleiten. Ach! de luxueuze publicaties
van Philippi de Monte, terecht als Grootmeester geroemd der Nederlandsche polyfonie
(al schijnt het ons dat we bij hem missen ten aanzien van een zekere cerebraliteit het
tegengewicht van de Vittoria's zuidelijke warmte en gloed...) kunnen ons in
Vlaanderen niet troosten waar we zoo graag in ‘Musica Sacra’ ook de nieuwere tijden
hadden willen hooren inluiden...

(4) Uitg. Desclée, Brugge.
(5) door Kan. Verhelst.
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Kunstkroniek.
Jan Toorop, Jacob Smits, René Bosiers, Verpoorten, Verburgh, C. Peet.
Jan Toorop.
door J. Hallez.
Met Jan Toorop, op 3 Maart te 's Gravenhage overleden is een der meest omstreden,
maar heel zeker een der grootste figuren heengegaan van de beeldende kunstenaars
die in Holland sinds 1880 beteekenis hebben gehad. De stijl van zijn werk was
ongemeen voor Holland dat altijd sterk aan het realisme blijft gehecht; maar in menig
werk is deze stijl uitgegroeid tot zoo'n fijne geestelijke schoonheid dat de beteekenis
ervan op dees oogenblik vrijwel door niemand meer wordt geloochend. Geen beter
bewijs daartoe dan de eerste en tweede uitgave van Plasschaerts Hollandsche
schilderkunst naast malkaar te leggen. Toorop, in de eerste uitgave, wordt een talent
genoemd, een tragisch talent, maar een voor invloeden te gevoelig talent, ‘een talent
dat zich niet genoeg verdiepte, dat te veel veranderlijk is in zijn werkwijze, dat den
eigen aard verduisterde soms wel uit bravoure, soms niet zonder behaagzucht’; hij
vindt veel decoratieve vlakvulling in zijne symbolische doeken, zijn pogen zonder
gevolg; het geheel te procédé-achtig. En hooren we nu, hoe de latere uitgave (1923)
den kunstenaar waardeert; het is meteen de beste karakteristiek van Toorop: ‘Terwijl
bij Veth en Haverman de realistische portrettisten, de klemtoon valt op het realistische,
is Toorop een psychologisch realist en valt hier, als bij W. Van Konijnenburg, de
klemtoon op het psychologische. Toorop is grooter, dieper afbeelder van menschen;
zijn psychologie is waakscher en dieper indringend. Hij bezit meer ziels-assimilatie.
Hij is geschakeerder. Hij is een schilder, vooral een teekenaar van figuur. Hij heeft
zich langs het revolutionnaire en humanitaire, langs het symbolische (dat eene
psychische stemming
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is) langs reeksen van portretten tot een bouwend, en ook katholiek teekenaar en
schilder ontwikkeld’. ‘En wat is het Innerlijke, waardoor deze gemakkelijk opnemende
werker alles weerstaat en met eigen merk teekent? Toorop, de psycholoog, de
teekenaar met de forsche en forschgeknakte lijn, met het gevoel bovenal voor het
decoratieve in zijn symbolische teekeningen, met zijn kracht een verbeelden kop
grooter leven te geven dan aan een waargenomenen, Toorop is romantisch-tragisch,
en het romantische in hem welt uit het gevoel. Vandaar dat deze begaafde altijd
onweerstaanbaar-levend blijft.’
We zijn wel ver van het in-gebreke-blijven van innerlijkheid, van verduisteren
van eigen aard uit behaagzucht.
Jan Toorop is op 20 December 1858 te Poerworedjo in Java geboren, zijn bloed
was van eigenaardige vermenging, wat wel eenigszins het voorname, exotische zijner
kunst verklaart: ‘Mijn vader stamde af van een Noor, mijn moeder heette Cook van
zichzelf, dat lijkt nog wel Europeesch, maar hun grootouders waren zelf al in Indië,
speciaal op Banka geboren, en daar is alles familie van Chineezen; vooral Chineesch
en dan ook Javaansch bloed. Zooiets weet je, omdat ze het je verteld hebben, maar
mijn gevoel, mijn kunst, hoe zal ik zeggen, mijn stemmingen houden het midden
tusschen het Oostersche en het Scandinaafsche.’
Toorop verbleef te Brussel in 82-83, met De Groux te Mechelen in 84; in 85 sluit
hij aan bij den kunstenaarskring ‘les XX’ en was toen ultra-democratisch,
revolutionnair; kleinen en ongelukkigen, eenvoudigen van ziel heeft hij steeds een
warm hart toegedragen; van 1890 tot '92 verbleef hij te Kortrijk en hier ontstond zijn
eerste symbolisch werk: de drie bruiden; het wordt een mooie tijd van gespannen
arbeid waarin de kunstenaar zich toelegt op de esthetiek der lijn, en overvloedig
wordt uitgescholden; symbolisch werk was hem een nood, omdat het voldeed aan
den innerlijken mensch en meer vrijheid schonk aan de Zuidersche phantasie. Nog
later stippelde hij: ‘hij ontwikkelde in gestadigen ijver, en in immer levende ontroering
onder invloed van Ensor, van de Praeraphaëlieten, van bewegingen als de symbolisten,
van Vincent van Gogh, later van de gothici, en van de moderne architectuur, Berlage
(Alb. Plasschaert). Hij bleef een zoeker, die dieper en verder zag dan de uiterlijke
verschijning der dingen, en zoekende bleef tot hij de hoogste schoonheid vond in het
licht der katholieke waarheid. Hij sprak gaarne over zijn religie ‘die een groote
vervulling was voor zijn zoekenden geest’. Toorop was rond de 50 jaar als de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

406
genade hem trof. Staande op de middaghoogte van zijn leven, gaat de geniale
kunstenaar zich wijden aan de vertolking van de katholieke schoonheid, van de
verheven mystiek welke de kerk als een schat bewaart,.
En zoo is hij gerijpt en gestegen, en viert hij zijn schoonste triomfen. Dat bekent
ook volmondig Dr. G. Knuttel in de N.R.C.: ‘Kort na 1900, valt de scheiding in zijn
kunst tusschen de twee perioden, die men als het verleden en het heden kan
beschouwen; tusschen wat men zou kunnen noemen: den vroegeren en den lateren
Toorop. Hoewel men nauwelijks van een overgang kan spreken, is toch het verschil
tusschen die twee perioden in zijn kunst zeer groot. De kunstenaar staat op een
beslissend moment voor zijn verder leven: hij heeft het volle vermogen over zijne
gaven bereikt, hij heeft succes; zal hij nu verder op zijne lauweren rusten? Of zal hij
zich nog steeds verdiepen, verder zoeken, zich verjongen? Het zijn de jaren van
zijnen overgang tot de Katholieke Kerk. Het onrustige en zoekende in zijnen geest
vond daarin een ankerplaats, eene zielsrust, die zijn heele verdere leven gekoesterd
heeft. Het sterk mystiek-religieuze in zijn wezen vond nu een vastgelegden, gebonden
uitdrukkings-canon. Uit dat oogpunt kan men de twee groote perioden in zijn leven
kenmerken als de paganistisch-symbolische en de katholieke. Behalve voor de portreten andere natuurweergaven wordt de katholieke geloofsinhoud het bijna uitsluitend
motief van zijne kunst. Hij legt zijn eigen geest aan banden, maar deze vrijwillig
aangenomen banden bevrijden hem van troebelheden, onzekerheden. Zoo wordt zijn
kunst helderder, verliest zij het sterk suggestieve van droomvoorstellingen, van
onderbewustzijnbeelden, maar zij wint aan overzichtelijkheid, klaarheid. Het
decoratieve, dat soms in ornamentale sierlijkheid de heele voorstelling dreigde te
overwoekeren, wordt als ornament teruggedrongen tot bescheidener plaats, en als
karakter van het heel, opgenomen in den nieuwen geest; het wordt architectonisch.’
Als mensch en als kunstenaar vond Toorop in het katholiek geloof de hoogste
stijging, de volledige ontplooiing van zijne rijke persoonlijkheid, van het beste wat
in hem was.
Jan Toorop, met zijn eeuwig-jeugdig hart, voelde levendig mede met de idealen
der katholieke jongeren - of ze dan ook andere wegen opgingen. En de Pelgrim was
fier te kunnen bogen op zijn peterschap.
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Jacob Smits.
Jacob Smits, geboren te Rotterdam in 1855, overleden te Achterbosch, is als
godsdienstige kunstenaar wel de tegenvoeter van J. Toorop; Toorop is de teekenaar,
Smits bijna uitsluitend colorist; Toorop, met de oostersche phantasie maar ook met
de zuidersche gevatheid de hoogste en verhevenste begrippen om te zetten in een
scherp-omlijnde taal, kon zijn lijn niet cassant-strak genoeg maken om het mysterie
te omsluiten; hij wil werkelijkheid omdat zijn geloof levende werkelijkheid is; Smits
is de man van het nevelachtige, wazige Noorden, dat het intellekt buitenhoudt, maar
phraseert rond de dingen, er mooi omheen praat, en er zijn gemoed laat naar toe
stroomen. Toorop staat in het geloof; Smits staat er buiten (ik bedoel natuurlijk enkel
zijn artistiek werk), en droomt er over.
Heel de kunst van Smits lijkt mij wel visionnaire; het godsdienstige zijner menschen
is gezien met het oog van een visionnaire; dat geloof is niet werkdadig, het
doordeesemt niet hun doen, het doortrilt niet hun ziel noch doorschittert hun oog;
het ligt als een mist, over hun wezen, versteend in een schoon gebaar, waaraan niets
voorafging en waarop niets zal volgen; zijn menschen hebben het onbeweegbare,
het niets-aan-den-lijve, het ijdele van een droom, en evenals in den droom, staan ze
in een halo van licht en lucht, waarin de scherpe omlijningen versmelten tot
onbepaaldheid.
Handelen doen de personen van J. Smits niet; ze staan vergroeid in hun gebaar
dat ontdaan is van alle bijkomstigheden en buitenisheden - waar hij het kan klaar
spinnen met een kwaart oog, zal hij geen halven oogappel schilderen - en zoo groeit
tot iets typisch algemeene dat tijd en omstandigheden overheerscht.
Midden het volk dat hij schildert, midden het landschap dat hij weergeeft met
groote liefde, blijft Smits steeds de toeschouwende dichter, de buitenstaander, de
visionnaire; het karakteristiek van persoon en landschap, het wezen en uitzicht der
dingen worden omschapen naar het innerlijke beeld hetwelk de kunstenaar in hem
draagt, zoodat het menschen worden van één gevoelen, uit éénen geut, landschappen
worden uit één lijn en ééne welving; impressie die al 't overige verdringt en opslorpt
en in zijne alleenheerschappij en onbestreden overmacht alles brengt tot éénen klank,
tot stilte en tot rustigheid. Want rust waait u tegen uit heel het werk van Smits.
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Ik zou niets willen afdingen op de verdiensten van Jacob Smits, die in een tijd van
realisme den brui gaf aan chromo's, en bewust en onverdroten streefde naar eene
synthesis van klaarheid en rust, en daardoor een voorlooper werd van de huidige
strekking; ik heb allen eerbied voor zijn wonder koloriet, voor zijn zuiver en rijk
weergeven van het licht, voor zijne groote liefde tot de kleinen en nederigen; maar
ik heb moeite in hem een godsdienstigen kunstenaar te herkennen; mystiek gevoelen
kan ik er moeilijk in ontwaren; ze zijn lief en doen naïef; een anderen indruk maakten
zij niet. Men zou zich zelfs, en uit dezelfde reden als hooger, mogen afvragen of
Smits wel inderdaad de schilder is der Kempen? Dat hij de simpele eenvoudigheid,
de nederige berusting, de buigende deemoedigheid, de kleinheid van den mensch
voor God en natuur heerlijk vertolkte, zal niemand afstrijden. Maar ook hier heeft
hij zijne personen opgebouwd van binnen uit; hij houdt zijne boeren te neergedrukt,
te klein; hij heeft geenen zin gehad voor den onverwoestbaren wil der Kempenaars
vooruit te komen, en de merkwaardige spitsvondigheid het middel te vinden om dóór
te breken; ook hier zijn ze willoos, zonder veerkracht, prooi van alle krachten die
heerschen om en rondom hen; Smits ziet hen midden eene onafzienbare heide
ingesloten in een leemen hut, levend als in een sprookjesland dat verloren ligt achter
een halo van ver vervlogen eeuwen; ook hier was hij buitenstaander en beschouwende
dichter.
Een schilder van zoo'n uitgesproken en zeldzame oorspronkelijkheid, die zoo
onversaagd brak met heerschende school, behoefde ook een eigen techniek. Hij bezat
haar in die mate dat zijn doeken geen handteeken noodig hebben, en dat schier van
bij zijn eerste doorbreken. Ik herinner mij nog steeds den gruw en de verontwaardiging
waarmede Herman De Beucker ons over vele jaren bracht tot voor een doek van
Smits; het hing nevens den deurstijl in een klein zaaltje dat men bereiken moest met
een trapken; het is zoo lang geleden dat de naam der tentoonstelling mij heel en
gansch ontgaan is; onze leidsman gloeide uit gansch zijn wezen over de brute
behandeling en de korsten verf die als vuile puisten puilden uit het doek. Deze faktuur
werd later wel bepuimsteend, maar Smits bleef steeds dik in de verf; zijn doeken zijn
hobbelig, het licht wordt ontleed in de facetten van die korzelige verflaag en verhoogt
in glans en schittering; de boomen en huizen liggen in diepere lijnen, en staan gedrenkt
in lucht en licht uitstralend van ringsom; Smits bekommert zich geen zier om de
weergave der werkelijke kleuren
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in de weerspiegeling hunner facetten; in zijn zienersoogen lossen al die schakeeringen
op tot een dominante, die voor hem de groote werkelijkheid wordt, en die hij wil
weergeven in de volle rijkdom van haren klank; en als volle, malsche, een tikje
weemoedige klanken komen ze u inderdaad toegeruischt in al de weelderigheid van
hun zuiver diep geluid. Dat zal wel steeds de groote glorie blijven van Smits. Moge
ze ook duurzaam wezen; want andere meesters, die te veel empateerden, moesten
ondervinden dat hun procédé niet bestand bleek tegen inwerking van lucht, en zagen
hun doeken zwart uitslaan of afblotten.

René Bosiers.
We moeten (want Toorop, door zooveel banden aan Vlaanderen verbonden, mag
wel een beetjen als-van-ons beschouwd worden) nog een derde verlies betreuren,
van René Bosiers, die stil zijn weg is gegaan, en wiens talent eerder onderschat is;
de tentoonstelling van Als ick kan was grootendeels aan zijn werk gewijd en liet hem
meer rechtvaardigheid geworden. Bosiers, te Antwerpen in 1875 geboren, stierf er
op 52 jarigen ouderdom; dat mag men geen bloem in den knop geknakt noemen;
maar toch kreeg men den indruk dat zijn rijk talent gedurende die spanne tijds, niet
heeft gegeven wat het inhoudt.
Ik beken dat ik nooit overdadige deugd heb beleefd aan de groote doeken waarin
Bosiers transatlantiekers als gedrochten op het doek blokt; een bijna schreeuwerig
blauw spreekt van een opgedrongen en slecht verteerd luminisme; en het grootsch
monumentale van den aanleg laat den angstvalligen schilder rust noch duur; beter
dan men het kan bewijzen voelt men hoe de kunstenaar bij elken penseeltrek spijt
voelt over de vele partijen die leeg en ijdel blijven en wier schamelheid hij met
strijkjes en stippeltjes verf bedekken wil. Neen, Bosiers was de man niet voor
cyclopeïsche gevaarten; hij had den aanleg niet en den durf niet sommaire te zijn, in
eenige stoute penseeltrekken de dingen neer te plakken; hij beheerschte die
reuzenbooten niet, maar zag er met vrees tegen op; zij beheerschten hem.
Hij was eerder de man der intimiteit, de klein-meester; en al is hij zonder de minste
godsdienstige plechtigheid gestorven en begraven, men moet getuigen dat hij een
godsdienstige stemming heel goed kon aanvoelen; zijn Kalvarieberg (die nu in het
Hooger Instituut bewaard wordt met artistieke zorgeloosheid, te oordeelen naar den
staat waarin
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het tableau voorkwam, zonder ook maar een schijn van toilette) is een werk van
vrome innigheid; en 't is wel een werk uit de jeugd maar de gangjes en steegjes uit
latere periode getuigen ten minste dees: dat hij met kunstenaars welbehagen en met
liefkozend oog de menschen hun godsvrucht zag verrichten; hangt er zelfs als geen
heimwee over die tafereeltjes?
Wie deze reeks hoekjes en kantjes, straatjes en steegjes mocht bewonderen, met
zooveel geduld, en in zoo'n stil geluk geschilderd, heeft het zeker betreurd dat een
zoo zuivere natuur werd meegerukt in den maalstroom van luminisme en geweldige,
massaal-imponeerende Scheldezichten. Dat is voor Bosiers vreemde taal, aangeleerd
om wil der ronkende woorden, klettertaal van blauw en rood, taal met
veroveringsaccent, wijl de ellebogen werken om ruimte te krijgen, en dat ging hem
maar half af; maar hij verstond zoo goed het intieme van half-gesprokene woorden,
den toover van half-omsluierde tonen, den toover van dingen die half moeten geraden
worden; hem was alles zoo minzaam-beleefd dat het hem ware moeite moest kosten
die vriendelijke muziek te ruilen tegen koperfanfare.
Maar als klein meester zal Bosiers wel steeds groot blijven.

Verpoorten in Als ick kan.
Wat blijft Vlaanderen toch vruchtbaar aan kunstenaars! de cijferaar moge dan nog
zoo smalen op de schrale toekomst van een kunstenaarsbaantje; de jongens grijpen
naar het penseel met een heilig geloof waarin ze willen leven en sterven. Zonder
versagen, in onverpoosde rusteloosheid schuiven hun doeken langshenen de muren
der vele zalen; en eene tentoonstelling is nog niet opgevouwen of een andere houdt
weer open kraam. Houdt dat nu eens bij? Toch moet ik u vernoemen, Verpoorten
die uwe kunst in Als ick kan liet openbloeien als een nobele tulp schoon van kleur
en simpel van lijn. Gij zijt geen Bosiers, die met beklemd hart staat te fantazeeren
bij een steegje, bij een deurken, de ziel der afgestorvene eeuwen bezweert en zoekende
is naar de juiste woorden om de geesten op te roepen; gij zijt de man van de nobele
rust, gij ziet breed en beheerscht; jakkes, lijk ge u daar plant in uwen pic-nic, in volle
zekerheid over u zelven. De schoone vastheid waarmede gij de jonge vrouw met het
geruite kleed schilderdet over eenige jaren reeds, is nog gegroeid tot grootere kracht
en zeggingsvermogen. En
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uwe landschappen zijn nooit minder wijdsch en breeduitslaande. Uw palet kende
reeds, voor de Laethemsche school in mode kwam, die groen-gele kleur van rustig
betrouwen en schoon geloof; en als ge nu bij Saverys en Vlaminck bemerkt hoe het
zonnelicht met open te pletsen op 'nen groenenden waterbocht, priemt tot diepten
vol geheimnis, dan zegt ge: dat kan ik ook, en voilà, 't is er.

Medard Verburgh in zaal breekpot.
Bloemen die forsig hun levendige kleuren uitstralen; doode levens; maar bijzonder
zeezichten, en 't is wel hierin dat deze hoogbegaafde zich ten duidelijkste uitspreekt.
Wie de zeestukken van Verburgh wil bewonderen, moet er zich op bereiden niets te
vinden wat lief is en aangenaam, geen zee die lui haar baren wiegt en haar
openbrekende golfjes siert met schuim als met linten die zwieren tot plezier der
uitzomerende badgasten; 't is de rauwe, de onrustig-woelige, de grauwe zee van
geweld en opstand; droomen gaan ook naar haar toe, maar van verbeten spijt om
onmacht en zooveel dingen die men niet bereiken kon; het grootsche cor irrequietum
van den oceaan; en met een wrang genot heeft de schilder zijn ziel laten volspoelen
met haar brakke norschheid.
Verburgh is wel een echte zoon van West-Vlaanderen. Stoer geweld vaart door
zijn doeken en een jacht naar 't absolute; hij zou alles willen persen en samenbollen
tot één lijn en een kleur; en dat geeft aan zijn werk - van deze soort toch - een schijn
van onafgewerktheid, en van ruwheid in zijn overmoedig jagen naar synthesis. De
kunst van Verburgh roept den naam te binnen van Permeke; mag men echter wel
spreken van navolging? Hangen sommige opvattingen niet als in de lucht, en gebeurt
het niet dat vernieuwingen in stilte werden toegepast, als ze ineens te blakke komen
voor het publiek. Zou het ten andere zoo wonder zijn dat twee kunstenaars uit dezelfde
streek, op gelijke wijze door hetzelfde onderwerp bezield worden? Wat er ook van
weze, deze techniek is heelemaal aangepast aan de kunst van Verburgh.

Constant Peet.
De kring der Antwerpsche kunstbeeldhouwers hield in de Meirzaal, met gedunde
gelederen, eene tentoonstelling die een vrij bevredigenden
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indruk miek. Meer en meer legt men zich toe op het uitbeelden van dieren: 't zijn
veel goedkooper models, en de verkoop ervan kan gemakkelijker worden
geindustrialiseerd. Constant Peet blonk andermaal uit tusschen hen die het houden
met het menschelijk model. Tot hiertoe waagde Peet zich niet gaarne aan beelden
ten voeten uit; liever busten, maar ze zijn meesterlijk, de omtrekken schuiven in
elkaar met zulke zachte zwellingen dat het oog glijdt langshenen het gladde marmer,
langs zijn zonneglansen en groeiende schaduwen, met het gulzig genot van een rijpe
vrucht die smelt in den mond. Het werk van Peet is een ragfijn sonnet dat de zinnen
in slaap wiegt op den kadans der woorden. En toch ligt er in die nobele lijnen eene
kracht en gezondheid en een uitdrukkingsvermogen dat eerder gesteigerd is, dan wel
neergedrukt; de spieren bollen niet tot de uiterste spanning, maar achter die zachte
glooiingen der huid vermoedt men eene kracht die juist indruk maakt door hare
onbekendheid; de gloed bruist binnen in, bijt op den breidel, en wekt juist daardoor
ontzag. In hun rustige evenwichtigheid hebben ze iets grootsch over hen, dat denken
doet aan klassieke voorbeelden; men vraagt zich zelfs af of de ‘herfst’ met de vruchten
in het lokkenhaar niet werd ingegeven door een of ander apollinistisch beeld; in alle
geval moet Peet veel houden van grieksche kunst. - In penning-snijkunst was hij
beslist de meest doortastende; heel zijn werk schijnt hem tot de drijfkunst voor te
beschikken; een plakket mag toch geen miniatuurteekening worden, maar moet er
naar streven met minimum lijnen het maximum te bereiken.
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Fransche letteren.
Als Rome spreekt.
door Leopold Levaux.
‘Primauté du Spirituel’ is geschreven om aan de hedendaagsche katholieken, die
doorheen den sluier van het aardsch bestaan niet of ter nauwernood het eeuwig leven
zien en zijn heilzame vereischten, in herinnering te brengen dat het de plicht is van
den christen mensch eerst en voor alles het Rijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid,
en dat al het overige hem zal worden toegegeven. Dat is een herinnering die over 't
algemeen, wij allen en dagelijks noodig hebben, gelet nl. op de zwaarte van het
vleesch dat onophoudelijk ons naar beneden trekt en ons belet te klimmen op de
hoogte van waaruit we het waarachtige vergezicht verkrijgen op de zaken dezer aarde
en op de dingen des hemels.
‘Pourquoi Rome a parlé’(1) is speciaal geschreven om aan de katholieken van de
‘Action Française’ te bewijzen - of trachten te bewijzen - dezen essentieelen en
allereersten plicht, nauwkeurig bepaald in het smartelijk konkreet geval waarin ze
zich bevinden.
De schrijvers van onderhavig boek hebben gemeend dat ze, in de maat van hun
vermogen en zooveel het God zal behagen, diegenen hunner broeders verplicht waren
bij te staan die, de redenen niet begrijpende waarom Rome gesproken heeft, nog
steeds ten prooi zijn aan smartelijke gewetensangsten.
Het was hun gemakkelijk te gehoorzamen en te zwijgen, maar zij hebben gemeend
dat ze niet lijdelijk mochten toezien waar de Kerk wordt miskend, het vaderland in
verdeeldheid gebracht en de zielen in gevaar, zonder publiek getuigenis af te leggen
van de waarheid; het diepe medelijden dat ze gevoelen voor zooveel edelmoedige
harten die thans op een dwaalspoor ronddolen legt hun een nog strengeren plicht op
niet langer meer te zwijgen.
Behalve dit, hem eigen belang dat groot is, interesseert dit werk nog alle
katholieken, omdat het ons het grondig onderzoek aan de hand doet van een dier
kwellende wisselvalligheden die de Kerk onophoude-

(1) Paris. - Editions ‘Spes’, Rue Soufflot 17.
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lijk te doorworstelen heeft sinds negentien eeuwen dat ze leeft enkel verbonden met
God. De openlijke opstand van de Action Française stelt - niet voor de eerste maal,
helaas, maar met een scherpte des te wreedaardiger wijl ze dieper ingaat in het
verstand - een van de ernstigste en zwaarste problemen, die de christenen en de
wereld hebben op te lossen, de eersten om heel hun Geloof te beleven en er zich in
te verliezen om zich terug te vinden, de wereld, om van de Kerk het heil te ontvangen,
dat door haar de Zoon Gods der wereld bestemt.
Het is het vraagstuk nl. omtrent de betrekkingen van het geestelijke en het tijdelijke,
van de bovennatuurlijke maatschappij gesticht door O.H.J. Chr. en van de natuurlijke
maatschappijën, van de Kerk Gods en van de woonstede der menschen.
Alhoewel zijn praktische oplossing hun pijnlijke kwellingen kan veroorzaken, is
dit vraagstuk toch niet moeilijk op te lossen, in geest en in waarheid, voor menschen
van het Absolute. Ik noem alzoo menschen die, op een gegeven oogenblik van hun
bestaan, bemerkt hebben, niet zonder eenige verblinding, de onuitsprekelijke
uitstekendheid der rechten van God, de verheven schoonheid van de algeheele
overgave van zich zelf en van de geestdriftige gehoorzaamheid die daaruit volgt, de
onoplosbare samensmelting van de Glorie Gods en van het welzijn van Zijn schepsel,
enkeling en maatschappijën. En die, gezien hebbende, geloofd hebben; die, zich
geroepen gevoeld hebbende, gegaan zijn, geloopen hebben, gevlogen hebben, zich
geworpen hebben, ineens, algeheel en zonder terugname (behalve die - waar het
berouw onmiddellijk op volgt - van het vleesch dat zwak is) op den algeheel éénen,
algeheel zuiveren God. Voor dezulken is de voorrang van het spiritueele hoegenaamd
geen probleem: 't is voor hen een axioma, een grondbeginsel, een onontbeerlijk
dagelijksch brood, een fel geliefd ordewoord en een oorlogskreet tegen iederen,
vleesch en bloed geworden geest. Dat noem ik menschen van het absolute.
En ik begrijp dat dezulken - en ook zij die met hen omgaan - eerste aanhangers
geweest zijn van de Action Française. Omdat evenals de Kerk, zij strijders zijn uit
hun aard, en dat de Action Française hun toescheen, krachtdadiger dan welke ander
groepeering ook, den oorlog te voeren - en onder de bescherming nog wel van Jeanne
d'Arc! - tegen een kwaad dat dreigde en dat nog steeds even hard dreigt alles te
vernielen: vaderland, beschaving, veroveringen van de Kerk, 'n onmetelijk kwaad
dus, moordenaar van lichamen en dooden van zielen.
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Zonder ook maar in het minst op te geven den geestelijken kant van den strijd - die
in 't kort neerkomt op de persoonlijke heiliging - sprongen ze onmiddellijk in het
strijdperk op burgerlijk terrein, en daar vonden ze niets beters om zich in te
groepeeren, niets dat hun meer overeenkomst leek te hebben met hun eigen richting
in het veld van het betrekkelijke, dan deze Action Française die luidop verklaarde
en verkondigde, in de Kerk te eerbiedigen ‘den tempel van de bepalingen van den
plicht’. Een soortgelijke beweging zette in Juli 1914 zooveel aan God toegewijde
jonge mannen aan, om met de toestemming en zelfs volgens het overeenkomstig
verlangen hunner oversten, uit hun kloosters te treden en zich moedig te scharen
onder de vaandels van wat men alsdan noemde de legers van het Recht. Die
Katholieken, leden geworden van de Action Française meenden alzoo verplicht te
zijn ten spoedigste den strijd aan te binden tegen veel dreigende dwalingen, en daartoe
een krachtdadige hulp te vinden in den ijver voor het burgerlijk welzijn, en in de
belangrijke partieele waarheden die Maurras in de geesten recht zette; en zij hoopten
dat de genade eenmaal heel die gedachtebeweging van gedaante zou veranderen door
ze te vervolmaken en te herstellen in het licht des geloofs.
Wie zou kunnen staande houden dat die katholieken, door alzoo te handelen, niet
meenden, niet minder maar integendeel, beter en meer katholiek te zijn?
Zij kenden nochtans zeer goed de gevaren waaraan hun geloof, en al wat er uit
voortvloeit, kon blootstaan bij dezen gezamenlijken strijd onder een ongeloovigen
aanvoerder. Zij wachtten er zich vooral voor, het tijdelijke te verwarren met het
geestelijke, en de heilige rangorde door elkaar te smijten die het eerste ondergeschikt
maakt aan het tweede. Zich wel bewust echter van het gevaar, mocht men denken
dat ze dus bereid waren om, op het eerste woord van hun opperste hoofd, alleen
bevoegd om den werkelijken ernst te schatten der bewuste gevaren, op te zeggen het
verbond alzoo door hen gesloten om eerzame redenen maar die niet konden
beantwoorden, of ophouden te beantwoorden, aan een juiste waardeering der feiten,
en over wier waarde en ernst de Paus alleen, in elk geval, gezag had om in laatste
instantie te oordeelen, onder oogpunt van de opperste geestelijke belangen die hem
zijn toevertrouwd.
Overigens, de politieke leider erkende zelf het, minstens impliciet, bestaan van
een verdrag, en het recht, de mogelijke noodzakelijkheid
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van een opzegging van den kant der katholieken.(2) Het is van belang het volle licht
te laten vallen op dit kapitaal punt, waar de absolute en absoluut verplichte
onafhankelijkheid bevestigd wordt der katholieken ten opzichte van wat niet is hun
zuivere plicht tegenover God, in den schoot der Kerk. Als men daarop genoeg had
gelet, zou men zich niet ten onrechte geërgerd hebben over, wat men heeft durven
noemen een blinde onderwerping aan het, nochtans opperste Gezag, aan den Paus.
Maar wat er wel dient gezegd, is, dat de opstand hier het bewijs ervan levert dat men
aanhanger van de beweging was geworden om redenen de katholieke roeping, die
slechts het Rijk van Christus kan willen door in alles aan de Kerk het recht toe te
kennen te oordeelen over de middelen, minderwaardig.
‘Niets was eerlijker en logischer dan zulk een gesteltenis. Aan de Kerk Gods alleen,
en niet aan een of andere politieke groepeering, geeft een christen zich
onvoorwaardelijk en voor immer. Kon men, als eens het konflikt losbrandde, een
enkel oogenblik aarzelen tusschen twee hoofden, waarvan de eene een ongeloovig,
politiek meester was, en de andere het zichtbaar opperhoofd van de universeele Kerk
en de stedehouder van Jezus-Christus?’
Het konflikt is losgebrand, en de rechtzinnige katholieken hebben geen enkel
oogenblik geweifeld tusschen den Paus en Maurras. Ik aarzel niet te zeggen dat ik
er ken, die enkel vreugde gesmaakt hebben in het gehoorzamen, vreugde van het
offer, vreugde zich iets kostbaars door God te hebben laten afnemen, vreugde te zien
dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn, Zijn waardeering van de de waarachtige
goederen niet onze waardeering is, vreugde om het afstand-doen van hun eigen zin
en van den zuiver natuurlijken zin, ten voordeele van het licht Gods en van de Genade
der gehoorzaamheid - ‘Mijne schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen
mij’ - vreugde beter in de waarheid bevestigd te zijn, vreugde verplicht te zijn zich
nog dieper te dompelen in den duisteren nacht van het enkel en alleen zoeken naar
God, met de geloofsverzekering dat voor hen, die Hem liefhebben, alles ten goede
keert. Vreugde, in één woord, katholiek te zijn vooreerst, te zijn

(2) Onderhandelen mag en moet men op klaarlichten dag: het verdrag, ook al zou het in zijn
gevolgen een scheiding meebrengen, zal niettemin een overeenkomst blijven in dezen zin
dat er juiste vragen en juiste antwoorden gewisseld zijn, waarvan de beteekenis geenszins
dubbelzinnig is, en waarvan de duidelijkheid, langs beide zijden een gevoel van achting zal
moeten achterlaten, en een duidelijk aandenken aan rechtzinnigheid en eerlijkheid. (Charles
Maurras: L'Action Française et la Religion Catholique 1913 bl. 43).
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en te schijnen van katholieke aktie voor alles en boven alles, al het overige achterop
komend in verschuldigde ondergeschiktheid. Als het gebruik van de rede gelukkig
maakt, de onderwerping ervan schenkt verrukking.
Natuurlijk viel er niet te verwachten dat alle katholieken van de Action Française
zich zoo heerlijk zouden gedragen; die heerlijkheid, overigens, was hier geen weelde
maar een noodzakelijkheid. Maar ook moet worden toegegeven, dat het evenmin te
verwachten was zooveel uitmuntende katholieken, meegesleurd door een Maurras
die op dat oogenblik vergat te ‘denken aan zijn onbevoegdheid’ - en toen was het
nochtans daarvoor het oogenblik, toen of nooit(3) - te zien falen, met een soort woede
en betreurenswaardige verblindheid, aan hun normaalsten en duidelijksten plicht.
Het zijn die nochtans die men moet trachten en hopen, met Gods' hulp, in te lichten.
Dat is het doel van de schrijvers van Pourquoi Rome a parlé: ‘het diepe medelijden
dat ze gevoelen voor zooveel edelmoedige harten die thans op een dwaalspoor
versukkeld zijn, legt hun een nog strengeren plicht op, niet langer meer te zwijgen.’
De gehoorzaamheid van die zes theologanten en wijsgeeren mocht, zooals zij zelf
gezegd hebben, gezwegen hebben. Zij heeft willen spreken om ter hulp te komen
aan zielen-in-nood, zich tevens met vreugde schikkend naar ‘het herhaaldelijk door
den Paus uitgedrukt verlangen’ dat ‘zijn gedachte worde uitgelegd en verklaard, niet
enkel door de herderlijke brieven van het bisschoppelijk gezag, maar door de pers
en het boek.’(4) Met hetzelfde doel en met dezelfde hoop bespreken wij hun boek.
***
Zes schrijvers en vijf hoofdstukken.
Eerste hoofdstuk: La règle de félicité, door Pater Doncoeur, Jesuïet. Tweede
hoofdstuk: Les erreurs de M. Charles Maurras door Pater Bernadot en Pater Lajeunie,
Dominikanen
Derde hoofdstuk: Les erreurs doctrinales et normales du Mouvement d'Action
Française, door E.H. Lallement.

(3) ‘Meer dan eens had een welwillende vriend, een goed meenende vreemdeling het inzicht
mijn drempel te overschrijden om mij een godsdienstige zaak te komen uitleggen. Wie hij
ook was, het antwoord... is sinds acht jaar hetzelfde gebleven... en het bestond in het
herinneren aan mijn onbevoegdheid... Geen enkele wel-ingelichte zal kunnen zeggen of
denken dat bij ons de geloovigen onder de plak zitten van de ongeloovigen, of dat de
katholieken er de richtingen ontvangen van een leider die niet der hunnen is... (L'Action
Française et la Religion catholique. Charles Maurras bl. 259).
(4) Avant-Propos, bl. 7.
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Vierde hoofdstuk: L'Action Française devant le Souverain Pontife, door E.H. Maquart.
Vijfde hoofdstuk: Le sens de la condamnation door Jacques Maritain.
De schrijvers verklaren dat ‘dit boek de eerste, 't geheele vraagstuk omvattende,
doktrinale studie is, gewijd aan de veroordeeling van de Action Française. Dat is
waar.
De Heilige Vader heeft het werk geprezen en ten voorbeeld gesteld, in het
Consistorie van Kerstmis 1927. Wat wel bewijst, dat ze juist geschreven hebben in
den geest van de Kerk.
***
Dat het een, 't geheele vraagstuk omvattende studie is, blijkt al onmiddellijk bij
het overzien der hoofdstukken en hun opvolging. Dat het een doctrinale studie is,
zeggen duidelijk genoeg namen als die van Pater Bernadot en van Jacques Maritain.
Maar, om te zijn wat het is, moest dit boek een derde hoedanigheid bezitten: de
helderheid die voortvloeit uit de onthechting aan al wat niet is zuivere waarheid en
oprechte liefde, die zich zelf verbiedt met de ondernomen taak iets anders te verbinden
dat, minder of ook slechts vreemd aan haar onderwerp zou zijn. En dat vindt men
hier op een treffende wijze, van 't begin tot het eind. Het strekt tot eer aan de Kerk
Gods, dat men er bij elken afval, die heerlijke grootheid te overvloede kan
bewonderen.
Alles is gezegd, dat is zeker, wat er moest gezegd worden, want de liefde heeft de
waarheid voor grondslag. Maar men zal nergens, in deze bladzijden, een gewaagde
onderstelling ontdekken, of een bevestiging, die niet gesteund en bekrachtigd wordt
door een authentiek dokument. De gemeenschappelijke methode volgens dewelke
het werk is opgesteld, is die van de grootste objektiviteit, van ingehouden maat en
van algeheele rechtschapenheid. Voor ieder verstandig en onbevooroordeeld mensch,
vertoont het zich met degelijke en onweerstaanbare kracht der waarheid.
De sterkste stukken zijn, die geschreven zijn door de Paters Bernadot en Lajeunie,
en de konklusie van Jacques Maritain. Dit tweede hoofdstuk en deze konklusie
springen in 't oog, als de twee polen van het werk.
De eerste wijst aan, in den oorsprong, de dwalingen die bederven, en de slechte
grondstellingen die - of men het wille of niet - de beweging Action Française besturen.
Door de uitvorschende kracht van een scherpzinnige en strenge ontleding, uitgevoerd
in een allerzuiverst theologisch licht, doet ze duidelijk uitschijnen het onheelbaar
gebrek
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van den man begrensd in zich zelf, in zijn mengeling van genie en bedorvenheid,
om te herstellen de voorheen christene maatschappij en die nu ronddwarrelt in volledig
bederf. Voor wie lezen kan, stelt ze de hoogmoedige dwaasheid aan de kaak van dit
plan dat bestaat in het willen hermaken, op een leeken-manier, van wat op de
wonderschoone wijze hadden opgebouwd de Drie Goddelijke Deugden en de Zeven
Gaven van den H. Geest, stralend doorheen legioenen van heiligen en talrijk op een
gehoopte geslachten van geloovigen, handelend volgens de onfeilbare raadsbesluiten
der Goddelijke Voorzienigheid. Die bladzijden van godsdienstige psychologie en
van philosophische wijsheid der twee broeders van Sint Thomas stellen in een
wreedaardig licht, de intieme en diepe antigoddelijke ellende, die ten grondslag ligt
aan het fameuse ‘politique d'abord’ en er de substantie van uitmaakt. Dat is een goed
en wel uitgedoofde lichtbaken. Hij trok de katholieke krachten op de dorste en
noodlottigste zandbank.
Jacques Maritain, zich de getrouwe en verstandige tolk makend van het hoofd der
Kerk, van den ‘Paus met het onwankelbaar en onverschrokken geloof’ wijst him van
zijn kant, de eeuwige richting aan en den plicht van het oogenblik.
‘Voorrang van de evangelisatie dier zielen en van de uitbreiding van het rijk Gods
op de tijdelijke beschavingen, voorrang van de katholieke op de politieke aktie.’
‘Wat onze tijd aan werkelijk nieuws meebrengt, is die oproep tot het apostolaat dien
de Heilige Geest, door den mond van den Paus, richt tot de leeken van de gansche
wereld.’
Aan het hart van de wereld moeten de christenen van onze dagen, die dagen zijn
gelijk aan die vóór Constantijn, opnieuw het vuur van het Evangelie leggen. Er van
af zien ‘wijs’ te wezen met Maurras, met de Action Française, met de wereld, moeten
ze besloten zijn dwazen te zijn met Jezus Christus. Loochening van de wijsheid dezer
wereld, verkiezing van de wijsheid van Boven. ‘'T is deze wijsheid, in haar
drievoudige kracht van philosophische wijsheid, van theologische wijsheid en van
ingestorte wijsheid, die ze nu moeten terugvinden.’ Een tweevoudige beweging is
voortaan onontbeerlijk: teruggaan naar het Godprinciep en zich daarmee samensmelten
om daarna, maar ook enkel daarna, beter te schitteren over de stof der wereld en
deze, op haar beurt, dan omhoog te trekken, verstandelijk, politisch, maatschappelijk
en godsdienstig.
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Dat zal slechts mogelijk zijn, als ze in zich een fondamenteele en radikale dwaling
den kop indrukken, een naturalisme nl. des te verderfelijker wijl het zich, op zijn
manier, regelt naar de Genade.
‘De genade volmaakt de natuur en vernietigt ze niet, maar zij is niet daar om de
natuur af te maken en er borg voor te blijven, de natuur zelf is voor de genade en
ondergeschikt aan de genade; het kruis van Christus is geen sieraad uitgekozen om
de orde der wereld te bekronen, de Verlossing is het middelpunt van de inzichten
van den Schepper, gansch de wereldorde is haar onderworpen. Wat in de wereld het
meest van belang is, is de Kerk; en wat in de Kerk het meest van belang is, dat is
niet de organisatie, dat is de genade: “Het eerste in de wet van het Nieuw Testament
en waarin heel zijn kracht gelegen is, is de genade van den Heiligen Geest, die
gegeven wordt door het geloof in Christus.”(5) Dat is de allereerste waarheid die heel
dit debat domineert.’
Het komt er op aan in zich te voltrekken deze mirakuleuze waarheid dat, zoo de
genade de natuur afmaakt, zulks gebeurt door ze bovenzinnelijk te maken. Tusschen
beiden, moet er een stap gezet worden, maar overheen een afgrond. Maar reeds om
dat te begrijpen, moet er een eerste afgrond overschreden worden, een slag
opgevangen, een lijden doorworsteld, opdat de gave des verstands kunne
binnenkomen. Wat door God gevraagd wordt aan de weerspannige katholieken van
de Action Française, is een geestelijke bekeering, een van die inwendige zuiveringen
die, van sommige afgedwaalden, mededingers der heiligen vermogen te maken.(6)

(5) S. Thomas Aquin. Srum theol. 1-11. 106, 1.
(6) Die het wil nalezen, zal in een wonderschoone studie van Eerw. Pater Garrigon-Lagrange
over ‘Les Vertus theologales et la nuit de l'esprit’ (in Vie Spirituelle van December 1927,
38, Quai Mativa, Luik) kostelijke inlichtingen vinden over wat mij toeschijnt, wellicht
gevraagd te zijn nl. een zuivering van het geloof.
Voor velen onder hen, was de Kerk gaan lijken als een helpster van de Action Française in
de taak van heropbeuring door deze laatste ondernomen, eerder dan dat de Action Française
een bondgenoote was van de Kerk in het werk der zaligmaking van de wereld, wat haar
zending is. Zij zien de dingen niet meer met den gansch bovennatuurlijken geest van geloof,
die alleen er hun, tot in de kern, den waren aard en de echte verhouding van kan doen
ontdekken.
Gelooven aan God en aan de Kerk om reden van het maatschappelijk welzijn dat deze daarstelt
is een zeer ondergeschikte beweegreden van het geloof. En omdat de Action Française dit
‘empirisch’ inzicht verheven heeft tot uitsluitende zienswijze en gedragsregel, - haar
opstandigheid heeft het bevestigd - heeft de Paus haar gebrandmerkt met den naam van
‘modernist’.
Men gelooft aan God omdat hij God is. Men dient de Kerk omdat zij de Kerk is. Men dient
haar, doch bedient zich niet van haar. Alleen de smeltkroes van den nacht des verstands kan
zuiver maken hun geloof dat verzwaard ligt onder een drukkend mengsel van materialisme,
en hun geest van geloof die aan 't wankelen is. Om te komen tot de volmaakte zuiverheid
des geloofs, moet het verstand zelf, passief gezuiverd worden; in ons verstand moet de
ingestorte deugd van geloof zich zoo diep inwortelen, dat dit verstand om zoo te zeggen nog
enkel over goddelijke en menschelijke dingen kunne oordeelen volgens den geest van geloof.
Deze geest moet hem waarlijk een tweede natuur worden, en aan het eind van deze zuivering,
moet dit genezen en verbovennatuurlijkt verstand zich spontaan richten naar de eerste
Openbarende Waarheid en naar de goddelijke geheimen, even als het oog zich richt naar het
licht van de zon en de kleuren, of als de rede naar de eerste verstandelijke princiepen. (Op.
cit. bl. 285).
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In elk geval, zij moeten sterven aan zichzelf, en dat is zeer hard. Zonder een
voldoenden geest van geloof, en zonder een voldoend diepe zelfverloochening, is
het voor den zoo erg kortstondigen mensch ondraaglijk te werken aan een eeuwig
raadsbesluit, waarvan hij noch den omtrek noch de grenzen gewaar wordt. Het valt
ons donker hart zeer zwaar vertrouwen te hebben op de Voorzienigheid Gods in den
nacht. Het valt zeer zwaar ons, in plaats van op ons verstand, te verlaten op het
Geloof. Het valt het schaap zeer zwaar zijn eigen wil af te leggen in de handen van
den Herder. En de Herder trouwens, weet dat wel. ‘Er is dikwijls, zoo zei Paus Pius
XI, van af het begin der krisis, een weinig martelaarsgeest noodig voor deze algeheele
gehoorzaamheid, die toch onontbeerlijk is voor al wie altijd en ten koste van wat
ook, een waardige zoon wil blijven van God, van de Kerk, van den algemeenen
Vader. De gehoorzaamheid is ongetwijfeld lastig, want wijl ze rechtstreeks aan het
verstand en den wil wordt opgelegd, treft ze den mensch in het allergevoeligste punt
zijner waardigheid en zijner kracht. Ook is het niet enkel om te gehoorzamen dat
hier de geest van het martelaarsschap noodig is, hij is het evenzeer voor hen die de
gehoorzaamheid vragen en moeten vragen. Men heeft den indruk dat de Apostel zelf
dit persoonlijk ondervonden heeft, als men hem de geloovigen eraan hoort herinneren,
dat de oversten de zorg hebben over hun zielen en er van rekenschap zullen moeten
geven, als men hem hoort hun met aandrang aanbevelen en verzoeken, hun herders
niet te doen zuchten’(7).
Het valt zeer zwaar zijn geloof te beleven. Maar dat is het Geloof. En ‘mijn
rechtvaardige leeft van het Geloof; meus justus ex fide vivit. Dat is van Sint Paulus.
En men zal toch niet, door den Stedehouder van den Zaligmaker der wereld te
misprijzen, de wereld kunnen redden. Maar wil men de wereld werkelijk redden?
Of wil men enkel de smalle, en gladde helling van zijn eigenliefde volgen?
Ziedaar de heele kwestie!

(7) Toespraak van Z.H. Paus Pius XI tot de fransche pelgrims, naar Rome gekomen bij
gelegenheid van de Zaligverklaring der martelaars van September 1792 (18 Oktober 1926)
Osservatore Romano, 21 Oktober 1926.
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Boekbespreking.
Een Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst.(1)
Hoewel geruimen tijd vertraagd is toch nog eerder dan verwacht werd het eerste deel
gereed gekomen van het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
door F.A.J. Vermeulen, hoofdcommies aan het Rijksbureau voor de monumentenzorg
te 's Gravenhage. Het tekstgedeelte van het eerste deel bevat 530 blz. in octavo; het
boekdeel met bij den tekst hoorend illustraties bevat 345 platen op zelfde groot
formaat. Beide deelen zijn afzonderlijk te verkrijgen resp. à fl. 8 en 7 of gebonden
in stevigen buckramband à fl. 9,50 en 8,50. Oorspronkelijk was 't de bedoeling dit
handboek in één deel te doen verschijnen, doch de uitgebreidheid van de stof en het
groot aantal afbeeldingen en platen maakten het wenschelijk dit gedeelte als het
eerste deel te beschouwen en afzonderlijk verkrijgbaar te stellen.
De schrijver is reeds bezig aan het vervolg, dat niet zoo groote moeilijkheden biedt
als dit eerste gedeelte en dus in betrekkelijk korten tijd gereed zal zijn. Het zal
eveneens in afleveringen verschijnen, met afbeeldingen worden versierd en ook
vergezeld gaan van een album met platen.
Ziehier de inhoud van het verschenen eerste deel dat handelt over
‘Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.’

Inleiding. - Bronnen en literatuur. - De voorgeschiedenis. - § 1. Tijdperk
der hunebedden en grafheuvels. - § 2. Het Romeinsche tijdperk. Grondslagen der christelijke bouwkunst. - § 1. De oudste kerkgebouwen.
- § 2. De basiliek. - De kerkelijke bouwkunst der middeleeuwen. - § 1. Het
voor-romaansche tijdvak. - § 2. De vroege romaansche periode. - § 3.
Stroomingen in de romaansche bouwkunst. - § 4. De romaansche
bouwstelsels in Nederland. - § 5. Het gothische stelsel. - § 6. De
Nederlandsche gothiek. - De militaire bouwkunst der middeleeuwen. - §
1. Voor- en vroegmiddeleeuwsche burchten. - § 2. Middeleeuwsche
krijgskunst. - § 3. Overzicht der monu menten. - § 4. Vesting- en
stedebouw. - De burgerlijke bouwkunst der middeleeuwen. - § 1.
Raadhuizen en hallen. - § 2. Gestichten van Liefdadigheid. - § 3.
Woonhuizen. - Registers van plaatsnamen, persoonsnamen, zaaknamen,
platen.
De heer Vermeulen bewijst met dit eerste deel afdoende zijn onbetwistbare autoriteit.
Hij schrijft een zeer heldere wetenschappelijke taal. Vooral zijn inleiding is alleszins
merwaardig om de rijke documentatie en den juisten kijk op het wezen der
architectuur. Een zeer uitgebreide lijst der bronnen verhoogt het nut van zijn handboek.
Handboek? Prof. Kalff hield niet van handboeken die ‘lezen als een roman’ maar hij
schreef er zelf die zoo aangenaam lezen. En in elk geval zou hij met het Handboek
van den heer Vermeulen fel in zijn schik zijn geweest.
(1) Bij Martinas Nijhoff, uitgever te 's Gravenhage.
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De illustraties zijn op zichzelf een schat. Behalve de teekeningen van niet meer
bestaande gebouwen is geen enkele plaat uit andere werken overgenomen. De auteur
heeft enkel gegeven wat essentieele waarde had en zich niet laten verleiden door wat
hij zonder moeite kon krijgen. Zijn werk is hoogst nuttig, niet enkel voor vakkundigen
maar voor alle ontwikkelden.
Hij moge dit werk, waarvan het tweede en laatste deel met belangstelling te gemoet
wordt gezien het welverdiend succes zien beleven.
H.
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J. Oterdahl, Inger Skram, vert, door N. Basenau-Goemans, Uitg.
Meulenhoff, Amsterdam.
Brandes zou over dit boek niet goed te spreken geweest zijn, want het staat in het
teeken der jongere deensche literatuur en deze staat zelf in het teeken eener religieuze
verdieping. Dit boek van een vrouw over een vrouw is het beste werk van Oterdahl
en een der zeer goede uit de deensche literatuur. Gelijk Undset's beroemde Kristin
is deze Inger als een symbool van menschelijke loutering door lijden. Inger Skram
begint het leven gelukkig maar reeds halverwege heeft smart haar in den greep. Haar
moeder wordt hard en bitter tegen haar, haar man wordt ontrouw, haar kinderen
sterven en dan kwijnt zij zelve weg. Zij gaat niet hopeloos en vertwijfeld ten onder,
neen, als zij sterft licht de glimlach van een uiterste geluk over haar gelaat en zij
prevelt stervend geliefde namen alsof al die geliefden zelf rond haar stonden. Een
zeer schoon boek vol teederheid en tragiek.

Dr. Felix Rutten, Prof. P. Groenen en Dr. Th. Verhoeven, Bijbelsch
Leesboek in twee deelen, met illustraties van Huib. Luns, Uitg. P. Brand,
Hilversum. Per deel gld. 2,50.
In beide boeken wordt geboden Bijbelsche Geschiedenis in den meest aantrekkelijken
vorm denkbaar. De geleerde schrijvers zijn er in geslaagd de stof zoo te behandelen
dat ook grootere studenten er volop kunnen van genieten. Een korte samenvatting,
maar tevens een levendig verhaal, door platen verduidelijkt.

Dr. W. Van Schothorst, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in
twee deelen. Kemink en Zoon, te Utrecht.
Na de vernietigende kritiek in de Warande verschenen op Dr. Mollers' zoogezegde
geschiedenis der nederlandsche letterkunde, kan men de goeie degelijkheid van deze
twee keurig uitgegeven schoolboeken waardeeren. Ook hier wordt een afschuw voor
de ‘weetjes’ en de geleerdheid bekend, maar daarvoor wordt dan ernstigen eenvoud
in de plaats gegeven. En dit wordt zôô voorgesteld dat het weinige wat gegeven
wordt, in plaats van afkeer te wekken door slordige saaiheid zooals bij Moller, bij
de studenten 't verlangen wekt om meer te weten, om meer te lezen. Veronderstel
dat zoo'n verlangen mirakuleus gewekt wordt bij een leerling van Moller, dan kan
dezes handboek hem niets anders wijzen dan de weg naar Roeping en nog eens
Roeping. Schothorst echter motiveert elk oordeel, citeert een massa bronnen die den
studax zoover voorthelpen als hij 't zelf maar verkiest. Hij geeft bovendien een keur
van gebloemleesde stukken die niet uit andere bloemlezingen is geknipt maar
persoonlijk en met een vasten smaak gekozen. In dezen achtsten druk zijn bovendien
eenige mooie en zeer interessante illustraties opgenomen.
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Dr. W.G.N. Van Der Sleen. Vier maanden kampeeren in den Himalaya,
Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
Weinige reisverhalen zijn zoo vlot en zoo boeiend geschreven. Nu had deze auteur
ook een benijdbaar onderwerp. Hij heeft negen maanden lang mee rondgezworven
door Egypte, Arabië, de Roode Zee, Erythrea en Britsch Indië. Maar een tocht van
vier maanden door de Himalaya heeft op hem meest indruk gemaakt. Men voelt dat
van bladzij tot bladzij. Was dit een louter toeristiek exploot? Neen, wij vernemen
dat deze reiziger met zijn zakken vol geologische steenen is teruggekomen en met
een heel herbarium, vogel- en vlindercollecties en wat weet ik meer. Hij weze van
harte gedankt omdat hij ons daar niet het fijne van tracht te vertellen. Want dat zou
saai geworden zijn. Nu heeft hij ons een schat van foto's uit zijn portefeuille voor
den dag gehaald en bij die aantrekkelijke plaatjes vertelt hij levendig en boeiend.
Het is werkelijk de moeite waard en wij wachten belangstellend op de volgende
reisverhalen ons door Dr. Van der Sleen nu reeds beloofd.

Fr. S. Rombouts, Historiese Pedagogiek, tweede deel, negentiende en
twintigste eeuw, Drukkerij van het R.K. Jongensweezenhuis te Tilburg,
gld. 5. Een standaardwerk. En men vraagt zich af waar deze druk docerende en ook elders
druk schrijvende frater Rombouts den tijd heeft gevonden om een zo ontzettend
omvangrijken
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arbeid aan te durven en tot een goed einde te brengen. Want al kondigt de auteur een
derde deel aan, het is hem en ons duidelijk dat dit nauwelijks een vervolg van dit
twede zal wezen, wel ‘een nadere uitwerking van een deel daarvan.’
Dit lijvige tweede deel nu bevat de historiek der paedagogie gedurende de 19e en
de 20e eeuw. De negentiende is de eeuw van het liberalisme en het liberalisme is het
erfstuk van het rationalisme der achttiende en van het positivisme dat al het
bovennatuurlijke, ja zelfs het bovenzinnelijke loochende. De negentiende eeuw wordt
hier genoemd de ‘ontkerstening der kultuur’. Daarop is gevolgd de ontreddering van
het eerste kwartaal der twintigste eeuw en dan de bezinning. Heerlijke bladzijden
weet de geleerde, tevens vlot stylist, te wijden aan de bloeiperiode der katholieke
paedagogiek en haar voornaamste vertegenwoordigers. Frater Rombouts omschrijft
zijn boek als volgt: ‘Groote lijnen der geschiedenis van opvoedkundig denken en
doen in doorlopend verband met de kultuurontwikkeling’. Dit wijst er wel op dat
zijn werk ook voor leeken in het vak is geschreven. Deze leeken zullen het lezen met
groeiende belangstelling en vreugde. Het boek is zeer mooi uitgegeven met 41
portretten buiten den tekst.

Dr. J.J. Fahrenfort, Het hoogste wezen der primitieven, Wolters,
Groningen.
Een studie over het oermonotheisme bij enkele der laagste volken. Een kwestie van
het allerhoogste wetenschappelijk belang, waarover de groote ethnoloog P. Schmidt,
de leider van het tijdschrift ‘Anthropos’, een verrassende en vernuftige theorie
verdedigt. Feitelijk is het tegen deze theorie, die een doodssteek voor het
evolutionisme is, dat schrijver dezer zijn boek heeft geschreven. Wel schrijft hij een
veel belovende inleiding om volstrekt alle apriorisme, ingegeven door een geloof of
door een als een geloof aanvaarde wereldbeschouwing te verwerpen als
anti-wetenschappelijk. Maar zelf ontsnapt hij niet aan apriorisme. De missionarissen
door Schmidt uitgezonden verdenkt hij apriori. Waarom verdenkt hij ook niet de
vrijzinnige onderzoekers. Overigens wordt gaarne toegegeven dat de theorie van
Schmidt op een massa feiten een toch zeer onvaste hypothesis bouwt.

Fenna De Meyer, Vergeefsche vlucht, Hollandiadrukkerij, Baarn.
Een mooie jonge Haagsche trouwt een bejaarden dorpsnotaris. Die man is te braaf
en de dorpsche dames zijn te vervelend. Kortstondig avontuurtje met een uit de buurt
maar de notaris zet het stop. Maar dan ziet deze moeder van twee kinderen een
jeugdvriend weer en zij trekt er met hem van door nadat haar oudste kind eerst
gestorven is. Veertien jaar zwerven in ‘geluk’ en miserie tot de man haar weer verlaat.
Zij keert nu terug naar haar vaderland, op tijd om haar eenig kind in haar armen te
zien sterven. De schrijfster is het met deze ‘heldin’ over de vergeefsche vlucht eens
maar ons overtuigen kan zij niet.
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Diet Kramer, Stans van de vijfjarige N.V. Jacob Van Campen, Amsterdam.
Dit genre meisjes-jeugdboeken schijnt in Holland zijn publiek te vinden. De H.B.S.
is een ‘onuitputtelijke bron’. Jammer genoeg is er zoo weinig varieteit in het geputte.
Gezellige kijkjes in binnenhuisjes en leuke dialoogjes onder H.B.S. stertjes en
bakvisch-liefdetjes. Overigens speelt dit boek in een protestantsch midden.

Zr. Ma. Theresia, Ina; Heintje den bult, resp. fr. 12,50 en fr. 14. - Uitgave
Malmberg's Bosch.
Ieder die de kleintjes tot hun 1e communie moet voorbereiden, heeft al het tekort
gevoeld aan verhalen om het hoogverhevene en innig-heilige zôô voor te stellen dat
het levend en boeiend worde voor de kinderen. In deze twee bundeltjes vinden wij
een schat van vertellingen, betrekking hebbend op de kinder-communie. ZR. Ma.
Theresia heeft een fijne pen en na lezing van deze zeer mooie deeltjes verlangt men
alweer naar nog meer zoo'n godvruchtig werk.

Alfred A. Haighton, Successie, Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden.
Wij raden iedereen af dit boek te lezen.
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Aart van der Leeuw, Ik en mijn speelman, Nygh en Van Ditmar,
Rotterdam.
Het moet een ‘luchthartige geschiedenis’ heeten, dit zwerven om avontuur van den
Vicomte Claude de Lingendres met een reizend speelman. De vicomte wilde ontkomen
aan vaders' dwang. Maar ook de Mathilde waarmee men hem wil doen trouwen
ondervindt dien dwang en slaat evenals hij op de vlucht. En zoo ontmoeten deze
twee elkaar; zonder elkaar te kennen worden zij verliefd... enz.... Het thema is aan
wie weet hoeveel romannetjes en blijspelen in 't fransoos ontleend maar wat doet dat
er toe. Deze luchthartige geschiedenis werd geschreven in een schoon Nederlandsch
vol lucht en licht en lenigheid en kracht. Somtijds een beetje ijl en ja soms wel wat
luchthartig, heel de geschiedenis, voor zooveel taalpracht. Tien bundels gedichten
bevatten nog niet zooveel poëzie als twintig blz. van Van Der Leeuw.

Karl Linzen, Marte Schlichtegrall 2 deelen 16e tot 20e duizend - Uitg. Kosel
und Pustet, Munchen geb. mk. 10, geb. in linnen mk. 12.
Met dezen roman heeft de groote essayist Linzen zich een faam als romancier
veroverd. Karl Muth noemde hem wegens zijn ‘Zug der Gestalten’ een der beste
essayisten der wereldliteratuur. In ‘Marte Schlichtegrall vat deze auteur een probleem
aan dat ten slotte kan herleid worden tot het eeuwige thema: een man tusschen twee
vrouwen, maar dat hij verwerkt op een sterk-oorspronkelijke grootsch opgevatte
manier. De man is hier een scheepsdokter en de twee vrouwen: Marte Schlichtegrall,
zijn vroegere speelgenoote uit de kinderjaren in Brinklage, ‘die graue Stadt am Meer’,
en Donna Leocadia een schoone Braziliaansche. Linzen verheft dit eenvoudige
gegeven tot een conflikt tusschen het Noorden en het Zuiden, plicht en schoonheid,
rust en heimwee, heimat en vreemde landen. Hij is een meester van halve tonen, een
stemmingskunstenaar die dat fijne doordringen tot des herten grond met een ideale
perfectie beoefent. Daardoor echter minder modern, nu de leuze gaat van ‘dynamiek’
en ‘kosmische kracht’ maar wat komt er ten slotte het etiketje op aan? Dit is
romankunst in de mooiste beteekenis van dat woord: actie met een geestelijken
achtergrond en een onpeilbaar vergezicht over de ziel van den mensch en de ziel van
het Leven.

E. Van Handel-Mazzetti, Bruderlein und Schwesterlein, Uitg. Kosel und
Pustet, Munchen.
Het zal wel overbodig zijn ‘Brüderlein uns Schwesterlein’ nog te verwelkomen nu
ze al in 52.000 duitsche exemplaren (de vertalingen niet meegerekend) verspreid,
overal liefste vriendjes van den huize geworden zijn. Van harte wenschen we den
uitgever een spoedige volgende uitgave toe...
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Juliana von Stockhausen, Greif I die Geschichte eines deutschen
Geschlechts. Uitg. Kosel und Pustet, Munchen.
Dit is te weeg een werk als Mann's ‘Buddenbrook’ en Galsworthy's ‘Forsyte Saga’,
de roman van een generatie die gesymboliseerd wordt door de von Greif's. Alexander
von Greif wordt gedreven door het wilde krijgersbloed zijner voorzaten van het een
in het ander oorlogsavontuur. In een avontuur der liefde, zooals het een goed Badensch
officier met groote voorouders past. Een clandestien huwelijk, meer kan het tusschen
hem en het burgersmeisje niet worden. En bij die vernedering moet de schoone
Kamilla Ebenspiel dan nog ondervinden hoe uit den roes der passie geen liefde bloeit.
Onder Napoleon trekt de drieste Alexander uit ter verovering van Rusland, alles
onder de vlag van een cosmopolitisch ideaal. Maar de terugtocht over de Beresina
vermag hem, wel begrijpelijk, te kalmeeren en terwijl hij, onder weg zijn brood
bedelend, naar huis keert heeft hij tijd en rust en ootmoed genoeg om voor het eerste
zijn land te zien en lief te winnen. Dit wordt de kentering tot een gelukkig
huwelijksleven. Er wordt hem een kindje geboren, maar kort daarna sneuvelt hij in
den Elzas. Zijn vrouw gaat nu het oude slot in Odenwald betrekken. Daar zal zij haar
kind opvoeden voor een nieuw, schoon sterk Duitschland.
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Wel wat romantisch, maar de groote adem vaart door het werk. We mogen, bericht
de uitgever, dit jaar het tweede deel verwachten over het geslacht van 1820 tot '70.
Het zal welkom zijn.

Rein Van Zanten, Op dood spoor; De liefde van Eugenius Berg. Uitg. P.N.
Van Kampen en Zoon, Amsterdam.
Het genre dat nu ook in den roman vrijwel heeft uitgediend, zooals het op het tooneel
na Schnitzler uit de gratie is gevallen, het genre van weëige sentimenten rond
ziekelijke passie en abnormale verhoudingen, bloeit treurig en epigoonsch na in deze
twee boeken van Rein Van Zanten. Schnitzlerachtiger gegevens kunnen niet verzonnen
worden dan dat van het vrouwtje dat louter uit behoefte naar sensatie in het saaie
huwelijksleven een amouretje insceneert dat uitloopt op dood spoor zonder één man.
Nog meer van och arme en ik voel me zoo vreemd is de ‘liefde’ van Eugenius Berg.
Eugenius aan eene Hilde die niet zijn vrouw is (natuurlijk niet): ‘Je hebt gelijk, Hilde.
Leven is niet iets buiten ons. Niet iets wat wij langzaam naderen, als een berg, die
stijgt, of een vogel die zingt. Wij stellen onze doelen zelf, wij zijn ons doel zelf,
volgens je meer zuivere begrenzing’. Wat een wijze Eugenius, niet waar. Oh Heer,
geef Eugenius hartstocht, geef hem romantisme, geef hem woede, moed, geef hem
in dat hij zijn ramen moet openzetten, geef hem zijn lach en zijn tranen terug. Ten
slotte, Heer, beneem hem zijn tijd om brieven aan Hilde te schrijven en geef hem
dien om werkelijk te leven.

Fl. Prims, De oorlog van Mijnheer Cobbé, illustr. door M. Pauwaert. Uitg.
N.V. leeslust, nationalestr. 109, Antwerpen fr. 30. In 1876 schreef de Antwerpsche Maatschappij voor Aardrijkskunde als prijsvraag
uit eene historische studie op J.A. Cobbé, den Antwerpschen reiziger-oorlogsman.
Die studie werd tot hiertoe nooit geleverd. De klasseering van het archieffonds der
Generale Indische Compagnie, bewaard op het stadhuis te Antwerpen, deed ze
ontdekken - en zoo krijgen we hier voor het allereerst het omstandig verhaal van een
oorlog die in den naam van ons vaderland gevoerd werd door een handvol Vlaamsche
menschen bevelend aan een 700 man huurtroepen tegen de legers van den Nabab
Jaffar Chan. Deze geschiedenis behelst ontzaglijk veel dat tot hiertoe geheel
onvermoed bleef. Het geheel vormt daarbij een boeiend verhaal waarin voortdurend
het militaire karakter van Cobbé zich afteekent tegen de handelaarsmanieren van
degenen die met hem waren meegestuurd, en het wordt een psychologische roman
zooals slechts zelden met streng geschiedkundig werk het geval kan zijn.
Voor de kennis onzer taal in de eerste helft der XVIIIde eeuw is het een niet te
misprijzen dokument.
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E. Kruisinga, A. handbook of present-day English II English accidence
and syntax, 3 volumes. Kemink en Zoon over den Dom te Utrecht.
Totaal overbodig is hier de gebruikelijke voorstelling van den auteur. De
Amerfoortsche leeraar Dr. E. Kruisinga is, we schreven bijna beroemd in de
schoolwereld door zijn werk over ‘English Sounds’, door zijn ‘English Grammar for
Dutch students’ en meer andere werken over engelsche spraakleer benevens
bloemlezingen uit Engelsche auteurs ten gebruike der middelbare scholen en
gymnasia. Bovengenoemd werk is zijn meesterwerk. Welk leeraar in het Engelsch
aan middelbare scholen kent het niet op zijn duimpje, dit standaardwerk en zouden
er wel veel studenten goed Engelsch hebben geleerd die Kruisinga niet hebben
doorgewerkt. Met algemeenen en uitbundigen lof werden deze drie deelen bij elke
heruitgave in Holland, Duitschland en Frankrijk onthaald sinds 1911 tot heden toe.
Het is nu aan de vierde uitgave die alweer aanmerkelijk verbeterd is, en moge dus
zijn triomftocht door de school voortzetten.

René Declercq, Een wijnavond bij Dr. Aldegraaf, Uitg. Lannoo te Thielt.
fr. 18.
Alles gebeurt in den wijnkelder van bovengenoemden dokter. Het is te begrijpen dat
er flauwe praat verteld wordt over vlaamsch en hollandsch in de literatuur, over
flaminganten
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en politiek, zelfbestuur en Groot-Nederland en vieselijkheden. Dit is een proeve van
een geschrift om Vlaanderen achteruit te helpen. Men sture het terug naar Holland.

Gardonyi Gera, De onzichtbare mensch, vert. Dr. A. Cardijn, Uitg.
Excelsior, Brugge, fr. 15.
Dr. Cardijn is een schat voor Vlaanderen. Hij is de poort waar wij door gaan en in
Hongarije staan, de gids naar een ons vreemd gebleven kultuur, de brug tusschen
Vlaanderen en Hongarije. Door hem leerden wij de hongaarsche literatuur kennen,
vooral Renée Erdos. Hier is nu een kultuurhistorische roman zooals wij er geen ander
kennen. Hij speelt in den tijd van... Attila, op het historisch botsingpunt tusschen de
Grieksch-romeinsche en Hunsche kultuur. De Grieksche slaaf Qeta, secretaris bij
een raadsheer van Theodosius schrijft dit boek. Op gezantschapsreis wordt hij verliefd
op een hunsche prinses, die echter haar hart gesteld heeft op niemand minder dan
Attila zelf. Als de hamer van Europa echter zelf den genadeslag krijgt, laat de prinses
zich in offerande ter dood brengen met de overige dienaars van Attila. Maar dit
verhaal is er blijkbaar alleen om het ontzaglijk historisch tijdsbeeld leven en relief
te geven. Om geen vertaling zijn we Dr. Cardijn zoo dankbaar als om dit groot werk.
Welverdiend succes moge hem beloonen.

Camille Lemonier, Wind op de Molens, vertaald door Antoon Thiry, Uitg.
G.W. Den Boer te Middelburg, Holland.
Het is niet te verwonderen dat de vlaamsche balling Thiry devotie heeft gekregen
voor Lemonnier's ‘Vent aux moulins’. Deze hymnus aan Vlaanderen, de
breedgeborstelde vlaamsche landschappen, de groot gehouden vlaamsche boerefiguren
hebben hem bekoord. Met ‘Un mâle’, dat veel ruwer realistisch is, mag dit boek in
een adem genoemd worden bij de twee werken van Lemonnier die vooralsnog niet
zullen vergeten worden. Thiry heeft het meesterlijk vertaald. Op den buitensten
omslag vermeldt de uitgever niet eens Lemonnier's naam. Wind op de molens door
Antoon Thiry. Inderdaad, zoo'n vertaling heeft haast de verdienste van een
oorspronkelijk werk, maar toch stemt de binnenste bladzijde ons sympathieker omdat
zij den Keizer geeft wat hem toekomt: C. Lemonnier, Wind op de molens, naverteld
door Antoon Thiry.

Rudolf Hans Bartsch, Lukas Rabesam, vert. door Tony De Ridder, tweede
druk, Uitg. Hollandia drukkerij, Baarn, Holland.
Den Oostenrijker Rudolf Hans Bartsch werd vôôr een twintig jaren meer lof
toegezwaaid dan hij nu blijkt te verdienen. In dien tijd was de Heimat-roman druk
in de mode, maar dàt en een vlotte pen waarborgen nog niet den eeuwigen roem. Nu
is een der latere werken, Lukas Rabesam, door de Hollandia drukkerij opgenomen
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in de reeks ‘moderne klassieken’. Zoogezegd heeft Bartsch hier een modern religieus
probleem aangepakt. Maar dan op een vrijzinnige manier. ‘Hoe twaalf moderne
menschen God zochten’ heet de ondertitel, maar het lijkt meer op een bespotting van
den modernen geloofshonger en Lukas Rabesam, ‘iemand die juist in dezen tijd zoo
vast en innig aan God geloofde’ lijkt zelf een bespotting van de Christusfiguur. Er
wordt hier in den duik en onder voorwendsel van geestigheid zoowat met alles gespot.
‘Hooger geluk dan in zijn aarde te rusten, bestaat er ten slotte toch niet voor een
mensch. ‘Dat is het credo van Hans R. Bartsch. En aan het slot blijkt waarom hij
Lukas Rabesam en de twaalf niet te ernstig heeft opgenomen: ‘Het was bijna of Lukas
Rabesam vergeefs had geleefd. Of slechts als een droom. Een droom dien elke zuivere
mensch wel eenmaal droomt. En waaruit in dezen rampzaligen tijd onherroepelijk
een ieder moet ontwaken.’

Jérome K. Jérome, Paul zoekt zijn weg, De man in het grijs. Uitg.
Hollandia drukkerij, Baarn.
Ten slotte heeft J.K. Jérôme, de onvergelijke humorist van ‘Three men in a boat’
(om niet te spreken van den hond!) ook zijn lach niet volgehouden. Hij is zeer ernstig
geworden. Met een woestheid die men graag van hem duldde, met een weemoed die
bij hem
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ontroerend was, is hij gaan schrijven rond het oudste en nieuwste gebod. ‘Let there
be Love’. Daarna had hij het tegen den rijken jongeling: indien gij volmaakt wilt
zijn, ga en verkoop al wat ge hebt en geef het aan de armen. En de kapitalisten konden
't snuiven! Maar bovengenoemde twee werkjes dateeren uit den vroolijken tijd toen
Paul zijn weg nog moest zoeken. In het vreemd land helpt hem de man in het grijs
daarbij. Voor den Paul uit die dagen bestaan er wel vele levensvragen maar geheel
in het reine is hij met deze vragen niet. De hoofdzaak is dat hij over zich een
hemelsche voorbeschikking weet hangen om eenmaal een beroemd schrijver, een
kunstenaar te worden. En de groote vraag der liefde doet zich aan hem voor onder
den vorm van een beminnelijke en zuivere verwachting dat eenmaal de prinses met
gouden lokken, hemelsche oogen en angelieke stem vôôr hem zal staan: Hier ben
ik, mijn prins, neem deze hand en over de wolken en door de hemelen leid ik u naar
het paradijs dat God de Vader sedert alle eeuwen voor ons in gereedheid heeft
gebracht. Intusschen echter zijn aardappelen, brood en jam noodig om dit
afwachtingsnoviciaat in goede gezondheid door te maken en dit verplicht dus den
naieven Paul in aanraking te komen met de aardsche dingen als daar zijn: een
verzendingskantoor, een hospita, een kosthuisgezelschap, een beroemd artist, een
journalistenbureau en zoo meer. Maar nu: lees en glimlach...

Antoon Coolen, De rauwe grond, Hun grond verwaait, Jantje den
schoenlapper, Uitg. De Waelburgh, Blaricum.
Ziehier de brabantsche evenknie van Herman De Man. Antoon Coolen debuteerde
in Roeping met ‘Jantje den schoenlapper en zijn weensch kiendje’ en wij lazen dit
dun verhaaltje met een nieuw plezier. Dit was nu de gedroomde middelweg tusschen
onverstaanbare dialect en al te plechtige boekentaal. Misschien had Timmermans
wel het recept geleverd. In elk geval is hiermee de sleutel tot den heimatroman
gevonden. Elke streek zal haar eigen literatuur krijgen, een zoo eigene als nooit het
algemeen Nederlandsch kan bieden. De ziel van Brabant leeft in deze taai zooals in
de personagen en eerst dan als men een bladzijde van Antoon Coolen overzet in
boekentaal, begrijpt men wat al schoonheid van thans in zoo'n algemeene
Nederlandsch te loor zou gaan. Bovendien is dit dialect met geen verwijt te treffen
daar het verstaanbaar is en in al zijn fijnheid te genieten door ieder wiens moedertaal
het Nederlandsch is. Als verhaal is Jantje de Schoenlapper, zooals gezegd, al te
dunnetjes. Maar in de twee andere boeken van langeren adem heeft Coolen zijn trant
en vaste manier gevonden. Vôôr een week lazen wij Herman De Man's ‘Wassende
Water’ zoodat een vergelijking zich onwillekeurig aan ons opdrong. Zij viel met
beslisten doorslag in 't voordeel van den Brabander uit, die vergelijking. Voor De
Man's éénen held, met een ten slotte weinig regionalistischen eigenaard en een
‘geestelijke evolutie’ die tot het bekende cliché kan herleid worden, krijgen we bij
Coolen verscheidenheid van typen, een volle brok brabantsch dorpsleven. Vooral
‘Hun grond verwaait’ is geslaagd. Epiek en beschrijving houden, goed
geproportioneerd, het werk in evenwicht. Het rijst boven zijn eigen geval uit en
wordt, in stee van een brabantschen roman, de roman van Brabant. Voor Antoon
Coolen is een schoone toekomst weggelegd als hij maar één gevaar weet ôm te gaan:
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de dialectische mooischrijverij. Niet dat hij er zich nu reeds aan bezondigt, maar het
zal er van afhangen of hij den groei van zijn ongewoon talent meer naar innerlijke
levensverdieping dan naar technische verbekwaming zal weten te leiden. Hij is er
de man naar om het goede pad te kiezen en te houden. Wij volgen zijn werk voortaan
met alle sympathie en belangstelling.

Jérome en Jean Tharaud, De schaduw van het Kruis, vert. M.J. Premsela,
inleiding prof. G. Cohen. Uitg. Hollandia drukkerij te Baarn.
De Zionisten zijn over de Tharaud's niet te spreken. Sla ik er Siegfried van Praag's
‘West-Joden en hun letterkunde’ op na, dan moet ik gelooven dat deze gebroeders
thans reeds vervallen zijn tot ‘antisemitische journalistiek’. De inleider gelooft ‘dat
zij ons nu zullen toonen de onmacht om langs politieken weg een tweeduizend jaren
ouden droom te verwezenlijken............ en dat er hun (de joden) niets anders overblijft
dan te sterven ôf zich op te lossen in de menigte der volkeren. Assimilanten dus.
Maar Goddank, hier in de schaduw van het Kruis wordt nog niet aan politiek gedaan.
De Gallicische Joden drijven er hun negatie, debatteeren heftig over casuistiek,
dompelen onder in hun ritueele baden,
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schrijven hun Thoura, huwelijken hun kinderen uit en ondergaan christene smaad
en schimp. Een derde van het boek verhaalt ons hoe een nieuwe Thoura besteld
wordt, hoe dit aanleiding wordt tot een huwelijk, hoe het kind uit dat huwelijk ééns
een Christus-beeld heeft bezien en daaraan sterft. De twee andere derden zijn een
meesterlijk gestyleerde studie van het leven der Joden in Oost-Europa. A la Flaubert.
Maar boeiend, poëtisch, interessant en alleszins aan te bevelen.

Petrea Vallerin, Der Kurier der Konigin, Kôsel und Pustet, Munchen mk.
3.
Een mooi boek uit de serie Rast und Feiertag, een ontspanningsboek. Het verhaalt
hoe de ridderlijke, edelmoedige hoveling en koerier van hare Majesteit de koningin,
in de dagen van Lodewijk den dertienden, een samenzwering tegen den staat en een
gruwelijke misdaad verijdelt. In zijn genre een goed en boeiend boek met suggestieve
illustraties.

Des sel. Abtes Aelred von Rieval Buchlein De spirituali Amicitia, ubersetzt
von Karl Otten. Kôsel und Pustet, Munchen.
De zalige abt Aelred von Rieval was een engelsche monnik die leefde in de 12e eeuw
en de Franciscus van Sales van zijn tijd was. Dit is een wonderlijk boeksken, zeer
verheven van gedachten fijn van geest en zoo heel menschelijk - in den goeden zin
natuurlijk - van gevoel. Motto: wie in de vriendschap blijft, blijft in God en God in
hem. Na zooveel eeuwen is dit werkje nog hoogst aktueel.

Heinrich Luhmann: Die Abendstube, Kosel und Pustet, Munchen, mk. 5.
De fijne dichter Luhmann is, blijkbaar in verloren uren, de herinneringen uit den
verren kindertijd gaan napluizen. Er waren lange avonden en in huis was er altijd
iemand die mooi vertellen kon, de oudsten vooral. Rond de lamp en in de schemerige
hoekjes zitten beweegloos al de huisgenooten, ja ook dikwijls de buren. Vreemde
vertelsels vol fantasie en weemoed en rust en humor. Misschien werd het toch niet
zoo mooi verteld als het hier staat en is de knaap Luhmann later nog de beste verteller
van het huis gebleken - met de pen.

Niklaus Schwarzkopf: Das domkind, Fuhrer-Verlag, Munchen Gladbach.
Van den Rijnlander Schwarzkopf kenden wij reeds van vroeger een zeer mooi boek
Judas Ishkarioth. Dit is een rhijnlandsche novelle van een Domkindje dat op Kerstmis
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geboren werd en op Kerstmis sterft, een kind dat geen kind was maar een engel en
‘deze wereld kan met geen engelen meer om!’ Een zeer fijne novelle.

J. Kessel en Syrie. - Kra, Paris. - 20 fr.
Een mooi uitgegeven boek, aangenaam om lezen, juist het gepaste boek om een uur
genoeglijk te slijten. De toestanden worden in weinige woorden geschetst, door
iemand die kan zien en verstaan, de menschen met weinige trekken getypeerd, het
land sober maar kleurvol geschilderd, de tekortkomingen, de kortzichtigheid van de
Fransche regeering met enkele energieke woorden aangeduid en gehekeld.

Paul Cazin - Bestiaire des deux Testaments (Coll. Ars et Fides). - Blond
et Gay. - Paris. - 12 fr.
De Walvisch van Jonas, de hond van Tobias, St. Pieters' visch, St. Hieronymus'
leeuw, de wolf van Gubbio, en menigandere dieren komen hier aan de beurt. Een
boek zoo echt op zijn Paul Cazin's: eenvoudig, gul, pittig, oorspronkelijk, soms wel
wat kinderachtig, maar toch wel pleizierig om lezen; zoo iets om in handen te nemen
als men vermoeid is.
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Inhoud van Tijdschriften.
LA REVUE GENERALE. Vte Charles Terlinden: L'Irlande et la Belgique dans le
passé. - H. Taine: Les Francais n'ont pas le génie épique. - Carlo de Mey: Vers la
réforme des impôts. - Bouzinac-Cambon: Le domaine abandonné. - Henriette
Charasson: Deux petits hommes. - G. Virres, Henry Bordeaux, Léop. Levaux, Edm.
Fleg en Jean Balde: Une enquête sur le roman. - Chroniques: La vie religieuse, Les
lettres, Au fil le jour, La politique. - Notes critiques.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (1 mars) Jacq. Rivière: En marge de
l'Allemand. - André Malraux: Les conquérants I. - P.J. Jouve: Du paradis perdu. Jacques de Lacretelle: Un chapitre retrouvé d'Armance. - Franz Kafka: La
métamorphose, (fin). - Isadora Duncan: La rencontre de la Duse et de Gordon Graig.
- Propos d'Alain. - Réflexions sur la littérature par Albert Thibaudet. - En marge de
la trahison des clers, par Julien Benda. - Spectacles par Jean Prévost, - Notes:
Littérature générale, La poesie, Le roman, Lettres étrangères, Les arts, Revue des
livres, Revue des revues, Divers.
LE NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (1 avril) Albert Thibaudet: Réflexions sur
la politique. - Odilon-Jean Perrier: La maison de verre. - Jean Cassou: Max Jacob et
la liberté. - Max Jacob: Lettres avec commentaires. - A. Bréal: Cheminements. André Malraux: Les conquérants II. etc.
LA REVUE BELGE (15 mars) F. Van Langenhove: L'accord commercial avec la
France. - Oscar Wilde: L'anniversaire de l'Infante (Nouvelle). - André De Toledano:
Nation et Religion. - Emile Chardome: Poemes. - Bruno Spampanato: Mussolini et
la Nouvelle Italie. - Sonio Sadoul: Maurice Barrès, étudiant en droit. - Maurice
Thomas Les Sciences Naturelles: Les araignées. - Jean Nesmy: La Quinzaine littéraire.
- La quinzaine Anecdotique.
LA REVUE BELGE (1 avril) Hugh Walpole: Le bloc d'ambre rouge I. - Marlo de
Campos: La Flandre et le Portugal dans l'histoire. - Abbé Moreux: La pierre
philosophale et la chémie moderne. - Ger. Harry: Sensations et impressions de
journaliste. - J.L. Pertz: Comment je fus mariée. - G. Picard: Jules Verne. - Paul Prist:
Lettre de Paris. - Albert Giraud: La quinzaiene littéraire.
LE RENAISSANCE D'OCCIDENT (avril) Mes souvenirs d'Anvers: André Baillon
- Rubens devant l'histoire: M. Hollenfeltz. - Invités: René Vaes. - Rafaël Lafon Poète
Andalou: Max Decauville. - Les oeuvres Belges: Gaurige - securion... parle de... Un peintre par mois: F. Steurs... parle de... - Lettres étrangères: Camille Pitollet,
Aimé Lami, A. Schneeberger. - Chroniques.
DER KATHOLISCHE GEDANKE (Hft 2) Denken im Geiste: Thaddaus Soiron von mittelalterlichen Frömmigkeit: Karl Eschweiler - Das Thema der weltgeschichte:
Bernhard Rosenmöller - zum Problem der Wieder vereinigung in Deutschland: P.
Hugo Lang. - Stigmatisation und das Rätsel von Kommersreuth in psychologischer
Beurteilung: Aloïs Mager. - Die Einheit der Ehe: Dalmatino Sertillanges - Unsere
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pädagogischen Nöte: Arnold Bergmans - Römischer Brief: Emmerich David. Mitteilungen.
HOCHLAND (april) Der standestaat des Solidarismus: Dr. Eugen M. Kogon. - Um
die dritte Stunde: Ruth Schaumann. - Vom Christlichen Eigentumsrecht: Dr. Matthias
Laroo. - Der Sünder: Richard von Schaukal. - Der moderne Künstlermensch und der
Christliche Kunstler: Reinhold Lindemann. - Das Schweiztuch der Veronika: Gertrut
von le Fort. - Uber Sprache und Schrifttum: Dr. Bernhard Rang. - Kritik - Rundschau.
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OPBOUWEN (Maart) Aan de Lezers! - Over Maritain's Primauté du Spirituel - De
Architectenkern ‘De S’: H.H. - De Artistieke ontwikkeling der bouwkunst in België
sedert 1900: P.J.J. Verbruggen. - Architectuur in wording: H.H. - Tentoonstellingen:
V.S. - De nieuwe franse voortbrengst: K. Dekeukeleire. - De Beethoven-Herdenking:
K. Albert. - Isadora Dunkan: K. Albert. - Na een voorstelling van ‘Der Blaue Vogel’.
- Bij E. Zola's herdenking: G.H. - De ‘Zuivere Poëzie’. - Charles Mauras in het
gedrang - uit ‘Frontières de la Poésie’: J. Maritain. - Bij iedere rubriek: berichten boeken - tijdschriften - Illustraties.
VLAAMSCHE ARBEID (afl. 1-2) Het nieuw Pantheon: Paul Ligeti. - Ver Verschiet:
Gaston Burssens Inkeer. - De Mageren: Felix Timmermans. - Zomernacht: Jan van
Holder. - Tony Bergmann (2): Dr. van der Hallen. - Vier Proza's: Paul van Ostayen:
Het Dorp. - De Lift: Frank van den Wijngaert. - De Oplossing van het vraagstuk der
nationaliteiten in de sovjetunie: Dr. G. Schamelhout - Kronieken: Nederlandsche
Letterkunde: O.D. - Duitsche Letterkunde: O.D. - Wijsbegeerte: H.J. De
Vleeschhouwer - Beeldende Kunst: Jozef Muls. - Geschiedenis: Dr. H.J. Elias. Muziek: K. Albert. - Bouwkunst: E.L. - Nationalisme: J.J. van der Wey. Bibliographie.
DE GIDS (April) Storm: William Shakespeare vert. Mr. M. Nijhoff II. - Vers: G.
Achterberg. - Verzen uit Davos: Anthonie Donker. - Verzen: J. Slauerhoff. - Sonnet
van burgerdeugd: E. du Perron. - Wat doen wij voor onze wegen?: P.H.A. Rosenwald
I - Renan: Johannes Tielrooy (slot). - Van Marx tot De Man: Mr. D. van Blom. - De
psychologie van het socialisme: Hendrik de Man, vert. E.J. Brouwer. - Een leelijk
oordeel over Nederland: R.A.D. Cort van der Linden. - Hendrik Antoon Lorentz, in
memoriam Dr. P. Zeeman. - In memoriam Jan Toorop: R.H. Roland Holst. - In
memoriam Jan Toorop: Kasper Niehaus. - Henriette Labberton - Drabbe +: Mr. J.C.
Bloem. - Bij het lezen van een Nederlandsch boek: M.J.C. Bloem. - Bibliographie.
ROEPING (April) Passio-Pascha: Gerard Knuwelder. - In het bed van de doode:
Willem Ten Berge. - Een val I: Th. De Jager. - Henri Massis en het Oosten II: Léopold
Levaux. - Drie schoolversjes: Mina Proost. - Tooneel: Hans Klomp. - Mechtild de
Begijn: M. Molenaar M.S.C. - De Brugsche Week III (slot): Dr. W. Geerts. Boekbesprekingen.
NU (April) Multatuli afgemaakt: Herman Poort. - Parijsche Levens: Andries de Rosa.
- China ongereed: Joh. W. Schotman. - ‘Golems’: Joseph Gompers. - De oude Spiegel:
Lode Baekelmans. - Mijmeringen van een Godzoeker: A.M. de Jong. - Over
Montherland: Prof. Dr. P. Valkhoff. - Gedichten: Mr. J. Ali Cohen. - Restif de la
Bretonne: Dr. Paul Kenis. - Aanteekeningen: M. Stenhuis. - De ontwakende neger:
M.J. Vonk. - Cirkeltjes: Krelissie Wrakeling. - Judas: Jan H. de Groot. - Mannetjes
in de teekenfilm: Martin Permys. - Najaar: D. de Jong Jr. - Zigzags: Israël Querides.
AVONTUUR (M. 2) Twee Gedichten: P. van Ostayen. - Ieder zijn knelling: E. der
Perron. - Met Gitaarbegeleiding, Tweede Fantasiea: Charlie Chaplin en de Revolutie:
G. Burssens - Romanische Café: H. Marsman. - Het Spookslot, Man en Paard,
Stadspanorama: K. Blijstra. - Amoureuse Kwatrijnen, Het Noodlot, Het Einde van
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den IJdelen Man, De Insectoloog in Bed, Portretstudie W.N. Dinger. - Teekeningen
van C. Roelofsz en K. Postma.
DE STEM (April) Jan Toorop: Just Havelaar. - Bar-Abbas of Het Lijden: P.H. van
Moerkerken. - De Faun: Theun De Vries. - Het Moderne Russische Tooneel; Albert
van Dalsum. - De Anti-Nu beweging: Dirk Coster. - Aanteekeningen: De
Kinderkrijgsraad: Dirk Coster. - Tooneel: Dop Bles.
BOEKZAAL (April) Godsdienst en Apologie. - Opvoedkunde en Wijsbegeerte. Romans en Ontspanningslectuur - letterkundige Geschiedenis - Land- en Volkenkunde
- Natuurkunde en Nijverheid - Sociale en aanverwante Wetenschap - Voor de Jeugd
- Ontvangen Boeken.
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BOEKZAAL (15 April) De Wereldproblemen van dezen tijd: René Klinkenberg. Tweeëerlei Wereldbeschouwing: C.R. Vullings M.S.C. - Dreiser's the Financier: Dr.
Raph. Kreemers. - Het herstel van St. Willibrorduskerk: Prof. Dr. H.F.M. Huybers.
- Fransche Historiographie. - Volgens de Wet: Herluf van Merler. - Uit Boek en
Blad. - Verscheidenheden. - Correspondentie.
DE NIEUWE GIDS (April) In Memoriam Jan Toorop: L. Van Deyssel. - Afscheid
van Jan Toorop: Hein Boeken - Schetsen en Beschouwingen: L. Van Deyssel. Binnengedachten: Willem Kloos. - Sonnetten: Hélène Swarth. - De Vischvrouw:
Jac. van Looy - Toch tot haar doel J. De Meester. - Een aanslag op de Nederlandsche
Taal: Alfred A. Haighton. - Fransche Letteren: Frans Erens. - The Misel in the
Netherlands: J.A. Russell. - Verzen: E.M. Jaarsma-De Lang. - Jan Veth en Willem
Kloos: Willem Kloos. - Buitenlandsch overzicht: Maurits Wagenvoort. Bibliographie: F.S. Bosman. - Bibliographie: Frans Erens. - Feiten en Fantasieën
(Damesrubriek): Jeanne Kloos, - Reyneke van Stuwe.
DE VLAAMSCHE GIDS (Nr. 7) Jan Frans Willems en de Belgische Omwenteling:
Dr. Rob. Roemans. - De Reis van Albrecht Dürer in de Nederlanden: H.N. van
Kalken. - Moderne opvoering en Lucifer: Hugo van Walden. - Hollandsche Letteren:
Dr. Franz De Backer. - Onderwijs en Opvoeding: H. van Tichelen. Boekbeschouwing.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE VOOR TAAL EN LETTEREN. (Dec.) Vergadering van 21 December
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[1928/6]
Charles Dickens.
door M.E. Belpaire.
‘Iedereen erkent de ontzaggelijke scheppingskracht van Engelands meest populairen
schrijver. Met ontelbare typen heeft hij zijn vaderland, ja het menschdon verrijkt wel eens vervallend in caricatuur, wordt hem soms verweten; maar dan leven toch
die caricaturen voor alle komende tijden. Een kort oogenblik scheen de glans van
Dickens' roem te willen tanen. - 't Was de droevige periode der “modernen”, der
“decadenten”, van de kunstmatige letterkunde om de letterkunde, van het koesteren
van den enkelen vorm en het totale veronachtzamen van inhoud, gevoel of gedachte.
De letterkunde hield zich afgezonderd van het leven, en Dickens is een levenschepper
bij uitmuntendheid. Maar thans is zijn populariteit voor goed gevestigd. Uitgaaf op
uitgaaf van zijne werken verschijnt. Gretig wordt hij gelezen, niet meer door de
tijdgenooten, die zijne voortbrengsels verslonden naarmate zij in 't licht kwamen,
die met hem naar willekeur schaterden en weenden, maar door een ander geslacht,
kouder, onverschilliger, meer bezadigd redeneerend. Voor goed is Dickens in bezit
van zijn roem, en niet Engeland alleen viert de grootheid van den schrijver die den
7en Februari 1812 het eerste levenslicht zag’.
Zoo schreef ik juist zeventien jaren geleden, in Mei 1911, in een inleiding tot een
studie over Dickens als dichter. Tusschen heden en toen gaapt de kloof van den
wereldoorlog. Zeden, levensaanschouwing, standaard van gedrag schijnen
omgewenteld; er is een ontwaarding geschied van vele waarden. Toch blijft de mensch
wat hij was, onveranderd, onveranderlijk - The Everlasting Man van Chesterton's
geniaal boek.
En in 't hart van zekere getrouwen is de liefde blijven leven die geboren werd uit
erkentenis en bewondering. Wat heb ik Dickens niet te danken, van mijn prilste jeugd
af! Welk onwaardeerbaren schat van veredelende aandoeningen haast stijgend tot
de sfeer van het gebed.
Lange jaren heb ik de gedachte gekoesterd voor mijn voorgeliefden
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schrijver te volvoeren wat ik voor Beethoven had gedaan: hem te bestudeeren onder
al zijne uitzichten, in al de karakteristieke onderdeelen van zijn werk.
Dickens en Beethoven? Wat hebben zij gemeens? De toonreus is een titan, een
geweldenaar; heel de menschelijke emotie huist in zijn hart en zingt in zijn klanken
in ontzaggelijke grootschheid. Het leven eeuwig en tijdelijk, heeft hij in pand. Maar
zijne ziel alleen is 't tooneel van alle passie of aandoening. Een lyrieker bij
uitnemendheid is hij.
Dickens, integendeel, levenschepper als geen een, strooit leven buiten zich zelf,
in de bijna ontelbare typen die hij gestalte gaf. Leven is bij de twee genies de bron;
maar de wijze waarop dit leven zich uit verschilt grondig. En toch is er gemeenschap
in de bijna goddelijke ingeving en in de stijging tot het goddelijke dat alle
echt-menschelijke kenmerkt.
Er is een tweede gelijkenis: het totale verachten van al wat louter stoffelijk en
vergankelijk is, en het reine geloof in de hoogere waarden: deugd, geestelijke
grootheid, schoonheid, liefde.
In de volgende bladzijden hoop ik te toonen hoe Dickens verdient op den hoogsten
top te staan in de dankbaarheid van het bewonderende menschdom.
Mei-vooravond 1928.

I.
Dickens' vrouwenbeelden.
Dickens' kunst is een kunst van liefde. En die liefde heeft hij in zijn vrouwenbeelden
tot levend ideaal herschapen.
Beethovens wijde hart heeft zijn liefde bezongen in wonderbare adagio's. De
adagio's van 't Dickens-werk zijn die vrouwenbeelden, even rein, even poëtisch-schoon
als het Beethoven-lied. Dora en Agnes, Florence Dombey en Little Nell, Milly in
The Haunted Man, Marion en Grace, in The Battle of Life.
Beethoven zocht zijn vrouwelijk ideaal in de werkelijkheid: de Unsterbliche
Geliebte. Dickens heeft de schoone vrouwenfiguren die in zijn leven traden omweven
met den idealen glans en den toover van zijn herscheppenden droom. Little Nell
verbeeldde voor hem de jeugdige schoonzuster, Mary, plots aan zijnen haard
gestorven, in zeventienjarigen bloeitijd, en nooit door hem vergeten. De smart, den
angst die hij onder-
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ging toen hij de jonge heldin van zijn roman moest laten sterven, waren eene
herinnering van zijn lijden bij haar dood. Voor alle lijden is liefde de balsem, en
liefde is iets onsterfelijk. De geliefde kan sterven, maar de liefde niet. Beethovens
schoone was reeds gestorven voor haar dood, door haar wispelturigheid en ontrouw.
Heete tranen leekten op de wangen van den titaanschen toondichter, die dreigde te
bezwijken onder zijn smart.
De vrouwen door Dickens' genie geschapen, zijn een vreugd voor alle tijden.
Weldoende, troostend, staan zij daar - beelden van liefde - onsterfelijk in hunne
schoonheid.
Ik zie ze voor mijn geest voorbij schuiven; zoo verscheiden en afgewisseld als het
leven zelf - dit bonte, wemelende leven in den hoogeren eeuwigheidsglans van
Dickens' kunst.
Toch treden zekere figuren naar voren met dwingender bekoring. In David
Copperfield heeft Dickens zijn meesterstuk geleverd. Niet alleen geeft hij daarin het
algemeen-menschelijke leven, en wel op eene wijze door geen ander werk van fictie
evenaard, maar de persoonlijke ervaring, de zelfbeleving der toestanden door den
schrijver schenkt aan het werk een ondertoon van emotie die voortdurend aangrijpt
en treft. Met zijn eigen hartebloed is dit onsterfelijk boek geschreven.
Eenig is het dan ook in heel de rij zijner werken. Eenig ook zijn de vrouwenfiguren
die er in leven: de speelzieke Dora - ‘my child-wife’ - trippelend over de groene
zoden, achteloos voor 's levens ernst, onbereid, onbezonnen. Een bloeike - ‘Little
Blossom’, wordt ze door Aunt Betsey genoemd, en voor haar jeugdige frischheid
toomt de verharde en ontgoochelde tante haar scherpheid in. Maar de eerste rukwind
knakte Little Blossom in zijn bloei.
‘Blind! Blind!’ riep eens op de straat een bedelaar achter David. Het was of hij de
stem van zijn eigen geweten hoorde. Ja, het was dwaas geweest om zijn leven aan
dat broze wezentje te binden. Niets had zij van een levensgezellin. Een sierplantje
was zij, niet de sterke stam die, wortelend in den grond, takken en twijgen uitschiet.
Als kinderspel hebben zij samen 't leven aangevat, maar het leven is geen spel ‘Blind! Blind!’ - En toch, hoe roerend, hoe aandoenlijk is die lenteliefde tusschen
beiden! Welk een atmosfeer van reinheid, van poëzie rondom dat beeld van het jonge
vrouwtje, dat kwijnt bij de eerste aanraking van een harder lot. - Hooge kunst!
Verhoogd leven! Zuiverheid in eenvoud. Idealiseering van het tijdelijke tot de sfeer
van het eeuwige.
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Hoe bekoorlijk ook, toch is Dora slechts eene episode in dat ‘David Copperlfield,’
zoo zwanger van leven. De ware heldin van het werk, de echte, ideale vrouw daarin
is Agnes - de edele en trouwe, de stille en weldadige, de heilige in zachte tinten op
het gekleurde glasraam des levens. Als knaap heeft David ze leeren kennen in het
stille huis, waar zij met den sleutelbos aan haar gordel, huishoudster speelt voor den
verweduwden vader, hem met liefde en zorgen omringt. Als een zuster heeft de
opgroeiende knaap haar bemind. Stond dit wellicht het liefdegevoel in den weg? Of
moest hij te hoog tot haar opstaren? Hij raakte gevangen in den toover van Dora's
jonge liefde. - en wat is die kinderlijke liefde tusschen de beiden iets verrukkelijk
moois! David had de stille liefde der steeds trouwe vriendin onachtzaam terzij gelaten
en slechts door de enge poort der smart zou hij ingang vinden tot het diepere leven
der liefde. Is dit niet de echt-menschelijke weg? - Zoo menschelijk omdat hij door
God zelf werd betreden.
Zoo staan die twee vrouwenbeelden naast elkaar; ieder het ander verhoogend in
schoonheid.
En rond hen zoo veel andere.
In de eerste plaats, Little Emly. Bij de ‘kinderbeelden’ hoort eerst haar figuurtje.
Daar vinden wij haar straks terug; maar als jeugdig meisje wedijvert hare
bekoorlijkheid met de meest boeiende. En haar val - in de strikken van den
egoïstischen Steerforth, den verleider - treft en pijnigt ons hart als een persoonlijk
onrecht en leed. Zij was zoo argeloos en zacht! Zij was zoo koesterend koket in haar
onschuldige teerheid voor den ouden bonk: Mr. Peggotty, voor zijn lompen neef,
Ham, haar verloofde sinds de kinderjaren. Ook op haar is David verliefd, wanneer
hij als kind naar Yarmonth komt, en ze slenteren samen langs het strand, als een paar
vrijertjes, zegt Mr. Peggotty, in de vreugd en de bewondering zijns harten. Alles rond
hen ademt onschuld en poëzie - de wijde oceaan, de lokkende levenszee... En later
de verleiding door David zelf aangebracht - want Steerforth is zijn vriend.
Hartverscheurend is de episode, en als de smartelijke kreet van eigen leed. Maar hier
ook alles teer, alles in een waas van poëzie. Geen stootende tafereelen. Enkel het
medelijden, de bermhertigheid van den vergevenden oom Peggotty, onvermoeid in
zijn zoeken achter 't verloren lam en het koesterend aan zijn borst vleiend, wanneer
hij het wedervindt. Verheerlijking der hoogste zielsaandoeningen: loutering,
vergeving, toewijding. Ook Ham sterft in het tempeest dat Steerforth's
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lijk terug op 't strand werpt. Hij waagde zijn leven om het leven van zijn ergsten
vijand te redden. Tot hooge tragiek rijst eens te meer in dat deel de diepe
levensbeteekenis van 't overheerlijk werk.
Annie Strong hoewel niet een der hoofdpersonen, is ook een zoet vrouwenbeeld.
Zeer jong werd zij uitgehuwd door een berekenende moeder-‘The old Soldier’, noemt
Aunt Betsey Mrs. Markham - aan een man die haar vader had kunnen zijn. Dr. Strong
is een oude geleerde met het argeloos gemoed van een kind. Zijne jonge vrouw
vertroetelt hij als een teergeliefde dochter en vraagt zich niet eens af of dat jonge
hart niet voor jeugdiger liefde heeft geklopt. - Hij huwde om de onbemiddelde dochter
van een vriend onder een veilig dak te brengen. - Jack Maldon, een neef van den
‘ouden soldaat’, met Annie opgegroeid, is verliefd geraakt op hare bekoorlijkheid
en meent, nu zij aan den haard zit van den eerbiedwaardigen doctor, zijn
familierechten te doen gelden en Annie in flirtagie - of erger - te lokken. Als eene
beleediging wijst de jonge vrouw dit af; zij wil den bejaarden echtgenoot geen zorg
of kommer geven. Over haar hoofd blijft evenwel de schaduw der verdenking hangen.
Niet in 't gemoed van den vredigen Dr. Strong, maar in dat zijner vrienden, onder
ander van Agnes' vader, notaris Wickfield.
Een der mooiste tafereelen van het boek is wanneer zij, geknield voor den ouden
echtgenoot, alsof zij schuldig was, maar gansch vlekkeloos en trouw, hare liefde
uitspreekt voor den edelen man die haar in beschutting nam. Steeds heeft zij hem den oudere - vereerd; maar nu is zij wezenlijk zijn levensgezellin geworden; want
de liefde wischt alle jarenverschil weg. ‘There can be no disparity in marriage, like
unsuitability of mind and purpose,’ zegt zij voor de vergaderde vrienden, waaronder
David. Hoe blijven die woorden smartelijk voortruischen in David's gemoed! Ook
nog een ander woord door Annie Strong uitgesproken: ‘The first mistaken impulse
of an undisciplined heart’. Zij wist er aan te weerstaan; hij gaf er aan toe.
't Is na het hooren van die heugelijke verklaring tusschen de schuldelooze Annie
en haar vertrouwenden man, dat David huiswaarts keerend den bedelaar hoort roepen:
‘Blind! Blind!’ - En hij spoedt naar de sponde van zijn reeds kwijnend en dra stervend
‘kind-vrouwtje!’
Al deze vrouwenbeelden in David Copperfield dragen nog de schoone
bekoorlijkheid der jeugd. Dan volgen andere, rijper, bejaarder, doch niet minder
treffend in zedelijke schoonheid: de origineele Betsey Trotwood, David's tante, die
als een verschijning binnenvliegt bij zijne geboorte,
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en even bliksemsnel verdwijnt, als zij verneemt dat hij niet het dochterke is dat zij
verwachtte en met haar naam bedeelen wou. Later zal zij, vol wroeging, zich het
ongelukkig neefje aantrekken, ondanks de teleurstelling die hij haar deed ondergaan,
en zij zal als een bejaarde moeder voor hem zorgen.
Maar in opzicht van toewijding, onbaatzuchtige liefde, staat niemand hooger dan
Peggotty, de trouwe meid van moeder en kind. Reeds voor Davids geboorte is moeder
weduwe geworden. Op Peggotty steunt nu de jonge vrouw. Peggotty is de toeverlaat
van den zoo vroeg verweesden David, in het tweede huwelijk zijner moeder tot
kind-martelaar geworden. Eene schoonheid is Peggotty niet. Het vaste vleesch van
hare naakte armen is zoo rood en blinkend dat David, als kind, zich afvraagt waarom
de vogelen er niet komen aan snoepen, als aan een roode vrucht. Lomp en vierkant
is zij, maar welk een gouden hart! Zij leeft voortaan voor die aangenomen familie;
en nooit vergeet zij hare ‘lievelinge’, - Davids moeder - zelfs wanneer deze reeds op
het vredig kerkhof van Blunderstone rust. Wanneer zij met Barkis, den pakkendrager,
trouwt - Oh! de koddige scenen! - is het nog om David een thuis te bereiden, een
toevlucht tegen de mishandelingen van stiefvader Murdstone.
Andere koddige figuren nog: Miss Mowcher, het dwergsken; Mrs. Gummidge,
‘the lone, lorn creature!’ Mrs. Micawber! - de naam Micawber is spreekwoordelijk
geworden, de heele wereld door. - En Miss Mills! Deze confidente van Dora's
lenteliefde, de beschermster der vrijagie tusschen haar en David, die uit de hoogte
van haar rijpere ondervinding van twintig-jarige de ‘dorre woestijn’ voorspelt die
zij door te trekken hebben.
Rosa Dartle, de nicht en speelgenoote van Steerforth, is geen koddig beeld, zij,
maar de tragische figuur van een woest hartstochtelijke vrouw.
Over de vrouwenbeelden, in David Copperfield alleen, ware een boekdeel te
schrijven.
Dombey and Son ging David Copperfield onmiddellijk vooraf. - En tusschen deze
twee meesterwerken heeft mijne bewondering steeds, als een pendulum geoscilleerd,
in de onmogelijkheid om een definitieven voorkeur te geven. - Wat de
vrouwenbeelden aangaat, staan daartegenover elkaar die twee sterk-contrasteerende
typen: Florence Dombey en Edith Granger.
De zoete Floy! - een poëem op zich zelf. Als kind, door den vader
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verstooten, maar reeds tot troosteres strekkend van 't jongere, ziekelijk broertje.
Vallend op het bed der stervende moeder, terwijl zij heenvaart naar den ‘wijden
oceaan die bruist rond heel de wereld’.
Liefde en toewijding zijn hare zending in het leven - zooals het voor elke vrouw
hoort te zijn. Smaad, achteloosheid, terugstooting hebben geen vat op haar. Zij is de
wachtende in huis tot de liefde terug den drempel overschrijdt. En in 't eind zegeviert
die liefde, zelfs op het versteende hart van den vader, over dit gemoed aan geld,
eerzucht, trotschheid overleverd. Als een engel van zoetheid, spreidt zij hare vleugels
uit over het instortende huis, zinnebeeld van wat een vrouwengemoed vermag door
de kracht der liefde.
Die evenknie van Mr. Dombey's trotschheid, zijn tweede vrouw, Edith, ondergaat
als geen andere de macht van Florence's zachtmoedigheid. Indien iets in staat is haar
hoogmoed te breken, haar den trotschen nek te doen buigen, dan is het de neiging
die zij voelt voor het jonge meisje. Maar die dwaze Dombey, in zijn blinden haat
voor het steeds verstooten kind, dat hem, naar hij meent, de liefde ontstool zijner
eerste vrouw, de laatste gedachte van zijn stervend zoontje, komt er tusschen, en
breekt, met eigen hand, de eenige redplank die hem van den afgrond scheidt. Voor
eens zal Edith hem gehoorzamen, het vermijden hare genegenheid aan 't verlaten
meisje te toonen - uit vrees die verlatenheid nog bitterder te maken - en al de duivels
van opstand, haat, wraakneming gehoor geven. Met Carker, den vertrouwensman
van Mr. Dombey, dengene dien hij gekozen heeft om ze dieper te vernederen, vlucht
zij - verlaat hem met verachting en verdwijnt in den nacht. Niet schuldig naar het
vleesch, maar trotschheid met trotschheid vergeldend. En aldus barre woestenij
scheppend, waar liefde had moeten bevruchten. - Men moet dat tooneel lezen waar
de kleinooden aan haar hoofd en borst schitteren met een doodenden gloed. - Er is
een sage van rampvoelende edelsteenen. Beter voor deze en voor die ze draagt, indien
zij als lood voor haar voeten zonken!
Edith en Floy zijn, in Dombey, de twee vrouwelijke hoofdfiguren, zooals Agnes
en Dora in Copperfield. Maar ook rond hen een wemeling van andere. Edith vindt
haar weerga, onder 't volk, in Alice, die in de werkelijkheid haar halve-zuster is - zij
hadden den zelfden vader. Even schoon is Alice, maar van een verwoeste schoonheid,
want zij werd gedeporteerd en met wrok in 't hart, wonde aan den voet, betreedt zij
weer dat wreede Londen waar zij jeugd en - betrekkelijke - onschuld ach-
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terliet. Haar verleider is geweest diezelfde Carker, die strikken legt om Edith te
vangen en tegelijk zijn pompeuzen weldoener, Mr. Dombey, te treffen. Alice brandt
van verteerenden haat tegen den laffen minnaar.
Er zijn twee broeders Carker: de eerst-genoemde, de ‘manager’, het hoofd van Mr.
Dombey's zaken, de voorspoedige, rijke, zegevierende; en een oudere broer, John,
die uit de diepte der onderste rangen tot den gelukkende opziet. In een oogenblik
van zwakheid heeft hij eene som ontvreemd; uit medelijden wordt hij in de firma
voort getolereerd, maar nooit zal hij meer stijgen uit zijne vernedering. En de
‘manager’ kent hem enkel nog om smaad en verachting op hem op te hoopen.
Ongehuwd zijn beiden, en de ongehuwde zuster, Harriet, heeft John's ongenade tot
deel gekozen, eerder dan de weelde haar door James aangeboden - wat deze nooit
zal vergeten.
Weer een mild vrouwenbeeld, die Harriet - beeld van zelfvergeten en toewijding. 't
Is zij die de moede, terugkeerende Alice, in huis roept - zij staat onder een stortregen
- de wonde aan haar voet verzorgt, haar laaft en een aalmoes schenkt. Maar wanneer
Alice te weten komt wie zij is, keert zij terug en zwaait het stuk geld naar 't hoofd
der weldoenster. Later echter, tegen haar levenseinde, leert zij uit Harriet's zachtheid
en door haar op de bladen van 't Evangelie, de leer van vergeving en verzoening. Want vruchtbaar, bij Dickens, zijn steeds de zedelijke krachten.
Een alles behalve aantrekkelijke figuur is Alice's moeder - ‘good Mrs. Brown’. Een
afschuwelijke leurster in de Londensche straten, wordt zij door Florence ontmoet
wanneer deze in den doolhof verloren loopt - een bijster geworden kind. Haar goede
kleeren heeft ‘good Mrs. Brown’ haar afgetrokken en door lompen vervangen, eer
zij ze op den goeden weg brengt. Type van voddenraapster is de oude heks, en schrik
heeft zij van de eens beeldschoone dochter, nog zoo laag niet als zij, gevallen.
En op het ander eind der maatschappelijke ladder, in de fijne wereld van Edith en
hare moeder, komt weer de zelfde verhouding te voorschijn. De typeering van Mrs.
Skewton, de aartskokette, is van het sterkste in de Dickens-schepping. Van top tot
teen is alles artificieel bij dit nog koketteerende oude wijf, bibberend onder de
beroerte, scheef slaande met haren waaier, voortgestooten in een wagentje, daar haar
beenen zoo beven; 's avonds door hare kamermeid - door Dickens ‘Pietje de
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Dood’ geheeten - van alles ontdaan: tanden, haar, enz. zoodat een klodje vleesch en
beenen nog maar overblijft.
En als zij op de doodsponde ligt, vraagt zij nog naar rooskleurige gordijnen, om voor
de dokters een voordeelige kleur te bewaren - Mrs. Skewton en Mrs. Brown zijn niet
de eenige humoristieke beelden in Dombey and Son. Integendeel het wemelt er van,
en men weet niet met welk te beginnen: Mrs. Pipchin, de ‘ogress’ van Paul's kindsheid,
die haar stand bewaart, daar zij een man had wiens hart gebroken werd in de mijnen
van Peru. Miss Tox, de oude vrijster, het gedienstige ‘moeial’, met een broche uit
den ouden tijd en mobileering idem Zij heeft een oog op Mr. Dombey, na zijn
weduwschap, maar zou het nooit willen bekennen; vooral niet aan Mr. Dombey's
zuster, Mrs. Chick, hare intieme vriendin, de drukke en luidruchtige helpster in nare
omstandigheden. Bij Miss Tox is er een fond van goedheid en echte gedienstigheid,
ondanks hare ridiculen. Een der bestgeslagen typen is ‘Spitfire’, Susan Nipper, eerst
meidje van Florence als ze klein is, later groeiend tot confidente en eenigen troost
van 't verlaten meisje, en eindelijk trouwend met Mr. Toots, den onnoozelaar, het
slachtoffer van Dr. Blimber's systeem. Toots is op een soirée bij Blimber, smoorlijk
verliefd geworden op Florence, toch weet hij welk een afstand er is tusschen hem en
zijne godin. Dan keert zijn liefde zich tot haar dienstmeid, die met dezelfde toewijding
bezield is.
Met rappe tong is de Nipper bedeeld, en dat laat zij voelen - in die eerste dagen in
Mr. Dombey's huishouden - aan Polly, de brave voedster van kleinen Paul. Daar staat
Susan Nipper op dat zij een ‘permenancy’ is, terwijl Polly slechts is een ‘temporary’.
- Die brave Polly! moeder van 'k weet niet hoeveel appelwangige kinderen, en die
toch voor het zuigelingje nog een moederhart bewaart. Bij Dickens alleen treft men
die honderden typen uit het volk, alle zoo echt, zoo diep-menschelijk, zoo hoog
verheven in hun eenvoudige goedheid.
Uit het volk is ook Mrs. Mac Stinger, maar ze was nu juist geen toonbeeld van
goedheid. Voor deze virago vlucht in ontzetting, Captain Cuttle, die een ijzeren haak
in plaats van een hand heeft. Hij vreest die hand te moeten gebruiken om de
verweduwde Mac Stinger naar 't altaar te brengen.
Maar de deftige Blimbers hooren voorwaar niet tot het volk. Mrs. Blimber, die
gelukkig zou zijn geweest te sterven, had zij Cicero gekend!
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Wat moeten dan de gevoelens zijn van haar dochter, de mooie, bebrilde Cornelia?
Want zij is niet geleerd, Cornelia wel, die vader helpt in 't forceeren der jonge
verstanden, hem toevertrouwd.
Na Dombey and Son, Bleak House. - David Copperfield, Dombey and Son en
Bleak House zijn de drie bergkammen in Dickens' werk. Of liever laat ik ze
vergelijken aan die drie steenen wonderbloemen op Pisa's eenzame weide opgebloeid:
de slanke neigende toren, de statige basilica, de droomende Campo Santo.
Dombey is Copperfield onmiddellijk voorafgegaan. Op Copperfield volgt aanstonds
Bleak House. De drie zijn dus voorzeker eene concentratie der
Dickens-scheppingsmacht.
Copperfield is half autobiographie, half fictie. Het heele verhaal is in den eersten
persoon geschreven. In Bleak House houdt niet de held de pen, maar een der
voornaamste vrouwenbeelden: Esther Summerson.
Een onwettig kind is Esther, in schrik en schande over haren oorsprong opgebracht,
door de strenge zuster harer moeder. Haar geboortedag mag niet gevierd worden,
want haar bestaan zelf is een oneer. Niemand om het verlaten kind te troosten, dan
haar arme pop, wie ze dan ook haar leed toevertrouwd, en, die ze, wanneer zij 't
onvriendelijk oord verlaat, in den tuin begraven gaat. Maar de verbittering wreet dit
teere gemoed niet aan; met goedheid en liefde wil zij wederliefde veroveren. En zie
hoe heerlijk zij daarin gelukt!
Tegelijk met de mooie Ada, het verweesd meisje, het voogdkind in de beruchte zaak
Jarndyce tegen Jarndyce. De origineele Mr. Jarndyce, een der prachtigste typen van
Dickens' genie, heeft zich Ada's lot aangetrokken, biedt haar een tehuis aan, te Bleak
House, en vraagt Esther, die hij te voren zorgvuldig liet opvoeden, om zijn huishouden
in handen te nemen. Als zusters zijn voortaan Esther en Ada, elkanders schoonheid
door tegenstelling verhoogend. Stralend is Ada in de pracht harer jeugd en
bekoorlijkheid. Meer in schaduw teruggetrokken staat Esther - ‘Dame Durden’,
zooals Mr. Jarndyce ze noemt - steeds voor iedereen zorgend, steeds werkzaam en
bezig, door lieftalligheid en zelfvergetenheid alle harten winnend.
Tot de schoone Ada gaat toch de genegenheid van het andere voogdkind in de
Jarndyce-zaak: Richard Carston. Een open, hoopvolle jongeling is Rick, vaardig en
vlug van geest, maar hij gaat ten slotte ten
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onder door de maar steeds teleurgestelde verwachting op de erfenis, waarover de
gerechtelijke beslissing steeds verschoven wordt. - In al zijne werken zoekt Dickens
een onrecht te herstellen, een kwaal te bestrijden. Bleak House is een aanklacht tegen
de eindelooze langdradigheid der gerechtszaken, die een oorzaak worden van
ondergang voor al de in betrokkenen.
De twee weezen in de Jarndyce-zaak worden op elkander verliefd en huwen buiten
weten én van Mr. Jarndyce én van Esther. Esther kan het zich niet verklaren dat Ada,
in bed, met haar hand altijd onder zich slaapt 't Is dat zij 's nachts ten minste haar
huwelijksring wil dragen. Bij Dickens wordt de huwelijksliefde nooit dan edel en
heilig opgevat, en hoe bekoorlijk is die episode der jonge Ada, trouw blijvend aan
haren Rick, naar hem toesnellend wanneer hij, gebroken door teleurstelling en
vruchteloos verwachten, als een wrak ligt op de stervenssponde. Nog weet zij hem
op te beuren en leven zal zij, na zijn dood, voor het kind dat zij in haar schoot draagt.
Naast die mooie beelden, de minder sympathieke, of meer tragische. Zoo Lady
Dedlock, Esther's moeder, met den rijken baronet getrouwd en slechts op het einde
ontdekkend en begrijpend wie Esther is. Dan de karikaturalen: de onweerstaanbaar
koddige Mrs. Jelliby, weldoenster der negers van Borrioboola-gha; die de talrijke
kinderen van de trap laat afdodderen, haar gordijnen met vorken vasthaakt en slechts
één inktvlek is, van kop tot teen. Ook Mrs. Pardiggle, apostel voor de werklieden en
ze met tracten evangelizeerend, tegen wil en dank. Onmeedoogend geeselt Dickens
deze parasieten van 't geloof die krioelen in de Protestantsche sekten.
Al de vrouwenbeelden van Dickens' romans kan ik onmogelijk laten optreden. Ik
wil mij nu bepalen tot die zoo bekoorlijke en beteekenisvolle figuren der novellen
en sprookjes.
The Battle of Life werd als Kerstverhaal bedoeld, maar heeft er in de werkelijkheid
niet veel van, tenzij omdat het een love story is, een ‘liefdesgeschiedenis’. Zoo luidt
de ondertitel. En zoo is het inderdaad.
Op een vroeger slagveld, nu tot vruchtbaren boomgaard herschapen, opent die
Levensstrijd. - Dickens is er heilig van overtuigd dat liefde de hoogste kracht is, dat
ze steeds met lijden gaat gepaard en dat niets vruchtbaarder is dan haar offers. Nooit,
evenmin als Beethoven, vat hij de liefde anders op dan edel en rein. - Twee bloeiende
meisjes, zijn op
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een herfstmorgen, aan 't dansen op 't gras, terwijl dienaar en meid aan het
appelplukken zijn. Twee zusters zijn zij: Grace en Marion, en Marion, de jongste,
verjaart dien dag. Vroeg werd zij van de moederliefde verweesd, zoodat de enkele
jaren oudere Grace voor haar meer dan zusterliefde voelt, iets als moederlijke
bezorgdheid. Marion's warm hart schenkt haar die liefde terug, en wil nog verder
gaan. Half verloofd is de jongere zuster reeds met een belovenden jongeling, Alfred,
en Grace volgt met welbehagen de ontkiemende genegenheid tusschen de twee jonge
lieden. Maar wat zij het eigen hart niet bekennen wil, dat heeft Marion geraden: zij
zelf is verliefd op Alfred, onbewust wellicht, of was zij ervan bewust, dan wist zij
dit gevoel in haar hart tot zwijgen te brengen.
Maar Marion zal zich niet in grootmoedigheid laten overtreffen, en op den dag
zelf dat Alfred van zijn overzeesche reis terug verwacht wordt en haar zal komen
opvorderen als zijn aanstaande bruid, verdwijnt zij heimelijk uit het vaderhuis,
geschaakt zoogezegd door een vreemdeling, maar inderdaad zich schuil houdend tot
de liefde tusschen Alfred en Grace haar werk heeft gedaan. Eerst wanneer een poezelig
kindje aan de borst harer zuster hangt, keert Marion op een avond terug en verklaart
heel dat spel van zuivere zusterliefde. A love story, inderdaad.
In het Dickensschrijn tintelen als peerlen van 't zuiverste water de Kerstverhalen.
Het Christmas Carol heeft echter geen doorslaand vrouwenbeeld, maar zij wemelen
in The Cricket on the Hearth, en in Milly van The Haunted Man bereikt het vrouwelijk
ideaal voorzeker een toppunt.
In 't openingstafereel van The Cricket zit Dot, het snoeperig vrouwtje van den
pakkendrager, te wachten bij den haard naar man en kind. Wie, vraagt de schrijver,
begon het eerst het lied van poëzie en huisvreugd: de krekel in den haard of de moor
op de kachel. Haast is het een gewedijver tusschen gesjirp en gegons om den
verwachten te verwelkomen. Maar wat zouden krekel of moor te zingen hebben,
indien de liefde van de vrouw niet op wacht stond? Zij is de poëzie; zij is 't geluk.
En de zoetste poëzie ontluikt op die bladen, waar spraak is van geringe lieden: een
pakkendrager, John Peerybingle, de man van Dot; lomp, zwaar, maar met een gouden
hart waarin hij zijn vrouwtje heeft besloten. Vol zachtheid jegens het kostbare Baby,
middenpunt van het heele huishouden. Een ander huishouden is dat van een
doodarmen
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werkman, vader van een blinde dochter, Bertha. Met speelgoed te vervaardigen voor
den rijken vrek, Tackleton, wint Bertha's vader amper een korst brood. Maar rond
de blinde dochter weet hij een fantasiewereld op te tooveren, waarin Tackleton, zich
als weldoener voordoet, het schamel huisje tot paleis wordt, de naakte wanden onder
stof en zijde verdwijnen en hij zelf als een prins is uitgedost. Macht van bezielende
liefde! Ook de bloeiende May, met wie Tackleton wil trouwen, is een beeld van
vrouwelijke aanminnigheid. En zelfs de koddige Tilly Slowboy, het weesje uit
compassie in Dot's huis opgenomen om op Baby te helpen passen is nog een ideaal
- hoe grappig ook - van vrouwelijke goedheid en teerhartigheid al brengt ze Baby's
hoofd herhaaldelijk in aanraking met de hardste voorwerpen. - Dickens' tooverroede,
de tooverroede zijner poëzie, is die van 't hart, van 't gevoel, van de balzemende
mildheid.
Nergens wellicht blijkt dat beter dan bij die verrukkelijke Milly in The Haunted
Man.
De Betooverde Man is zekere Mr. Redlaw, groot geleerde, eenzaam levend in eene
oude stichting waar studenten zijne lessen komen volgen. Om zijn leed te vergeten,
aanvaardt hij van een Geest de noodlottige gave van zijn geheugen te verbeuren, en
deze vergetelheid strekt zich uit over allen die met hem in aanraking komen. Allen,
een voor een, worden zij aangestast in den schat hunner levensherinneringen en
verliezen zij met de heugenis aangeleden kwaad, onrecht of smart ook de gedachtenis
aan 't verblijdende goed, aan de zaligende vreugd. Zoo worden alle bronnen van
bermhertigheid en mededoogen in hun gemoed gestelpt. De oude bewaker, Swidger,
een toonbeeld van trouw en oprechtheid; zijn zoon, William, de huidige
stichting-bewaker, vroeger vol eerbied en zorg voor den wit-harigen vader, gaan nu
knorren en bitsig morren. Eén wezen alleen ontsnapt aan de besmetting: William's
jonge vrouw, de stille Milly.
Zoo stil is zij geworden, sinds zij haar hoop op leven-geven zag verijdelen. Maar
ook zachter, meedoogender werd zij, zoodat alle lijden als van zelf tot haar toevlucht
neemt. Jonge studenten, kinderen, arme verstootelingen, alles komt bij haar schuilen,
en zij roept in verwondering uit: ‘Och God! Och God! weeral een!’ Zij begrijpt maar
niet hoe allen troost bij haar zoeken, licht, lafenis voor elke smart. De bron harer
macht is echter niet ver te zoeken. Zij ligt in haar stille, zelfvergeten goedheid en
liefde.
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Op dit vrouwenbeeld vol rustige bekoring - Milly is geen schoonheid, geen schitterend
wezen, een eenvoudig vrouwtje - wil ik dit deel mijner studie sluiten.
Vele andere vrouwenbeelden heb ik onvermeld voorbij moeten gaan: in Hard
Times, Rachael, het volksmeisje, vriendin van den slechtgehuwden Stephen, en zijne
hand getrouw omklemmend tot aan zijn dood. In Our Mutual Friend, de schoone
Lizzie, dochter van dien man aan Theemsch oever, die zijn kost verdient met lijken
uit den stroom op te visschen. Ook daarin de verwende Bella, wiens vader wel op
een Cupidootje gelijkt. Bevallig is Bella; zij weet het wel, en wanneer zij niemand
anders onder de hand heeft, laat zij zich bewonderen door het armtierig ambtenaarken
van een vader. Maar goedhartig is ook zij en zij weet hem te vergelden voor het
aanhoudend kijven zijner strenge vrouw - een kapitein! A tale of two cities heeft Miss
Manette, bloeiend beeld van vrouwenbekoorlijkheid; Edwin Drood, Rosa Bud, de
‘Pussy’ van Edwin. In The Old Curiosity Shop, behoort de heldin, Little Nell, eerder
tot de kinderwereld. Sally Brass is een sergeant, geen vrouw; maar de Marchioness,
een van Dickens' meest eigenaardige typen, het arm dienstmeisje, verdient voorzeker
eene bijzondere melding.
Al die figuren spruiten uit de onuitputbare fantazie van een der rijkstscheppende
schrijvers. Maar vooral spreken zij van eene gulheid des herten, eene reinheid van
gevoel, een adel van verbeelding die het erfdeel zijn alleen van de hoogste geesten.
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Stuart-kasteelen in Schotland.
door Dr. Felix Rutten.
Wie te Edinburg uit den trein stapt, staat er midden in het hart der stad. Het station
ligt onder den grond; de High Street brugt er over heen; de spoorlijnen liggen in de
bedding van een drooggemaakt meer, het oude Nor Loch. Zijn oevers werden
herschapen in een park, waar Walter Scott zijn gedenkteeken kreeg en de rots met
de historische burcht boven uitsteekt.
Eer je dan nog uit de stationsdiepte opgeklommen bent, duidt de uitstalling van
een boekhandelaar en prentenwinkel er al op, dat je treedt op Schotschen bodem en
staat in 't brandpunt van zijn historische herinneringen. Dat zeggen je de portretten
die de korte samenvatting zijn van de Schotsche vermaardheid; van Burns die zijn
poëzie vertegenwoordigt, van Scott die staat voor zijn geschiedenis en van Maria
Stuart, Schotlands meest ontroerende romantiek.
De romanticus die Scott was, gaf de historie van zijn land een blijvend leven;
Maria Stuart blijft er leven, minder als historische figuur, dan als de bij uitstek
romantische die zij werd, toen de felle werkelijkheid eenmaal was verbleekt tot de
kleurschakeering der legende.
Schilderachtig is de groote ‘High’ die Carlyle beschreef, de hoofdstraat en trots
van Edinburg, wier fraaie zwier geprezen werd door Fynes Taylor en Morison.
Boeiend moet er 't beeld geweest zijn van 't kleurrijk leven dat door haar bochten
golfde, toen Ferguson de zanger harer gezelligheid was en Allan Ramsay, de
pruikenmaker, er beroemd werd als de dichter van den ‘Gentle Shepherd’. Daar staat
nog het steenen huis met den donkeren opgang, waar Pitt's vriend Henry Dundas, de
eerste Lord Melville, zijn kamers had, en de lage ‘cellar’ waar William Creeck, Burns'
uitgever, als boekhandelaar zijn loopbaan begon. Daar is Lady Stair's huis waar Sir
Walter de geschiedenis van ‘My aunts' Mirror’ liet spelen. En de hoofdpersonen der
Schotsche literaire Renaissance, de stichters der Edinburgh Review, die er zich
eenmaal in het gezellige leven bewogen, rusten er nu op het kerkhof der Canonsche
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Church. Maar hoe rijk de historie zij, hoe rijk aan herinneringen ook de historische
hoofdstad, telkens doemt die ééne figuur weer voor u op en verdringt al het andere.
Zij eischt de geheele aandacht van den vreemde in de hartestad van dit rijk, dat zij
verbeurde met haar leven. Nu vier eeuwen staat zij er u nog als een levende, en
beheerscht er de zielen, als zij eenmaal de harten trok in haar tooverben: Marie Stvart,
Reyne d'Escosse’.
Hààr zoekt en vindt men te Edinburg overal. Wie er ook verzonken in den loop
der tijden achter den horizont onzer belangstelling, zij bleef. De geslachten komen
en verzwinden, als de baren der zee die rijzen en vergaan. Maar wie er ook vergeten
werden, van al de velen die de wereld eenmaal in rep en roer brachten, zij blijft ons
boeien en dwingt weer telkens tot nieuwe aandacht.
Zij behoort niet tot die rij van schemerende vorstinnen, wier trekken vaag en
vreemd zijn, wier oogen half geloken, staren zonder uitdrukking: verschijningen
eener werkelijkheid die werd tot een droom. Maria Stuart bleef een realiteit. Zij is
nooit een vreemde voor ons geweest. Wij verstaan haar taal en gebaren. Wij zien
haar in levendige kleuren, en 't is als hoorden wij den klank van haar stem.
Maar toch grijpen wij te vergeefs naar haar volle persoonlijkheid. Wie was zij in
haar diepste wezen, in den grond van haar hart?
Even was 't, of wij haar hoorden en zagen; maar dan valt plotseling weer de sluier
over het mysterie. En allen die over haar schrijven, en allen die zij bleef boeien,
vullen de leemten aan met de ingevingen van hun gemoed en de voorstellingen van
hun verbeelding. De historie trok den scherpen omtrek, en de verbeelding kleurde 't
silhouet, naar liefde of haat de penseelen drenkte. Zoo was zij, of zoo moet zij geweest
zijn, heet het; en licht en schaduw vliegen eeuwig wisselend over het beeld van de
ongelukkigste der koninginnen.
Wie eens dat beeld beschouwd heeft, ontkomt niet meer aan zijn betoovering. Als
eenmaal de zinnen, bekoort zij nu nog den geest: niet meer ‘de blanke koningin’, die
van haar jeugd af gevierd werd als een kind van mirakel, maar de persoonlijkheid
dier mooiste vrouw van de wereld. Is 't niet, alsof men maar in haar blikken hoefde
te zien, om daarin alles te lezen wat de geschiedenis nooit heeft geopenbaard? Zoo
rustig en zoo klaar opent zij haar amandelvormige oogen. In volle vertrouwelijkheid
meent men tot haar op te zien, in meegevoelen begrijpend... Maar dan plotseling is
't weer alsof men een andere zag: voor
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de warmte in je hart komt een koel verbazen: en weer is de sluier neergevallen over
haar gelaat.
Zinnig en schoon was zij, en boven alles lieftallig. ‘Vera incessa patuit dea’, aldus
vertolkte Brantôme zijn indruk van haar, met de herinnering aan een klassiek vers.
Geen kind was in aanleg gelukkiger, geen ander scheen, als zij, geboren voor het
geluk. Zij was geestig, opgewekt en moedig. Zij was welsprekend. En wanneer zij
de waarheid wel eens verdraaide, was het alleen uit nood, maar niet omdat zij
leugenachtig was van aard. Zij hield van de schoone kunsten, van ridderlijkheid en
romantiek. Zij was teerhartig en fijngevoelig. Haar trouw jegens haar vrienden is
onbetwist. - ‘Kon deze vrouw dan onoprecht zijn?’
Haar schuld werd nooit bewezen; maar als een schuldige legde zij haar hoofd op
het blok. Voor het nageslacht bleef haar geding echter hangend. Zooals haar vrienden
voor haar streden tijdens haar leven, strijden zij na haar dood nog, en met hardnekkige
bitterheid, want haar eerbaar lange lijdensgeschiedenis vrijwaarde haar aandenken
niet voor haar vijanden. Maar haar zegetocht, aan de zijde van den dauphin te Parijs
begonnen werd na haar droevig einde voortgezet, van triomf tot triomf, verheerlijkt
in de regioenen van schoonheid en kunst; zelfs ging zij de purpere glorie van 't
martelaarschap in. Zij blijft belangstelling eischen, liefde of haat; zij vorderde de
opeenvolgende geslachten op, om nog altijd weer het zwaard te gorden vóór of tegen
haar.
Mocht het nu haar wapenknechten in 't tornooi van 't wetenschappelijk onderzoek
ook niet gelukt zijn, volledig haar eer te wreken, Maria Stuart zelve bezit twee
eigenschappen als twee machtspreuken, die vereering afdwingen, onbetwistbaar: zij
was schoon en moedig. Zij was moedig, maar ongelukkig. Géén was er schooner in
haar tijd, en daarom haatte haar Elizabeth. Géén was ongelukkiger dan deze koningin
van drie landen, die haar drie kronen heeft verbeurd.
*

**

De High Street voert dwars door de stad, van de oude tot de nieuwe wijken, van 't
kasteel op de rots naar 't slot buiten de wallen, de vroegere abdij van Holyrood.
Deze abdij is het ex-voto van een Schotsch koning, uit den tijd dat de vorsten nog
met spoor en hoorn ter jacht gingen. David I werd daar ter plaatse aangevallen door
een razend hert, en vereeuwigde e r zijn
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redding in de vrome stichting. Vier honderd jaar later bouwde Jacobus V er het paleis,
dat Maria Stuart zou huisvesten.
Niets vond zij er in gereedheid gebracht, toen zij te Leith aan wal gestapt was bij
haar overkomst uit Frankrijk; en John Venox, haar meest verbitterde tegenstander,
zag in de zinneloosheid der vijf eerste dagen na haar aankomst een teeken, dat de
hemel haar ongunstig was gestemd.
Niet vriendelijk ziet Holyrood op den bezoeker. Het ligt in de groene vlakte, met
den groenen heuvel op den achtergrond, tusschen zijn vier rondtorens, als in zijn
somberte verstard. Al werd het later ook omgebouwd, de ernst van zijn oud verleden
weegt zwaar op het geheel. Haar beste dagen heeft Queen Mary er gesleten; maar
ook haar bitterste oogenblikken heeft zij hier beleefd.
Het was in 1566, den 10den Maart. De koningin gebruikte haar avondmaal. Haar
halfzuster, de hertogin van Argyll, zat met haar aan, met de vier Maria's, haar
gezellinnen, en Riccio haar geheimschrijver. Toen werd de voorhang weggeschoven
en daarbij stond Darnley in het vertrek.
Hij zag er vreemd en verwilderd uit en men kon zien dat hij gedronken had. Zijn
blikken ontweken de plaats waar Riccio zat en zochten de koningin. Dan liet hij zich
aan haar zijde neer en sprak haar toe, terwijl hij haar om het middel vatte. Er heerschte
een pijnlijke stilte in de zaal, toen ook Ruthven onder het gordijn verscheen.
Hij was in volle wapenrusting en stond er gejaagd en zenuwachtig. Maria verbleekte
bij dat gezicht. ‘Komt gij soms om mij te dooden?’ riep zij, en rees op. Maar Ruthven
antwoordde, terwijl hij op Riccio duidde: ‘Wij hebben alleen met David af te rekenen.’
De Italiaan had al onraad gelezen in de blikken van den Schotschen edelman. Hij
was achter den koninklijken zetel gevlucht, toen Georges Douglas in de zaal verscheen
met gewapende krijgers.
‘Wat beteekent dit?’ vroeg de sidderende koningin haar gemaal. Maar Darnley
verontschuldigde zich: dat hij 't niet wist.
Verachtelijk wendt zij zich van hem af en gebiedt het krijgsvolk heen te gaan.
Haar oogen schitterden met koortsigen gloed. Zij hoorde het metalen geluid harer
eigen stem door de stilte rinkelen. Allen staarden op haar bleek gelaat. Toen zonk
haar hand na het gebiedend gebaar, en zocht steun op den disch. En Ruthven begon
te spreken.
Haperend was 't begin. Toen gaf het besef van zijn kracht met zijn haat hem
welsprekendheid, in een ruwe uitbarsting. Zijn beschuldiging trof Riccio, en de
koningin begreep zijn oogmerk. Riccio smeekte, klagelijk en bevend, de vorstin om
hulp.
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Maar een roep ging van beneden op, klom door de rijen der gewapenden van Ruthven's
gevolg en galmde door de zaal. Het was Douglas' strijdersroep. En met een
plotselingen greep over den schouder der koningin, ging Georges Douglas met zijn
degen Riccio zelf te lijf. Een rauwe kreet; het gekrijsch der edelvrouwen die
vluchtten... Reeds waren de soldaten vooruit gestormd. ‘Genade voor zijn leven’,
jammerde de koningin.
De tafel viel omver bij 't tumult. Had de hertogin van Argyll niet één der kandelaars
in zijn val gegrepen, de zaal zou geheel in 't donker geweest zijn. Maria Stuart bleef
jammeren en bidden voor Riccio's behoud; maar de ongelukkige werd weggesleurd.
Darnley hield de koningin in zijn armen, en sloeg het vuurwapen van Ker Pawdonside
weg, dat deze haar voor de borst hield. Een ander stak met zijn dolk naar haar, maar
dezen weerde Antony Standen af. Door de gang stommelde de horde wild naar
beneden.
Nog smeekte Maria Stuart voor Riccio. Geen steen gaf haar antwoord. Zij hoorde
zijn gekreun en het gereutel zijner gebroken stem. Bij den voet van de trap lag hij,
in zijn bloed badend. En de stilte des doods kwam eindelijk ook over de zaal, waar
zij met Darnley alleen was.
‘Verrader, verraders zoon, is dit de dankbaarheid?’ beet zij hem toe. Maar de
kracht had haar begeven en zij viel in zwijm.
Darnley had zich gewroken op den man, die zijn plannen in den weg stond; maar
de Schotsche adel had zich gewroken op de Roomsche bondgenoten der koningin,
daar zij in Riccio den verdediger zagen der belangen van Spanje, van de Guises en
van den Paus.
*

**

Van Holyrood voert de High Street in een lange, her en der maar even weifelende
lijn, door de oude stad naar den burcht op de rots.
Met den bouw van 't kasteel dat Edvin, koning van Northumbria bouwde, begint
de geschiedenis der stad, die Edwin's Burg heette. De massale zwarte kop van 't slot
op de rots, als in ijzer gepantserd en gehelmd met staal, bestrijkt de veste wier
torentoppen alle om den ouden strijder staan geschaard, als wachthoudend rondom
een koning.
‘Times hoary sentinel’: zóó zag de hooge burcht over den groei der stad; dertien
eeuwen bouwden eraan in lust en leed, in haat, en liefde. ‘Hill of Strife and Sorrow’
heet het steenen gevaarte dat ze schraagt, ommanteld met de poëzie der eeuwen van
hartstocht en bloedigen strijd.
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En daar juist de spelers in het groote treurspel harer historie zoo dikwijls vrouwen
waren, werd het kasteel ook het ‘castrum puellarum’ genoemd. Met de rots van
Edinburg als middelpunt, werd de geschiedenis van Schotland een halve eeuw lang
belangrijk als de geschiedenis der wereld zelf, toen Queen Mary er het leven schonk
aan Jacobus VI.
Wat eens een grimmige burcht was, is nu een schilderachtig geheel van gebouwen,
waar de Highlanders gehuisvest zijn. De valbruggen zijn verdwenen, de schietgaten
vensters geworden; de kanteelen dienen louter tot sieraad en de poorten staan open,
waar de kleurige soldaten de wacht betrekken, het levende tooisel van 't donker
granieten geheel. De esplanade en de slotpleinen werden bijna publieke wandelplaats.
Blozende meisjes en bonte Hooglanders stoeien en lachen er, vlak bij de poort van
het militaire hospitaal: liefde en lijden, de beide polen waartusschen het leven wentelt,
- de alpha en omega ook van Maria Stuart's bestaan.
Daar grijnst de Mons Meg, die hier is wat de Dulle Griet is voor Gent. De
Argylltower houdt er de herinnering levendig van de dochter der Argyll's, die haar
vader redde uit de gevangenis. Daar werd lady Glamis verbrand als heks, voor de
oogen van haar man en kinderen. Hier is S. Margarets Chapel, de kleinste kerk van
het koninkrijk, die herinnert aan queen Margaret, om wier gebogen gestalte een geur
van heiligheid hangt. Elke gesloten deur schijnt er een geheim te bewaren, in ieder
schaduwrijken hoek sluimert mysterie; en de schemer onder de lage gewelven roept
de misdaad op, die Crichton beging aan de beide Douglas-kinderen, voor de oogen
van den jongen Stuart-koning:
Edinburgh castle, towne and toure,
God grant thou Sint for sinne
And that even for the black dinoir
Erl Douglas got therein.

De hal van het vroegere parlement werd een museum van wapenen en rustingen; de
kroonzaal bevat de ‘honours of Scotland’, de kroon van Bruce, het zwaard dat Julius
II aan Jacobus IV vereerde; den scepter van Jacobus V en de kleinodiën door den
kardinaal van York geschonken; den ring van Karel I...
Maar het verlangen van den bezoeker is den gids alreeds vooruit gesneld naar de
leege kamer, waar méér voor de verbeelding is, dan in de volle ruimte der zalen met
haar waardevolle opeenstapelingen.
‘Queen Mary's room’ zegt hij eindelijk. Het gezelschap verstomt.
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Al de vorsten en vorstinnen en historische personen waarvan de namen klonken, zijn
plotseling verdwenen in een legendarischen nevel, bij 't luiden van dezen naam:
Queen Mary. Je voelt de tastbare werkelijkheid. Het verleden is hier niet voorbij
gegaan. Hier werd Jacobus VI geboren, het kind harer smarten.
Hier gaf zij 't leven aan dat kind dat met meer recht, dan waarmee een van Mary's
geschiedschrijvers het op haar zelve toepaste, den naam verdiend heeft van een ‘moral
failure’.
Hier kende zij de weeën, maar niet de weelde der moeders. In een mandje gelegd,
wordt de pasgeboren prins door het raam neergelaten in de hand van vlugge renners,
Maria's getrouwen, die in ijlenden galop het kind in veiligheid brengen binnen het
kasteel van Stirling.
Sommigen beweerden, dat zij zelve hier ook geboren werd; maar het verhaal steunt
op geen grond. Om 't even! Ook de legenden om Maria Stuart geweven, zijn boeiend.
Haar naam werpt een glans op al de plaatsen die zij in haar leven aandeed. - Staan
haar tijdgenooten niet scherper voor onze oogen, als was het om het licht dat van
haar is uitgegaan? Aan de vervoering die men ondergaat op deze plaats doorvoelt
men er de waarheid van 't woord van Macmillard, die haar toch zeker niet bewonderde:
dat Maria Stuart ook nu nog is en wel eeuwig blijven zal: de koningin der Schotten.
Zij hebben haar onttroond en onthoofd: Maar haar schim is niet geweken uit den
tijd. Zij voert thans nog, en in Edinburg vooral, een geestelijke heerschappij over de
zielen en de harten uit, over verbeelding en gevoel. De zwarte laster heeft haar niet
geheel verguisd, maar ook de ijver harer vereerders heeft haar niet afdoende in 't
gelijk gesteld. Is 't daarom dat zij niet geheel sterven kan? En aldoor klinkt de kreet
waarmee zij Darnley striemde na den moord te Holyrood, nog na: ‘Vengeance à
moi’. Niemand die van ver het grimmig hoofd van het Edinburgh castle ziet rijzen
boven de tinnen der gebeeldhouwde stad, of hij murmelt voor zich zelf, zij het
bewonderend of met verachting, of bemedelijdend, of in de eigenaardige aandoening
die geboren wordt uit de versmelting dier drie gevoelens samen: Maria Stuart...
*

**

Maar de schim dezer schoonste der vorstinnen leeft niet alleen in het slot dat haar
kermen hoorde; zij waart nog door de levendige straat die van de hooge rots voert
naar Holyrood. De oude historische gebouwen,
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waarlangs de golving ging van den strijd tusschen Crown, Plebs en Kirk, de beide
gevangenissen de Cross en de Iron, verdwenen met de way, de Tolbooth; en mogelijk
is de eenige teleurstelling die Edinburg biedt, de onzekerheid waarvoor gij staat als
ge er zoekt naar de plaats waar Darnley gewurgd werd, terwijl zijn huis in vlammen
stond. Maar het oude parlementsgebouw is er nog, en de kathedraal: en aanstonds
ziet gij er de gestalte rijzen van Murray en John Knox: Murray de bastaard, de
volleerde huichelaar, die slachtoffers blijft tellen tot in onze dagen, en Knox, de
eenige die onverzettelijk bleef tegenover de koningin en haar ‘autorité toute de charme
et de prestige’, om de rol van den woestijnprediker te spelen tegenover de vrouw,
die voor hem niet anders was dan een tweede Salome. Nu staat hij er in brons
vereeuwigd voor 't heiligdom, waar de stadspatroon, de oude Sint Gilles, van zijn
troon werd gerukt door het opgehitste volk, dat het palladium in 't Nor Loch dompelde,
- het zwarte water van misdaad en verdoemenis, - om het beeld daarna te verbranden
in de High Street. John Knox hield er twintig preken per dag en hij zag het aan, dat
het woedend grauw den tempel beroofde van zijn schatten en schoonheid. Het was
in de dagen dat een Schot om drie Roomsche missen zijn hoofd verliezen kon. Knox
vierde er zijn triomfen, terwijl de koningin er eenzaam stond te midden van 't nog
half barbaarsche volk, door de godsdienstige twisten tot razernij gebracht. Doch al
deelde Maria Stuart de religie niet van haar volk, en sprak zij nog zoo moeilijk zijn
taal, zij bedwong het door haar geest en betooverde 't door haar verschijning, tot zij
een schijn van misdaad op zich lastte: toen jouwde 't haar uit en spaarde 't haar geen
verwijten; en als een gevangene, publiek veroordeelde, verscheen de koningin in de
High Street, na haar vlucht met Bothwell, uitgekraaid als de moordenaarster van haar
gemaal, onder het vuur der bedreigingen van de opgezweepte massa.
Zoo leeft Queen Mary en haar omgeving in de Edinburgsche hoofdstraat voort.
Buiten de stad liggen de onbelangrijke ruïnen van het slot Craigmillar, geheel
vergeten, als zij niet in de herinnering leefden van Haar! Hier sloten de edelen het
verbond met het doel, de koningin van Darnley te bevrijden. Zóó mag het woord
geluid hebben; de bedoeling was: een eerzuchtige uit den weg te ruimen, die streefde
naar macht en reikte naar de kroon. De slanke jonge man had zich bij niemand bemind
weten te maken, misschien al niet omdat de liefde van Maria voor hem oprecht
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en diep was. Maar hare liefde bleek hij allerminst waard. Gaf zij dan werkelijk haar
toestemming tot den moord, toen zij het verlangen uitte, van hem verlost te worden,
mits het haar eer niet te schade kwam? Haalde zij hem met geveinsde vriendelijkheid
weg van de zijde zijns vaders, toen hij ziek lag te Glasgow, - om hem te Cragmillar,
aan zijn vijanden over te leveren? Ook toen hij zich te midden der burgers veilig
waande in 't huis bij Kirk O'Field - aan den stadswal, ontging hij toen den doodelijken
haat van Bothwel niet. En Maria, de koningin vluchtte met den moordenaar.
***
Stirling is het andere decor van Maria's veelbewogen leven. Daarheen liet zij haar
pasgeboren zoon in veiligheid brengen; toen zij er haar kind bezocht had na den dood
van Darnley, werd zij op haar terugreis van daar door Bothwell ontvoerd.
Van Edinburg naar Stirling reizend, spoort men voorbij Linlithgow, waar een
ander der vermaarde Schotsche kasteelen boven de torens en kerken rijst, van de
kleine stad in het dal.
Als een vizioen van het verleden, stijgt het slot van Linlithgow er voor u op, uit
de bebouwde diepte, als uit de holten van het moderne leven opgerezen. Het is een
gebeiteld dichtwerk, zilverig stralend in zijn grijzen steen. De tijd heeft dit kasteel
onherbergzaam gemaakt, maar de menschen hebben geen behoefte gevoeld om de
schoone schilderachtigheid van den burchtval te verstooren. Daar het slot gespaard
bleef in zijn hoofdlijnen, blijft er voor de bouwende verbeelding niet veel meer over.
Het is nog geheel zichzelf.
De hechte muren staan in een zwaar vierkant rondom de kern van zalen en torens;
alleen de huif van het dak is gevallen, met de kransen der kanteelen. Dit werd in
1746 vernietigd door een brand; maar het houten wiegje der koningin werd gered uit
de vlammen. Dat was dan ook het kostbare heiligdom van 't kasteel van Linlithgow,
waar Maria Stuart werd geboren.
De houten wieg van het koningskind, wanneer de trein reeds ver is weggesneld,
staan je gedachten er nog lang bij stil. Was het gezicht der ruïne zelf niet als de
verluchting van een sprookjesverhaal? De booze fee die ongenoodigd op Maria's
doopfeest verscheen, heeft zich niet kenbaar gemaakt in bedreigingen. Het was de
tweedracht die ongemerkt haar gouden appel in het houten bedje legde, waarover al
de goede geesten hun zegeningen gesproken hadden: schoonheid, bemin-
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nelijkheid, gratie, geest en moed, verstand en edele zin, kracht en liefde voor het
schoone, standvastigheid en vriendentrouw, alles was haar toebedeeld, toen ook die
laatste kwam, wier schreden bloedige sporen teekenen.
Het was alsof zij stil gefluisterd had: van al de gaven der goden wordt er niets
geweigerd, en niets blijft uw geest onthouden: maar er zal twist en spijt zijn waar gij
verschijnt, en de oneenigheid zal onder de uwen niet eindigen voor uw dood: zie wat
gij doen kunt met uw leven!
Nauwelijks was zij geboren, of de intrigue begon haar draden te spinnen om het
zorgeloos bestaan van het sluimerend wicht. Mannen en vrouwen logen hun
schandelijkste leugens rondom het wiegje en legden er hun listige lagen. Linlithgow
was met soldaten bezet, want het prinsesje was niet veilig voor haar grootoom. Niet
eer zij had leeren spreken, was de twist om deze Stuart-dochter tot een oorlog
uitgegroeid.
De eerzucht van koningen, de afgunst van edellieden, de hartstocht der
godsdienstige beroeringen, huichelaars, dwepers en schurken, beginnen nu onderling
om haar den strijd, dien de legers voortzetten op de slagvelden. Telkens en telkens
weer wordt de Border om het argelooze wicht verwoest; de kardinaal wordt vermoord
en duizenden staan er in 't harnas. De mannen vallen er als rijpe schoven en de maaier
is de dood, op dit veld zoo rijk aan de roode bloemen van den oorlog.
Als nu duizend Engelschen, doodgebloed, verslagen liggen op de velden van
Lillyard's Edge, komen Fransche gallioenen over zee met nieuwe strijdmachten.
Maar achttien duizend Britten gehoorzamen het gebaar van hun vorst, die stierf
zonder de hoop zijn doel te bereiken. Zeven kloosters, zestien burchten, vijf
marktsteden liggen verwoest, twee honderd drie en veertig dorpen, molens, kerken,
hospitalen. Heele scharen reutelen er in doodstrijd, liggen roerloos neergestrekt...
En het kindje lacht in zijn schommelend wiegje, het schuldelooze wicht, dat de
oorzaak is van zooveel gruwelen, bloed en tranen.
Zoo wierven vorsten en edelen om de hand van een tweejarig meisje tot de zoo
veel omstredene haar heer en meester vond in den Franschen Dauphin.
Bin ich geboren nùr die Wùht zû wecken?

Het antwoord gaf Schiller zelf in een anderen regel:
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Wer dich wil retten ùnd die Seine nennen,
Der mùsz den Tod beherzt ùmarmen können.

Maria Stuart wordt de lieveling van het Fransche hof. Zij verblijft in het gezelschap
van Catharina de Medici en geniet de gunst van Diana van Poitiers. Naijverige
gezanten, of althans de gezanten van naijverige staten, zijn eensgezind in hun
lofprijzingen op de Schotsche prinses. Zij wint aller harten.
Maar haar jeugdleven dat een mooi tornooi geleek, in de weelde en schittering
van het Fransche hof, kwam in zijn aanvang tot een plotseling einde; toen verliet zij
het zonnig land voor de Schotsche kust.
Het luidt als de strofe van een verdichtsel, wanneer Queen Mary zee ging met haar
vier Maria's. Maar voor haar moet het geweest zijn als een booze droom. Haar tranen
hadden een diepere bron dan zij wellicht vermoedde. Het was het ‘plaisant pays de
France’ niet alleen waaraan zij vaarwel zeide, maar ook het zonnige geluk harer
jeugd.
Geen van beide zou zij weerzien. Een gunstige bries dreef haar zeilen ver van de
Engelsche kust; de storm zou eerst opsteken over haar leven, als zij geland was in
haar rijk. Op zee was de nevel haar geluk, daar vijandelijke schepen op haar
voorbijgaan loerden: maar deze hemelsche beschutting was in de oogen van Knox
een waarschuwing van God:
Fluch dem Tag, da dieses Landes küste
Gastfreundlich diese Helena empfing.

De ‘strange tragedies’ die Lethington voorspeld had, bleven niet lang uit. Maria had
de hulp harer geloofsgenooten van over zee kunnen inroepen; maar zij schroomde
er niet voor, te midden van haar volk op te treden als koningin en als Roomsche.
Doch wie zou zij om hulp vragen? Maria Tudor had den bond beproefd met Spanje,
Maria de Guise met Frankrijk. Om Maria Stuart heen stonden trouwelooze vrienden
en de bondgenooten harer aartsvijandin. Zij was ten ondergang gedoemd om de
ijverzucht van Elizabeth en het voorrecht harer wettige geboorte; doch het kostte
haar het hoofd, dat als strijd tusschen Kerk en Hervorming gestreden werd om haar
persoon. John Knox had haar schaak gezet.
Het volk liep morrend te hoop toen een priester, drie dagen na haar aankomst, op
Zondag, de mis las in haar hofkapel. Zooals haar geloof werd aangerand, bleef ook
haar geen laster gespaard. Hare raadgevers waren kweekelingen van haar
mededingster, en in de beoefenaars der
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nieuwe leer vond zij niet dan spionnen die elk harer handelingen toelichtten, alleen
niet in den geest van kristelijke verdraagzaamheid. Het gedruisch eener
samenstortende wereld. donderde door de stilte harer nachten. En te midden van den
haat, de schijnheiligheid, de veinzerij, de listen en 't bedrog, de afgunst, de kuiperijen
en al de ontketende hartstochten die haar omwoelden, had zij geen ander wapen dan
de scherpte van haar welbespraakte tong en de schoonheid van haar welbesneden
aangezicht.
Nieuwe trouwlustigen vervolgden haar sinds haar weduwschap, en de tweedracht
groeide nog, naar mate het getal der huwelijksaanzoeken toenam. Zoo veel prinsen
als in een sprookje, dongen naar de hand der Schotsche koningin. De koning van
Denemarken bood haar zijn kroon, evenals de koning der Zweden, die als waanzinnige
stierf. Een zoon der keizers dong naar haar hand, en ook Don Carlos die waanzinnig
werd. Arran hoopte: ook hij stierf waanzinnig. Had een Schot haar ten altaar gevoerd,
hij ware vermoord geworden binnen drie dagen: zoo groot was de onderlinge
ijverzucht.
Toen werd Darnley, de Engelschman, de uitgekozene.
Niemand was dit geluk minder waard, maar zijn lot was dan ook niet
benijdenswaardig. Over hem als over allen die naar haar hand dongen, broeide het
blinde noodlot. Van Maria Stuart had Dante kunnen zeggen dat er een vuur van haar
uitging dat velen verteerde. Ook zette zij de wereld in lichte laaie. Daar was manslag
en doodsval voor Ilion's wallen, eer de brand der verwoesting haar verteerde, waar
de helden bij duizenden vielen om de schoonheid van één vrouw. De mythe van
Troje speelt opnieuw in de historie van Maria Stuart, die de Helena werd der moderne
geschiedenis.
***
Stirling werd wel eens een Edinburg in 't klein genoemd. Het stadje bezit een kasteel
op een hoogte, en de straat die er heen voert heet, als die der hoofdstad, de High
Street. Stirling weet niet, of 't nog tot het laagland moet gerekend worden, of dat het
misschien reeds tot 't hoogterras behoort. Van de esplanade van 't slot ziet men de
rivier beneden, staal blank onder haar bruggen voortkronkelen, en de grijze massa
der stad geleund tegen den hoogen heuvel. Ginds gaan de bergen dan in hooge stijging
op, eerst groen gedekt met bosch en hout, met parken en landhuizen; maar hooger
op, donkeren zij als doode vormen en teekenen in breede rondingen de lijn hunner
kammen tegen den hemel. Het zijn
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de Achill Hills ter eene zijde, met de dorpen van het dal in hun opengespreiden
schoot; en daarneven de vallei van Devon met de verre Lomonds of Fife. Duidelijk
staat er de toren van Cambushenneth's abdij, een ruïne te midden van boomgaarden,
in den gordel van blinkend water. Naar het Noorden toe rijst Donnecastle uit een
zwellend getij van woudgroen. Zuidelijk liggen de Touch en de Campsie Hills; naar
het Westen gekeerd zijn het de gestrenge, majestatische Grampians, die als wachters
van de zoete dalrust, het landschap beschermen met hun rijzende rondingen als met
stalen schilden. ‘The Whole might seem the scenery of a fairy dream’, schreef Scott.
Hol klinkt de stap onder de hooge poortgewelven: dit is het slot waarvan Sir Walter
schreef, dat geen kroniek zich den tijd herinnert dat het niet bestond. Het slot is nu
een kazerne en zijn binnenhof is toegankelijk. Als te Edinburg in 't kasteel liggen
hier ook kleurige Hooglanders, met hun wapperende kilts, rood buis en plaids, de
harige gordelzak en 't zwierig mutsje met de roode linten. Helder en vroolijk, branden
en kleuren ze tegen het droeve bruin der muren. Jacobus V liet het paleis oprichten
in den verbasterden stijl der zestiende eeuw, op de plaats waar hij geboren werd. Het
parlament house en de chapel royal zijn leege zalen, maar zij werden niet geheel
ontdaan van hun atmosfeer, - dat wonderlijk geheel van stemmingen dat de
geschiedenis gaf aan de plaatsen waar haar groote tooneelen zijn afgespeeld.
Ook hier was de geur van Maria Stuart nog levendig.
Zij was hierheen gevoerd, nog geen zes maanden na haar geboorte, om veilig te
zijn voor degenen die haar wilden uithuwelijken. Hier scheen 't dat haar dagen van
moederweelde wachtten, toen er haar zoon werd gedoopt. Het was op den tweeden
verjaardag van haar huwelijk, maar toen was haar echtelijk geluk al vernietigd. Zij
had een woordenwisseling met Darnley die onder de doopplechtigheid op jacht ging.
De geboorte van den koninklijken zoon had geen vrede gebracht: wie was er van
goeden wil, waar geen goede trouw was. Darnley wilde de kroon en de macht voor
zich, maar Maria gaf het bewind niet uit handen en wilde de eerste blijven in haar
rijk. Alsof het de wraak was over het nuttelooze bloed van Riccio, brak na zijn
doodstrijd de burgeroorlog uit: ‘Vengeance à moi!’
Maar de partij der koningin was slechts een oogenblik meester geweest van Stirling;
toen bezette de tegenpartij het slot en belegde er een parlement. Terwijl te Edinburg
een ander parlement de koningin
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der Schotten huldigde, verscheen te Stirling voor de vergaderde oproerlingen een
Schotsche koning. Het was de zoon van Maria Stuart, een knaap van nauwelijks vijf
jaar. En 't verhaal luidt, dat de jonge vorst er, te midden van zijn edelen, een
redevoering hield.
De scepter werd tot speelgoed in zijn hand; maar de jonge vorst werd zelf tot
speelpop der grooten van Schotland. Staatslieden, legeraanvoerders en volksmenners
speelden de kroon van Maria uit tegen de kroon van haar kind.
Was er dan over haar als over de smartenrijke moeder wier naam zij droeg, een
donkere profetie gesproken: dat ook haar hart een zevenvoudig zwaard doorboren
zou? Haar leven werd een leven van tranen.
Van Stirling waar zij troost verbeidde, scheen haar ongeluk uit te gaan. Uit Stirling
immers was het dat zij de brieven der beruchte cassetta schreef waarvoor zij boette
met haar bloed: en hun inhoud was vervalscht!
Maar zelf liep zij van Stirling haar grootste ongeluk te gemoet, toen zij zich in de
armen van Bothwell stortte, die haar van hier ontvoerde naar Dunbar.
***
Welk noodlot hangt er toch over de hoofden der Stuarts?
Jacobus I wordt vermoord door samenzweerders, Jacobus II wordt gedood bij de
beleegering van Roxburgh door 't barsten van een kanon. Jacobus III wordt verslagen
en gedood door zijn edelen. Jacobus IV vindt den dood bij zijn nederlaag te Flodden.
Jacobus V sterft ‘of a broken heart’ En op het schavot laat Maria Stuart haar leven.
Hier in 't slot van Stirling geeft de stem van Douglas' bloed het antwoord op die
vraag.
Douglas had zich verbonden met de graven van Crâwford en Ross. Dit mishaagde
Jacobus II, en de koning wachtte den graaf in 't slot van Stirling. De macht zijner
edelen was een doren in zijn oog, en hun goede verstandhouding kon voor zijn gezag
gevaarlijk worden. Hij had Douglas een vrijgelijde gezonden en wachtte hem ter
tafel, alsof hij zoo 't onderhandelen gemakkelijker dacht met en volle maag dan met
een nuchteren geest.
Toen zij gegeten hadden, eischte de koning het verbreken van 't verbond. Maar
Douglas wilde niet.
‘If you will not, this will’, stoof de koning op. De dolk bliksemde voor Douglas'
oogen en trof hem in den nek. Hij werd doorstoken over heel zijn lijf; dienstknechten
maakten den edelman af als een dier. Zijn
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lijk droeg zes en twintig wonden. De woede van den koning was gekoeld.
Maar James Douglas, de jongere broer van het slachtoffer, voerde zijn benden
voor het kasteel. Het vrijgeleide van den koning bond hij aan den staart van zijn ros
en liet het sleuren door 't slijk der wegen. En voor de oogen van den koning stak hij
Stirling in brand.
Zoo herleeft in 't slot van Stirling de schuld, de schande en het wee der Stuarts. 't
Was in de Torenkamer dat Douglas viel, en de hof zelf wordt nog altijd de Douglas
garden geheeten.
Rondom het grijze slot ligt de vallei in haar zachte voorjaarstinten van bleek groen
en blauwig grijs, als een zoete vreugde voor het oog. De komende lente begon er
haar bloeiende liefelijkheid, en droomen van zonnig heil zweven er over de groene
boorden van de Forth. Maar de verre rivier schittert met den weerschijn van staal,
als een dolk of een degen, wijd weggeslingerd op het groen tapijt der landouw.
*

**

Op velen die Schotland bezoeken, zijn er eenigen die er een dag voor over hebben,
om van Stirling, of van Edinburg uit, het dorp Kinross te bezoeken aan het meer.
Noch om het plaatsje, noch om het meer: maar om het beeld van het landschap;
en niet om 't landschap en zijn bekoorlijkheid, maar om den burcht die er 't middelpunt
van vormt; niet als schilderschoon motief, noch als architectonische merkwaardigheid,
maar om die ééne herinnering er aan verbonden, die - louter romance - als klimveil
rankt om zijn verbrokkelende muren. Er ademt om de ruïne thans een vreemde
bekoring, uit geschiedenis en fantaisie geboren, en de rimpelingen van het meervlak
golven er op den maatgang eener liefelijke ballade.
Het is de bouwval van Loch Leven.
Hier werd de historie tot romantische episode. Scott schreef er zijn ‘Abbot’ over,
en het verbaast ons, dat Swinburne in zijn groot drama van Maria Stuart er zoo
vluchtig over heen gleed.
Eenzaam, als verzweeg het een geheim in zijn stilte, drijft in het grijze water van
het meer het eilandje met de grijze slotruïne. Nauwelijks is er naast zijn muren ruimte
voor een tuintje, op den grond die de burcht te midden van het water draagt. Enkele
boomen staan er rondom, buiten de muren die het geheel omsluiten; daar binnen heft
de toren, die 't voornaamste gedeelte was van den Douglas-burght, het verweerde
hoofd.
Naar de eene zijde zetten heuvels langs den rand van 't meer hun
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ronde ruggen op; naar de andere zijde glijdt het land in wijde velden weg. Daar ligt
het dorp met grauwe steenen woningen, en dicht aan den waterrand de oude kerk
met den stompen toren.
In twee penseelstreken is het land geschetst: in vijf groote bedrijven ware de
handeling samen te vatten, wier herinnering den vreemde brengt voor dit eenzaam
meer. Uit de netelige verwikkelingen waarbij de historicus het hoofd verliest, vlucht
de geest hier naar de koele boorden van Loch Leven, om er zich te verpoozen in de
herinnering zijner romantiek, waarbij hij de koningin der Schotten weervindt, zooals
zij is in haar beminnelijkheid.
Au fond des cieux hagards, par l'orage battue,,
Une figure d'ambre et d'étoiles vëtue
Pleure et menace et brille en s'évanouissant:
Eclair d'amour qui blesse et de haine qui tue,
Fleur éclose au sommet du siècle éblouissant,
Rose à tige épineuse et que rougit le sang.

Zoo stelde haar de Engelsche dichter voor, in de Fransche opdracht van zijn drama
aan Victor Hugo.
De schoone Helena werd eindelijk boetvaardige Magdalena. De koningin der
Schotten is te Loch Leven de gevangene der burggravin Margaretha uit het huis Mar.
Deze, die Murray's moeder was, de moeder dus van Maria's halfbroeder, den
eergierige, kon niet anders dan een bittere bewaakster voor haar zijn.
In haar gezelschap was Maria de gedwongen rust wel dubbel pijnlijk. Een
rustelooze dadenlust was haar leven geweest. Welk een rust wachtte haar hier, na
welk een bewogenheid: na liefde van één dag en den strijd die niet had opgehouden
sinds haar geboorte!
Bothwell was gevlucht, na den tweestrijd geweigerd te hebben. Méér ijdel, of
minder laf, had hij op 't slagveld zijn bestaan kunnen eindigen, met een minder
schandelijken dood dan hem nu wachtte in Denemarken. Hij was gevlucht op
aandringen der koningin. Zij had zich in de handen harer vijanden gesteld, op
voorwaarde dat hij ongemoeid bleef.
Haar volk had haar verguisd, ook toen zij met loshangende haren voor 't venster
verscheen, in 't huis waar zij als een gevangene was ondergebracht. Het was haar na
die nederlaag te gemoet gekomen met een banier
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waarop het lijk van Darnley was af geheeld aan den eenen kant, en aan den anderen
kant de kleine James, die zijn handjes om wraak ten hemel hief.
Nu zat zij daar opgesloten te midden van 't water, in 't kasteel dat Murray sterk
genoeg achtte om haar onbeweeglijk te houden, terwijl hij haar juweelen verkocht
aan Elizabeth.
De episode die nu volgen ging, was nog maar een voorspel voor het lange einde;
maar ook dit was reeds een einde in zich zelf. In Fotheringay legde Maria haar leven
af, in Loch Leven haar kroon.
Maar eer het zóó ver kwam dat zij alles verbeurde, lachte haar nog menigmaal een
straal van hoop bemoedigend toe: de Mei bracht vertrouwen en blijdschap. Het is
alsof het noodlot nu weer medelijden had; en de zon scheen in haar witte cel. Loch
Leven werd haar als een spiegel; en deze voorspelt haar den eindelijken triomf.
So lang sie noch ihr eitles Bild beschaut
Hört sie nicht auf zù hoffen und zu wagen.

Gedacht zij den Dauphin niet, wanneer zij nu George Douglas zag? Medelijden met
haar noodlot, maakte zijn harte week voor haar schoonheid; en het was haar
schoonheid allicht, die hem gevoelig maakte voor haar smart. Hij voorspelde haar
verlossing. Nu was er weer grond om het leven lief te hebben, hoe zij ook te sterven
had verlangd, zelfs op den dag van haar derde huwelijk, toen Du Croc haar hoorde
roepen om een mes, dat haar verlossen mocht van 't bestaan.
Maar een harde slag trof haar. Lady Margaretha ontving drie gezanten, die kwamen
om Maria te bewegen tot den afstand van haar troon.
Walter Scott heeft dit tooneel vereeuwigd:
't Was Lord Lindesay die 't woord nam. ‘Lord Ruthven en ik zelf, bijgestaan door
Lord Melville, komen in naam van den geheimen raad, om uwe majesteit
mededeelingen te doen, in 't belang der veiligheid van haar eigen leven als in 't belang
en 't welzijn des lands.’
Maria Stuart verbleekte en verbeet haar toorn niet: ‘Hoe kan er een geheime raad
bestaan, tot handelen gemachtigd, terwijl diegene gevangen zit, door wie zulk een
raad alleen gezag kan oefenen?’ Maar haar stem kreeg plotseling een anderen klank,
toen zij vervolgde: ‘Nu laat hooren; wat tot welzijn van Schotland strekt, zal Maria
Stuart weten te aanvaarden, van welke zijde 't haar dan ook wordt voorgesteld. Wat
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haar eigen leven betreft - zij heeft lang genoeg geleefd om het leven moe te zijn op
vijf en twintigjarigen leeftijd. Ik wacht uw medelijden, Mylords. Ik vermoed dat gij
komt met een smeekschrift, om mijn genade te verbidden. Of is het een verzoek dat
ik den troon opnieuw beklimme, zonder dat 'k gebruik make van mijn recht om hen
te straffen, die mij beroofden van mijn koninkrijk?’
‘Mevrouw, antwoordde Ruthven, het valt ons hard een barsche waarheid te moeten
spreken tot de vorstin, die over ons geregeerd heeft. Wij komen niet om genade
vragen. Wij bieden genade aan. Onze opdracht is: uwer majesteit de stukken van den
geheimen raad ter onderteekening voor te leggen. Het zal grootelijks bijdragen tot
de beveiliging van het rijk, tot de voortplanting van Gods woord en tot heil van uw
eigen verder leven. Het is uwer majesteit toegestaan, kennis te nemen van hetgeen
zij te onderschrijven heeft.’
‘Te onderschrijven?’ herhaalde de koningin met nadruk. ‘Maar de uitdrukking
past wel bij uw opdracht. Geef, mylord!’
Het was de acte waarbij de konigin verklaarde afstand te doen van den troon.
‘Zijn mijn ooren mij ontrouw geworden? terwijl ik meen te luisteren, bedriegen
ze mij met leegen schal. Zij doen als de verraders, met wie ik te lang ben omgegaan.
Mylords, zegt mij, dat ik mij bedrieg. Zegt het mij ter wille van uw eigen eer, en om
de eer van Schotland's adel, dat eerlijke mannen als Lindesay en Ruthven niet
gekomen zijn tot de cel hunner gebiedster, om mededeeling te doen van iets, als in
deze woorden is begrepen. Zegt het in naam van deugd en riddereer, dat mijn ooren
mij bedrogen hebben.’
‘Mevrouw, antwoordde Ruthven, uw ooren bedrogen u, toen zij zich sloten voor
het zuivere Evangelie en voor de eerlijke raadgevingen uwer getrouwen. Niet langer
duldt het land het bestuur van eene, die niet besturen kan. Aanvaard daarom den
laatsten wensch van uw raadgevers en onderdanen.’
‘En dat is alles wat mijn goede onderdanen van mij vragen: mijn rechtmatige kroon
zetten op het hoofd van een éénjarig kind, en mijn scepter verwisselen met een
wandelstaf?’
Ruthven ontvouwde nu een tweede perkament. Dit bevatte de aanstelling van
Murray tot regent.
‘Komt de pijl uit dezen koker?’ riep de koningin uit, ‘en is 't mijn broeder die hem
op zijn boog zet? Hoe neemt hij het bestuur in
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handen, zonder zich te schamen dat hij het draagt in mijn naam?’
‘Wij vragen om antwoord op het voorstel van den geheimen raad,’ sprak Ruthven.
‘Zeg liever op het voorstel eener bende bedriegers, roovers die ongeduldig zijn
om hun buit te verdeelen. Wie durft zijn vorstin zulke voorstellen doen, zonder een
verrader te zijn? Maria Stuart heeft geen antwoord op zulk een vraag.’
‘Ik hoop, hervatte Ruthven, dat mijn tegenwoordigheid het u niet zwaar maakt,
ons toestemmend te antwoorden. Het moge u herinnerd worden, dat de dood van
Riccio het huis Ruthven zijn hoofd en aanvoerder kostte. Mijn vader, die meer waarde
had dan een heele provincie vol dergelijke pluimstrijkers, kwijnde weg in
ballingschap.’
De koningin, eerst met de armen op de tafel gesteund, maar dan het gelaat
verbergend in haar handen, begon zoo bitter te schreien, dat de tranen tusschen haar
vingers neerdroppelden.
Maar de edelen herinnerden de rampzalige vorstin de ongelukken harer regeering
en de feilen van haar levensloop.
‘O, snikte zij, gij spaart mij geen blaam, en telt 't voor niets, hoe mijn leven is
verbitterd. Heb ik mij zelve dan niet weggecijferd, om den vrede te handhaven en
aan de onderdrukking een einde te stellen? Heb ik zelve dan het harnas niet aangegord
en pistolen in mijn zadel gestoken, vrouwelijkheid vergetend en koninklijke waardij,
om mijn volgers ten voorbeeld te wezen?’
‘Wij geven toe, sprak Lindesay nu, dat gij er soms uw feesten voor gestaakt hebt,
en uw onderhouden afgebroken met Jezuïeten-raadgevers en zekeren gezant van het
Fransche hof. Maar de langste en lastigste tocht dien gij ondernaamt, was die van
Hawick naar Hermitage Castle: het moge een gewetenszaak voor u zijn, of die tocht
was in het belang van den Staat en van uw eer.’
‘Lindesay, zei Maria, was 't op dezen toon ook dat gij 't woord voerdet op dien
heerlijken zomeravond, toen wij schijf schoten in de tuinen van St. Andrew, en wij
samen het spel wonnen van den graaf van Mar en Marie Livingstone? Toen was de
heer van Lindesay mijn vriend en hij zwoer mijn strijder te wezen. Hoe heb ik hem
sinds beleedigd? Of verandert een man zijn handelwijze met zijn eer?’
Ruthven werd ongeduldig.
‘Stelt gij mij dan als een gunst voor, wat ieders vorst beschouwt als een eerloosheid,
zwaarder dan 't verlies van 't leven? Alles ontneemt
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gij mij, mijn kroon, mijn macht, mijn staat, mijn bezit, mijn onderdanen. Waarmede
stelt gij mij schadeloos?’
‘Wij geven u vergiffenis,’ sprak Ruthven.
‘En als ik weiger?’ vroeg Maria.
‘Moord en bloedschuld zijn misdaden, waarover ook een koningin met haar leven
boeten kan. Maar wij geven u ons eerewoord.’
‘Uw eerewoorden wegen niet zwaar. Gij moogt er distels bij doen, om ze gewicht
te geven op de schaal...’
Maar ten slotte teekende zij; haar regeering was ten einde. Koning en koninkrijk,
belover en belofte, minnaar en min, 't was alles heen. Alleen George Douglas bleef
getrouw.
*

**

Een vroegen morgen verliet een waschvrouw het slot, met een hoogen stapel
waschgoed op haar armen. De vrouw stapte in 't bootje dat gereed lag. Toen zagen
de wachthoudende mannen met verbazing de blankheid van den ontblooten arm. Zij
grepen de waschvrouw aan, en herkenden er Maria Stuart in. George Douglas, de
zoon des huizes, werd uit het slot verbannen.
Mary's hoop was verijdeld, en donkerder schoof de schaduw over haar ziel na de
onverwachte klaarte die haar een oogenblik beschenen had. Haar gevangenschap
werd harder, want haar bewaakster had een hart van steen.
Maar gelijk alle geschiedschrijvers gedaan hebben, en haar beul zelfs op het
schavot, die den knie voor haar boog alvorens het vonnis te voltrekken, zoo deed de
geschiedenis te Loch Leven voor haar: zij kuste haar hand met eerbied. Nog éénmaal
viert haar lieftalligheid triomfen.
Denn alles wird Gewehr in ihrer Hand.
Little Willie Douglas waakt: de poëzie heeft bloemen gevonden om zijn blonde
haar, zooals hij bloemen strooide in de gevangenis der ongelukkige koningsdochter.
Was hij vijftien jaar, of achttien? Hij Was George's broeder, en bracht de stoutste
plannen ten uitvoer. Willie stal den sleutel van den sleutelring zijner moeder, terwijl
zij samen aan tafel zaten. Het was de sleutel der kleine poort, die toegang gaf tot 't
meer. Een boot hield hij gereed; de anderen lagen er ontredderd. Het was de tweede
Mei 1568. En Maria Stuart vluchtte in den nacht en de stilte, zoetgeurig van den
witten voorjaarsbloei.
George wachtte haar aan den oever met lord Seaton en de Hamiltons.
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De gereedstaande rossen droegen haar spoorslags in veiligheid. Iittle Douglas
behoorde nu voor immer tot de helden der pathetische romance.
Lente, liefde, vrijheid, hoe heeft het alles Maria's hart overweldigd. Eéns nog werd
de wereld weer een loutere vreugde, als in de dagen der gelukkige jeugd: ‘a light of
swords and singing laughter, of love and lovely strains of lutes,’ zingt Swinburne.
En zij, die op Zondag nog een gevangene was, stond den volgenden Zaterdag aan 't
hoofd van een nieuw leger, negen earls, negen bisschoppen, achttien lords en vele
edelen. De zon juichte in de ontrolde banieren.
Arme koningin: in een kwartier tijds was de slag van Langside gestreden en van
uit het kasteel Crookstane, waar zij vroeger enkele gelukkige dagen met Darnley had
doorgebracht, zag Maria Stuart de nederlaag en de verwoesting harer laatste hoop.
Maar het was haar laatste hoop niet. Hoop zou zij behouden tot haar dood, en de
moed zou haar niet begeven. Zoo vluchtte zij naar Engeland, waar Elisabeth de hooge
opvatting beschaamde, die Maria koesterde van haar eerlijkheid en haar eer.
Georges Douglas had de oude vete vergeten; de wraak om het bloed, dat Jacob II
vergoten had, veranderde in zijn hart tot een alles wagende, alles offerende liefde.
Haar won hij het leven, ten prijs van zijn bloed:
Walter Scott ware zichzelf niet gebleven, had hij den jongen ridder niet laten
sterven aan de voeten zijner schoone hartekoningin, zijne ‘princesse lointaine’.
***
Edinburg bezit geen standbeeld van Maria Stuart, geen gedenkteeken is er opgericht
voor haar nagedachtenis. Haar herinnering leeft in eenzame plaatsen, in ruïnen en in
de lege kamers van onbewoonde kasteelen. Zij werd veroordeeld door haar eigen
volk; het waren de vijanden der Hervorming die partij kozen in het vijandige Engeland
voor de koningin der Schotten. Schotland telt standbeelden voor John Knox die
Maria's gezworen vijand was; zij werd de geloofsheldin die de vijanden van Elizabeth
in haar zagen. Vijandin van 't Evangelie waar 't land naar hijgde, werd zij, met de
zelfstandigheid van Schotland, het slachtoffer van Schotland's erfvijand. Knox
triomfeerde over de koningin, maar Engeland overwon de vrije Schotten.
Al heeft de geschiedenis ook haar onschuld niet onbetwistbaar bewezen, Maria
Stuart bleef toch de veroordeelde van Fotheringay niet, zooals een onrechtvaardig
vonnis haar voor de wereld afschilderde, en
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de dichter die weende over haar ongeluk, in liefdelooze hardheid haar getuigen liet:
Den König, meinen Gatten, liesz ich morden
Und dem Verführer schenkt' ich Herz und Hand.

Het medelijden der menschheid heeft de hartvochtigheid van het verleden bejammerd,
en den mantel der liefde gespreid over het scharlaken harer twijfelachtige feiten. De
vergiffenis die Elizabeth haar weigerde, heeft de wereld haar gegeven. Bij de zware
straf, voor een schuld die reeds was uitgewischt door tranen, werden de harten des
te lichter bewogen. Zij werd gehaat, want zij was meer dan een vijandin voor velen:
zij was een religie, - ook voor de roomsche jeugd van Engeland en de getrouwen van
Maria Tudor, die haar vereerden. Maar zelfs wanneer de vrienden van Elizabeth haar
zagen, konden zij in hun hart de liefde niet overwinnen voor haar die zij haten moesten
op bevel.
Ich bin viel
Gehasset worden doch auch viel gelicht.

Argyll en Morton getuigden dat zij bereid waren hun leven te geven, ‘their very
lives’, voor Gods woord: maar voor Maria Stuart vergoten de mannen hun bloed als
water. Zij was zoo schoon, dat zij een ideaal scheen. De faam harer schoonheid
overleefde haar, maar ook de roep harer onverschrokkenheid. En om haar
standvastigen moed in haar ongeluk, leerde het nageslacht haar eerst volkomen
bewonderen.
Waarom zette Schotland nooit twee steenen op elkaar tot haar nagedachtenis?
Toch is er in 't hart der Schotten een vereering voor haar levendig, die alleen om
den ingeboren volksaard de warmte mist die drijft tot huldiging. Maar wat het volk
van heden treft, wanneer het haar naam hoort en haar afbeelding beschouwt, is meer
de poëzie die het vereenzelvigt met haar verschijnen, dan de werkelijkheid der
geschiedenis.
Tegen de historische koningin heeft John Knox de hand geheven met het
veroordeelend gebaar, dat vereeuwigd is in zijn bronzen standbeeld. Het was de straf
voor haar roomsche afgoderij, dat de bijl haar het hoofd voor de voeten legde. Maar
na den storm en de zegepraal der nieuwe leer, na de verkrachting der Schotsche
vrijheid, is de geest van Queen Mary teruggekeerd in de gedachte van het volk, wier
laatste koningin zij geweest was. Nu de hartstocht gestild is, heeft het haar leeren
zien in haar bekoorlijkheid, in het purper van haar koningsmantel en het purper van
haar bloed, in de schoonheid harer jeugd en de droef-
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heid van haar lijden,. Het dankt haar de faam die Schotland verkreeg in de
wereldgeschiedenis, om het noodlot van haar leven en de tranen van haar rouw. En
sinds zij de liefde der menschheid bezit, als eenmaal de harten van wie haar zagen,
kan Schotland niet dan met melankolieken trots van haar getuigen: Marie Stuart,
Reyne d'Ecosse’.
Wij trachten haar vooral te zien zooals zij moet geweest zijn; maar het Schotsche
volk blijft op haar staren zooals zij gesluierd staat in poëzie, en romance, de heldin
van een aangrijpend werelddrama méér dan de levende realiteit van 'n eeuw van haat
en hartstocht. Wanneer er dan geen eerezuil ook rijst voor de dochter van Maria de
Guise, die de beschermelinge was van den kardinaal van Lotharingen, van Rome en
het roomsche hof van Spanje, - in Schotland leeft zij voort als het slachtoffer van
den ongelijken strijd om de eeuwenoude vrijheid: die ondergang maakte haar den
Schotten eerbiedwaardig.
Maar zijn de laaglanden van het oude rijk niet vol van haar gedenkteekenen? Het
kasteel van Edinburg is hààr monument en Holyrood's paleis is geheel van haar
vervuld. Het eenige dat de vreemdeling bezoekt in de omstreken der hoofdstad, zijn
de ruïnen van Craigmillar; en wat deze puinen belangrijk maakt, is hààr naam alleen.
Dumbar Castle en LochLeven's oever gaf zij vermaardheid, Stirling en Linlithgow
zijn de monumenten harer jeugdgeschiedenis. De slagvelden van Lillyards Edge en
van Pinkie dommelen in de schaduw van haar aandenken; over Langside's vlakte
klinkt de hoefslag nog van haar galoppeerend paard. Zij het de kathedraal van S.
Andrew waar kardinaal Beaton werd vermoord, of de ruïne der abdij van Melrose,
waar de traceering der boogvensters een zwarte ‘doornekroon’ vlecht tegen den
maanlichtblanken nachthemel, - Maria Stuart's naam fluisteren stilte en schemering
er bestendig voort.
De schoonheid der smart is in haar naam, en de tragiek van een rampzalig
vrouwenleven, met de ontroerende poëzie van een heftig doorstormd verleden: maar
geen verzoening, zoolang de oneenigheid voortduurt onder hen die haar schuldig
gelooven en degenen voor wie zij onschuldig is.
Er is in haar de ontzagwekkende waarheid van het woord, dat Schiller over haar
neerschreef:
Die Welt glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weihes
So bald ein Weib das Offer wird.
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Twee Gedichten.
door André Demedts.
I.
Het is of de zon doorbreekt op een late herfstnamiddag en de wereld wordt zeer klaar en wijd.
zoals ik nu mijn leven zie en weet dat vergeefs zal zijn mijn pogen en mijn arbeid.
en het doet me geen leed, alleen voel ik een vage kramp hier in mijn borst alsof ik honger had
misschien
maar mijn ogen schemeren niet: ik kan zo vast naar de toekomst zien.
Heel mijn jeugd heb ik gehoopt te staan op de drempel van een nieuw
leven, schoon als een sprookjesslot
en deze hoop heeft me rechtgehouden, het overige deden de mensen en God
maar deze avend is mijn droom als de zon doodgegaan en ik weet hoe ijdel mijn verwachten
was
er zal niet veranderen en alles blijft eender, mijn zekerheid welkt als afgemaaid gras.
Ach neen, we staan niet aan de aanvang van een schonere wereld en een beter mensheid,
geluk wordt nooit aan allen gegeven en we zullen wel droef blijven om veel onrechtvaardigheid,
en nachten hebben dat onze ogen branden van tranen om de anderen en ons zelf, omdat we toch
allen maar dompelaars zijn
die het elkander wat lastiger maken en druk-doen - die graag hebben dat onze broeder lijdt de
meeste pijn.
Wij zijn niet anders, wij zijn niet beter en daarom wordt de aarde nooit een hemel, ach neen,
het zal niet gaan.
ik ben niet moedeloos en mijn tanden zal ik opeen klampen als wanhoop lokt, omdat mijn
schone droom is als de sneeuw vergàan
en dat ik nog geen houvast heb, Vader, help Gij me wat opdat ik het zou
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kunnen uithouden zonder mijn kameraden ongelukkig te maken
en dat ik om het doel dat nimmer kan worden bereikt, toch niet aan het lijden en het werk zou
verzaken,
maar mijn man zou staan rechtop, en die niet buigt om het klagen van zijn hart niet te horen
maar zwoegt aan de taak - al is ook alles verloren.

II.
Het is alles wel niets, maar het kan zo'n pijn doen te weten dat uw droom op de aarde
onbereikbaar is
en toch verlangen naar vervulling altijd: het heeft gekost zovele ontgochelingen en de arbeid
van heel mijn jeugd ligt stuk,
één avend was mijn hart vol droefenis;
ik ben geen pelgrim meer naar de einders waar hemel en aarde elkander omhelzen, niet meer
wil ik zoeken naar het land van geluk
dit is mijn wederkeer
strompelend over de donkere wereld en toch boven mijn hoofd de dans der sterren en hier in
mijn slapen het ruisen van het bloed immerweer
en nog de lokkende roep in ieder vogellied, in ieder mens die ik ontmoet,
maar het gaat voorbij, er komt een nacht dat God mijn hart overwint - voor goed.
Ik weet dat de lente naakt met trossen witte en blauwe jasmijnen
en mijn kameraden zullen komen met ogen vol zon, en hun handen drukken zo innig mijn
handen
dat ik niet meer mijn ziel bedwingen kan en schreeuw hoe 'k als een lafaard in hun midden sta,
zonder hun kracht die ook mijn kracht eens was; dat ik hun zeg hoe wanhoop en leed mijn hart
overmanden.
en dan is het, dat het bloed in hun aderen zijn loop verstilt
en één mij vraagt: waarom doet gij dit ons aan,
gij die liederen zongt van geluksparadijzen - en nu is het úw woord dat onze harten verkilt,
broeder, waarom hebt gij de toekomst verraden - waarom hebt gij ons allen pijn gedaan?
Rillend zal ik voor hen staan:
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‘Kameraden ik heb u niet minder lief, maar voor de wereld kan ik niet worstelen meer,
schoner dan al de paradijzen der aarde is me één mens, één enkel mens onder de miljoenen:
en voor het geluk van zijn ziel wil ik al mijn vreugden en lijden dragen, voor een die ik niet
ken en die ik bemin steeds meer, steeds meer
opdat Vader hem roepen zou en zijn bestaan met genaden benedijden, als een moeder haar kind
met bedwelmende zoenen,
tot heel zijn leven naar God als een bergstroom rukt.
Het zal een ander zijn, die zijn ogen toedrukt
hij is een vreemdeling misschien en nog niet geboren
maar het kan ook één van u allen zijn
zooals er één is die lijdt voor mij en die ik nooit herkennen zal, één onder
de velen verloren
en daarom heb ik u allen radeloos lief, zullen we broeders veel inniger zijn.
Misschien zullen zij begrijpen en staren naar de avendhemel waar sterren vallen
misschien zullen ze zwijgend rechtstaan
maar als een verrader zal ik zitten onder hen allen
en weten dat ik hun hart heb leed gedaan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

473

Het Lied des Levens.
door Theo Cruysse.
‘Verba vitae aeternae’ (Jo. 6. 68).

I
Het lied van velen, het moderne lied,
moderne woorden van het eeuwig leven:
der menschen smachting en het god'lijk geven;
een stille stem die sust veel stom verdriet;
vereeniging in innig liefde-beven;
verovering van 't uiterst aardgebied;
der ziele zoeklicht in het nachtverschiet;
en kathedralentrots, hoog opgedreven;
en heiligengestalten, statig groot
en menschlijk simpel; en genade-nood;
en maatschappij-herscheppen, God als koning...;
het lied der droomen en het lied der daad;
het mystisch smeeken en de Christus-kroning;
een honderdvoudige oogst en luttel zaad; -

II
Het lied van allen, en eenieders lied,
dat ieder meent door eigen mond gezongen,
dat ieder zingt aan eigen ziel ontsprongen,
waar ieder eigen droom gedroomd in ziet,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

474
waar ieder eigen drang ziet doorgedrongen
tot Gods gestoelt', Hem eigen gaven biedt,
genâ geniet; - Gods windgeruisch in 't riet
van 't luistrend menschdom; vuur'ge pinkstertongen
op alle hoofden, 't evangeliewoord
in alle talen; zon die mist doorboort
aan alle hemels; brand in alle landen;...
des Heeren wil, der sferen samenhang:
door hemel, aarde en ruimte één Liefde-ontbranden,
in diepste ziel de goddelijke zang; -

III
Het vrede-lied dat oorlog sticht; de steen
des aanstoots: stoornis, struikeling en strijden;
het englen-gloria dat brengt verblijden
bij kribbe-schamelheid; veel zalighêên.
voor die bedroefd zijn en vervolging lijden:
dat alle leed in loutring wordt gelêên,
dat elke strijd in stuwing wordt gestrêên,
dat elke kruisweg zal tot luister leiden;...
't godmenschlijk lied dat aarde aan hemel bindt,
dat liefde in smart als kostbaar parel vindt...:
ik hoor zijn zang, maar kan hem nog niet zingen;
mij drijft zijn drang, - die drijving wordt nog niet
een wekroep, worsteling en wereld-dringen...
Heer, maak me één toon van 't eeuwig Liefde-lied; -

IV
Heer, maak me een troostwoord voor die droevig zijn,
en voor die juichen jubel; hoog verlangen
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voor onvoldanen; moed voor levensbangen;
en mede-klager, Heer, van veler pijn;
bazuinstoot boven graven; strijdgezangen
voor laffe schuilers; lentezonneschijn
voor haat en wroeging; jonge levenswijn
voor uitgeputten, Heer...; en laat ze ontvangen
Uw rijkdom door mijn armoê, vreugd en pracht
door mijn beproeving, door mijn zwakheid macht,
Uw kruis-genaden, Christus, door mijn dragen;
Omhang mij met Uw spotkleed, met Uw kroon
van doornen kroon mijn hoofd...; mijn nederlagen
zullen mêê-stichten, God, Uw wereld-troon.
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De leer der schoonheid.
De Onbaatzuchtigheid in Kant's Aesthetica.(1)
door Prof. H.J. De Vleeschouwer.
I.
Metaphysica van het Schoone, AEsthetica. Smaak en gevoel; Van B. Gracian
tot I. Kant.
De philosophische beschouwing van het schoone is een legaat van de grieksche
wijsheid, evenals ons literaire voorbeelden en ons plastische prototypen in de
schaduwen van de Akropolis geboren zijn. Nochtans onderging de philosophische
schoonheidsleer zoo menig correctief en was haar ontwikkeling zoo groot, dat,
oppervlakkig toegezien, weinig ons aan den helleenschen oorsprong doet terugdenken.
Onze aesthetica is gekenmerkt door een voorliefde voor het subjektief bestanddeel,
dat zelden de belangstelling van de oude denkers heeft gaande gemaakt. Vooraleer
echter dit resultaat bereikt werd, moest heel wat weg afgelegd worden. Die weg
bestaat hoofdzakelijk uit twee deelen, die zich duidelijk van elkander afteekenen
door een specifieke methode in de leer der schoonheid en als gevolg daarvan uit een
tegenovergestelde organisatie dier disciplien.
De twee deelen van den ontwikkelingsgang kunnen we duidelijkshalve betitelen
met den naam van 1) de metaphysica van het schoone, 2) de aesthetica in engeren
zin. Het is onnoodig de ganghebbende terminologie, die met het één woord aesthetica
de twee frontveranderingen in de studie van het schoone aanduidt, vaarwel te zeggen
en de zaken te compliceeren met een dubbele benaming, als de lezer maar het
onderscheid merkt, dat de eeuwen nadenken en de eeuwen philosophische vooruitgang
in de theorische beschouwing van het schoone teweeg gebracht hebben. Dit
onderscheid brengt een platonisch-scolastisch, en een modern element naar voren.
Wanneer wij de schoonheidsleer van Plato en van de middeleeuwsche wijsbegeerte
terugbrengen tot hun innigste wezen, ondervinden we hoe zij hun belangstelling
concentreeren op het schoonheidsbegrip; zij zijn hoofdzakelijk de logische ontleding
van

(1) Lezing gehouden op het laatste Philologen congres te Leuven. 1928.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

477
dit begrip, de verduidelijking van wat zij zich voorstellen door middel van den term
schoonheid; met deze ontleding en met de inventaris der hoedanigheden, die
noodzakelijker wijze met den objektieven inhoud van het begrip verbonden zijn, is
het essentieele hunner theorie afgehandeld. Dergelijke schoonheidsleer is
onafhankelijk van de psychologie; hiermede wil ik niet besluiten, dat de
middeleeuwsche en antieke metaphysica van het schoone nooit voeling zochten met
de psychologische gegevens en de psychologische verschijnselen, die zich rond dit
objekt voordoen; heelemaal niet, want dit zou de waarheid te kort doen, en ons niet
verklaren hoe huidige integraal scolastieken den krachttoer zouden klaar spinnen om
met louter behulp van scolastische bestanddeelen een aesthetika te construiseeren,
welke door haar kontrast met de aesthetische denkbeelden van thans niet al de
voorwaarden vervulle, om volgens Bergson's werkje, komisch geheeten te worden.
Doch ik bedoel dat die metaphysica niet noodzakelijk bij de psychologie ter school
dient te gaan, maar aan de hand van de logica, voor wat de methode, en door
zelfstandige elementen voor wat de stof betreft, kan opgebouwd worden. De mogelijke
onafhankelijkheid der schoonheidsleer van de psychologie in de oogen der antieke
en scolastieke wijsbegeerte komt des te klaarder aan het daglicht door het feit, dat
zij de schoonheid beschouwden als een objectieve eigenschap van de dingen, en niet
als een psychologische, dus subjectieve reactie van den persoon op zekere toestanden,
die zich in de wereld van het koncreete en het individueele voordoen. In een woord
als logische ontleding van een begrip, is de schoonheidsleer in de eerste periode harer
ontwikkeling een metaphysika van het schoone, en aldus is het begrijpelijk hoe
sommige scolastische wijsgeeren haar als afzonderlijk paragraaf in de algemeene
ontologie inlijven.
De aesthetica in engeren zin gaat op een heel andere manier te werk. Zij is niet
meer de ontleding van het schoonheisbegrip, maar de ontleding van het
schoonheidsoordeel. Wij kennen elk oordeel op tweeërlei manieren verklaren: ten
eerste in zijn ontstaan, ten tweede in zijn geldigheid. De aesthetica begon met de
eerste manier, en ontwikkelt niet den logischen inhoud van het schoone, maar het
aesthetisch subjekt. De uitdrukking: aesthetisch subject beteekent natuurlijk de
psychologische persoonlijkheid, het individu, in zoover het uitgerust is met een
vermogen dat tot de schoonheidvoorstellingen of indrukken aanleiding geeft. Haar
voorwerp is dus niet in de eerste plaats het schoone, maar de mensch, in zijn vermogen
of vermogens die rechtstreeks in de schoon-
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heidsoordeelen betrokken zijn. De metaphysica ontwikkelt de ideëele stukken, wier
samenstelling het begrip van het schoone; de aesthetica in den pregnanten zin van
het woord de subjectieve voorwaarden, die het schoonheidoordeel in ons eerstens
verklaren en vervolgens rechtvaardigen.
Het is zoo met een klaar, dat de aesthetica een innigen samenhang en gelijken tred
houdt met de psychologie. Doch alle psychologie kan geen voldoenden tred grondslag
zijn om de eigendommelijkheid van een aesthetisch oordeel te dragen. De
intelligibiliteit van dergelijk oordeel hangt af van het aanvaarden eener bepaalde
psychologie. Van welke? Wij zegden zoo pas dat de aesthetica het subject ontleedt
in zijn ver mogen, dat rechtstreeks een schoonheidsoordeel voor gevolg heeft. De
bepaalde psychologie, die zij inroept, moet dus het bestaan en de eigendommelijkheid
van een menschelijk vermogen affirmeeren en aanwijzen hoe dit vermogen met het
schoonheidsoordeel in onmiddellijk verband staat.
De middeleeuwsche psychologie deelde het actief subject in twee vermogens in:
het ken- en streefvermogen. Het eerste leidde tot de theoretische voorstellingen, tot
de waarheid; het tweede tot de practische of moreele, substantief uitgedrukt tot de
goedheid. Dit vermogensdiagram kan geen grondslag zijn voor de aesthetica, daar
de twee leden der indeeling betrekking hebben op voorstellingen, waaraan de
aestetische vreemd zijn. Met de affirmatie dier psychologie bijgevolg kon zij de
eigendommelijkheid der schoonheidsoordeelen niet ophelderen, en kon zij dus de
periode niet voorafgaan, waarin met die traditie wordt gebroken. Met die traditie
wordt gebroken in de 18de eeuw, die wij alle kalenders ten spijt, niet alleen voor
Duitschland, maar voor West-Europa een aanvang laten nemen bij het afsluiten van
de westphaalschen vrede (1648), die een einde stelt aan de bloedige episode van den
dertigjarigen oorlog, en een einde met het verdrag van Weenen (1815), dat den
europeeschen toestand na de beroeringen van Frederik, de fransche Omwenteling en
Bonaparte consolideert. De drieledige indeeling der vermogens - ken- en
streefvermogen en gevoel - voorafgegaan door den triomfantelijken marsch van het
begrip ‘smaak’ door al de groote kultuurlanden van Europa, effent den bodem, waarop
de aesthetica welig tieren zal en die zij tot heden toe alleen bij uitzondering verlaten
heeft.
Niemand zal mij in het raam dezer lezing een volledige geschiedenis van het begrip
smaak vragen, noch die van de psychologische theo-
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rie waarheen het leidt. Het zou trouwens volgens mijn op dit gebied gewonnen oordeel
allerbelangrijkst zijn de evolutie van beide begrippen samen te studeeren, al ware
het enkel om de overtuiging op te doen hoe groot de invloed der psychologische
vernieuwing is op de aesthetische discussies, hoe het exponeeren van het smaakbegrip
in de literaire debatten streeft naar een volledige fixeering der losse begrippen in een
phychologisch philosophisch systeem, hoe de aesthetische begrippen hoofdzakelijk
van zuidelijk romaanschen, terwijl de psychologische van angelsaksischen oorsprong
zijn. Voor de detailstudie dezer algemeene gewonnen inzichten moet ik verwijzen
naar de studies die in mijn geest deze conclusies ongemeen versterkt hebben nl. Von
Stein: Die Entstehung der neueren Aesthetik; (1886) Borinski: Die Poetik der
Renaissance und die Anfänge der literarischen Kritik in Deutschland; (1886) id.: B.
Gracian und die Hofliteratur in Deutschland; (1894) Hildebrand: Beiträge zum
deutschen Unterricht; (1897) Bergmann: Die Begründung der deutschen Aesthetik;
(1911) Baumler: Kants Kritik der Urtheilskraft (1.1923) samen met het leerrijke
handboek van Prof. Dessoir: Geschichte der neueren deutschen Psychologie en het
voor ons gebied zoo belangwekkend werk van Sommer: Grundzuge einer Geschichte
der deutschen Psychologie und Aesthetik’. De keus der literatuur toont op haar zelf
reeds aan met welk doel ik, hoegenaamd geen aestheticus, de lotgevallen der
schoonheidsleer opgevolgd heb, nl. om de bemachtiging van het duitsche geestesleven
der 18de eeuw, ten einde een historischen achtergrond te verwerven voor de groote
klassieke systemen der wijsbegeerte, die ik niet hoef op te sommen. Daar mijn lezing
een begrip uit de Kritik der Urtheilskraft moet ophelderen, zal mij deze speciale
orientatie op de ontwikkeling der duitsche gedachte toegelaten zijn. In voornoemd
werk van Baumler, waaraan ik zeer veel verschuldigd ben, het jongste uit mijn reitje,
vind ik een wenk, die mij toelaat eventjes te wijzen op een mogelijk correctief van
al de geciteerde auteurs en vnl. van de jongste onder hen. In de Inleiding (p. 8-9 wijst
Baumler) op den invloed die de 19e eeuwsche gedachte, de persoonlijke opinie der
kultuurhistoriekers uitoefenden op hun rekonstructie van het kriticisme en van het
geestesleven der 18e eeuw, hoe bv. de positivistische tijdruimte de Kantfiguur
belichtte van uit een engelschen empiristischen hoek, en hoe de terugkeer tot het
wijsgeerig idealisme in de persoonlijkheid van den Königsberger een produkt zag
op eigen bodem gewassen en door nationale ideen gevoerd. Die antithetiek bevat
waarheid, onge-
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twijfeld, doch dient niet op de spits gedreven te worden, want het gevaar ligt voor
de hand dat ook zij de rekonstructie beinvloede. Al de geciteerde werken, Dessoir
en Baumler vooral, vertoonen de neiging den engelschen invloed te minimiseeren
tegenover den franschen voor de aesthetica en tegenover den leibniz-wolfiaanschen
voor de psychologische begrippen. Daarin vinden wij het groot gebrek der anders
zoo inhoudsrijke boekdeelen. Doch het is tijd dat ik deze parenthesis sluit en mijn
weg vervolg.
In zijn voor ons belangrijke beteekenis ontstaat het begrip smaak omstreeks den
helft der 18e eeuw in het Zuiden. Hoewel niet de absoluut eerste toepassing (aan
Cicero en Quintilliaan was het woord niet vreemd evenmin als aan Ariosto en Tasso
enz. gelijk het B. Croce in zijn Estetica I. p. 315 aanstipt) toch de invloedrijkste en
vooral het begin van een onderbroken werking vinden wij bij Balthasar Gracian,
wiens werken spoedig over Frankrijk en Italie verspreid waren. De smaak in de oogen
van den spaanschen jezuiet is de onbepaalbare eigenschap van de hoflieden, die wij
wellicht het best met de tact kunnen vergelijken; het wijst bijgevolg nog op geen
aesthetische beteekenis en heeft wel iets met de ‘beschaving’, de ‘verfijndheid’, de
juistheid in de keus van woorden, middelen en houdingen te maken maar niets met
de schoonheid, noch met haar begrip, noch met haar oordeel, noch met haar gevoel.
Van politieke en sociale eigenschap wordt de smaak een aesthetische waarde in de
handen van de bedrijvige literaire critici en humanisten van Italië. De man met zijn
geniale visies - eerst sedert enkelen tijd wordt hem de verdiende waardeering
geschonken - Vico had een donker gevoel van de toekomst van het nieuw begrip;
Salvini bekent vrijmoedig dat hij voor het begrip geen plaats weet aan te duiden;
(1706) Muratori behoudt het zeer algemeen gebruik van Gracian, (1708) doch de
samentreffende werking van het begrip in Frankrijk, die hem niet ontgaan is,
specifieert dit gebruik meer en meer in een kunstkritische richting. Het italiaansch
smaakbegrip is gekenmerkt door twee dingen die wij ook in Frankrijk terugvonden:
eerstens door de specificatie op de schoonheidsleer en tweedens door de radeloosheid
om het in duidelijke elementen voor te stellen, en diensvolgens om het tot voorwerp
van een systematisch onderzoek te maken. Trevisano's essai immers getuigt nog van
een vaak onbeholpen dilettantisme.
Dergelijk dilettantisme ontmoeten wij in Frankrijk. Boileau regeerde over de
‘république des lettres’; zijn cartesianisme vond in het verstand het eenig richtsnoer
aller menschelijke manifestaties. Doch zag hij zich
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gedwongen ‘le bon goùt’ op te nemen in het vocabularium zijner kritiek. De
eigenschappen van den smaak, zooals Gracian het verstond, nl. het tactvolle, het
subjectieve, het onbepaalbare, het in geen duidelijk conceptueele elementen omzetbare
gingen verloren in de eischen van helderheid, duidelijkheid, universaliteit, die de
criteriologie van Descartes aan de uitingen van de ziel stelde. (Het woord ‘pensée’
beteekent bij hem immers al de bewustzijnsvoorstellingen). Doch naast dit verlies
mocht de smaak de groote aanwinst boeken, die in de uitsluitend aesthetische wending
opgesloten lag. Weinig tijd verloopt eer deze wending weerom de graciaansche
kwaliteiten herwon, eer de verstandelijke, universaliseerende richting van Boileau's
cartesianisme om zijn uitsluitelijkheid onttroond wordt. Wat Pascal voor de vestiging
der godsdienstige waarheden op gevoels- of liever op ‘harts-’ gronden beproeft, zal
P. Bouhours voor de literaire kritiek doen. Deze salon-pater, met zijn meer weekelijke,
volatieele aanvoelingen van gedachten dan gedachten zelf, laat zich niet in met de
rol die het verstand speelt in de aesthetische beoordeelingen, en schijnt maar
hoegenaamd het bestaan van dien universeelen, regelgetrouwen, verstandigen smaak
van Boileau niet te vermoeden. Hij spreekt van ‘le sentiment’ en van ‘la délicatesse’.
Dat voelen is heelemaal nog niet de werkzaamheid, het vermogen onzer ziel, dat in
Engeland rond denzelfden tijd geisoleerd wordt uit de komplexe zielsactiviteit, maar
wordt met negatieve predikaten uitgerust, juist omdat de positieve bepaling alleen
op een destijds nog afwezige psychologie berusten kan. Het gevoel is eenvoudig niet
het verstand; zijn inhoud is onbepaalbaar, ‘un je ne sais quoi’; zijn middelen zijn
geen conceptueele abstracties der dingen maar bewuste vervalschingen van de dingen,
zooals metaphoren, beelden enz., die bijgevolg niet bogen op de universaliteit van
het begrip, maar een subjectieven gemoedstoestand, een niet verstandelijke visie en
omzetting van de wereld uitdrukken, geldende voor één individu. Bouhour's theorie,
in zoover wij die talrijke schitterende, maar niet gesystematiseerde beschouwingen
theorie mogen noemen, vestigt een smaakbegrip dat aesthetisch, subjectivistisch,
niet intellectueel is, doch niet voldoende gefixeerd om een periode af te sluiten. De
psychologische weerslag is haar onbekend en dat nog voor geruimen tijd. Is het door
het instinktmatig bewustzijn van dit gebrek, dat de talrijke aesthetische verhandelingen
hun vaak langen titel beginnen met het woord ‘essai’, Versuch? Wellicht niet; doch
de benaming is zoo juist dat wij onwillekeurig aan dergelijk voorgevoel gaan denken.
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Een diepere uitbouw derzelfde gedachte, doch nog de onbeslistheid der laatste
grondslagen geeft ons Crousaz in zijn ‘Traité du Beau’ (1715), dat in menig opzicht
een terugkeer beteekent naar de objectivistische opvattingen der klassieke periode
na de meer moderne pogingen van P. Bouhours. Nochtans werkten de tijdstroomingen
en het voorbeeld van Bouhours zoo gevoelig in dat de terugkeer streeft naar een,
objectiveering van het smaakbegrip zonder den verstandelijken grondslag en de
rechtstreeksche ontleening aan de uitwendige voorwerpen van het klassisme als
richtsnoer te aanvaarden. De smaak kan Crousaz niet overlaten aan de subjectieve
fantaisie van elk individu; daartegen strijdt de universaliteit van zekere
beoordeelingen, die verheven staan boven den individueelen voorkeur eener
zinnenprikkeling, boven de voorliefde van een tijdsperiode of van een geographische
circonscriptie De aanwezigheid van een identisch regulatief verstand is de grondslag
van het alom erkende waardigheidsgehalte der mathesis bv., aller theoretisch weten
over het algemeen. Boileau grondvestte op dezelfde basis de universaliteit van den
smaak. Edoch het intellect verliest het privilegium op theoretisch gebied onder de
antiintellectualistische denktrant van een Pascal, die overgaat op een geheele generatie,
een deel der jansenistische middens verovert en de totale productie beheerscht van
het Oratoire. P. Bouhours vertegenwoordigt dezelfde tendenz op aesthetisch gebied,
daarin geholpen door de concedeerende afwijkingen der klassieke kritiek van het
streng intellectualistisch grondbeginsel, en de antiintellectualistische streving zocht
naar een principe, dat buiten de rationalisatie de algemeengeldigheid van den smaak
waarborgt. Bouhours keerde zich tot het gevoel, nog geen ‘sentiment’, maar veeleer
alle niet conceptueel bewustzijn en Crousaz bouwde voort op deze gegevens. Zijn
gevoel is het bewustzijn, de ‘acte de présence’ in de ziel van gelijk welke
voorstellingen. De objectieve inhoud van een bewustzijnsmoment is dezelfde of wij
de duidelijke voorstelling van het begrip hebben, of alleen de donkere aanwezigheid
eener modificatie voelen. Het onderscheid wordt getroffen tusschen den graad van
helderheid. Het loutere bewustzijn van een modificatie preludeert op de vorming van
een heldere begripsvoorstelling; zij is wel overeenkomstig zonder nochtans er zich
mede te vereenzelvigen. De overeenkomst van het louter bewustzijn met een
aanstaande begrip waarborgt de algemeenheid van bepaalde oordeelen van den smaak.
Het intellectueel begrip is niet de grondslag voor de algemeenheid van den smaak,
maar het ‘gevoel’,
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het ‘bewustzijn’, dat het aanvankelijk stadium der voorstellingsevolutie is, die in het
begrip haar bekroning vindt. Zoo wij ons bewustzijnsverschijnselen tot de hoogst
bereikbare volmaaktheid willen opvoeren, vooraleer ons geestelijke instemming
ermede te betuigen, moeten wij hen opvoeren tot de heldere en duidelijke transpositie
van het abstract begrip; betuigen wij die instemming op het louter aanvoelen van ons
bewustzijn, vooraleer de begripsvorm ons het duidelijk inzicht in de natuur van de
zaken gegeven heeft, dan vergenoegen wij ons met een oordeel van den smaak, met
een aesthetisch oordeel. Crousaz blijft dus zweven in de nabije omgeving van het
intellectualistisch objectivisme; de identiteit van een smaak- en een theoretisch
oordeel vervangt hij door de overeenkomst. Het gevoel, dat hij inroept, is niet het
psychologisch vermogen, nl. de voorstelling van den lust, maar de onduidelijke
voorstelling in het bewustzijn van het uitwendig ding.
Ook in Duitschland staat de aesthetica op dezelfde hoogte, wat wij des te
gemakkelijker begrijpen door de ervaring dat Duitschland niet in eerste plaats creatief
optreedt in de eerste helft der 18de eeuw. Het smaakbegrip komt de grenzen van
Duitschland binnen langs een dubbele kanalisatie; door den franschen invloed van
B. Gracian, waarvoor de philosoof Thomasius zijn vaderland toegankelijk maakte
en door den italiaanschen literatuurkritikus Muratori. De eerste weg nochtans is rijker
aan gevolgen: het is de ironie der geschiedenis dat een tweede rangs personnage als
Thomasius een veel dieperen en vooral een veel onmiddellijkeren invloed op het
toenmalige Duitschland uitoefende dan zijn geniale promotor Leibniz. Op aesthetisch
gebied is zulks minder goed zichtbaar omdat geen van beiden zich ex professo met
de aesthetische polemieken van den dag ophielden. Leibniz' metaphysica en theodicea
zullen tientallen jaren later factoren zijn voor de philosophische en voor de
aesthetische ontwikkeling - die verloopen immers paraleel - van zijn landgenooten,
want zijn monadenleer, zijn psychologische theorie der kleinste percepties, zijn
finalistische wereldbeschouwing, zijn theodicea gebouwd op orde, doelmatigheid
en schoonheid zullen heel wat prikkelender zijn voor de aesthetische discussies dan
de mecanicistische van zijn franschen voorganger. Het is bekend en daarom bepalen
wij ons bij de vermelding, dat van eenige medewerking van Spinoza in onze periode
geen spraak is. Thomasius bijgevolg leidt het smaakbegrip in het duitsch geestesleven
binnen ter gelegenheid van zijn kolleges over de gedachte van den spaanschen jezuiet
in 1687 gehouden.
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Dat Leibniz naderhand te Hannover het essai van P. Bouhours met zijnen gewonen
kritischen geest, maar met zijn even gewone geestesrichting naar conciliatie leest,
heeft hoofdzakelijk voor zijn personaliteit belang, doch niet voor de aesthetische
begrippen, omdat hij weinig ruchtbaarheid aan zijn meditaties gaf en het, oprecht
gesproken, een beetje vertikte aan het universitair leven met zijn schoolsche discussies
en zijn begrensde mentaliteit deel te nemen. Lodewijck XIV nam de gelegenheid
van de naweëen van den dertigjarigen oorlog te baat om de intellectueele meerwaarde
van de fransche beschaving aan het onzelfstandig Duitschland op te dringen; in welke
mate die vredelievende penetratie hem gelukt was kunnen wij spijts alles vernemen
uit het niet altijd betrouwbare en op menige plaats verouderde werk van K.
Biedermann: Deutschland im 18ten Jahrhuntert. Deze penetratie legt het intens
intellectueel verkeer tusschen Duitschland en Frankrijk alsmede de orientatie van
het geestesleven op de ras bekende fransche productie uit. Wanneer nadien de
nationaliseerende strijd der Moralische Wochenschriften, van Thomasius en zijn
talrijke volgelingen, van Gottsched en zijn even talrijke literatoren eenig blijvend
succes zullen boeken, zal de engelsche productie met de fransche wedijveren om ten
slotte te overheerschen. Wij staan voor het oogenblik in de alleenheerschappij van
den franschen invloed en al de aesthetische essais dezer periode zijn onmiddellijk
van een fransch prototype afzonderlijk.
Gaan Thomasius bij Gracian en Leibniz bij Bouhours op school, het eerste duitsche
tractaat der moderne aesthetica dankt zijn ontstaan aan een verwerking van Crousaz'
‘Traité du beau’, nl. de Untersuchung von dem guten Geschmack in der Dicht- und
Redekunst’ van König. (1727). Het eerste kwart der eeuw staat in het teeken van de
subjectiveering van de aesthetica. Immers de eerste essais van Gottsched, waarover
dadelijk, en van den zwitser Bodmer, wijken heel wat meer af van de klassieke opinie
dan de latere werken, die hun ontstaan danken zoowel aan den rationaliseerenden
invloed van Wolf's philosophie als aan de extreem-gevoelerige rymproductie der
literatuur, die zich op de subjectivistische aesthetica beriep.
Om Königs ‘Untersuch’ te situeeren zou het volstaan de hoofdlijnen van Crousaz
over te schrijven; zoo groot is de gelijkenis. De universaliteit van den smaak vestigt
hij in aansluiting met zijn voorbeeld op de natuur van het gevoel-voorbereidend
stadium in de vorming van het begrip, doch in zijn niet altijd preciese uitdrukkingen
kan men een
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intellectualiseerend moment opmerken. De opstellen die Gottsched publiceerde in
de eerste jaargangen van de Vernuftige Tadlerinnen huldigen dezelfde opvattingen.
Doch middelerwijl had een omkeer in Frankrijk zelf plaats gegrepen. De engelsche
invloed was overwegend geworden; Locke disputeerde de philosophie aan den
cartesiaanschen geest; Addison en Shaftesbury maakten geweldigen opgang en
werden des te gretiger opgenomen, daar hun aristokratische wereldbeschouwing en
hun hoofsche onderhoudendheid de fijn beschaafde kringen der fransche hoofdstad
aangenaam aandeden en in harmonische verhouding stonden met de eigen
geestesgesteldheid der 18de eeuwsche dilettanten, onder den invloed eener hoog
vrouwelijke beschaving. Met de ‘Réflexions critiques sur la poésie et la peinture’
van Dubos ontmaakt zich de aesthetica van een goed stuk klassieke vorming om de
ruime subjectiviteit der engelsche kunstkritiek te volgen. Dubos ontleent aan de
Britten een sentimentalisme amper enkele jaren nadat Crousaz aarzelende pogingen
inspande om de objectieve universaliteit van den smaak te vestigen op een compromis
van verstand en gevoel. Dubos doet afstand van de philosophische basis; het schoone
heeft voor eenige bestaansreden onze ziel aangenaam aan te doen, te ontroeren; zij
heeft geen betrekking met de waarheid; de ‘splendor veri’ der scolastiek, die spijts
alle bewoordingen, alle beroep op verstand en alle negatie van vreemde autoriteiten
nog in de klassieke thesis van Boileau te voorschijn kwam, heeft geen weerklank in
het sentimentalisme van den op Engeland gerichten Dubos. De ontroering is geen
verschijnsel dat op een verstandsoordeel volgt; het schoonheidsoordeel is dus aan
het verstand vreemd en moet aan een ander vermogen toegeschreven worden. Dit
vermogen heet hij het gevoel. Het gevoel vergezelt de respectieve prikkeling onzer
zintuigen. Heeft Dubos zich het gevoel als een separaat zielsvermogen voorgesteld?
Het valt moeielijk daarop afdoende met een ja of een neen te antwoorden. Eens sprak
hij van het gevoel als van ‘un sixième sens’, uitdrukking, die de onafhankelijkheid
van de zinnelijke prikkeling te kennen geeft. Doch anderszijds laat de tekst ons niet
toe verder te gaan. Evenzoo met het woord ‘oordeelen’ ‘juger’, dat wij zoo vaak
ontmoeten zonder met zekerheid te kunnen zeggen wat wij eronder moeten verstaan.
De vooruitgang die de Réflexions beteekenen voor de subjectivistische aesthetica is
groot: de radicale afwijzing van het verstandelijk element in het schoonheidsoordeel,
de negatie der universaliteit van den smaak, de uitsluitelijke afhan-
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kelijkheid der aesthetische oordeelen van het gevoel, zijn drie faktoren, die gunstig
inwerken op de evolutie der kunsttheorie, niet alleen in Frankrijk maar ook in
Duitschland.
Immers Dubos' theorie is van belang voor de duitsche aesthetica eerstens op een
negatieve en dan op een positieve manier. Steunende op zijn subjectivistisch
sentimentalisme en onbeperkt gebruik makende van zijn practische voorschriften en
middelen, schiepen de Sileziers een sentimenteele poëzie, die naast een lichtzinnige
stof - Duitschland was een geleerde, burgerlijke en religieuse stof gewoon - ook een
ongebonden vrijheid in de behandeling aanbracht, eigenschappen die op hun zelf
geen a priori te verwerpen moderniteiten waren, doch wier omslag in tuchteloosheid,
gezwollenheid en bombast de voorvechters van den goeden burgerlijken smaak in
het harnas joegen. Onder deze is vooral Gottsched, de literaire dictator dezer periode
berucht
Zonder aarzelen brak hij zijn eigen ontwikkeling in twee. Want, hoewel nog
hoofdzakelijk door Frankrijk gevormd, bleek zijn debuut de klassieke richting van
de toekomst geenszins te voorspellen; het wees eer op een continuatie van Crousaz.
De silesische revolutie echter had niet alleen voor gevolg dat Gottsched het
sentimentalisme van Dubos bestreed, maar tevens uitzag naar een doeltreffender
breidel om den smaak te reglementeeren dan de onevenwichtige compromissen van
een Crousaz en een König. De zwitsersche maar duitsch schrijvende aesthetici
beleefden een dergelijke evolutie. Die breidel was weerom de rationalisatie van den
smaak en om die rationaliseering door te voeren moest een nieuw philosophisch
gezag optreden, daar het cartesianisme historisch te ver afwezig en voor Duitschland
te uitheemsch was, om Gottsched in de dictatuur eener nationale kunstkritiek
behulpzaam te wezen. Wat Descartes niet meer doen kon, wat Leibniz in zijn
onbekendheid niet vermocht, en na zijn bekend worden zou blijken niet te vermogen,
zou Wolf doen of beter zou Wolf's philosophie doen in de handen van Gottsched.
Op een voorwaar zonderlinge wijze. Gottsched betoont zijn rationalisme niet met
de loochening van het gevoelsaandeel in het aethetisch oordeel, maar met de
rationalisatie van dit aandeel en dat door het in voeren van het begrip ‘oordeel’. Elke
germanist weet dat de schoonheid voor den dictator der Tadlerinnen en de ‘Critische
Dichtkunst’ (1730) bestaat in de toepassing van zekere objectieve regelen, die
gegrondvest zijn in de natuur van de dingen; met deze her-uitgave van Boileau's ‘Art
poétique’ verdwijnt den individueelen smaak, verdwijnt het ge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

487
wicht van de zinnelijkheid (dit woord in kantiaanschen zin verstaan) op de balans
van het gezond verstand, en komt het oordeel over de schoonheid aan het verstand
toe. Dit verstand echter is niet het puur logisch, redeneerend verstand, dat in de
mathesis b.v. de noodzakelijke konsekwenties in de abductie der opeenvolgende
stellingen bewerkstelligt, maar een oordeelend verstand. ‘Urteilen’ in den logischen
zin van het woord en ook in wolfiaanschen zin, is de toepassing van het
tegenspraakbeginsel in het toekennen van een predikaat aan een subjekt; het is klaar
dat Gottsched in deze toepassing de essentie der schoonheid niet kon zien. Doch de
verstandsfuncties, het ‘urteilen’ is het opmerken der juistheid, der orde, der proportie.
Twee adagia's bepalen de natuur der gewenschte juistheid: 1) de eenheid in de
veelheid, aan Frankrijk ontleend; 2) de zinnelijke volmaaktheid, die met Wolf's
volgelingen opkomt. Dat er een verband bestaat tusschen de Gottschedsche functie
‘beurteilen’ en het opkomende woord ‘Kritik’ ligt voor de hand. Ook Gottsched
gebruikt het in zijn Critische Dichtkunst. Het is mogelijk, doch ik kan
eerlijkheidshalve het vooralsnog niet bevestigender zeggen, dat zijn kennismaking
met de engelsche aesthetika hem dit woord leende. De kritiek echter speelt een
simplistische rol in de objectieve aesthetica: zij kan immers niet veel meer beteekenen
dan een toepassing van den objectieven codex regelen bij de creatie of het meten der
creatie aan dergelijken codex. Een subjectieve aesthetica daarentegen kan van de
kritiek het ongeevenaarde gebruik maken dat ons in den loop der 19e eeuw de mooie
bladzijden proza gegeven heeft, waarbij tevens de historische-genetische
verduidelijking der kunstprestaties zoo ongemeen ten goede komt aan de algemeene
beschavingsgeschiedenis der epoke. Gottsched echter verbood zich dit vruchtbaar
gebied, en de eens voor goed vastgestelde kunstvormen, die uit zijn objectivistische
opvatting vloeien, brengen zijn dictatuur ten val na een tiental jaren.
Heel wat ruimer denken Wolfs philosophische volgelingen, Baumgarten inzonder,
als zij zich laattijdig tot de aesthetika toe keeren. De rol van Baumgarten in de
ideeëncirculatie der 18e eeuw wordt vaak ten onrechte onderschat; die rol is van
belanggeweest en aan zijn persoon is een stuk kultuurhistorie verbonden, al hebben
wij nu niet veel meer aan zijn duizende klare bepalingen, schemata, indeelingen enz.,
die tusschen haakjes gezegd heel wat licht werpen op de taal, den stijl en op de
architectoniek van Kant's kritische werken. Het was zijn vriend Meier die Baumgarten
aanzette naar wolfiaansche beginselen de aesthetika uit te wer-
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ken, en de heldere, reseptieve professor kweet zich eerlijk van zijn taak in
overeenstemming met de ukasen van Gottsched. Met zijn ‘Aesthetica’ (1750) begint
een beslissende periode; de doordachte principes van Baumgarten, bevrucht door de
penetratie der engelsche psychologie, zonderen het gevoel af van het streefvermogen,
leiden de drieledige vermogensindeeling in en kennen eindelijk aan dit derde
vermogen de aesthetische functie toe. De eindelijke psychologie is gevonden door
de opeenvolgende benaderingen van Baumgarten, Meier, van den Aufklärer
Mendelsohn, van N. Tetens, van Sulzer, om eindelijk de decisieve systematiek te
verkrijgen in Kant's laatste Kritik. Deze weg blijft mij nog te beschrijven.
Twee Gottschedsche denkbeelden leven voort bij Baumgarten. De ‘Aesthetica’
ontleedt het zonderlinge verstandelijk oordeelsvermogen, dat over de juistheid
oordeelt, en ontleedt de wezenheid van de juistheid, nl. de volmaaktheid. De
opvallendste vooruitgang van Baumgarten's analyse is wel het scherp onderscheid
tusschen het verstandelijk en het aesthetisch oordeelen; door het treffen van dit
onderscheid is het aesthetisch oordeelen en meteen de aesthetische kritiek ontheven
van de rechtspraak van het verstand. Zoo scherp dacht hij het wel niet, want nergens
in zijn werk drukt hij het zoo kategorisch uit, doch Meier en andere Wolfianen zullen
wel degelijk Baumgarten's theorie op deze manier interpreteeren. Het aesthetisch
oordeel heeft de juistheid der dingen tot voorwerp, d.i. hun zinnelijke volmaaktheid.
Hier komt den aard van het onderscheid helder te voorschijn. Het oordeelsvermogen
is het vermogen der ziel, dat de uitwendige volmaaktheid der dingen, die zich
openbaart aan de zintuigen, beoordeelt, terwijl het logisch, het verstandelijk oordeel
zich met de intelligibile volmaaktheid, die zich door abstractie en universalisatie aan
het verstand openbaart, inlast. Het schoone is alsdan de veropenbaring der uitwendige
vomaaktheid aan onze zintuigen, zooals Wolf het deduceerde. De verdere
ontwikkeling der uitwendige volmaaktheid als eenheid in de veelheid, waarop terecht
in de handboeken de nadruk gelegd wordt, is voor ons van minder belang omdat wij
de ontwikkeling der aesthetica in verband met die psychologie vervolgen. Meier
bouwt voort, en niet op gelukkige wijze op, de gedachten van Baumgarten, zonder
grondige veranderingen eraan te brengen; min bezadigd dan de meester, is hij meer
dan eens de kwajongen van den wolfiaanschen groep, die geen nieuwe zekerheid
aanbrengt, doch door zijn luidruchtigheid den toegang afdwingt voor de door hem
ontleende ideeën.
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Met Meier staan wij reeds in onmiddellijk kontact met de rumoerigen groep
Aufklärungsessayisten, die hoofdzakelijk te Berlijn in engen vriendenkring verkeeren.
De belangwekkendste onder hen is voorzeker Mozes Mendelsohn, dien men eens
den geniaalsten Jood sedert Spinoza noemde, en die eeretitel is niet heelemaal
onverdiend. Mendelsohn is wolfiaan doch ecclectischer dan Baumgarten en Meier,
want het engelsch empirisme, dat zich op de kunstkritiek uitbreidde, was een zeer
belangrijke factor in de geestelijke voeding der berlijnsche liberalen. Mendelsohn's
werk ‘Uber die Empfindungen’ wijst in zijn titel reeds aan, dat aan de objectiveerende,
rationaliseerende strevingen van Gottsched gevoelig getornd wordt; en inderdaad de
analyse van den breed geinformeerden jood suggereeren voorzichtig nog, maar
duidelijk genoeg om in Aufklärungsmiddens, waar om wille der onontbeerlijke
reserve bij de talrijke polemieken met alle orthodoxie de leus van: ‘à bon entendeur
demi mot suffit’ van toepassing was, begrepen te worden, dat Gottsched's oordeel,
dat Baumgarten's beoordeelingsvermogen met het gevoel uit de engelsche psychologie
op denzelfden voet staat, wat waarschijnlijk moest blijken bij het zoo scherp
onderscheid tusschen het logisch en het aesthetisch oordeel; het eerste immers betreft
de intelligibiliteit, de intellectueele volmaaktheid van een universeele en abstracte
kennis, van een begrip bijgevolg, terwijl het tweede het oordeel was over een zinnelijk,
koncreet ding en hoogstens soms als laatste concessie aan de rationalisatie de
achterafsche kontrool van het verstand beteekende voor het oordeel van den smaak.
Het lag dus in de lijn der logische ontwikkeling van de gedachte het oordeel over
koncreete zaken aan het verstand en de rede (want ook hier begint het onderscheid
zich af te teekenen) te ontzeggen en toe te kennen aan een separaat vermogen, dat
een eensluidende rol vervulde met het gevoel der engelsche empiristische
ideeën-wereld. Het algemeen verstandstype, dat universeel gedeeld kan worden door
alwie aan de natuur van het menschelijk verstand deelachtig is, en zoo de basis van
de universeelen smaak kan zijn, kan niet meer gelden maar het schoonheidstype der
subjectivistische aesthetica moet een koncreet zinnelijk type zijn. Dat is inderdaad
het onmiddellijk besluit dat de Aufklärung uit Mendelsohn's suggestie trekt en dit
besluit daagt onmiddellijk op in de beschouwingen van Winckelmann. Zijn
schoonheidsideaal is een voorbeeld, een koncreete voorstelling, die in de uitwendige
werkelijke wereld niet bestaat, maar in de verbeelding aanwezig is door een
samenstelling der volmaakte bestanddeelen, die de ervaring
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ons in oogenschouw laat nemen. Het verstand beslist bij den archeoloog noch over
de schoonheid van de betanddeelen, noch over die van het ideaal der verbeelding,
omdat het niets hebben kan aan koncreete voorstellingen. Terloops wijs ik nog op
een overwegenswaardige stelling van Mendelsohn, nl. op de inferioriteit van het
schoonheidsbewustzijn; immers wanneer de schoonheid de zinnelijke voorstelling
is van een koncreete zaak is zij tegenover het verstand minderwaardig en een bewijs
voor de zwakheid der menschelijke vermogens. En de affirmatie dat een volmaakte
geest geen schoonheidsvoorstellingen hebben kan, zal wel een koud bad geweest
zijn voor de veel heethoofdige Aufklärers, die de genieperiode, de Sturm und Drang
aankondigen.
Die periode was reeds ingetreden toen N. Tetens zijn ‘Versuche über den
menschlichen Verstande’, een lijvig werk dat aan het bitter einde de reeds zoo
menigmaal verdaagde redactie van Kant's eerste Kritik nog een jaar vertraging deed
ondergaan, publiceerde. Wij lezen in Kant's laatste biographie van K. Vorländer, dat
na de eerste roes van bewondering al de leden van het berlijnsch milieu elk voor zich
zelf zijn eigen denkgenooten en zijn eigen onderwerpen mits een gedurige aanpassing
aan Kant's Kritik voortzette om verschillende redenen. Sommige onder hen vonden
dat Kant's werk op menige plaats dezelfde dingen uiteenzette, als zij voorheen hadden
gedaan. Zij begrepen niet dat juist de nieuwe synthesis der Aufklärungsdenkbeelden
en door dit synthetisch verband de nieuwe fundeering juist de originaliteit en de
grootheid van het kriticisme uitmaakt. Maar hiervan afgezien, was de ervaring juist
en vnl. Tetens en Lambert waren berechtigd dergelijk vermoeden te opperen. Alleen
de eerste heeft eenig belang voor de aesthetica en nog onrechtstreeks langsom de
psychologie. Immers wat Mendelsohn vermoedde en wat de geheele groep
ongetwijfeld debatteerde in hun dagelijksche gesprekken, bouwde Tetens systematisch
uit in zijn Versuche, nl. het drieledig schema der ziel in ken- en streefvermogen en
gevoel. De analyse van het gevoel doet vrij pover aan; het ‘non possumus’ van vroeger
herhaalt hij niet meer, doch de verklaring: alwat ik erover weet is zijn kenmerk van
aangenaamheid, is wel een aanloop maar geen grondige ontleding. Op een punt
nochtans laten zijn Versuche niets aan duidelijkheid te wenschen over, nl. aangaande
de scherpe scheiding van streefvermogen en gevoel.
Tetens' Versuche verschenen in 1779 en beinvloedden onmiddellijk Kant's
psychologische visie's vooral na de publicatie der eerste Kritik.
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Hij vormt de laatste schakel tusschen het verletden, dat broksgewijze de theorie
opbouwde, en de allesomvattende systematiek van den Königsberger. Doch Tetens
had een voorlooper in zijn zoo moderne blijkende psychologie, iemand in wiens
geest Mendelsohn en Baumgarten's school een reeks draden vlochten, die zich
vastknoopten tot een geheel, en evenals Tetens Versuche in grondslag en
bewoordingen aan de latere formules van de Kritik der Urteilskraft herinneren.
Men ontzegt vaak originaliteit aan J.G. Sulzer, omdat het eclectisme zoo schril
uitkomt. Wij vragen echter geen originaliteit, doch de kontinuiteit in de ontwikkeling
der gevoelsaesthetica van Gracian tot Kant. En in deze ontwikkeling is Sulzer wellicht
veel belangrijker dan literaire dictatoren en auteurs van wijsgeerige handboeken.
Want met hem wordt de aesthetica op onverholen en besliste wijze een psychologisch
vraagstuk. In zijn opeenvolgende werken van 1752 tot 1765 wordt de psychologische
tendenz breeder en breeder. In de ‘Untersuchung über den Ursprung der angenehmen
und unangenehmen Empfindung’ (1752) wordt aan het schoonheidsoordeel alle
betrekking met het verstand ontzegd; het schoone is geen kennis, noch een heldere,
noch een onduidelijke zooals voor Baumgarten, maar is het gevoel van lust en
zinnelijke ontroering (altijd in kantiaanschen zin). De affectie van zintuigen en van
zenuwstelsel is de psycho-physiologische grond van het schoonheidsgevoel, en niet
de min of meer duidelijke taal die de affectie tot het verstand voert. Subjectiever kan
de aesthetica niet gedacht worden, en dit subjectivisme is dan ook een der
ontwikkelingsinrichtingen, waartegen Kant strijd zal te voeren hebben. Hoe meer
Sulzer nadenkt over het probleem, hoe dichter hij zich bij Dubos en bij de engelsche
gevoelsaesthetica aansluit. In de zestiger jaren scheurt hij zich heelemaal los van
Baumgarten en van het rationalisme; verstand en gevoel zijn onderscheidene
vermogens geworden en hun functies bijgevolg zijn specifieke functies. Een
voorstelling en een ontroering hebben met elkander niets gemeens. De ontroering is
een bepaalde excitatie van het schoonheidsgevoel en derhalve is de schoonheid geen
objectieve eigenschap van de dingen, maar een loutere reactie der ziel op een bepaald
uitwendig voorwerp. Sulzer beijvert zich later wel met de verzachting dezer scherpe
formules, om het willekeurige uit het schoonheidsgevoel en de kunstkritiek te weren;
in deze verzachting spelen de bekende Baumgartensche en de Meiersche motieven
mede, de zinnelijke volmaaktheid en zoo meer, doch zij illustreeren des te beter de
on-
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gemeen groote verandering, die de engelsche psychologie in de aesthetica teweeg
bracht. Sulzer immers was met haar ingenomen en toont dit ook buiten de aesthetica.
Met N. Tetens psychologie en Sulzer's aesthetische verhandelingen wordt het Kant
gemakkelijk de leemte aan te vullen die hij in het kriticisme na de publicatie der
Moraalkritiek ontdekt had.
De Akademie-uitgave van Kant's volledige werken heeft ons in kennis gesteld
met de bereikbare, volledige korrespondentie van den denker met zijn tijdgenooten
en omgekeerd; daardoor is een zeer belangrijk materiaal aan het licht gekomen, dat
o.m. toelaat de genesis der laatste Kritik te vervolgen vaak tot in de kleinste
bijzonderheden. Welk probleem gaf aanleiding ertoe? In de K.d.R.V. deelde Kant
het kenvermogen in verstand, oordeelskracht en rede in. Dit werk beantwoordde de
vraag: of de metaphysica als theoretische wetenschap mogelijk was? Het antwoord
viel negatief uit, daar de analyse van het verstand - en het vraagstuk was een
theoretische en een verstandelijke aangelegenheid - niet toeliet de wetenschappelijke
eischen van universaliteit en noodzakelijkheid aan de metaphysische theoremata toe
te kennen. Daaropvolgens rees de vraag: is de metaphysica wellicht dan mogelijk
als practische wetenschap? M.a.w. zijn de voorwaarden, die de rede stelt aan een
bepaald soort kennissen, voldoende om in de metaphysica een universeele en
noodzakelijke moraaltheorie te zien? Het antwoord, dat de analyse van de rede gaf,
was ditmaal bevestigend. Doch het kriticisme had enkel het verstand en de rede in
oogenschouw genomen; de derde facette van het kenvermogen, nl. de oordeelskracht,
was nog niet kritisch onderzocht. De oordeelskracht, zelfs in de theoretische Kritik,
is een vermogen van toepassing van algemeene begrippen op koncrete
ervaringsgegevens; haar functie is de ‘subsumptie’ van de eene onder de andere. Zij
leverde zelf de algemeene kategoriebegrippen en studeerde in lange bladzijden de
manier van toepassing en rangschikking. Doch in de ideeëncirculatie van zijn tijd
vond Kant een tweede operatie, die ook de naam van oordeelskracht draagt, nl. de
ontwikkeling van Gottsched's ‘beurteilen’ en van Pascal's ‘juger’; en dit beoordeelen
verschilde van zijn ‘Urteilskraft’ uit de eerste Kritik, in zoover de eerste ‘Beurteilung’
wel voor het koncreet ervaringsgegeven, nl. het uitwending object staat, doch moet
uitzien naar het algemeen begrip, waaronder het koncrete zich moet schikken. M.a.w.
de oordeelskracht kan op twee manieren toegepast worden: eerstens als toepassing
van een algemeen begrip, dat gegeven is, op een koncrete
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veelheid; of de schikking van een koncrete veelheid, die gegeven is onder een nog
nader op te geven sporen algemeen begrip. De eerste toepassing van de oordeelskracht
had Kant gewonnen; haar wezenheid en haar voorwaarden zijn ons in de eerste Kritik
gegeven. Doch de tweede wijze is niet gededuceerd. Zoo stelde Kant zich het
vraagstuk na een vrij lange meditatie over het onderwerp. Dit onderwerp echter was
eenvoudiger in zijn eerste optreden; het was een kritiek van den smaak. En van hieruit
is de stelling van het probleem heel wat gemakkelijker te verklaren dan door de
ingewikkelde Einleitung, die de Kritik der Urteilskraft voorafgaat.
Kant had de wetenschap en de moraal kritisch onderzocht en besefte reeds duidelijk
dat met beide onderzoek ook den godsdienst, de speciale moraalvraagstukken, het
recht, met een woord al de Aufklärungsdebatten door hem op eenvormige wijze
opgelost waren geworden. Een hunner echter faalde: de aesthetica. Daarom scheen
hem op het eerste zicht een kritiek van den smaak onvermijdelijk. Doch de
aesthetische discussies, die hij tijdens zijn lange loopbaan opgevolgd had, verliepen
in grondeloos getheoretiseer door een antinomie: de universaliteit van zekere
oordeelen over schoonheid en het louter subjectivistisch kenmerk van de emotie, van
het gevoel, waarop dergelijke oordeelen berusten. Die schijnbare tegenspraak viel
hem des te rasser op, daar het antinomisch denken sedert 20 jaar een gewoonte
geworden was bij hem. Die antinomie bepaalt de stelling van het vraagstuk als hij
over de kritiek van den smaak nadacht. Dit probleem was: door welke kritische,
apriorische grondslagen kan men de subjectiviteit van den gevoelsgrondslag verbinden
met de universeele waarde, die men aan het schoone hecht? Wij weten niet hoe de
eerste reflexies verliepen vooraleer de aandacht op de oordeelskracht viel. Doch een
jaar later vinden wij den titel veranderd in Kritik der Urteilskraft. Beknopt
weergegeven beantwoordt Kant zijn vraag als volgt: omdat het subjectief gevoel het
indicium is van een evenwichtstoestand onzer kenvermogens (verstand en
verbeelding), die wij als identisch aanwezig moeten denken bij alwie aan de
menschelijke natuur deel heeft. Het is duidelijk hoe de psychologische en de
rationalistische elementen zich in de deductie versmelten. De psychologische thesis
vestigt voor goed de eigendommelijkheid van het gevoelsvermogen door de oppositie
van het schoonheidsbegrip met het streefvermogen; de rationalistische weerhelmen
in de evenwichtstheorie.
Dit paragraaf houdt geen verband met het eigenlijk voorwerp van
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mijn lezing, nl. de opheldering van een begrip uit de ontleding der schoonheid in
Kant's laatste Kritik. Doch het heeft mij belangrijk toegeschenen deze prolegomena
vooraf te zenden, ten einde aan te toonen hoe de genetische studie soms heel wat
licht kan brengen in een zoo ‘moeilijk en duister’ onderwerp, als Kant's kriticisme
minstens in de algemeene reputatie is.
(slot volgt),
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Reiskrabbel uit Zweden.
(Jazz-avond te Göteborg).
door Jozef Simons.
‘Zegen deze'avond, God...’
De zon is gaan slapen in een glorierijk schrijn van zilveren baren en gouden wolken.
Maar de lucht bleef licht en wijd en over de wagende zee gleed onrustig een dagklaarte
alsof de nacht nog lang niet aan zou treden.
Koel en klaar rees de maan op een rots.
Een avond waarop het hart onrustig wordt en naar nog mooiere dingen verlangt.
Was het een aanvoelen van wat de Zweden ‘lângtan’ heeten: het hunkeren naar iets
ongenaakbaars, samen met den melancholischen wellust er van en het onmachtig
berusten in onverzadigdheid?
Lang stonden we te staren naar zon en lucht, naar zee en zilveren meeuwen - een
avond als een gouden droom - tot de prozaïsche honger ons met een touwtje uit de
wolken terugtrok op den killen grond.
- ‘Half negen.’
- ‘Naar Trädgärsföreningen?’
- ‘Ja.’
Na den milden zomerregen in den nanoen was het park opgefrischt; de bloembedden
geurden en in een boschje vastbij sloeg de nachtegaal. Zonneklaarte en maanlicht
vloeiden ineen in de kruinen der acacia's die bewogen op een briesje dat aansloeg
van de zee.
Het restaurant, a giorno verlicht, vol volk. Stil keuvelende gezelschappen van vier,
zes, acht tot tien man. De dames ver in de minderheid. Plechtig droegen de kellners
met tong en kreeft, met punch, met aardbeien en slagroom, het gerecht van 't seizoen.
En vroeg poften de champagnestoppen.
Van aan ons hoektafeltje hadden we een vrijen kijk over de lange zaal met de
dubbele rij tafels.
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Voor den vreemdeling wel verwonderend, die Zweedsche ‘skaal’ met wijn of punch.
Ze heffen hun glas op, heel 't gezelschap samen, tot op de hoogte van het voorhoofd,
buigen naar mekaar toe, drinken, terwijl ze mekaar voordurend ernstig en plichtmatig
strak in de oogen kijken, heffen hun glas nog eens op met een buiging en zetten het
neer. Het heeft zijn recht gehad, zult ge zeggen: neen, dat wordt telkens herhaald bij
iederen dronk met wijn of likeur - niet met bier.
En als er ergens aan een tafeltje het dessert is opgediend, dan ziet ge fluks heel 't
gezelschap met een wip opstaan en den gastheer - hier in 't restaurant hij die 't
gezelschap heeft uitgenoodigd en het al zal betalen - met een handdruk en een buiging
bedanken. De Zweden zullen eerder zondigen door te veel, dan door te weinig: zij
hebben niet den democratischen schrik van de beleefdheid. Een schoon volk,
aangenaam in zijn omgang, dat de vormelijke tradities der vaderen in eere houdt.
Wanneer die mannen dan rechtstaan, ziet ge meteen wat een lange kerels, wat een
prachtige ‘castars’ het zijn. 't Schijnt dat het ras nog groeit. Voortgaande op de
gegevens door de militaire bureaux verstrekt, is sedert 1840 de doorsnee Zweedsche
soldaat nog met 5 cm. aangereusd! Ik meet zelf 1,85 m., doch hier in het restaurant
zitten er minstens een paar dozijn Zweden die veel grooter zijn dan ik.
Half tien. In de groote zaal naast het restaurant worden violen gestemd, stoelen
verschoven en plots breekt het los met den wilden zang van den neger:
‘I am one of the nuts of Barcelona...’
Aan verscheidene tafels wordt opgebroken, vestons dichtgeknoopt en de jonge
heeren noodigen de dames uit ten dans. De vertegenwoordiging van de schoone,
zwakke en ook zeer danslustige kunne, schijnt ons een zeer gemengde te zijn. Wat
wel te verwachten was in een publieke dansgelegenheid in een belangrijke havenen handelsstad als Göteborg.
- ‘Willen de dames en de heeren de koffie gebruiken in de danszaal?’
- ‘Waarom niet?’
- ‘Graag.’
En de kellner gaat ons voor, met de koffie op een blad, baant zich een weg tusschen
de tafeltjes, dwars door de dansende koppels, en installeert ons vlak bij het orkest,
dat furioso cadenseert: ‘Paris, reine du monde,’ den Amerikaanschen one-step, gecom-
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poneerd door den Spanjaard Padilla, gelanceerd te Parijs door de Vlaminge
Mistinguett, gezongen thans te Göteborg door een neger. O internationale coöperatie
van den jazz-band! Den Vlaamschen stempel drukte Mistinguett er op in de kleur
van het haar:
‘Paris, c'est une blonde...’

Of was het alleen maar om het rijm?
Nu wij zitten en de dansende paren aan ons voorbijschuiven, bewonderen we eens
te meer dat kloeke ras, slank opgeschoten - vele mannen van rond 1,90m en vrouwen
van niet veel minder - blond van haar en blank van vel, met mooie blauwe
droomoogen. Daar is een dikke, in 't wit gekleede Jodin, met zwarte lokken, donkere
oogen en haviksneus, die afsteekt bij den hoop. Maar zij stept met den langsten
Zweed, een officier van de ruiterij, en dwingt hem met haar stevige polsen en de
zwaarte van haar kloek lijf, dat het oolijk is om aan te kijken.
- ‘Neen, geen wals,’ vroeg ze in 't voorbijgaan aan den orkestmeester, ‘nog een
one-step!’ En de jazz stepte opnieuw op de maat van ‘Yes, Sir, that's my baby.’
Daar waren bakvischjes die met hun broer dansten en er pret in hadden, als kwamen
ze hier voor den eersten keer. Daar waren er ook van een ander soort die zochten:
eene, in 't rood gekleed, met een smachtenden blik en een verleidelijk slangenlijf,
had spoedig beet en trok er met de vangst vandoor.
Het aantal dansers groeide gedurig aan. Er moest meer en meer plaats worden
gemaakt. De kellners kwamen de tafeltjes verschuiven en stoelen wegnemen: ik zat
vast tegen den neger aangedrongen.
- ‘Waltz!’ werd er nu gevraagd, ‘waltz!’ En de paren schoven in rij; een kleine
blonde met een lorgnet danste nu voor met den ruiterijofficier, terwijl de dikke, witte
Jodin bleef uitblazen op een stoel. En aan het couplet zong de neger in een hoorn:
‘In a little Spanish town,
't Was on a night like this,
Stars were peek-a-booing down,
't Was on a night like this.
I whispered: “Be true to me,”
And she sighed: “Si, si!”
Many skies have turned to gray
Because we are far apart,
Many moons have passed away
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And still she's in my heart,
We made a promise and sealed it with a kiss,
In a little Spanish town, 't was on a night like this.’

De neger had ons een paar maal Vlaamsch hooren praten, en vermoedend
waarschijnlijk dat het platduitsch was, verstoutte hij zich ons te vragen:
- ‘Auch Deutsche?’
Wij konden een lach niet bedwingen en Neef Johan bediende hem van antwoord:
‘Neen, maar ook negers!’ waarvan hij toch den zin niet snapte.
Toen hij hoorde dat wij Vlamingen waren, vertelde hij onder de volgende poos,
dat hij Antwerpen goed kende: hij had er onder den oorlog een paar maal
ingekwartierd gelegen. Dan, ze hadden hem te Stabroeck op schildwacht gezet, te
dicht bij den draad, en op een nacht dat smokkelaars hem een schoonen cent lieten
verdienen was hij zelf meegeschoven om geen rapport te moeten uitbrengen over
dien nacht en toch om van heel den oorlog af te zijn. Na den wapenstilstand was hij
zijn baantje van negermuzikant begonnen te Amsterdam; later naar Kopenhagen
getrokken, thans te Göteborg aangeland, waar hij met een Zweedsche in 't bootje
was gestapt. Waarschijnlijk had amnestie over zijn geval wel de spons gevaagd - in
België nog niet? Daar wrokken ze lang! - maar hij zat nu hier goed. Misschien zou
hij, na 't seizoen, het wel eens wagen naar de Heimat terug te keeren om er vrienden
en kennissen op te zoeken.
- ‘Electric girl!’ riep de orkestmeester. ‘Shimmy-fox!’
En de paartjes schoven - de witte Jodin voorop, ditmaal met een kaalhoofdig ouder
heerschap - de saxophone toeterde, de klarinet schreeuwde als een pauw vóór regen,
de piano speelde dubbelforte en onze neger stondrecht om te zingen, zonder hoorn,
met een echt Hamburgsch accent:
‘Lieber Kind, hast du ein Stell-dich-ein,
Sei gescheit und find recht schnell dich ein,
Denn es kommt sehr leicht vor,
Bist du nicht punktlich dort,
Dein schatz ist mit 'ner andern längst fort.’

Een paar tafeltjes verder zit een gezelschap buitenlieden die wat al te veel den cognac
hebben aangesproken.
Een zware, sterke kerel bonkt met de vuist op tafel en doet teeken dat hij met den
neger eens graag zou boksen. Hoe sterk zoo'n neger wel
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mag zijn? - ‘Ik heb hem al lang in de gaten,’ vertrouwt ons de Hamburger toe, ‘maar
ik mag niet laten blijken dat ik zijn Zweedsch begrijp.’
De groote bonk is rechtgestaan en balt uitdagend de vuisten.
Zijn kameraden trachten hem te weerhouden. ‘I'll make you... boumboum!’ dreigt
de neger en klopt met de trommelstokken op de cymbalen. Dat helpt. Een kellner
schiet toe en manoeuvreert mede om het gezelschap de deur uit te schaveelen zonder
al te veel herrie te scheppen.
En met een breeden lach, die zijn glinsterend witte tanden in zijn grooten mond
te blinken zet, zingt de goedgeluimde neger nu dat donderzwart is weggetrokken, de
dapper twosteppende schijverende schaar toe:
‘In der Jugend tut es wohl,
Im Alter tut es auch wohl,
Jawohl!...
Wir versaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen,
Und die erste und die zweite Hypothek!’

Boven, in een loge, komen er af en toe heeren in habiet of smoking en dames in groot
(negatief dan) avondtoilet - ‘vestimenta autem eorum sicut niks’ - even een oogslag
werpen in de zaal. Op de eerste verdieping, in een kleinere feestzaal, heeft er een
bruiloftsmaal plaats, en daar in de loge komen de gasten een luchtje scheppen.
De atmosfeer wordt zwoel, het dansen wild:
‘Erst kommt der Frühling,
Dann kommt die Liebe
Und dann kommt Er!!

zingt de neger, rechtstand bij het woordje Er!
Wij moeten andermaal een stootje oprukken omdat de steeds aangroeiende schaar
woester uitwoelt en meer ruimte vergt. De kortgesneden haren der pagekopjes plekken
tegen de roodglimmende gezichtjes: op het gelaat der Jodin staat het zweet te parelen.
De heeren praten vertrouwelijker met hun danseressen en, als er Zweedsche liedjes
klinken, zingen ze soms met den neger mee.
Neef Johan neemt alles koud op met een nuchter oog.
- ‘Verdekke, wat wordt er gefikfakt!’ zegt hij. ‘'k Geloof dat wij hier bij volgelingen
van Loestadius zijn gevallen.’
- ‘Loestadius, wie is dat?’
- ‘Een der vele Zweedsche kerkhervormers, die verleden eeuw een nieuwe sekte
van huilende derwischen heeft gesticht en die in Dale-
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carlië nog vele aanhangers en aanhangsters telt. Deze vergaderen en luchten hun hart
door geschreeuw en gezoen, en dansen tot ze er bij vallen. 'k Geloof dat hier de geest
van Loestadius ook stilaan vaardig wordt over deze gemeente. Die vlakten en meren
en donkere bosschen in Zweden broeien veel hysterie uit.’
De neger is ook van meening dat de dansers moeten afkoelen en kondigt aan ‘Es
war einmaal...’ lied zonder dans. De titel is Duitsch, de woorden zijn Zweedsch melodie van een zekeren Edmund Patzke. Een eenvoudig dingetje, maar zoo
heimweewekkend... De saxophone krijgt een sourdineprop in zijn bek en blaast
melancholisch. De klarinet zwijgt en haar bespeler zingt weemoedig mee met den
neger, een liedje van verlangen dat weer den Zweedschen ‘längtan’ wekt.
De dansers zitten zwijgend te luisteren en drinken punch.
Waarop terug wordt ingezet met een even melancholischen fox-trot:
‘Oh! we ain't got a barrel of money,
May be we 're ragged and funny,
But we'll travel along,
Singing a song,
Side by side.’

Nu komen al de bruiloftsgasten, paarsgewijze, de zaal binnen al zingend:
‘Don't know what's coming to morrow,
May be it's trouble and sorrow,
But we'll travel the road,
Sharing our load,
Side by side!’

Weer heeft er een groot oprukken plaats, want al de paren schuiven mee in den dans.
‘Through all kinds of weather,
What if the sky should fall,
Just as long as we're together,
It doesn't matter at all.
When they've all had their quarrels and parted,
We'll be the same as we started,
Just trav'ling along,
Singing a song,
Side by side.
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Daar is een andere stemming over de menigte gevaren, gewekt door het melancholisch
samenzingen, als van harten die elkaar hebben gevonden, die communiceeren in
eenzelfde gevoel van harmonie. Is dat de Zweedsche ‘stämning’ waarvan Almquist
zingt?
Ze is voorbijgaande: een lustige Charleston wekt weer al de wildheid op.
Middernacht. Nog een cognacske en we geven het op. Wie weet hoelang het dansen
nog zal duren:
Terwijl we naar de vestiaire schuiven, zingt de neger weer vroolijk met zijn
plat-Hamburgschen tongval:
‘Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen,
Und dann sage ich dir was in 's Öhrchen,
Von der Liebe und des Liebes Mai,
Und dan noch so'n bissel, bissel was dabei!...’

Als duizelig en dronken komen we daaruit... en we ademen diep in den zuiveren,
sterdoorlichten zomernacht.
In de verte zingzangt de zee.
In het boschje gorgelt voluit de nachtegaal. Contrast bij jazz en dans in die zwoele
atmosfeer. ‘Ce que nous aimons dans le jazz, c'est qu'il nous apporte sa douleur et
qu'on s'en... fiche.’
Maar dat liedje blijft me bij:
‘Don't know what 's coming to morrow,
May be it's trouble and sorrow,
But we'll travel the road,
Sharing our load,
Side by side.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

502

Het Prozawerk van Urb. Van de Voorde.
door Dr. Rob. Roemans.
Aan mijn vriend Daniël Catry, ter stichtende overweging aangeboden.
Tot het verschijnen van rijn prozaverhaal ‘Het Meisje Lea’ (Em. Querido, Amsterdam,
1927. 141 blz.) kenden we Urb. Vande Voorde in onze Vlaamsche naoorlogsche
literatuur alleen als dichter en als criticus.
Als dichter is hij de uitbeelder van de fatale tweespalt in den mensch tusschen
geestelijke aanschouwing en zinnelijke begeerte, de drager van een ontgoocheld
levensgevoel, gemarteld door het hooge ideaal en het banaal-alledaagsche. Eigen
zielsnood en eigen angst zijn zóó machtig-intens, breed-humaan doorleefd,
doordrongen van de snerpende kreten van het onverzadigd verlangen zich uit de
knellende banden van den dood, de levensknallende materie te ontketenen om zijn
gefolterde blikken te richten naar het hoogere, het bevrijdende ‘en 'k zin, en 'k zin
in God weer te gelooven’. (XXXVI. De Haard der Ziel).
En al die tragiek van extremen, gevoed door een sombere weelde van gemoedsleven
en gedachtenernst, met die pijnlijk psychische verscheurdheid tot een ‘beeld van
algemeen-menschelijke geestesconflicten’ gerijpt, gekneed, geboetseerd, gehouwen
in streng klassicistische sonnettenreeksen, zoo aangrijpend door de pakkende stem
van het volle leven.
Als criticus, een stevig logische geest, die bijkomstigheden en uitweidingen
verwaarloozend, onmiddellijk tot de kern, tot het ware wezen doordringen wil en
zonder omzien van vriendenkring of literair ‘cénacle’ in volkomene onpartijdigheid
het letterkundig werk beoordeelt naar de strenge vormen van zuivere schoonheid,
oprechte zieledwang, onberispelijke opbouw en weergave. Door rijn breede
belezenheid, zijn scherp overheerschend intellect, zijn onomstootbare eerlijkheid en
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zijn klare, beeldrijke, keurige taal heeft Van de Voorde zich van stonden aan een
plaats verworven onder de eersterangs critici Vermeylen, Persyn en Van de Woestyne.
Die weelderig-verscheiden oogst - bedenk dat Van de Voorde slechts een dertiger
is! - wordt thans verzwaard door een prozaverhaal dat ‘Het Meisje Lea’ heet.
Bij het verschijnen van dit zijn eerste prozaboekje heeft men van een mislukking
van Van de Voorde als romancier gesproken.
Naar mijn meening is de zienswijze van hen die zulks getuigen te veel aan slenter
en sleur verbonden om die hooge vlucht van Van de Voorde - een uitzonderlijke
poging in onze Vlaamsche literatuur! - naar haar volle waarde te beoordeelen. Er
wordt aan een roman zekere technische eischen gesteld - natuurlijk! - maar hoe graag
halen we niet naar ons toe die woorden van Joris Eeckhout, den priester met de ruime
opvattingen: ‘De grenzen, waarbinnen de roman zich te bewegen heeft, moeten
daarom heelemaal niet nauw toegehaald. Integendeel. Als transpositie van leven naar
het vlak van de kunst, is zijn gebied zoo ruim als 't leven zelf’. (Literaire Profielen.
II, blz. 166).
En is leven niet in hoogste instantie, in potentia, zieleleven?
Van wat woelt en bruist in de diepste verborgenheden van het menschelijk hart,
door een onpeilbaar mysterie beneveld, dat zulk striemend accent van donkere tragiek
de ziele oplegt, poogt Van de Voorde een trouw beeld te schetsen en verwaarloozend
al het uiterlijke, het decor, wijdt hij zijn rijk schrijverstalent aan de typeering van de
zieleroerselen.
‘Het Meisje Lea’ is de uiterst scherpe psychologische ontleding van een jongen
man en een jong meisje in hunne liefdeverhouding. In een woeligen tijd midden in
een zwoele wereldstad - te Brussel gedurende den oorlog - komt het meisje Lea tot
vrouwelijke rijpheid. Een pijnlijke neerslag van diverse gevoelens drukt op het
teer-ontvankelijk hart van dit meisje dat de weldaden van een normale opvoeding in
jaren van vrede en opbloei niet heeft mogen genieten: van in de prilste jeugd midden
in een droefgeestige atmosfeer van ernst en verveling gesteld, waar heerschten
tyrannisch burgerlijke conventie en vooroordeel, toevertrouwd aan een moeder,
uitsluitend bekommerd om de stoffelijke welstand van haar dochtertje, blind voor
haar zielenooden, kind van een sceptisch-ontwrichten tijd, zoekt Lea in eene voor
haar ouderdom te zware lectuur het ontberende voedsel voor haar kwellenden geest
en haar temperamentvolle natuur en weldra begroet zij in Ibsen's sombere
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vrouwengestalten hare zusters, gefolterd alsook zij is door een drang naar zelfkennis
en door het probleem harer persoonlijke vrijheid.
Dit meisje ‘met het weemoedig en edel kopje der figuren van Rosetti’, met een
beredeneerenden ernst tot het leven ontwaakt voelt in zich stil en teêr de prikkelende
nieuwsgierigheid van hare gezond-evenwichtige natuur naast de heilige schroom
van haar bedeesde, alhoewel niet naïeve, maar hooghartige vrouwelijke ziel.
Tegenover dit meisje dat met een verlangende spanning het groote leven te gemoet
ziet staat Wouter Elsland, kalm, sober en ascetisch, verzuchtend zijn liefde boven
de zinnelijkheid te verheffen.
Geestelijk gebroken door een eerste bittere ervaring, een betrekking van louter
passie, vol ‘walg en ellende’ wil hij de nuchtere alledaagschheid die zoo fnuikend
voor zoo edel een ziel als de zijne is vluchten en zijn beminde Lea omkransen met
een aureool van zuivere schoonheid en adelenden droom, haar optillend in dit in hem
zoo intens levend eeuwigheidsgevoel, dat in een pantheïstisch, wezen en ding,
vergodde lijkend al zweeft, ontbloot als het is van het richtinggevende goddelijk
woord.
Op een avond zou hij haar aanstaren met haar mooie vrij-loszwierende haren in
haar nachtgewaad aan het venster van haar woonst en dit aanschouwen van die
natuurlijke, rustige schoonheid die zich aangebeden voelt midden in de nachtelijke
stilte en duisternis wordt voor Wouter de hoogste incarnatie van het vrouwelijk wezen
en het vrouwelijk geluk: op dit begenadigd oogenblik wordt Lea ‘de verbijsterende
belichaming van zijn subliemsten droom der vrouw’: zij is de Reinheid, de
Schoonheid, de Liefde.
De beschrijving van het goddelijkste moment in het leven van Wouter Esland en
de schildering van het tafereel dat naar zijn gevoelsessentie ons terugleidt naar die
heerlijke muzikaal-renaissancistische tweespraak: Hooft's Galathea zijn in bladzijden
van zoo'n weelderig, schakeeringsvolle lyriek omgezet dat ze onwillekeurig doen
denken aan het bekoorlijk decadente, het verfijnd subtiele en het gemoedelijk
zinnelijke van Botticelli's verrukkelijke tafereelen.
In die bovenaarsdche vereering zag Wouter het leven niet zooals het is ‘een
onontwarbaar mengelmoes van goed en kwaad, van snoodheid en adel - hij zag het,
verklaard en gelouterd, in de projectie van zijn eigen ziel ‘en de geestelijke jongeling
die alles naar het louter ideeële plan opvoeren wou had noch oog noch zin hoe ‘in
een onweerstaanbaren
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aandrang van gevoelsvolheid en expansie’, Lea ‘hem heel haar teederheid-behoevend
wezen van eenzaam en levensrijp meisje’ schonk... maar... steeds onvoldaan in haar
diepste wezen bleef, ‘waar welde iets als een groote drang naar overgave.’
Tusschen die twee menschen, zoo grondig verscheiden naar het innige en naar het
gewenschte, ontbreekt die zielecommunie, zoo onontbeerlijk voor blijvende
verhouding: hààr vrouwelijke natuur steeds onbevredigd onaangeroerd, zijn
mannelijke natuur platonisch stug; zij, ‘een vrouw onder de duizenden, gebogen
onder de eeuwige wet van het leven’, hij, doorgrond van de gedachte dat ‘liefde niets
heeft van de sexualiteit’ en loopend naast haar ‘als zonder lichaam’; zij, ‘met
menschelijke liefde tevreden’, hij, ‘aan 't puur aanschouwen van haar schoonheid
genoeg’.
Ten grondslag van hun liefde ligt die pijnlijke tweespalt tusschen de extatische
vereering van Wouter en die zinnelijk verlangende natuur van Lea, tweespalt die
fataal eindigen moest, bij het eerste inzien van de wreede waarheid van Wouter's
wrange bekentenis: ‘Is zij dan ook maar als de anderen?’ op de onontkoombare failliet
van Wouter's liefde: ‘Ik had me totaal over je houding misgrepen’. Een soldaat ‘stom’,
grondig en brutaal’ uit den oorlog teruggekeerd, zonder eenige zielestrijd noch
waardeerende genegenheid, alleen betrouwend op den hysterisch zinnelijken roes
van het Brussel in de eerste dagen der bevrijding neemt Lea, wier overgave is
‘perkloos en hartstochtelijk’.
Deze typeering van de twee karakters, die de eenige inhoud van Van De Voorde's
eerste prozaboekje uitmaakt zal voldoende aantoonen hoe gansch die novelle, die
roman, dat essay of hoe gij het ook noemen wilt - mij om 't even, die uiterlijke naam
doet niets ter zake tegenover zoo'n rijk innerlijke stof! - berust op een rake analytische
uitbeelding van het zieleleven met al zijn onvatbare roerselen, zijn subtiele vezels
en zijn geheimzinnig onderbewuste en die gansch verzuchtende, woelige
hoopvol-verlangende innerlijke wereld, met een eeuwigheidsglans omtogen, is midden
in den grootsch organischen groei gesteld van de vruchtbare aarde en den wijdschen
kosmos.
Dit geleidelijk doordringend psychologisch uitgebeeld conflikt, tusschen minnende
zielen ‘door twee afgronden gescheiden’ is doorspekt met breed-lyrische
natuurbeschrijvingen, waarin golvend is het zwaar rythme van Van de Voorde's
gedichten en dit alles vertolkt in een gloedvol-majestueuze taal, zoo rijk aan
dichterlijke beelden en tee-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

506
kenende symbolen en boven al nog zoo zuiver naar vorm en klank, dat zij heusch
onder de beste Vlaamsche proza mag gerangschikt worden.
In die weergave van de verhouding tusschen geest en zinnen, idealisme en passie
en hun wederzijdsche conflicten vind ik niet storend die herhalingen en die
langdradigheid, waarover Reimond Herreman (Den Gulden Winckel, 20 Mei 1927,
nr. 5) het heeft in een kritiek over ‘Van De Voorde als Romancier’, omdat het juist
geen herhalingen en langdradigheden zijn die ons steeds dieper inwijden in de
gevoelswereld der personages, maar die wandeling door het Zoniënbosch (twintig
volle bladzijden beslaat ze) die hinderde mij, omdat zij in het reeds door de natuur
zelf van het gekozen onderwerp langzaam bewegend verhaal een pijnlijke stilstand
verwekt.
Al ontsieren de philosophische beschouwingen over genesis, leven en menschelijk
geluk, de aanhalingen uit Shakespeare's, Van Gogh's en Gezelle's oeuvre, de
voorstelling van de Germaansche oervolken en de gothische kathedralen, de
beschrijving reeds op zichzelf zonder te gewagen van het niet te wettigen verband
met den logischen gang van het voorgestelde, toch moet men toegeven dat die lyrische
opwekking van dit woud, in hetwelk liggend zijn onder den luister van neerhangende
boomenbladeren, Lea, bedwelmd van zaligheid, ‘moe en loom van gereedheid en
weeldeoverstelping’ naast Wouter, ‘zijn aardsche menschelijkheid’ geheel opgelost
in zijn evocatievolle hulde van louter geest en aetherische schoonheidsroes, een eenig
grootsch atmospherische hymne is, midden die majestatische stilte van dit
wijdsch-golvend Zoniënbosch.
In geheel onze Vlaamsche letterkunde kan slechts de beschrijving van het woud
in Aug. Vermeylen's Wandelenden Jood met deze schildering evenaren.
Op zuiver literair gebied een prachtig geslaagd beeld; met verhouding tot den gang
van het verhaal naar zijn inhoud een onwillekeurige beleediging van Lea's natuur
‘ontevreden behandeld te worden als was ze niet van deze aarde, niet te ontvangen
wat haar vleesch zwijgend vroeg’, de definitieve scheiding van deze voor elkaar niet
bestemde karakters, heeft deze beschrijving nog een andere uitzonderlijke beteekenis
en wel ditmaal met betrekking tot den kunstenaar Van De Voorde zelf. Laat ik thans
trachten aan te toonen datgene wat ik heb aangevoeld bij de lectuur van dit boek.
Het is met één woord gezegd: de suggestieve achtergrond. Het
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eeuwig mysterie, ‘dat eenieder beangstigt’, wiens tragische schoonheid over alle
menschen dwaalt en alle dingen omsluiert, door wiens aanwezigheid de van natuur
eenzame mensch - ‘we hebben niets van God dan de eenzaamheid’ (XVII, De Haard
der ziel) - zich in nauw verband voelt met het Al, in wiens onmetelijke eeuwigheid
de mensch, midden die spontaan-gedijende vruchtbaarheid der Aarde, alléén een
nietig ‘denkend atoom is’, die, dank zij zijn begenadigd vermogen, de droom zich
oplossen kan in het Oneindige, in het Volstrekte.
De philosophisch-poëtische beschouwing, die het gansche boek doorschemert als
een zacht-weemoedig licht, doch nergens zóó aangrijpend als in die breed-lyrische
opwekking van het woud, ‘die wereld van onbewustheid en droomloozen slaap’
verbindt dit verhaal, naar zijn geestelijken ondergrond, met Van De Voorde's
sonnettenreeksen.
Dààr nog duidelijker zal blijken hoe ziel en droom, mysterie en bovenzinlijkheid,
waarlijk essentieele waarden hebben verkregen.
Men oordeele:
‘En gij zult lijden tot ge dit ontdekte: dat nooit een avond gloort waar sterft geen
ziel, waar er geen Droom vergaat in het Volstrekte.’
(XXIX Blz. 37 De Haard der Ziel).
‘Ik ken u niet, wijl 'k u toch heel doorvoel,
kern van mezelf en mij toch ver te boven,
van 't uur dat ik in u ben gaan gelooven
werd me alles stilaan schoon en 'k wist mijn doel.
Ik wist door u, van op uw rechterstoel,
waarvoor 'k verschijn, ééns, na het groot verdooven,
der tijden floers ontzaglijk weggeschoven
van 't aardsche pad, dat 'k volg door veel gewoel.
Nu ik bezield weet door uw heilgen zegen
het soevereine rythme van 't heelal,
midde' in den dans der sterren neergezegen
aanbid ik u, mij-zelven en het Al,
wijl uit uw droom de Schoonheid allerwegen
bloeit eeuwig over opkomst en verval.’

(De Derde Pool. I. Diepere Krachten).
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‘...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Maar ik geloof in 's geestes eeuwgen droom
voorbij den tijd, eens, stof- en grens- ontheven,
in God zich-zelven en alle aardsch gegeven
weerkaatst te zien als in diep-loutren stroom.’

(Dietsche Warande en Belfort, 1925. Overgenomen in ‘De Vlaamsche Jongeren van
Gisteren en Heden’ door Aug. Van Cauwelaert. Blz. 76).
Gansch het oeuvre van Van De Voorde - de aangehaalde uittreksels uit de
verschillende perioden bewijzen het voldoende - is door een grootsch gevoel van
mysterie en eeuwigheid doorwaaid, dat in een wazige pantheïstische al-verheerlijking
zweeft en tot hiertoe de kalme sereniteit van de godsdienstig-geloovige ziele mist.
Deze tekortkomingen op religieus gebied beletten ons niet onze bewondering te
uiten voor het literair oeuvre van Van De Voorde en niet het minst voor zijn ‘Meisje
Lea’.
Dit fijn-subtiel, innerlijk-rijk en toch donker-tragisch, fataal-ontknoopend
zielenconflict tusschen die twee edele naturen die Lea en Wouter Elsland zijn ontrolt
zich nog midden die wreede wereldverscheurende oorlogsramp - in de laatste
bladzijden van het boek, beschrijvend dien dollen geluksroes met zijn uitvieren van
alle driften in het Brussel van pas na den wapenstilstand wordt een éénig beeld van
de psychologie der massa gegeven - en spontaan wekte die teere liefdehymne met
haar donkeren achtergrond een zacht-melancholische herinnering in mij op aan
Goethe's Hermann und Dorothea.
Het pijnlijkste tekort in onze Vlaamsche literatuur is het gemis aan werken van
geestelijk gehalte: geen schooner lof kan Van De Voorde aangeboden dan zijn oeuvre
de verdiende plaats te gunnen onder de schaarsche werken aan de idee gewijd en ik
aarzel dan ook geen oogenb ‘Het Meisje Lea’ van Urbain Van De Voorde samen
met ‘Werkmenschen’ van Stijn Streuvels en ‘Komen en Gaan’ van Maurice Roelants
onder de heerlijkste prozawerken uit de laatste jaren in onze Vlaamsche letterkunde
aan te rekenen.
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Kronijken.
I
Historische Kroniek.
Het ontstaan der middeleeuwsche steden.
door Dr. J. Uytterhoeven.
Een thans weer zeer omstreden vraagstuk; een afdoend antwoord vinden is des te
moeilijker daar eenerzijds voor vele plaatsen alle betrouwbare oorkonden ontbreken,
en anderzijds het in dit opzicht, meer nog dan in vele andere twistpunten, hoogst
gevaarlijk zou blijken het ‘ab uno disce omnes’ toe te willen passen; te veel factoren
toch spreken hier hun woord mede om het aan te durven uit een paar voorbeelden
een algemeen besluit te trekken of een synthese op te bouwen die kloppen zou voor
gansch een land.
Dit sluit niet uit dat heelwat geschiedkundigen door het onderwerp bekoord werden
en het waagden een stelsel uiteen te zetten, dat dan later, onder den druk van pas
ontdekte bronnen weder moest opgegeven worden. Is elk historisch werk niet, zooals
Prof. Pirenne zegt, ‘een dier ondernemingen, waarvan de ontwikkelingsgang der
gedachten vandaag den opbouw en morgen de afbraak verwekt’?
Zoo beweerden vóór ruim een halve eeuw Arnold(1) en na hem Heusler(2) dat de
Duitsche steden ontstaan waren uit een samenvoegen van een afhankelijke familia
van bisschop of kerk en uit een kern van aloude Frankische vrije bewoners. Dat ook
later deze gedachte nog niet in haar geheel werd verworpen bewees het boek over
de stad Cambrai(3). Bij ons zocht L. Vanderkindere het ontstaan der stad in het
Frankisch markgenossenschaft(4).
Sedert verscheidene jaren nochtans werden deze en ook andere stelsels die minder
school maakten, over 't algemeen verworpen; de

(1) Verfassungsgeschichte der deutschen Freistadte im Auschlusz an die Verfassungsgeschichte
der Stadt Worms. Hamburg u. Gotha 1854.
(2) Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Wiem 1872.
(3) W. Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai bis zur Erteilung der Lex Godefridi. Marbourg
1896.
(4) Notice sur l'origine des magistrats communaux et sur l'organisation de la marke dans nos
contrées. Bruxelles 1874. - La première phase de l'évolution constitutionelle des communes
flamandes. Annales de l'Est du Nord, 1905.
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stelling van Prof. Pirenne werd schier overal als algemeen geldend aangenomen.
Deze verklaarde zich op vele punten eens met het door von Bellow(5) opgebouwd
systeme en beweerde dus kordaat weg dat er van een overblijfsel van een vrije
bevolking in de IXe en Xe eeuw geen sprake meer kon zijn. In zijn talrijke en
overbekende werken vond hij herhaaldelijk gelegenheid om zijn stelsel in al zijn
onderdeelen uiteen te zetten(6). Het nieuw boek dat de befaamde hoogleeraar verleden
jaar liet verschijnen: ‘Les villes au Moyen-Age’(7) laat ons toe zijn stelling, aan de
hand van dit boek kort en bondig uiteen te zetten.
Vooraf dient echter vastgesteld dat het hier niet gaat om een studieboek in den
strengen zin van 't woord; het ontbreken van alle bibliographische gegevens, het
opzettelijk vermijden van twistpunten en het weglaten der critiek op sommige jongere
opvattingen, die regelrecht tegen zijn meening ingaan, bewijzen dit duidelijk. Het
werk moet veeleer beschouwd worden als een uitgebreide synthesis, als een resultante
van al zijn vroegere opzoekingen en studies, die hij nu in een streng samenhoudend
geheel en met breeden zwaai wil uiteenzetten.
Het eerste deel, waarin het gaat over de ontwikkeling van den handel en de
economische bedrijvigheid der menschen door de eeuwen heen tot omstreeks 900,
kan ons voor 't oogenblik minder belang inboezemen; niet aldus echter is het gesteld
met het tweede deel, dat wij trachten zoo bondig mogelijk samen te vatten.
‘Wij staan op den drempel der Xe eeuw, die een algemeen economisch heropleven
inluidt en dus totaal verschilt van den Frankischen tijd. In de Xe en XIe eeuw ondergaat
de maatschappij een totale evolutie, veroorzaakt door een overgroote aangroei van
bevolking. Juist daardoor ontstaat er een trek om elders bestaansmiddelen te gaan
opzoeken: en 't wordt een heen- en weertrekken van belang.
Allerlei slag van lieden, avonturiers en schooiers, die niet best weten van wat hout
pijlen maken, zijn er natuurlijk 't eerst bij en ontpoppen zich vrij vlug als kooplieden
(mercatores) op de door hen uitverkoren plaatsen. Uit twee streken te gelijk komen
die gelukzoekers... pardon, die kooplieden!, naar hier toegestroomd: van Venetië uit
het Zuiden, van de Vlaamsche kust uit het Noorden. Liefst vestigen zij zich in de
nabijheid der burchten, (de vroegere steenen omheiningen rond het

(5) Entstehung der deutschen Stadtgemeinde. Dusseldorf 1888.
(6) o.m. Histoire de Belgique T.I. bl. 170 envl. Bruxelles 1909. - Les anciennes démocraties des
Pays-Bas. Paris 1910.
(7) H. Pirenne: Les villes du moyen-âge. Essai d'histoire economique et sociale. Bruxelles. 1927.
203 bl. in-8o.
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domein van den heer, die als toevluchtsoord voor de landelijke bevolking dienden
en die zich geleidelijk tot een militair en administratief centra ontwikkelden) of der
civitas d.i. de bisschopelijke residentie met haar kerk en kloosters door stevige
ringmuren omringd, (ook hier ontstond een centra dat dank zij de meer bestendigheid
in het verblijf der bevolking meer bestanddeelen bevatte van het burgerlijk leven dan
de burcht of castra) en leggen daaromheen de eerste basis der stad. Voorziet de
uitgekozen plaats werkelijk in een commercieele behoefte dan zal de bevolking al
spoedig aangroeien, de heeren zullen door 't schenken van enkele privileges of
vrijheden het bestaan der stad verzekeren. De stedelijke nederzetting is dus gansch
nieuw, zij is het werk van kooplieden, die uit onbekende streken kwamen, en vermits
zij geen meesters hadden, als vrijen werden beschouwd.
De bloeiende handel trekt natuurlijk de ambachtslieden van 't domein aan, een
tweede uitwijking heeft plaats; dank zij den handel ontstaat de nijverheid. Vermits
de heer echter reeds bepaalde privileges geschonken had aan de kooplieden, ligt het
voor de hand dat de gansche nederzetting - dus ook de nieuw aangekomenen - er
zouden van genieten. De keuren of charters zijn dus feitelijk enkel maar een formule,
die hun vroeger vrijen toestand erkent.
Nog maar immer groeit de bevolking aan, de nu reeds uitgestrekte nederzetting
wordt met wallen omringd en verkrijgt weldra, dank zij de gilden en ambachten haar
gemeentelijke zelfstandigheid. Over 't algemeen hebben de steden een intens leven
en worden zij schitterende brandpunten van beschaving voor gansch het land.’
't Essentieele van gansch zijn systeme wordt dus samengevat in één zin, die de
hoogstaande Professor, reeds neerschreef in zijn Histoire de Belgique: ‘Les premières
agglomérations urbaines furent, dans toute la force du terme, des colonies de
marchands et d'artisans, et les constitutions municipales s'élaborèrent au milieu d'une
population d'immigrants, venus de toutes parts et étrangers les uns aux autres.’(8)
Ziedaar dus de stelling van Prof. Pirenne. Is dat alles nu wel een zoo degelijk en
beslist uitgemaakte zaak als hier wordt voorgesteld?
Laten wij vooraf vaststellen dat iedereen accoord gaat over het bestaan, in de Xe
of XIe eeuw, in elk onzer gemeenten, van een dubbele volksgroepeering, een vrije
en een onvrije, die later tot één geheel zal versmelten en de stadsbevolking uitmaken;
iedereen ook neemt ge-

(8) Pirenne: Histoire de Belgique T.I. bl. 183.
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reedelijk de steeds stijgenden invloed aan van de immer aangroeiende klasse der
groothandelaars, die dank zij hun maatschappelijken stand, steeds meer rechten
konden afdwingen en dus ook machtig veel bijdroegen tot de ontwikkeling der
gemeentevrijheden.
Waar het echter omgaat is den eersten oorsprong der vrije mannen. Is het inderdaad
een historisch feit dat de eerste bevolking der steden enkel een groepeering was van
inwijkelingen, die de kern uitmaakten van de stad, of bestond er nog een nederzetting
van vrije mannen uit vroegere tijden en is het ontstaan van de steden niet toe te
schrijven aan een geleidelijke alhoewel trage ontwikkeling van de bestaande
toestanden?
Ook deze laatste opvatting heeft hare voorstanders bij ons(9). Een uiterst geschikte
gelegenheid om Prof. Pirenne's stelling aan bestaande toestanden te toetsen biedt het
verschijnen van de Geschiedenis van Antwerpen I Jong Antwerpen door e.h. Dr. Fl.
Prims(10).
In dit werk, het eerste deel van een grootsch opgezet plan, wil Dr. Prims een z.g.
biologische synthesis, d.i. een hersamenstelling van de oudere levensperiode geven.
Tegenover deze wijze van opvatting en voorstelling, naar wij meenen, 't eerst ingeluid
door Marcel Poëte(11) staan wij wel ietwat sceptisch. Is het niet gewaagd de opkomst,
de ontwikkeling en het verder verloop van een stad, met al wat er binnen haar muren
roert en beweegt te willen prangen in een vooropgesteld kader, in casu het biologisch
processus. Wij kijken benieuwd uit hoe de schrijver dan sommige perioden van
Antwerpens leven, dat ook zijn ebbe en vloed kende, men denke b.v. maar aan de
XIIIe, XVIe en XIXe eeuw, dan wel zal classeeren in dit processus. Nu reeds laat de
lezing van de drie, vier eerste hoofdstukken aanvoelen dat het den knappen historicus
heel wat last berokkend heeft om de eerste gegevens, over de bakermat en de
voorouders, in een vloeiend leesbaren vorm om te zetten. Is dit niet eenigszins te
verklaren door zijn werken naar dit biologisch processus, waarbij dan alle elementen
moeten uiteengezet worden; uit-

(9) o.a. J. Laenen: Over het ontstaan der middeleeuwsche stad, in Handelingen van het vierde
VI. Philologencongres, bl. 131. Brugge 1921. - J. Laenen: Introduction à l'histoire paroissiale
du diocèse de Malines., bl. 18, 67 en 437-438, Bruxelles 1924. - J. Laenen: Geschiedenis
van Mechelen, bl. 35. Mechelen 1926. - L. Verriest: L'origine et le développement de nos
villes du moyen-âge à propos d'un livre récent, (t.w. Espinosa. La vie urbaine de Douai au
moyen-âge, Parijs 1913) in Revue de l'Université de Bruxelles 1922-1923, bl. 340. - Jos.
Lyna: Le problème de l'origine des villes au moyen-âge in Paginae Bibliograficae II no 9,
bl. 674 en volg.
(10) Dr. Fl. Prims: Geschiedenis van Antwerpen I Jong Antwerpen. Van den oorsprong tot de
Vrijheidsbrieven 1221. Brussel De Standaard 1927; 184 bl.
(11) Marcel Poëte: Une vie de cité Paris T.I. Les origines au milieu du XIIIe siècle. Paris 1925
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eenzetting die nog bezwaard wordt door het trachten te verwerken van alle opgerezen
twistpunten, zonder dat de lezer een enkel maal naar een voetnota wordt verwezen?
Dit belet niet dat wij het verschijnen van dit boek van harte toejuichen. Te recht
immers oordeelde Dr. Prims dat het groot werk van Mertens en Torfs(12), zoowel als
de Nieuwe Geschiedenis(13), die Torfs later als een verbeterde en samengevatte uitgave
van de eerste liet verschijnen, na 80 jaar te herschrijven was en dat het werk van P.
Genard(14) niet veel meer was dan een luxueuse panegyriek. van de stad Antwerpen.
In dit eerste deel wil de schrijver dan ook de resultaten neerschrijven van de sedert
dien verschenen studies en van de vaststellingen, die hij dank zij de door hem zelf
ontdekte bronnen heeft kunnen doen.
Dat hier heel wat nieuws kon worden bijgebracht is duidelijk: immers dank zij het
door hem weergevonden Oorkondenboek van O.L. Vr. Kapittel en andere kerkelijke
documenten, grootendeels door wijlen P. Goetschalckx uitgegeven of verzameld,
konden verscheidene punten beter worden belicht; daarenboven werd in de laatste
jaren menig historisch feit beter uitgediept of in een ander daglicht gesteld, wat toeliet
de Antwerpsche gegevens van uit een gansch ander standpunt te bekijken en te toetsen
aan de werkelijkheid met als gevolg dat verschillende legenden en overleveringen
er 't leven bij inschoten. Brabo, Antigoon, het hand-werpen, de komst van Ste
Dymphna in de stad, het bestaan van een dijk van Deurne tot de groote markt, de
burggraven uit de XIIe eeuw, het wanordelijk gedrag van Tanchelm, dit alles en nog
veel meer wordt door Dr. Prims als legende verworpen.
De e.h. Dr. Prims is er echter de man niet naar om het bij negatief werk te laten.
Herhaaldelijk slaagt hij er dan ook in, dank zij een scherpe en juiste tekstcritiek, iets
anders in de plaats te stellen, en waar hij er niet in slagen mocht nieuwe feiten vast
te stellen, waagt hij zich aan nieuwe theorieën of beschouwingen, die weleens
gewaagd schijnen, maar die anderzijds toch een uitleg mogelijk maken(15).
Wat er ook van zij, Dr. Prims schetst hier het ontstaan van de stad, (in 1221 worden
de eerste vrijheidsbrieven door Hendrik I verleend).

(12)
(13)
(14)
(15)

F.G. Mertens en K.H. Torfs: Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen 1845-53, 8 bd.
K.L. Torfs: Nieuwe Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen 1862-65; 2 bd.
P. Génard: Anvers à travers les âges. Bruxelles 1888-92; 2 bd.
Juist om al die nieuwe feiten en theorieën is het doodjammer dat de schrijver om
bezuinigingsredenen geoordeeld heeft geen notas of bronnencitaten te moeten aanduiden;
dit te kort kan niet anders dan schaden aan het wetenschappelijk uitzicht van dit werk.
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Al dadelijk rijst nu de vraag wordt de theorie van Prof. Pirenne door de te Antwerpen
vastgestelde feiten bevestigd?
Wij meenen hier ontkennend te moeten op antwoorden. Werd deze kroniek niet
te uitvoerig dan ware het gemakkelijk een aantal citaten van Prof. Pirenne te
weerleggen door vastgestelde feiten te Antwerpen. Nu stellen wij enkel het
voornaamste vast, nl. het bestaan, buiten de burchtkerk, van een tweede vrije kerk,
deze van St. Michiel. Welnu hoe het bestaan van die twee kerken uitgelegd zonder
het bestaan aan te nemen van twee bevolkingscentra die van elkander waren
afgescheiden? Voor Antwerpen zelf kan men niet wijzen op definitieve documenten
maar toch kan men rekening houdend met wat elders werd vastgesteld(16) accoord
gaan met Dr. Prims wanneer hij besluit: ‘moeten we niet denken dat deze kerk en
agglomeratie er moeten geweest zijn van voor dat de burcht tot een markgravelijke
sterkte werd heropgebouwd? van minstens in de Xe eeuw dus? En dan kan nog even
verder de gissing geopperd worden dat de uitbranding van het oude Antwerpen door
de Noormannen in 836, de eerste aanleiding tot deze verplaatsing geweest is’(17).
Deze nederzetting had haar eigen bestaansmiddelen, landbouw, veeteelt,
vischvangst en wanneer in de XIe eeuw de heer ook dit centrum tegelijk met de burcht
omringt door een groot fossatum denkt hij er niet aan het personenregime van deze
bevolking te veranderen. Wel integendeel. Door langzame evolutie heeft de bevolking
meer voordeelen gekregen en geleidelijk ontstond de stad. Dit blijkt duidelijk uit het
werk van Dr. Prims.
Is dus de stelling van Prof. Pirenne totaal valsch en in haar geheel te verwerpen?
Ook dit te beweren ware onjuist. Een distinguo dringt zich op. Prof. Pirenne bewijst
door afdoende argumenten dat zijn thesis opgebouwd is, op vastgestelde feiten; maar
in zijn zucht naar synthesis heeft hij allicht over 't hoofd gezien, dat meestal zijn
bronnen verwijzen naar plaatsen uit Vlaanderen, die eenigszins door historische
oorzaken doen terugdenken aan Frankrijk. Gansch zijn stelling blijft dus allicht
onaanvechtbaar wat Vlaanderen betreft; maar in Brabant staat men voor andere
toestanden. Brabant heeft niet zoozeer den Gallo-Romeinschen invloed ondergaan;
in Brabant ook was de feodaliteitspolitiek der Heeren, een gansch andere; waarom
dan ook niet aannemen dat ook in Brabant het ontstaan der steden een anderen
oorsprong kan hebben, nl. de langzame evolutie der vrijheden die enkele oud-vrijen
nog bezaten?

(16) Laenen. Geschiedenis van Mechelen o.c. bl. 35.
(17) Prims o.c. bl. 68.
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II
Kunstkronijk.
Edith Van Leckwyck.
Toen deze jonge schilderes begin 1927 in de Reniszaal te Antwerpen hare eerste
tentoonstelling hield, heb ik reeds in de Maasbode met voldoening gewezen op de
wezenlijke schoonheid die dit werk vertoonde en de rijkere mogelijkheden, waarvan
het de schoone beloften droeg.
Wie verzen aanvoelen kan, weet al bij het lezen of hooren van een enkel gedicht
of de jonge man die ze schreef deze regelen zong uit den dieperen dwang van een
ingeboren dichterschap, waaraan hij niet meer ontkomen zal. Wie het werk van een
jong schilder ziet voor het eerst, voelt dadelijk of het, ondanks zijne onmacht en zijn
door vreemde invloeden nog verschemerde persoonlijkheid, het werk is van een echt
schildersnatuur. Dit blijde gevoel gaf het werk van Edith van Leckwijck, al bleek
het duidelijk - b.v. in het meisjeskopje van Lentegebed, of de kleurenfantasie van
haar Droombloemen of de vormgeving der huizen - dat zij zich de lessen van haar
leermeester Floris Jespers, ten nutte had gemaakt. Maar er was meer dan dat. Er was
in meerdere doeken een sterk en persoonlijk accent dat zich uitte op een eigenaardige
wijze. Daar waren zeer mooie Stillevens, decoratieve Chrisanten, een kinderlijk
vroom Lentegebed, en tot de allerbeste behoorden de Duivenliefhebber en een Slapend
Dorp, zoo voelbaar vol van nachtelijke maanatmosfeer.
En er was reeds in dit eerste werk een eigenschap die men te schaarsch en te zelden
aantreft in het werk van overigens verdienstelijke schilders om er niet met voldoening
op te wijzen: het scheppend en herscheppend vermogen dat hier tot verassende
resultaten had geleid. Dat was geen loutere en door de realiteit beperkte weergave
van dorp en land. Het was meer dan de natuur gezien door een temperament. Uit de
elementen die de natuur haar bood had deze schilderes haar eigen beeld van dorp of
landschap opgebouwd en daarin iets gelegd van haar kinderlijken kleurigen droom.
De private tentoonstelling die zij een paar maanden geleden, hield bracht een
tweede verassing: de snelheid waarmede haar persoonlijk-
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heid zich aan het bevrijden was. Het waren landschappen uit Bretanje; de meeste
natuurgetrouwer gezien en geschilderd dan haar vroegere vlaamsche landschappen.
Niet hierom trof me de snelle ontluiking van dit talent; maar de grootere bezonnenheid
op den vorm, het sterker streven naar vaster vormgeving, had haar in staat gesteld,
daar waar hare herscheppende kracht werkzaam was geweest, hare persoonlijkheid
met een vaster en eigener accent te uit te drukken; haar persoonlijkheid, in eigener
en solieder vormen gestalte te geven.
Er is in het werk van Edith van Leckwijck een kleurige kinderlijkheid(1). Het is
geen hinderlijke opzettelijkheid; het is geen gevolg van een bewust streven naar een
primitieve kleur- en vormgeving.; maar een natuurlijk-kinderlijk beschouwen en
vooral herscheppen der dingen. Eene enkele maal uit zich deze eigenschap ten koste
van de soliditeit van het werk. De vormen zitten dan niet vast in hun voegen en het
is dan of de bekorende kleurigheid een vasten ondergrond miste. Maar doorgaans is
haar werk gebouwd met een kloekheid die niets specifieks vrouwelijks heeft. Haar
gevoel is van een teedere volheid. En er is meer dan dit. Er is in de kinderlijke en
schijnbaar onbewuste eigen aard van dit schilderwerk een geladenheid, een dreiging
van leed. Zie b.v. die donkere regen-sneeuw of onweerzware wolkenhemelen die
over het dorp en het landschap en de simpele lieden drijven. Zie ze hangen boven
het hoofd van den in den hemel loerenden ‘Duivenmelker’, boven dien Bretoenschen
‘Bar’, boven ‘Mijn Tuin’, boven tal van haar werken. Het is mogelijk dat deze
schilderes er zich niet van bewust is, maar hier is een naieve ontvankelijkheid en
aanvoelen en visie, waarboven de dreiging hangt van dreigend of geleden leed. Dat
is de diepere stem van dit werk.
Aug. Van Cauwelaert.

(1) Naar aanleiding van hare tentoonstelling in Rotterdam, enkele dagen geleden, vestigde Corn.
Veth in de De Telegraaf de aandacht op ‘de eigenaardige manier dezer schilderes om de
kleur niet geheel vullend maar eigenlijk meer suggestief boetseerend te gebruiken’ waardoor
ze denken doet aan Marie Laurencin ‘maar - schrijft C. Veth - Edith enz. - Edith v. L. is
eigenlijk knapper dan de bekende française met haar pikant doch beperkt talent’.
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III
Tooneelkronijk.
door G.W.
Daar men tegenwoordig overal spreekt van balansen op te maken - de jongens van
beneden de 30 moeten kost wat kost al hun beloften vervuld hebben - moeten wij
dat nu ook maar doen voor het vlaamsche tooneel. Temeer daar onze tooneelkronijk
wel een jaar lang werd verwaarloosd, niet echter zonder reden. Want dit verloopen
seizoenjaar ging niet zwanger van meesterwerken al heeft zelfs Felix Timmermans
ons beloofd voortaan niet meer zijn verhalen om te werken tot tooneelstukken. Hij
schonk ons enkel een goede vertaling van een Ghéon: ‘O.L. Vrouw in de doornkens’
maar loste zijn belofte niet in.
Wij hebben tijd van wachten. Anderen dan weer niet, al hebben de helft onzer
tooneelschrijvers dit jaar elk een stuk geschreven; Putman zelfs twee. Wij moeten
sinds den oorlog wel aan superproductie gewend zijn dat nu de een en de ander al
begint te vreezen dat er een stilstand waar te nemen is.
In zoo'n gevallen heeft natuurlijk de kritiek het gedaan. De kritiek moet het
ontgelden. Er is geen kritiek in Vlaanderen, zegt men dan. Een richting, als zij
verdrongen wordt, zingt haar zwanezang onder vorm van satyre of gescheld tegen
de kritiek. De kritiek is niet eerlijk, de kritiek is niet bevoegd, de kritiek is op een
slecht spoor, etc... etc... De tooneelschrijver Roelants geeft ze een bijnaam, de critici
die niet zijn goedkeuring wegdragen. Hij noemt ze ‘pierewaaien’. Een schrijver die
‘miskend’ of ‘vervolgd’ wordt, heeft het ook al tegen de kritiek. Neen er is geen
kritiek in Vlaanderen zegt ook hij. Maar Willem Putman zegt, onbevreesd zichzelven
te vernederen, dat onze vlaamsche tooneelkritiek behoort tot het domein der
advertenties(1).

(1) Dit is toch een al te grove smaad en een al te belangrijke kwestie dan dat ze niet eens ernstig
zou besproken worden. Men gelieve voor de intieme huishoudelijkheid van volgende
meedeelingen te verontschuldigen: men kan bezwaarlijk den buurman betichten. De heer
Godelaine, die zich op dit oogenblik een huis bouwt, doet dit met wat ik hem betaald heb
voor zijn in dit tijdschrift verschenen studie over den duivel op de planken, met voorwendsel:
Maskaroen. Dat spreekt toch vanzelf. Helaas, voor een meesterwerk had ik niet genoeg geld.
Ook Verheyen niet, de regisseur. Bovendien leed ik zware finantieele verliezen door de
kapitalen te verspelen welke Willem Putmans mij zelf ter beschikking stelde toen zijn twee
stukken, of zijn stuk-op-twee-manieren, genaamd ‘Het Masker’ en ‘Twee Coninckxkinderen’
gespeeld werden door De Gruyter en Johan De Meester. Daarna werd ik geruineerd door
een artikeltje op te nemen dat rechtstreeks tegen de her-en heropvoeringen van ‘Stopseltje’
was gericht. Onmiddelijk werd mij door De Gruyter de jaarlijksche subsidie onttrokken
welke hij mij tot nu toe liet uitkeeren om gunstige recensies te bekomen over zijn opvoeringen.
Dit over de Vlaamsche tooneelkritiek.
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Hoe dat ook zij, de beloofde ‘Halewyn’ van Anton Van De Velde bleef uit zoowel
als het beloofde tooneelspel van Felix Timmermans. Maar niet bleven uit het soms
sinistere ‘Smidje Smee’ van Paul De Mont, ‘Twee Coninkxkinderen’ en ‘Het Masker’
van Willem Putman en ten slotte ‘Maskaroen’.
Is dit veel? Is het weinig? Wie weet het?
Overweldigende nieuwigheden bracht dit seizoen, brachten deze stukken niet. Dat
stille echter niemand teleur, want volgens het argument van den ouwen heer X en
dergelijke, die wel verwonderd zullen zijn hun product hier geplagieerd weer te
vinden, is het niet op nieuwigheid dat de kunst moet uit zijn. Het nieuwe, het nieuwige
is er gauw van af. Kwam ‘Tijl’ nu, hij zou niet meer de herrie verwekken die ons
allen destijds beroerde. Het is geen verlies voor het modern tooneel dat wij er aan
gewend zijn geraakt, maar men moet het nu ook niet verwijten dat het geen
nieuwigheid meer brengt als men het eerst verweten heeft dat het er te veel bracht.
Heeft het modern tooneel dan zijn pleit gewonnen? Er valt niet aan te twijfelen.
Bij de intellectueelen natuurlijk. Het volk dat in krachtige rust woont, op den slag
van een beproefd en veerkrachtig gevoel, naar de regelmaat van een verbazend gezond
verstand, is niet licht over te halen tot wat het niet begrijpt. De intellectueel die
eerbied heeft voor het onbekende en het vreemde experiment vooraf waardeert, komt
er spontaan sympathiek op af. Hij laat zich graag elk nieuw serum inspuiten en wil
daarbij veel gevaren over 't hoofd zien. Dit verklaart de levensmogelijkheid van
artistieke abnormaliteiten. Die maken een korten tijd fureur en verdwijnen dan weer
even snel omdat zij van uit het intellectueele hoofd niet den weg vinden naar het
hart, het volk.
Het heele Antwerpsche seizoen werd, op eenige weken na, gevuld met een banale
duitsche Posse, ‘Stopseltje’. Gewoonlijk stond De Gruyter op een hooger plan dan
Poot en Van Rijn. Hij ging nu daarmee op de trede van zijn collega's staan, misschien
zelfs een trapje lager. Maar op die lagere treden staan deze directeuren ongetwijfeld
beter in 't bereik van Mammon als deze zijn giften in 't ronde deelt. Men spreekt
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van kasstukken. Daarentegen is een modern stuk een verliesstuk voor den schouwburg:
het kost geld.
Dus is het allemaal klets, zeggen de oude heeren, wat men tegenwoordig bazelt
over ‘gemeenschapskunst’. De gemeenschapskunst moet het maar gedaan hebben;
alsof tot vóór dezen tijd het volk de werken van Karel Van de Woestijne verslonden
had; alsof het om de kunstwaarde was dat de stukken van De Tière en Scheltjens
succes hadden. En alsof de kunstwaarde-voor-de-gemeenschap van een spektakel te
waardeeren viel naar het getal toeschouwers. Democraten zijn wij, ja, ja, mannen
van kunst-voor-het-volk. Waarom niet? En men stelt zich de middeleeuwsche
misteriën voor, gespeeld op het kerkplein: straatbengels hangen met hun kin vóór
op de theaterplank en in de vensters van de trapgeveltjes liggen ze met twee drie
boven elkaar, de toeschouwers. Naieve gaperij naar wat vóór vijf, zes eeuwen was.
Wat is nu het volk van toen? Hoeveel intellectueelen toen per zooveel zielen? En
nu? Maar ik begin niet aan een onderzoek naar wat toen anders was dan nu, want
alles was toen anders. En willen wij hetzelfde contact van toen tusschen kunstenaar
en volk herstellen, dan zullen wij dit moeten doen tusschen een ander volk en andere
kunstenaars met een gansch andere kunst.
Het succes, zegt men, is tegenwoordig voor de regisseurs en inderdaad is dat het
kenmerk van dit laatste tooneelseizoen. Men mag nochtans daarbij de verdienste van
den auteur niet onderschatten, want het blijkt dan toch dat een regisseur niet zoo
oorspronkelijk werkt of hij moet op een tekst van een auteur kunnen steunen. Het is
de verdienste van Anton Van De Velde dan, een tekst te hebben geschreven die Johan
De Meester in staat heeft gesteld een opvoering te geven waarover Frankrijk,
Duitschland en andere landen verbaasd stonden.
Ziedaar wat het groote feit van het vlaamsche tooneeljaar 27-28 moet heeten: de
vlaamsche tooneelkunst is internationaal geworden. Te Parijs, waar de representatieve
tooneelgroepen der meeste Europeesche landen na elkaar op de planken verschenen,
stond het vlaamsche volkstooneel in het midden der aandacht en oogstte weldra een
bijval ongehoord. Om 't even of dit succes meestendeels voor De Meester dan wel
voor Anton Van De Velde was, alleen misnoegden en verblinden zien de beteekenis
niet van dit feit. Bovendien bevatten onze vlaamsche bladen regelmatig bericht over
de insceneeringen voor de film van Timmermans' Kindeke Jezus in Vlaanderen. Men
begrijpt in Godsnaam niet
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hoe zoo iets in Vlaanderen mogelijk is, waar men hier zooveel geld, zooveel
practischen zin en zooveel technische kennis plus handigheid vandaan haalt. Moge
dit begin slagen en eens het bestaan van een vlaamsche film gewaarborgd en verzekerd
zijn, dan wordt dit een werkelijkheid die zeker de grenzen van een tooneelkronijk
en de bevoegdheden van haren schrijver te buiten gaat. Luchtkasteelen? Nogmaals
om 't even. Men heeft al vaak in de kranten en periodieken de kwestie geopperd in
hoeverre het tooneel der toekomst woordeloos zal gespeeld worden op het witte doek,
ofwel, toch met woorden, wanneer het apparaat dat enkel het licht weergeeft parallel
zal werken met datgene wat in de toekomst de geluiden moet vereeuwigen. Men
verwerpt soms de kwestie als iets wat met kunst niets te maken heeft. Dat is geen
excuus.
Van langsom meer overrompelt ons de materie. Alle rust wordt ons benomen.
Evenmin als de koppige boer zijn strijd tegen de moderniseering van zijn bedrijf
volhoudt, zal de dichter van bloemekijns, maneschijn en zoete droomen het bolwerken
tegen de aromantische drift van locomotieven, vliegmachienen, radio en dies meer.
Wat zal er geworden van de vlaamsche tooneelschrijvers als Vlaanderen eens zijn
Paramount of Ufa heeft, hoewel kunstenaars van alle slag en richting zullen een
vasten werkkring vinden, hoever zal het prestige van de vlaamsche kunst en kultuur,
van de vlaamsche wetenschap van het vlaamsche nationaliteitsrecht gedragen worden
en gedreven in den lande en ver daarbuiten? Kijk dit wordt dan gemeenschapskunst,
een kunst voor veel volk.
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IV
Nederlandsche Letteren.
Proza.
door Aug. Van Cauwelaert.
Maurice Roelants: Komen en Gaan(1)
De man - de vrouw - en de andere vrouw... We meenden er zoo langzamerhand alles
van te weten. Toch is dit boek van Maurice Roelants - een van de vier dichters van
't Fonteintje - een schoone verassing geworden en een nieuw bezit voor onze
vlaamsche letterkunde. Het is niet de oude driehoeksverhouding. Er is: de IK, de
man die verhaalt. Hij is er zich bewust van geworden dat zijn hart zich reeds heeft
losgemaakt van zijn vrouw; hij is nu drie en dertig en weer de zoon geworden van
zijn overleden vader, met zijn gemengde hartstochten, op eigen zin en lust gesteld,
autoritair met een keerzijde van licht geprikkelde gevoeligheid;
er is: de vrouw, goedertieren, zorgzaam, zeer vroom en schijnbaar onbewogen als
een stilstaande vijver en avontuurloos, maar met een dieper aanvoelen dan de man
in haar bevroed heeft;
er is: de andere vrouw; hare enkele jaren oudere tante, die bij hen rust en opbeuring
zoeken komt na de jaren van huwelijksleed en innerlijke vereenzaming;
er is tenslotte de kapelaan; een jong en intelligent geestelijke die het speelsch genot
kent van een verstandelijk duel, maar die zich nog tijdig bewust wordt van een zeker
behagen in den omgang met tante Emma.
Het is niet doenbaar dit subtiele spel van nuances in enkele zinnen samen te vatten:
laat me alleen zeggen dat M. Roelants deze verhoudingen en conflicten heeft gezien
en verwoord met een verrassende scherpte, een speelsche zekerheid, een groote
eerlijkheid en een tactvolle reserve. Heel dit romannetje is vol dartele ironie die
nergens wrang wordt, al draagt ze een schoone diepere spanning van hartstochten.
En het is geschreven in een taal waar ons vlaamsche hart zich over verheugen mag.
Deze taal verraadt nog de volksche gezondheid van een ras dat groeit

(1) Uitg. Nijgh & Dismar, Rotterdam.
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in kracht en schoonheid, maar reeds in zijn beste vertegenwoordigers, meer uit instinct
dan uit traditie, een hoogere kultuur en ver ijning openbaart; deze taal is nog niet
verliteratuurd; nog niet verdord en verdund in zijn bloed door overbeschaving. Dit
is gaaf en glanzend nederlandsch uit Vlaanderen, sober, juist, speelsch en vonkelend.
Dit proza heeft niets van de gemaniereerdheid van Teirlinck, en met zulke fijne ironie
en geest heeft hier te lande alleen Karel van de Woestijne geschreven. Een zeldzame
maal slechtslijdt de spreektaal aan onnatuur door eenvormigheid en ook het intermezzo
over 's mans vader had soberder en bondiger dienen te zijn. Maar overigens acht ik
dit werk van M. Roelants een van de naar bouw en verwoording gaafste werken
onzer moderne vlaamsche literatuur.
Met eenige verwondering nam ik kennis van de bezwaren die J. Eeckhout tegen
de figuur van den kapelaan heeft geopperd in De Standaard. Deze beschaafde,
sympathieke geestelijke schijnt me integendeel niet alleen op een zeer menschelijke,
maar tevens priesterlijke wijze te hebben gereageerd op een neiging die niet zonder
gevaar kon worden op den duur. Met de beste bedoeling heeft hij gepoogd Emma
geestelijk te helpen en zoodra hij zich ervan bewust is geworden dat ook louter
menschelijke motieven hem Emma's gezelschap zoeken deden, grijpt hij naar den
ouden trouwen brevier om sterkte. Er is in deze verhouding niets onwaars of
onwaarschijnlijks. Noch de priesterlijke scholing, noch de gratie van staat zijn den
priester een volstrekte schutse tegen zekere gevoeligheden en geneigdheden. Zake
is alleen dat hij zich op deze gevaarlijke neiging niet drijven laat en dadelijk, en op
voor zichzelf besliste wijze, reageert zooals deze kapelaan heeft gedaan.
Dit boek van M. Roelants beteekent een verrijking van onze vlaamsche
prozaliteratuur.
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Boekbespreking.
Adolf ter Haghe: Uit Ravijnen Omhoog. - Uitg. P.N. Van Kampen & Zoon,
Amsterdam.
Deze jonge dichter maakt het ons zeer gemakkelijk. Hij zond ons volgende toelichting
en kritiek op zijn eigen werk:
‘Het titelvers UIT RAVIJNEN OMHOOG is m.i. wèl als levenshouding, maar niet als
poëzie representatief voor de hele bundel, daar er veel betere verzen instaan. De
bestgeslaagde cycli zijn m.i. de eerste, indiese: VAN VUREN EVENAAR alsook de 4e
AFGRONDKRETEN.
Het gevoel wordt grotendeels gedragen door de religieuze ideeën die langzaam
evolueren van pantheisties tot Deisties pessimisme, met de Godsgedachte tot enigen
troost. (Toch staan ook reeds in de 1e cyclus enige later geschrevene Deïstiese verzen,
als JAVANEN, DE MESIGIT, etc.).’
Bij een volgenden bundel moge dergelijk schrijven achterwege blijven.
D.W. & B.

Jon Svensson S.J. - Nonni en Manni, vertaald door Fl. Van der Veken,
S.J. Tweede Druk; prijs 5 fr. - Uitg. De Vl. Drukkerij, Leuven.
Hier is reeds de tweede druk van dit ideale jongensboek. Andere zullen volgen.

Karel J. Timmermans - Vlamingen van Beteekenis VIII, Camille
Huysmans, Uitg. De Sikkel, Kruishofstraat, 223, Antwerpen - Prijs 5 fr.
Een van de beste portretten uit de reeks Vlamingen van Beteekenis. Een dankbaar
onderwerp trouwens al was het niet gemakkelijk de vroolijke, speelsche, sarcastische
figuur van Kamiel in vaste lijnen te vatten. Het boekje is met een portret van
Huysmans vriend I. Opsomer, versierd.

C. Verschaeve, - Adam in Ballingschap - Uitg. Excelsior, Brugge, Prijs 10
fr. Judas, Uitg. Excelsior, Brugge, Prijs 10 fr.
De uitgeverij Excelsior liet van beide werken een nieuwen druk verschijnen. Nadere
bespreking en aanbeveling achten we overbodig.

Missiehelden I Franciscus Xaverius, Zijn leven in beelden, door J.
Schurhammer S.J. 104 blz.
II Broeder de Saedeleer, door F.J. Kersten 140 blz. - Uitg Vlaamsche
drukkerij, Leuven. Prijs per deel 6 fr.
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Dat uit pater Schurhammer's werk van 320 blz. over St Franciscus Xaverius een
boekje van 106 blz. werd samengesteld vinden we best; maar voor een 140
bladzijden-lange bewerking van P. Verwimp's ontroerend levensbeeld van paterke
De Saedeleer, dat zelf maar 260 blz. beslaat, voelen we niets.
C.
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Ingezonden Boeken.
ABBÓ CHARLES GRIMAUD: ‘Ma Messe’ - Pierre Tégui. Paris. - 9 fr.
HENRI MORICE: Pour vivre en Beauté. - Pierre Tégui. - 6 fr.
MOGR. ELIE MÓRIC: L'Imagination et les Prodiges - 2 vol. - Pierre Tégui - 20
fr.
HIPPOLITE LE GOUVELLA: Pierre de Kériolet, le Pénitent Breton - Pierre Tégui
- 10 fr.
J.M.S. DAURIGNAC: Histoire de Saint Louis de Gonjagne Prince du Saint-Empire
- Pierre Tégui - 10 fr.
A. BRON: Le Dix-huitième Siècle littéraire - 3e vol. Jean Jacques Rousseau Le Règne de Louis XVI - Pierre Téqui - 12 fr.
MGR. DUPANLOUP: Conférences aux Femmes chrétiennes - Pierre Tégui - 10
fr.
LODE BAEKELMANS: Binettes: Traduit du flamand par J.D. Jacobsohn - Rieder,
Paris, fr. 10,50.
Nous! Laissons-le régner... Il nous sauvera - Desclée de Brouwer et Co, Bruges,
Paris.
Louis de Blois. Sa vie et ses traités ascétiques par LES BÓNÓDICTINS DE
SAINT-PAUL DE WISQUES (Coll. ‘Pax’ Vol. XXV) - Desclée de Brouwer et Co.,
Bruges, Paris; P. Le Lethielliun, Paris; Abbaye de Maradsous - fr. 7,50.
In een zijner brieven schreef Sint Franciscus van Sales 't volgende over een der
athetische schriften van den Vèn. Louis de Blois: ‘Je l'ai fait lire à table, et l'ai
goutée incroyablement; je vous prie, lisez-la et savourez-la, car elle le vaut!’
En dezelfde raad volstaat nog vandaag. D. URSMER BERLIÀRE: L'Ascèse
bénédictine des origines à la fin du XIIe Siècle (Coll. ‘Pax’ série, in 8e Vol. I)
- Desclée De Brouwer et Co., Bruges; P. Lethielleux, Paris -; Abbaye de
Maredsous - 20 fr.
Een uitstekend boek. Het eerste deel bestudeert de bronnen der benedictijnsche
adkese: 1) S. Benoit et sa Règle; 2) Commentaires sur la Règle; 3) Les
Coutumiers monastiques; 4) La Liturgie; 5) Les écrits ascétiques; 6) Les lectures
conventuelles - Tweede deel: Les éléments de l'ascèse bénédictine 1) Le cadre
de la vie monastique; 2) lLes vertus fondamentales; 3) L'oeuvre de Dieu; 4) La
lectio divine; 5) La méditation; 6) L'oraison; 7) Lea contemplation; 8) les
dévotions; 9) Le travail et les oeuvres de zèle - Een deugdelijk boek te meer in
die zeer goede verzameling ‘Pax’, uitgegeven door de benedictijnen van
Maredsous.
R.P. JOACHIM M. DOURCHE de l'ordre des Servites de Marie: La Vierge totute
Sainte. Quelques-uns de ces titres à notre vénération - Desclée de Brouwer et
Co., Bruges-Paris; Pères Servites de Marie, Rome.
Een mooi uitgegeven boek, met enkele foto's van italiaansche schilderijen
verlucht. Het b boek van 324 bladzijden, beschouwt de Maagd Maria onder vier
oogpunten: 1) La Mère de Dieu; 2) L'Immaculée; 3) La Toute-Parfairte; 4) La
Mère des Douleurs. Het is degelijk verdienstelijk werk.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

L'Amour du Coeur de Jésus, contemplé avec les saints et les mystiques de l'Ordre
de Saint Benoit. Textes recueillis et traduits par les MONIALES DE STE. CROIX
DE POITIERS (Coll. ‘Pax’ vol. XXVI) - Desclée de Brouwer et Co., Bruges,
Paris; P. Lethielleux, Paris; Abbaye de Maredsous - fr. 10. Drie-en-dertig litanische aanroepingen aan het H. Hart van Jezus, gecommenteerd
door texten getrokken uit de schriften van een veertigtal mannelijke en
vrouwelijke heiligen en mystiekers uit het Orde van St. Benedictus. Een goed
meditatie boek.
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Aanbevolen boeken.
THREE PLAYS BY A.A. MILNE, adapted and annotated for school reading by Dr.
W. Van Maanen, P. Noordhoff, Groningen fl. 1.ANIMAL STORIES, CHOSEN BY M.J.C. BUCHLI, cover design by Sj. Kuperus, P.
Noordhoff, Groningen.
LICHAMELIJKE OPVOEDING, KRACHT, GEZONDHEID EN SCHOONHEID DOOR
LICHAAMSOEFENINGEN, DOOR DR. J.H.O. REYS, Eerste deeltje: Oefeningen
voor den man. Teede: Oefeningen voor de vrouw. Derde: Oefeningen voor het
kind. Uitg. J.M. Meulenhoff, Amsterdam.
RAOUL PLUS, S.J. DE DWAASHEID DES KRUISES, uit het Fransch door J.A.R.
Mumzecom, pr. Uitg. Teulings' Uitg. Maatschappij 's Hertogenbosch.
ALBERT VAN LAAR, BIBLIOGRAPHIE VAN DE GESCHIEDENIS DER STAD
ANTWERPEN, N.V. Standaard-boekhandel, Brussel.
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Inhoud van Tijdschriften.
ELSEVIER (Mei). J. Slagter: De Wiegmans II Matthieu Wiegman met 5 ill. - J.J.
Van Geuns: Kleine Sonnetten. - K. Sluyterman: Schetsen in Vitré. - W. Jos. De
Gruyter: Moderne fransche schilderkunst IV Het Cubisme en Picasso. - Jan Th.
Campert: Een nacht. - El. Zernike: Avondrood. - Van den Eeckhout: Walcheren. Kees van Dijck: Groot gebeuren. - C. Tielrooy-De Gruyter: Het huiselijk dak. - id.:
Onbezorgd. - Kroniek, Boekbespreking, Overzicht van tentoonstellingen, enz.
ORPLID: (Feb.-Maart) Neue Religiose Dichtung: Peter Wust: Die seelische Katharsis
des schöpferischen Menschen. - Richard Knies: Zu Ehrendes Unaussprechlichen.
Bruchstucke. - Gottfried Hasenkamp: Der Adler. - Gottfried Hasenkamp: Der Dichter.
- Franz Johannes Weinrich: Mexicoballade. - Heinrich Suso Waldeck: Wunderbares.
- Konrad Weiss: Gedichte. - Ruth Schaumann - Neue Gedichte. - Nachwort des
Herausgebers. - Bildbeilagen: Konrad Weiss, Karl Borromaus Heinrich, Ruth
Schaumann, Gottfried Hasenkamp. - Rede und Antworte Kritische Rundschau der
Monatschrift.
ORPLID (April-Mei). Regina Ullmann: Der verlorene Kreuzer. Erzählung. - Ruth
Schaumann: Margaris. Aus einen Bühnenspiel. - Emmy Hennings: Aus einem
werdenden Buch ‘Das Gluck’. - Elisabeth Langgasser: Claudia und die
Schneiderinnen. - Mosaik: Elisabeth Langgasser: Sonett an eine Frau. - Alma Johanna
Koenig: Zwei Gedichte. - Irmgard Raffauf - Leeser: Drei Gedichte. - Emmy Hennings:
Zwei Gedichte. - Margarete Windthorst: Das fröhlighe Segelschiff. Eine kleine
Frühlingsgeschichte. - Wilhelm Meridies: Zur Frauendichtung des Gegenwart. Die
Frau als Heldin im Frauenroman. Frauendichtung des letzten Jahrzehnts. - Rede und
Antwort, Kritische Rundschau der Monatschrift ‘Orplid’.
LEVEN EN WERKEN. (Mei). Dr. J. Fransen: Madame de Lafayette. - E.C. Knappert:
Roeping. - A. Hendriks-Kappelhoff: Verzen. - Carla Van Ommen: Onze Lieve
Moeder. - Annie Sallomons: Het leven van Charles Dickens. - Henriette Mooy:
Maalstroom. - Onze Bijlage.
TOONEELGIDS. - P.S. Maxim Krojer: Het dramatisch werk van Leo Weismantel.
- Th. De Ronde: Groep en Gemeenschap. - Al. de Mayer: Voor onze kringen op zoek
naar een scene-inrichting. - Kritiek. - Leestafel. - Overzicht van Tijdschriften. Berichten. - Mengelingen. - Mededeelingen van het A.K.V.T.
LA REVUE BELGE (Mai). Hugh Walpole: Le Bloc d'Ambre Rouge. - Jean Ajalbert:
Le journal des Goncourt. - Gaston Guillot: Portraits d'Ecrivains. - Jean Nesmy: La
faute de Phrasie (Nouvelle). - Louis Sadoul: Les causes judiciaires célèbres: François
de Neufchateau en ménage. - Carmen cel Pozo: Poèmes. - Emile Chardome: En
courant les Salons d'Art. - Paul Prist: Lettre de Paris. - Albert Giraud: La Quinzaine
littéraire. - Publications Récentes. - Les Livres.
DEN GULDEN WINCKEL. (April). J. de Vries: Ibsen herdacht. - A.A.M. Stols:
Een uitgever over een uitgever. - G.H. s'Gravesande: Al pratende met J.L. Boender.
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- Greshoff: Inleiding tot een nieuwe bloemlezing uit de Nederlandsche Lyriek. - Joh.
Schwencke: Het Nederlandsche Ex-Libris. - E. du Perron: De Erfgename van Koning
Salomo. - Gerard van Eckeren: Kroniek van het Proza. - Reimond Herreman: Kroniek
der Poezie. - Etty Leal: Engelsche Letteren. - Necrologie. - Korte Overwegingen. Ingekomen Boeken.
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DE(Maatsch.)GIDS. (April). Inmemoriam René Carels. - K. Joerger: Internationale
Welvaartbezorging. - Z.E.H. Kan. Eeckhout: Onzijdige of christelijke Mutualiteit. Ridder G. Schaetzen: De gecentraliseerde cooperatieve Inrichtingen van het
Vlaamsche Land. - Nota's en Mededeelingen. - Boekennieuws. - Overzicht van
Tijdschriften. - Uit de Sociale Scholen.
DE GEMEENSCHAP. (Nummer 3-4). Anton van Duinkerken: Het Eeuwig Carnaval.
- Franzois Villon: Lay. - Hendrik Andriessen: Herinnering aan Diepenbrock (met
portret). - Albert Kuyle: De eerste Lente. - Albert Helman: De stille Plantage
(vervolg). - J.C. Van Schagen: De Styliet. - Jan Engelman: Karel Van de Woestyne.
- Jan Engman: Vers. - Kroniek. - Boekbespreking.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE. (Januari). Vergadering van 18 Januari 1928. - Prof. Sabbe: Brabantsche
en Vlaamsche Strijdgedichten. - Kan. Am. Joos: Al smedende wordt men smid,
toegepast op het spreken. - Dr. M.C. Schuyten: Over functioneele Asymmetrieën in
het Dierenrijk.
WIL EN WEG. (April). Prof. Dr. O. Jespersen: De ontwikkeling en de Oorsprong
van de Taal. - Aug. Stindberg (Vertaling van W. Veltman): De Bewuste Wil in de
Wereldgeschiedenis. - Dr. P. Endt: Hoofdlijnen der Sosiologie. - Herman Hana: Het
beoordeelen van de Kunst. - Herman Hana: Het Teekenen voor Kinderen. Boekbespreking. - Dr. I. Zeehandelaar: De Leer van de Adler.
HOCHLAND. (Marz). Dr. Josef Rauscher: Reichsreform. - Dr. Heinrich Lutzeler:
Christliche Plastik. - Gertrud von le Fort: Das Schweisstuch der Veronika. - Prof.
Dr. Romano Guardini: Madeleine Semer. Eine Mystikerin unserer Tage. - Herinrich
Suso Waldeck: Lied des Schlaflosen. - Mila Radakovic: Das sterbende Recht. - Kritik.
- Rundschau - Unsere Kunstbeilagen.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT. (Mai). José Vial: On demande des muses. Marie Gevers: Gourmandises flamandes. - M. Hollenfeltz: Rubens devant l'histoire.
- René Vaes: Invités. - Max Deauville: Arthur Greuel. - Willy Koninckx: Paul Van
Ostayen. - Lettres Etrangères. Chroniques du mois.
DE NIEUWE GIDS. (Mei). Frans Mynssen: Wil. van der Horst van der Lugt Melsert
(In Memoriam). - Johannes Reddingius: Liefdesbrieven. - Jac. Van Looy: De Sjees.
- Willem Kloos: Binnengedachten. - Helene Swarth: Lente. - Giza Ritschl: Verzen.
- Annie Jaarsma-de Lange: In Eenzaamheid. - J.A. Russell: The Novel in the
Netherlands. - J. De Meester: Toch tot haar doel. - Henri Van Boven: Een Liefde in
Spanje. - L. Van Deyssel: Letterkundige Dagboek-Aanteekeningen. - Willem Kloos:
Aart van der Leeuw. - Mauritz Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne
Kloos-J. Kloos-Reyneke v. S. - Reyneke van Stuwe. - Bibliographie.
DE GIDS. (Mei). Storm. Een spel van tooverij, door Willem Shakespeare, vertaald
door Mr M. Nijhoff. - Willem Van Doorn: Gebed. - Herreman Gedichten. - Elisabeth
Reitsma: Ik weet geen wat'ren. - Maria van Royen: Dooi. - J.J. Geuns: Verzen. -
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Emmy van Lokhorst: IJs op de ruit. - R. Van Genderen Stort: Sprokkelingen. - P.A.
Rosenwald: Wat doen wij voor onze wegen? - F.G. Scheltema: Het dualisme van
regeering en volksvertegenwoordiging. - P. Geyl: Koningin Victoria en Gladstone.
- Kasper Niehaus: In memoriam Jan Toorop. - H.T. Colenbrander: Twijfelachtig
Begin - Matthijs Vermeulen: Fransche Letteren. - Bibliographie.
NU. (Mei). Is. Querido: Peter Kropotkine. - Dirk Schäfer: De muziek van heden. Andries de Rosa: Parijsche levens. - Simon Koster: Drie monologen uit ‘Nul uur
nul’. - B. Bijmholt: Over religieus-socialistische beweging in ons land. - Lode
Baekelmans: De oude spiegel. - Dr. Jan Romein: Nederlandsche cultuurgeschiedenis.
- François Pauwels: Sonnetten. - Dr Paul Kenis: Restif de la Bretonne. - Joseph
Gompers: Bolland,
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Fascisme en Jodendom. - A.M. de Jong: Mijmeringen van een Godzoeker. - Paul
Kiès: S.D.A.P. en mobilisatie. - C. Houwaard: De laatste dagen van Jack London. R. Stenhuis: Aanteekeningen. - Sam. Goutsmit: Kroniek van Nu.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE. (Mai). R. Martin du Gard: La gonfle. - P.
Drieu la Rochelle: Lindbergh et ma vie. - G. Ribemont-Dessaignes: Intra et extra.
Henri Bosco: Pastorales. - Al. Block: L'addication du Tsar. - A. Malraux: Les
Conquerants. - Propos d'Alain, Reflexions par A. Tibaudet, etc.
LITERARISCHER HANDWEISER. (Mai). Hans Rombach: Bücher der
Lebensgestaltung. - R. Knies: Religiöse Dichterinnen (Maria Mayer, Math. Frisch).
- Leo Seifert: Geschichte, Politik, Reiseberichte. - Anton Dörer: Zur
Deutsch-Osterreichischen Literaturgeschichte. - u.s.w.
DE VLAAMSCHE GIDS. (Mei). Lam. Lambrechts: Het lied te Gent door de eeuwen
heen. - Geo de la Violette: Op reis. - A.W. Grauls: Arabische Liriek. - Dolf Roels:
Duitsche kroniek. - Dr. C. Debaive: Uit den tijdschriftentrommel. - A.
Boekbeschouwing.
BOEKENGIDS. (April). Frans Darcis: Pierre L'Ermite (Kan. E. Loutil). - Van boeken
en menschen. - Over Dostojewsky. - Het boek der maand (Hun pastoor door R. Knies.
Boekbesprekingen.
BOEKZAAL. (1 Mei). Fr. Hier. Rongen: Voor Gods aanschijn. - Prof. Huybers: Seb.
Brunner. - P. Placidus: De beteekenis van den fransch-duitschen oorlog. - L. Fens:
Ballingen. - T. Kerssemakers: De Neger. - Kroniek der Russische literatuur. - T. De
Witte: P. Grogger. - H. Hoeben: De Film en de katholieken. - enz.
HOCHLAND. (Mai). Dr. W. Wittich: Deutschland und das französische
Elsasz-Lothringen. - Dr. F. Schöningh: Fürst Pückler. - Francis Thompson: Heidentum
und Neuheidentum. - Fr. Baerwald: Zur Frage der politischen Jugenderziehung. Getrud von Le Fort: Das Schweisztuch der Veronika. - Martha Grosse: Heimat. Dr. E. Kogon: Der Standestaat eer Solidarismus. - Kritiek. - Rundschau.
DER KATHOLISCHE GEDANKE, 2e Heft. Th. Soiron: Denken im Geiste. - K.
Eschweiler: Von mittelalterlicher Frommigkeit. - B. Rosenmöller: Das Thema der
Weltgeschichte. - P.H. Lam G.: Zum Problem der Wiedervereinigung in Deutschland.
- Al. Mager: Stigmatisation und das Rätsel von Königsreuth. - D. Sertillanges: Die
Einheit der Ehe. - A. Bergmann: Unsere pödagogischen Nöte. - E. David: Römischer
Brief. - Mitteilungen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

529

[1928/7-8]
Kultuur.
I.
Wat is kultuur?
door Marc. De Munnynck.
Hoogleeraar bij de Universiteit van Freiburg (Zwits.).
Nooit heeft de menschelijke geest zich met zooveel aandacht als O.P. in onzen tijd
bezig gehouden met het begrip ‘kultuur’ of ‘beschaving’(1).
Men heeft al de geschiedenis der kultuur gekonstrueerd, en de wetenschappen der
kultuur, en de wijsbegeerte ervan. We zijn ons bewust geworden van dezen faktor
van het gemeenschappelijk leven, wiens algemeene notie onzen vaderen scheen te
ontgaan. Voorzeker verwaarloosden ook zij niet de studie van sommige uitzichten
van het kultureel leven; als ze zich bezighielden met kunst, met recht, met politiek,
beschouwden ze ongetwijfeld elementen der kultuur. Maar de wetenschappelijke
rangschikking van die elementen scheen hun weinig aan te belangen; en 't was aan
onzen tijd voorbehouden daar de aandacht op te vestigen.
Ook interesseert zich thans iedereen voor kultuur. Denkers met den scherpsten
geest hebben er zich mee bezig gehouden; en zooals het bijna altijd gebeurt waar het
gaat over een vraagstuk dat het Leven zelf raakt, hebben minder bevoegde lui er veel
meer over gesproken dan de wijsgeeren. Vandaar verwarringen, duisterheden,
afwijkingen in de terminologie, die den vruchtbaren gedachtengang in den weg staan.
Het lijkt ons daarom hoogst wenschelijk, in de mate van het moge-

(1) Er is, tijdens den oorlog, met evenveel dwaasheid als verbittering getwist over de ‘Kultur’
en de ‘Beschaving’. Duitschers hebben geschreven, in hun vaderlandsche vurigheid, dat de
groote oorlog de kamp was van de ‘Kultur’ tegen de ‘Zivilisation’. Waaruit sommige
Franschen het besluit trokken dat de Duitschers de ‘Beschaving’ (la Civilisation) wilden
vernietigen. Dat alles is uiterst vermakelijk. Het woord ‘Zivilisation’ is niet de vertaling van
het fransche ‘Civilisation’ dat, eenige lichte verschilletjes op zij gezet, hetzelfde beteekent
wat de Duitschers verstaan door het woord ‘Kultur’. Om iedere dubbelzinnigheid te vermijden,
zullen we het woord ‘Kultuur’ gebruiken, dat we trouwens ook gebezigd vinden in de fransche
uitdrukking: un homme cultivé.
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lijke de algemeene notie van de kultuur te verklaren en te belichten, eenige kenteekens
aan te duiden in het leven van een kultuur, en in groote trekken te schetsen het
voorkomen van de Christelijke Kultuur. Wat we hier geven is geen geschiedenis, het
zijn slechts enkele algemeene begrippen. Deze zijn wellicht minder belangrijk dan
de konkrete feiten die wondervol de verbeelding vullen; maar we zijn van meening
dat de gezonde beoordeeling der historische feiten juiste noties onderstelt die we
naar best vermogen in 't kort zullen aangeven.
*

**

De mensch, meer dan elk ander wezen in de Natuur, moet zichzelf zijn eigen
levensvoorwaarden maken. De Schepper heeft hem zijn lichaam gegeven en zijn
ziel, met zijn wonderschoone vermogens en zijn werkdadige organen. Nochtans, als
hij enkel beschikte over die natuurlijke gaven en de wel weelderige, maar toch ruwe
hulpmiddelen die de Natuur hem aanbiedt, zou het niet lang duren of hij bezweek
onder de doodende slagen van de uitwendige elementen; en als hij, door een
buitengewoon wonder, er in lukte zich recht te houden te midden van zooveel
vijanden, zouden toch zijns gelijken niet anders kunnen dan altijd aan opnieuw
denzelfden strijd beginnen en hetzelfde ellendig bestaan, totdat de een of andere
ramp een zoo slecht toegerust ras voor goed zou doen verdwijnen.
De natuurlijke mensch is voor het leven minder gewapend dan de wilde dieren uit
de woestijn; en hoe paradoksaal zulk een verklaring ook schijne, dàt juist is de
grondslag van zijn grootheid. Aangenaam is het rondom zich de levensvoorwaarden
te vinden; edel is het en groot, ze zich zelf te maken. De mensch bestaat door zich
zelf; en in zijn natuurlijke ellende zien wij de fondamenteele aanduiding van zijn
persoonlijkheid, en de dringende uitnoodiging die te ontplooien. Zijn natuurlijke
omgeving maakt het hem onmogelijk te leven; toch zal hij leven door met zijn eigen
scheppingen de Natuur te veranderen, te verrijken en te vervolmaken.
Dat is het grondbegrip van de kultuur. Deze bestaat voor het leven. Zij wordt
daargesteld door een totaal van menschelijke scheppingen - toegevoegd aan de groote
schepping van God - die den mensch toelaten te leven, altijd beter te leven en
onophoudelijk op te gaan naar een ideaal dat de volle ontplooiïng van zijn leven
verzekert. - Men stelt de kultuur tegenover de Natuur; maar deze tegenstelling is
altijd betrekkelijk, zooals die tusschen grondvlak en toppunt. Natuur en kultuur vullen
elkander
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aan en bewerken de voorwaarde van het leven, en van den vooruitgang in het leven.
Deze eerste aanduiding laat ons toe onmiddellijk vast te stellen dat de kultuur
essentieel maatschappelijk is. De eenling sterft; en al zijn kultureele veroveringen
zouden met hem vergaan, als hij ze niet kon meededen aan zijn jongere gelijken die
hem zullen overleven. Deze zullen steunen op den vooruitgang van een generatie,
om er nieuwe te bewerken. De kultuur krijgt alzoo een suprapersoneel karakter; zij
is in haar bestaan en haar geschiedenis innig verbonden met de sociale gemeenschap
die zich voortzet door de eeuwen heen. Daarom juist schrijven sommige theoretici
haar een eigen leven toe, en maken ze van de kultuur een ‘wezen’, eene
kwasi-substantiëele eenheid die boven de eenlingen staat, of ten minste de openbaring
van een substantieel wezen dat de maatschappij is. Deze realistische fantasie is, dat
blijkt duidelijk, onaanneembaar. De kultuur berust slechts in de individueele personen;
maar haar progressieve ontwikkeling wordt bedongen door de maatschappelijke
betrekkingen die een solidariteit uitmaken tusschen de op elkaar volgende generaties.
Daarenboven, wij zullen er aanstonds van overtuigd zijn, het uitzicht van de kultuur
is zoo veelvuldig en zoo rijk, dat geen enkel van deze allen kan verwezenlijkt worden
dan door de harmonieuse samenwerking van veel eenlingen. Meer is er niet noodig
om te begrijpen dat de kultuur wezenlijk een maatschappelijk verschijnsel is.
Trouwens de maatschappij zelf, is in sommige van haar modaliteiten, een produkt
van de kultuur. Het is duidelijk dat het maatschappelijk leven natuurlijk is; de
ontplooiïng der fondamenteele werkvermogens van den mensch eischt zijn vereeniging
met zijns gelijken. Maar de vorm der kollectiviteit wordt gewijzigd, door
weldoordachte interventies, onder den drang der noodwendigheden en der
omstandigheden. De maatschappij, natuurlijk in haar wezen, is plastisch onder de
kultureele werking van den socialen mensch; en we zien alzoo dat Natuur en Kultuur
met elkaar bestendig verbonden zijn. Het paleis van den groote dezer aarde is
voorzeker een produkt der kultuur; maar als wij afdalen, gaande langs het huis van
den burger en de hut van den landman, tot in de ellendige schuilplaats van den
Australiër, komen we bij het nest van den oerang-oetang en bij de holen der vossen,
die weer aanknoopen aan de Natuur. Zoo is de kultuur het totaal der menschelijke
instellingen, blijvend in de maatschappij en gegrondvest op de Natuur, die de natuur-
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lijke hulpmiddelen vervolmaken en aanvullen, om het in standhouden en de
voortdurende verrijking van het leven te verzekeren.
***
Het menschelijk leven is wonderlijk ingewikkeld; zijn strevingen zijn ontelbaar;
en zij allen kunnen, in eenig voorkomen van de kultuur, een hulpmiddel en een steun
vinden. Ook is het een onmogelijkheid de elementen der kultuur te willen opnoemen;
zooals in de studie van het leven, moeten wij ze groepeeren in eenige algemeene
kategorieën. Zoo komen we aan de groote ‘faktoren der kultuur’, die ons worden
aangeduid door de groote uitzichten van het Leven.
De mensch op zich zelf verschijnt ons vooreerst als een levend lichaam, als een
deel van de stoffelijke Natuur; maar 't is voorzeker niet op dien titel dat hij vatbaar
is voor kultuur. Doch zijn psychisch wezen, zijn persoonlijkheid, waardoor hij de
kosmische orde te boven gaat, die verdient onze aandacht.
Gebruik makend van een traditionneel schema, dat onder empirisch oogpunt niet
heelemaal van waarde ontbloot is, konstateeren wij dat ons innerlijk leven, het totaal
van ons ‘psychisch dynamisme’ zich onder een drievoudig voorkomen openbaart.
1) Wij zijn in staat te kennen. Zonder ons ook maar hoe weinig ook te wagen in
den doolhof van de ‘leer der kennis’ weten wij dat de uitwendige voorwerpen hun
weergave vinden in ons bewustzijn. - 2) Wij hebben een gemoedsleven, emoties,
neigingen, hartstochten, die niettegenstaande hun betrekkingen met de buitenwereld,
heelemaal in het gemoed liggen opgesloten. - 3) Wij willen; en onze wil loopt uit op
de daad. Dat is het middelpunt-vliedende deel van het psychisch dynamisme, evenals
de kennis er het middelpuntzoekend uitzicht van is. Aan die drie soorten van
menschelijk denkvermogen, moeten beantwoorden drie groote faktoren van de
kultuur.
I. De kennis is inderdaad een machtig middel om op de Natuur te ageeren, om ze
te richten naar de verrijking van het leven. Door de kennis bestaan de gekende wezens
in ons. Volgens een beroemde formuul, waarvan de diepte nog niet al haar schatten
heeft blootgelegd, zijn wij intellektueel dat, wat we kennen. 'T is hier de plaats niet
de wonderen te beschrijven van het kennis-leven, zijn afhankelijkheid van den
experimenteelen indruk, de verwerking van onze universeele begrippen, hun innerlijk
dynamisme dat hen aanzet, door ‘analogische’ kennis om zich meester te maken van
de hoogere realiteiten, totdat ze zich, op
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de grenzen der volheid van het wezen, vastloopen tegen ‘het donker licht’ der godheid.
- Men behoeft slechts de natuur te beschouwen van de menschelijke kennis om te
begrijpen dat ze een overheerlijke verbreeding vormt van het leven, een vitale
verrijking die geen andere grens heeft dan de ontkenning van iedere grens, wijl ze
er toe komt de algeheelheid van het reëele te omvatten.
Ook is het nutteloos op dit punt te insisteeren: de wetenschap, met haar bekroning,
de wijsbegeerte, is onbetwistbaar een primordiale faktor van de kultuur.
II. Maar wij zijn gemoeds-wezens. In het diepste onzer ziel en tot in die duistere
regionen die ontsnappen aan den introspectieven blik van het bewustzijn, ziedt er
een vulkaan van driften en hartstochten. Deze schijnen te ageeren en te woeden buiten
onze centrale persoonlijkheid om; zij schijnen ons mee te slepen, tegen wil en dank,
tot alle rampen, tot de vernietiging van het leven; en toch bevinden wij dat we in hen
de meest krachtdadige drijfveer vinden van de vruchtdragende werking, de levende
bron van allen vooruitgang. - Niets is dus van meer belang dan die chaotische kracht
onder tucht te brengen, die verschrikkelijke en kostbare energies te onderwerpen aan
een leiding die hen eendrachtig doet samenwerken voor den vooruitgang van het
leven.
Dat lijkt een verpletterende taak; en geen enkel middel mag verwaarloosd worden
om ze te volbrengen. We moeten den te overwinnen vijand kennen, we moeten zijn
noodlottige ondernemingen dwarsboomen. De zelfkennis en het ascetisme verschijnen
alzoo als onontbeerlijke hulpmiddelen om vruchtbare harmonie te brengen in de
wanorde van het gemoedsleven.
Maar het resultaat van deze tucht is zuiver individueel; en de kultuur is sociaal. Is
er geen objectieve faktor van de kultuur, bestemd om werkdadig te maken voor het
leven, de hulpmiddelen van onze gemoedstoestanden? - Wij ondervinden dat hun
woeste geweld dikwijls ontketend wordt door gebeurtenissen van buiten ons, door
de gewaarwordingen die de uitwendige realiteit ons doet ondergaan. Welnu, de
menschelijke wereld die ons omringt, lijkt al evenmin gedisciplineerd als onze
hartstochten. De reëele geschiedenis met haar gruwelen en haar lage rotheid schijnt
ons somwijlen aan te sporen tot de buitensporigheden en van te voren al, onze
misslagen te rechtvaardigen. Wij zouden moeten kunnen leven in een ideale wereld,
in staat onze goede, heilzame neigingen op te wekken, en onze noodlottige driften
in bedwang te houden.
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Een ideale wereld, onderscheiden van de werkelijke wereld waarin ons leven feitelijk
heenrolt! Maar dat is juist de wereld van de Kunst. Dat is een vaststelling, zwaar aan
gevolgen. De kunst is het begrip van een vruchtbare ziel, dat vastgelegd wordt in de
stof. Zij wordt blijvend door die uitvoering, en voert ons binnen in de ideale wereld,
waarin de kunstenaar geleefd heeft. Op dien titel kan ze een kostbare faktor worden
van de kultuur. Als de kunst streelt naar die edele zending, moet ze ons een wereld
aan de hand doen, waarvan de beschouwing ons gemoedsleven door elkaar schokt
maar het zuivert, er harmonie in brengt en het richt naar de vruchtbaarheid van het
Leven.
III. Wij vinden vervolgens onze uitvoerings-vermogens, onze wilsneigingen, onze
werkvermogens die vat hebben op het reëele om het te veroveren of te wijzigen.
Immers, we moeten leven; en we leven door ons meester te maken van de rijkdommen
der Natuur, door naar ons leven te richten de krachten die verspild worden in den
schoot van het heelal, door te verbeteren zijn gevaarvolle buitensporigheden. Wij
moeten dus handelen. De kennis openbaart ons de voorwaarden van een beter,
harmonieuser, rijker leven; door onze gevoelsvermogens verlangen wij daarnaar. En
wij bewerken het door den aktieven wil, door de nuttige werken, waarvan er velen
langer duren dan het individueel bestaan. Zij krijgen alzoo een maatschappelijk
belang en worden een belangrijke faktor van de kultuur.
Het drievoudig fundamenteel voorkomen van het leven: het verstand, de affektiviteit
en de wil verzekeren hun openbloeien en hun vooruitgang door deze drie faktoren
der beschaving: de kennis, de kunst en de werken.
Nochtans de mensch staat niet geïsoleerd op zich zelf in het heelal. Zijn handelen
zelf onderstelt zijn betrekkingen met de stoffelijke natuur; en zijn verstand, in de
volle ontplooiïng van zijn kunnen, openbaart die spiritueele wereld waarvan zijn ziel
de laatste weerklank is in den schoot der stof. Ook in die betrekkingen moet zijn
leven bevestigd worden; en aan de drie ‘innerlijke’ faktoren der beschaving moeten
we twee ‘betrekkelijke’ faktoren toevoegen.
IV. Vooreerst de heerschappij van den mensch over de stoffelijke natuur. Hij
gevoelt zich een deel van de Natuur; in haar moederlijken schoot plant hij de voedende
wortelen van zijn wezen. Maar door zijn verstand en zijn vrijen wil, weet hij zich
den Meester van de Natuur, die hij heel en al naar zijn leven kan ordenen. Dit
koningschap van de
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mensch over het stoffelijk heelal laat hem toe er zijn afdruk in te prenten. Hij kan de
Natuur ‘vermenschelijken’ door haar een permanente richting in te drukken naar het
menschelijk leven; en deze richting ultra-individueel geworden, is een noodzakelijke
faktor van de kultuur.
V. De mensch staat boven de Natuur; maar boven hem doen zijn verstand en de
ingeboren strevingen van zijn wezen hem ontdekken het verstand en den oppersten
wil van God. Koning der Natuur, moet hij gehoorzamen aan God; en deze
gehoorzaamheid is de hoogste adel van zijn leven, want zij verheft onze
persoonlijkheid tot de onuitsprekelijke waardigheid van medehelpster der Godheid.
- Ook in deze betrekking tot het Oneindige ontdekken wij den hoogsten faktor der
kultuur, die al de anderen richt naar een goddelijk doel, en die men de zedeleer noemt,
gegrondvest op den godsdienst.
Zoo zijn er dus vijf fundamenteele faktoren die de kultuur uitmaken: de
heerschappij over de stof, de wetenschap en de wijsbegeerte, de kunst, de werken,
de godsdienst en de zedenleer. - Maar deze opsomming mag ons niet verblinden
omtrent de essentiëele eenheid van het kultureel leven. Onze ontleding is slechts een
‘anatomie’ die aan onze oogen afgescheiden en machtelooze ledematen vertoont.
Om de innige realiteit der kultuur te begrijpen, moet men, evenals in de geneeskunst,
‘physiologisch’ leeren denken. - Al die elementen doordringen elkander in een
onoplosbare solidariteit. De man van de werken, de ingenieur b.v. moet zijn
ondernemingen baseeren op een uitgebreide en diepe kennis; en hij zal enkel een
boosdoener zijn als hij zich niet laat geleiden door een strenge moraal; en zoo is het
met alle uitzichten der kultuur. Alles is in alles; de kultuur is een, en doet in haar
totale eenheid het eenig doel bestaan van de maatschappelijke groepeering.
Men begrijpt onmiddellijk dat het kultureel werk, in gansch zijn uitgebreidheid,
niet kan verwezenlijkt worden door iederen eenling. De kultuur is de taak van de
geheele maatschappij; en daarom moet haar maatschappelijk karakter nog meer
onderlijnd worden. De intellektueel moet er van afzien artistieke schoonheid voort
te brengen, en zal zeer zelden een man van de daad zijn. Deze laatste zal zich niet
met diepzinnige beschouwingen bezig houden noch met uiterst nauwkeurige
wetenschappelijke onderzoekingen; hij blijft bij een eenvoudig begrip; dat heeft hij
altijd voor oogen en hij maakt dikwijls den indruk, geborneerd te zijn; maar hij zal
zijn idee tot een werkelijkheid maken, tot groot voordeel van den intellektueel en
van iedereen. De mensch die
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voor de kultuur nuttig is, is altijd gespecialiseerd; en 't is juist door die specialisatie
dat wij de waarlijk rationeele maatschappelijke kategorieën verkrijgen.
Nochtans, in iedere maatschappelijke aktiviteit, onder alle nuttige voortbrengers,
zijn er op-touw-zetters van genie, zijn er werkers van een buitengewone
vruchtbaarheid, zijn er middelmatigen en ‘minus habentes’. Ook is er, naast de
‘vertikale’ verdeeling volgens de specialisatie in de verschillende faktoren der kultuur,
een ‘horizontale’ verdeeling in op elkaar geplaatste lagen. Bovenaan vinden we de
groote geleerden, de groote geneesheeren, de groote ingenieurs, de groote
nijverheidslui, de groote artisten, de groote mannen van de daad, de aanzienlijksten
van het moreel en godsdienstig leven. Zij zijn de weldoeners, de toonbeelden, de
gidsen; en zij zijn, of moeten zijn, de ‘maatschappelijke autoriteiten’. De maatschappij
bestaat voor de kultuur. Van rechtswege hooren slechts bij de maatschappij, zij die
werken aan de versteviging en aan den vooruitgang der kultuur. De vrijwillige
werkeloozen zijn parasieten, evenals de vlooien en de wolven, die de maatschappij
alle belang heeft te doen verdwijnen. Een sociaal wezen moet voortbrengen; en 't is
de superioriteit in de voortbrengst, die het maatschappelijk gezag verzekert ‘door de
gratie Gods.’
De specialisatie is een essentieele voorwaarde van de vruchtbaarheid, maar men
moet daaruit niet besluiten dat de specialist, daarom, een ‘gekultiveerd mensch’ is.
Men kan zoo uitsluitend natuurkundige of geneesheer of artist zijn, dat men ophoudt
mensch te zijn en den indruk maakt een botterik te wezen. De gekultiveerde mensch
is in kontakt met de geheele kultuur. Zoo even hebben we den nadruk gelegd op hare
eenheid; in haar organische eenheid moet men ze vatten om ze zich toe te eigenen.
Voorzeker het vruchtbaar werk zal altijd specialisten-werk zijn; maar aan den
gekultiveerden mensch is niets menschelijks vreemd. In alles wat zijn specialiteit
niet raakt, zal hij wellicht maar een dilettante zijn; maar dit dilettantisme is
noodzakelijk; 't is het eenige dat sierlijk is en achtenswaardig.
*

**

De verdeeling der specialiteiten onder de leden der Maatschappij plaatst ons voor
een probleem. In elke menschelijke persoon eischt iedere neiging gebiedend haar
voorwerp en streeft onophoudelijk naar de overheersching. Door een strenge tucht,
verlicht door de reden, komen wij er toe, in die elkaar tegenwerkende elementen,
orde te brengen en vrede

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

537
en harmonieuse samenwerking. - Zoo kan het evenwicht verstoord geraken tusschen
de verschillende faktoren der kultuur, en de gezondheid van het maatschappelijk
lichaam in gevaar komen. Als iedereen zich met geesteswerk wilde bezighouden,
zouden allen weldra van honger vergaan; als voortbrengst van stoffelijken rijkdom
de uitsluitende bekommering werd van de maatschappij, zou ze heel spoedig verrotten
in de onwetendheid en de zonde. Iedere vitale werking is op verovering uit; elke
faktor der kultuur streeft er naar zich op den eersten rang te hijschen; en als de een
of andere er toe komt zijn pretenties ziekelijk aan te dikken, dan verstikt hij de
anderen. Het evenwicht is verbroken; een maatschappelijke ziekte breekt uit, die
doodelijk worden kan.
Niets is dus noodzakelijker dan een princiep van evenwicht en van harmonie. De
zwakke functies moeten ondersteund en versterkt worden, de al te fel uitspringende
faktoren teruggeduwd en beperkt; het maatschappelijk organisme, in een woord,
moet harmonieus blijven. Dit eenheids-princiep is niets anders dan de politieke macht;
en de maatschappij, één gemaakt door de politieke macht, vormt den Staat.
De maatschappij is niet de Staat; zij is het totaal der productieve functies van een
menschelijke vereeniging. Maar zij streeft naar de wanorde, naar verstoring van het
evenwicht en doodelijken val zonder een beginsel van eenheid. Deze politieke macht
vóóronderstelt logisch de maatschappij, zooals de vorm de stof onderstelt. De Staat
is het maatschappelijk lichaam, levenden voortbrengend, één gemaakt door de
politieke macht.
Wat moet deze politieke macht dan doen in de maatschappelijke aktiviteit? Niets
en alles. - Niets; want het vruchtbaar werk van de geheele maatschappij kan slechts
volbracht worden door de gespecialiseerde faktoren der kultuur; het beheer, de leiding
en de vooruitgang ervan rusten, als een verplichtende taak op de ‘Maatschappelijke
autoriteiten’. Kan men zich de houders van de politieke macht indenken als
handeldrijvend, medikamenten voorschrijvend, het hooge woord voerend bij de
artistieke inspiratie, en oordeelend over de bekwaamheid van een professor van pali?
Deze inmenging van de politieke macht in de bedieningen der maatschappelijke
autoriteiten heet Etatisme. Dat is voorzeker de hatelijkste vorm van ‘politiek geknoei’.
Dat zou koddig zijn, als het maar niet zooveel kwaad stichtte.
En toch moet de politieke macht alles doen. Zij heeft de specialiteit van de orde
in de gansche maatschappij. Zij moet alles kennen, om alles
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te besturen. Zij moet de natuur begrijpen en het betrekkelijk belang van alle faktoren
der beschaving, en zij moet in de handen zijn van een bovenmenschelijk intellektueel.
- Zij moet, door geëigende middelen, levenskracht geven aan wat ontluikt, met
krachtdadigheid en volharding onderdrukken alles wat inpalmend wordt; dus kan
alleen de man van de daad, met goeden uitslag de politieke macht in handen nemen.
- Om zijn ondernemingen verstandig en krachtdadig te besturen, moet hij
onophoudelijk voor oogen hebben het doel van het menschelijk leven, dat niet meer
van deze aarde is; en dat veronderstelt in den politikus de zedelijke integriteit en de
vroomheid tegenover God. - Hij moet zeer duidelijk voor oogen hebben een aardsch,
altijd helaas wel ongenaakbaar ideaal, en het middel vinden om, al was het ook maar
een enkelen stap, daar de betrekkelijke volmaaktheid der maatschappij dichter bij te
brengen; - en dat veronderstelt, over de ontstellende complexiteit van de
maatschappelijke organisatie, een blik die tegelijkertijd de bijzonderheden begrijpend
omvat en het geheel in elkaar bouwt. - Kortom, de politieke man moet een
keur-mensch zijn, een ‘übermensch’, in een zin beter dan die van Nietzsche.
De maatschappij, één gemaakt door de politieke macht, wordt een kompleet levend
lichaam, onafhankelijk in zijn werkvermogens. Zij verkrijgt een persoonlijkheid
gelijk aan die van den vrijen mensch; en op dien titel kan de Staat aanspraak maken
op de ‘souvereiniteit’.
Natuurlijk, opdat de Staat een souvereine persoon zij, moet hij in zich zelf alle
hulpmiddelen vinden voor zijn vitale werkdadigheden. - De afwezigheden van een
der faktoren van de kultuur maakt afhankelijkheden; zulk een maatschappij kan enkel
nog een deel uitmaken van een breeder geheel; en dat tast haar persoonlijkheid
radikaal aan.
Nu, - en hier raken we een der grootste problemen aan van den tegenwoordigen
tijd, - geen enkele staat, zooals wij ze thans vinden op de oppervlakte van den
aardbodem, kan nog leven buiten de andere. De verkeersmiddelen hebben onze
nooden vermeerderd. Dat is wel geen ongeluk onder alle opzichten; want aan een
noodwendigheid wordt voldaan, en dit voldoen, als het geschiedt overeenkomstig
de vereischten van het verstand, is enkel een verrijking van het leven. Het
niet-meer-bestaan van de afstanden verzekert de verspreiding der begrippen doorheen
de gansche wereld en vormt de geesten op een meer en meer gelijkvormige manier.
Moet men dus streven naar het stichten van een Wereldstaat?
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Niet zou een grooter hersenschim zijn; want zulk plan zou stuiten op de meest
gebiedende eischen van de menschelijke mentaliteit. De mensch wordt door God
geschapen, door zijn ouders voortgebracht, maar tot het merg van zijn beenderen
gevormd door de invloeden die hij ondergaat in den loop van het leven. De schepping
van God verzekert ons ongetwijfeld, een gemeenschappelijk vaderschap; maar de
physiologische oorsprong van ons bestaan en de diepgaande modeleering van onze
ziel door het stoffelijk en psychisch midden geven ons een bijzondere
geestes-physionomie die op een onweerstaanbare wijze onze sympathie en onzen
afkeer beînvloedt. Daaruit volgt een verscheidenheid van ‘zeden’ die nooit een
voldoenden grondslag kunnen schenken voor een gemeenschappelijke wetgeving,
noch voor een politiek wereldbestuur dat waarlijk werkdadig zou zijn. - Het evenwicht
tusschen het onvermijdbaar universalisme en het noodzakelijk regionalisme is een
der vraagstukken waarmee de tegenwoordige politikus zich dient bezig te houden.
Maar als de Wereldstaat een onmogelijkheid schijnt, is het zeker dat de
universalistische strevingen noodzakelijk de traditioneele opvatting van de
soevereiniteit der Staten moeten wijzigen. Evenals de eenlingen in de afzonderlijke
Staten, zullen deze laatste op hun beurt er toe gebracht worden zich te vereenigen in
een bond van Staten(1). Zal dat het opofferen zijn hunner soevereine personaliteit?
Men beweert van niet; en we vreezen wel dat nationale en nationalistische
bekommeringen hier de volledige oprechtheid hebben in den weg gestaan. - Nochtans
de menschelijke eenlingen houden niet op personen te zijn, al zijn ze ook gegroepeerd
in een maatschappelijk lichaam; en zoo schijnt de vereeniging der staten ook niet
het opofferen in te sluiten van hun soevereine persoonlijkheid. Maar de eenlingen
blijven enkel personen in de maatschappij door hun vrijen wil, die slechts kan buigen
voor de wet Gods. Wij zijn er niet ver af te meenen dat de staten, in den schoot eener
wereld-groepeering hun soevereiniteit slechts zullen kunnen verdedigen door een
betrekking daar te stellen met wat de wereld en al haar belangen te boven gaat, - met
de majesteit van God.
*

**

De politieke vorm der maatschappij werpt delikate, ingewikkelde en prikkelende
vraagstukken op, die we hier niet kunnen onderzoeken.

(1) Het spreekt van zelf dat we hier geen oordeel vellen over den ‘Volkenbond’ van Genève.
De konkrete proefnemingen eener vereeniging tusschen de staten liggen buiten onze schatting.
Wij willen hier enkel aan ‘theorie’ doen.
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Het weze voldoende vast te stellen dat de maatschappij bestaat voor de ontplooiïng
van het Leven, en dat dit openbloeit in de kultuur. Zij schept de menschelijke
kondities, aanvullend de natuurlijke gaven die wij aan de vrijgevigheid van den
Schepper verschuldigd zijn, en ons toelatend te leven, wel te leven, altijd beter te
leven. Zij wordt daargesteld door vijf algemeene faktoren, één gemaakt en in
evenwicht gehouden door een zesden, de politieke macht die aan de maatschappelijke
groepeering den vorm geeft van den Staat. De kultuur wordt geboren; zij groeit en
neemt toe; zij brengt vruchten voort; zij neemt af en sterft. Dit leven der kultuur zal
het voorwerp zijn van een volgende studie.
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Charles Dickens.
door M.E. Belpaire.
II.
Dickens' kinderbeelden.
Dickens heeft vrouwenfiguren geschapen van uitzonderlijke schoonheid; maar zijn
kinderwereld is wellicht nog verbazender van rijkdom en fantazie. De rij dezer
beelden zou ik willen inzetten met de geschiedenis van ‘Little Bebelle’.
In een klein vestingstadje van Noord-Frankrijk heeft een Engelschman zich
teruggetrokken, meer uit spijt dan uit lust. Met de eenige, eens aangebeden, nu
gehuwde dochter raakte hij in onmin, en, gekwetst in zijn hart leeft hij nu op zijn
eentje in vrijwillige ballingschap. Verbitterd ziet hij met ontstemming neer op het
enge wereldje dat hem omringt: op het klein-steedsch gedoe der menschen, op de
frivoliteit van het fransche ras, de familiaire omgang tusschen arm en rijk, de drukte
van het soldatenleven. - Vooral het kinderachtige in den omgang van die
franschpratende menschen maakt zijn wrok gaande. ‘Dom volk!’ mompelt gedurig
de Engelschman. - ‘Monsieur l'Anglais’, noemen hem de lieden, denkende dat zijn
naam: Langley, die beteekenis heeft. - En gewoonlijk voegt hij erbij wat Dickens als
‘National Participled’ omzet, het insulaire ‘damn'd’, dat zoo verachtelijk klinkt in
een Engelschen mond.
Met de feilen en gebreken van zijn volk is Engelands grootste romancier niet
ingenomen. Hij kent ze door en door, geeselt ze onmeedoogend en zoekt ze te
verhelpen door al zijne werken. Zelfs in dat kort verhaaltje, zoo los uit de mouw
geschud.
Niemand vindt genade in de oogen van Mijnheer den Engelschman. Zelfs
Theophile, het fransch korporaaltje niet, dat fiks en in de puntjes gekleed, zijn mannen
aan 't drillen is. In zijn leege uren nochtans houdt hem een heel ander werk bezig:
het wasschen en kleeden en ver-
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zorgen van ‘little Bebelle’, een verstootelingske, een kindje bij de barbiersvrouw
besteed en dat niemand zich aantrekt, behalve de goedhartige korporaal.
Mr. de Engelschman woont op kamers, op de groote markt van dit doodsch stadje,
en krijgt er niet veel te zien buiten Théophile's gedoe met Little Bebelle of met zijne
soldaten. Wel wandelt daar Mr. Mutuel, een notabele van het oord, maar de
Engelschman neemt het hem kwalijk dat hij zijn hoed voor hem afneemt en een
praatje met hem zoekt aan te knoopen. Met die domme, gemeenzame menschen wil
hij geen uitstaans hebben.
Toch, tegen wil en dank, is zijne aandacht getrokken op den korporaal en zijn
beschermelingske. Eens dat hij uitwandelen ging kwam hij over het kerkhof van de
plaats en meer dan ooit schold hij op de ‘sentimentaliteit’ van de franschen die de
dooden op zulk belachelijke wijze vereeren, met kronen uit peerlen, emblemen van
doorstoken harten, enz. Het ‘National participled’ vliegt dan gedurig over zijn lippen.
En in 't naar huiskeeren, komt hij het vreemde paar, de soldaat en het kindje, tegen.
En onvrijwillig blijft hij staan.
‘Nogal een mooi kind dat gij daar bij hebt,’ zegt hij tegen den korporaal.
‘Een zeer mooi kind, Monsieur,’ verbetert de korporaal, met beleefde onderlijning
van het woord.
‘En braaf?’ vraagt de Engelschman.
‘Zeer braaf, och arme!’
‘Ha!’ De Engelschman boog neer en streelde de wang van het kind. Met zekere
linksheid, men moet het bekennen, alsof hij wat te verre ging in concessie.
‘Wat is dat medalieke, rond uwen hals, kleintje?’
‘Maar Bebelle gaf geen antwoord en ging voort aan haar kort dik duimke te zuigen.
De korporaal moest dan tusschen beiden springen.
‘Monsieur vraagt wie daar op staat, Bebelle?’
‘Ons Lievrouwke,’ zegt Bebelle.
‘En van wien hebt gij 't gekregen?’ vraagt de Engelschman.
‘Van Théophile.’
‘Wie is Théophile?’
‘Bebelle schiet in een hartelijken lach. Wie zou Théophile niet kennen?’
Ditmaal blijft het erbij. Maar kort daarop breekt er brand los in
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't stadje. Heel het garnizoen valt aan 't blusschen en aan 't hoofd zijner mannen,
natuurlijk, Théophile. Hij moet het met zijn leven boeten en wordt naar datzelfde
kerkhof gedragen dat de Engelschman zoo dom-sentimenteel vindt, nabij de plaats
waar Mr. Langley hem met Bebelle ontmoette. Nu valt het kind terug in haar
verwaarloosden staat en op zekeren dag is zij verdwenen. Op het graf van Théophile,
tusschen de voor hem zoo beuzelachtige voorwerpen, vindt de Engelschman ze in
slaap. Dievelings raapt hij ze op, draagt ze in zijne armen naar zijn kamer, en, des
nachts, als een boosdoener, vlucht hij met haar, naar zijn eigen land terug. Voortaan
zal hij met zijne eenige dochter verzoend leven. De offervaardigheid, de
menschenliefde van 't nederig korporaaltje hebben hem de waarde geleerd van
vergeving en toewijding. De kinderlijke onschuld zal alle booze schaduwen uit zijn
hart verdrijven. Hij ook is uit een versterkte stad ontvlucht - uit de knelling van de
zelfzucht.
Te lang misschien heeft die korte episode ons opgehouden; maar zij is uiterst
karakteristiek voor de werkwijze en de opvattingen van Dickens die de nietigste
dingen gebruikte om de hoogste poëzie te scheppen en gewijde aandoening te
verspreiden. Het zijn steeds dezelfde lessen en dezelfde levenswijsheid die
terugkeeren.
Een kind heeft Dickens gekozen als heldin van een zijner eerste romans, Old
Curiosity Shop, en rond dit beeld heeft hij heel de toovering geweven zijner scheppingen liefdekracht.
Het spreekt niet weinig voor de zuiverheid van een genie aldus een heele
geschiedenis te kunnen bouwen rond een kinderbeeld, zonder behulp van de
krachtigste drijfveer der menschelijke geschiedenis: de liefde.
Vroeger reeds wees ik erop hoe Dickens, onbewust misschien in 't begin, zijn
vroeg-gestorven schoonzuster, Mary, in Little Nell heeft vereeuwigd. In Copperfield
zal hij tonen vinden die enkel uit het eigen hart kunnen stijgen, zoo schrijnend en
bloedig zijn ze soms. Hier ook heeft het beleefde der emotie hem dien eigen klank
gegeven die zoo innig aandoet.
Voor zijn eerste werken schreef de auteur meest zonder plan, geleid door de
omstandigheden, gedreven door de noodzakelijkheid om zijn copij tijdig in te leveren
voor de periodieken, met dewelke hij een verbintenis had aangegaan. Zoo wist hij
niet van eerstaf aan dat hij kleine Nell zou laten sterven. Het werd hem als opgelegd
door zijn vriend Forster
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en met echte hartverscheuring volgde hij diens raad in. Maar hij kón, om zoo te
zeggen, er niet toe besluiten. De oude wonde werd weer opengereten en de
aandoenlijkste brieven schrijft hij over de smart die hij ondergaat. Ook van zijne
lezers kreeg hij smeekschriften dat hij het kind toch niet zou doen sterven. Het heele
Engelsche volk scheen in spanning te wachten naar zijn besluit en de dood der kleine
heldin was als een nationale rouw. Dit zegt niet weinig voor de scheppende kracht
van Dickens' genie.
Nu nog boeit dat beeld van kinderlijke toewijding aan een half krankzinnigen
grootvader. Krankzinnig geworden door bekommernis om 't lot van het kind. Om
dat te verzekeren neemt de oude antikwarius zijn toevlucht tot het spel, geraakt meer
en meer al zijn vermogen en ook de kluts kwijt, en vlucht in den nacht onder geleide
van het kind. Dit vreemde paar vangt aldus een doolweg aan, eerst in de Londensche
straten, en verder door den uitgestrekten tuin dien het Engelsche landschap mag
heeten. Dickens vindt daardoor gelegenheid tot tal van bekoorlijke beschrijvingen.
En niet alleen van den poëtischen buiten. In alle gezelschappen vallen grootvader en
kind; onder goede en slechte lieden. Maar tegen alle kwaad weet Nell's onschuld ze
te bewaren. Als een schutsengel waakt zij - in haar zwakheid - over den verzwakten
ouderling. Typisch zijn veel dezer ontmoetingen; vooral die met de poppenvertooners
op het kerkhof - iets Shakespeariaansch leeft in het contrast tusschen dood en spel;
- met den werkman aan 't waken bij 't nooit doovende vuur. - Nelly heeft hij druipnat
op de straat opgenomen en draagt ze daar om te drogen, en in den slaap wat rust te
vinden. Hier is het weer die veredeling der nederigen, dit gewijde dat de Dickenskunst
tot iets eenigs verheft. In den zelfden aard, de eerste ontmoeting met den armen
schoolmeester die zijn meest geliefd leerlingske ziet sterven. Het tooneel heeft plaats
in een dier afgelegen dorpen van Engeland, verdoken in loof en groen. Tegen den
avond komen kind en grijsaard er aan en vinden een schuil- en rustplaats onder 't
dak van den treurenden schoolmeester. Later zullen zij hem weer op hun pad
ontmoeten en door hem geleid worden tot zijn nieuwen post en hun laatste woonstee:
het huizeken, op het kerkhof, achter de dorpskerk, waar Nelly in de schoonheid der
dood zal liggen.
Enkel op het poëtische karakter van den roman wordt hier gewezen, maar hij wem
lt t vens van de koddigste, barokste beelden. De Dickensche humor tintelt er op iedere
bladzijde.
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Een zusterbeeld van Little Nell is voorzeker Florence Dombey, in haar kindsheid.
Maar hoe ze afgescheiden van haar broerke, little Paul? Dàt is het ware kinderbeeld
van het boek. Van zijn geboorte af wanneer hij daar nevens 't bed der moeder die
naar den oceaan der eeuwigheid heenvaart, rust in zijn rieten mandje voor 't vuur.
Dombey and Son heet de roman, en het openingstooneel vertoont Dombey vader
gezeten nevens 't bed in een hoek der donkergehouden kamer; het zoontje warm
ingedoffeld in zijn biezen wiegje voor 't vuur; vlak voor de vlam, alsof zijn gestel
een ‘muffin’ was en bruingebakken moest worden, zoolang het nog versch is. ‘Dombey was bijna acht-en-veertig jaar. Zijn zoontje bijna acht-en-veertig minuten.
Dombey was nogal kaal en roodhuidig, en, ofschoon een pronte, sterkgebouwde
man, wat stijf en statig van uitzicht en dus niet zeer voorkomend; Zoon ook heel kaal
en heel rood, maar hoewel het schoonste kind - natuurlijk! - dat men zich denken
kon, wat flets en vlekkig in 't algemeen uitzicht. Op Dombey's voorhoofd hadden
Tijd en zijn tweelingbroeder Zorg, teekens gegrift als op een boom die men moet
neervellen - onmeedoogend stappen die twee door 's levens bosch, kappend en
omrukkend onderwege. - Op 't gelaat van Zoon stonden honderde rimpels die de
bedriegelijke Tijd met zijn zeis zorgvuldig zou effen maken als voorbereiding tot
verdere operaties.’
Eigenaardig is dit aanvangstooneel, maar tot iets dramatisch wordt het, toen het
zes jaar ouder zusje schuchter binnentreedt en met een wilden sprong valt op de tot
dan roerlooze mama. - Moeder, laat getrouwd met een man die een klontje goud had
zitten waar een hart had moeten kloppen. Zij zelf had haar hart weggeschonken, maar
geen wederliefde ervoor ontvangen, en nu bleef haar nog alleen de liefde over voor
het eerste, door den vader verwaarloosde kind, dat zij wees ging achter laten.
‘Mama!’ riep het snikkende kind met luide stem. ‘O lieve, lieve Mama!’
‘De dokter streek 's kinds blonde lokken van Moeders gelaat en mond weg. Hoe
kalm, eilaas! lagen zij daar; zonder adem om ze te verroeren! Aldus, een nietig
sparken vastklemmend, dreef de moeder naar de donkere, onbevaren zee uit, die
spoelt rond heel de wereld.’
- Oh! mochten wij allen op gelijke wijze, met onschuld in de armen en liefde in 't
hart, die zee der eeuwigheid invaren!
Vol heilige schoonheid zijn zekere bladzijden van Dickens' kunst,
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en zij bereiken hoogten die duizelig zouden maken, indien zij niet zoo diep
menschelijk bleven.
Heel het begin van den Dombey-roman draait rond die twee kinderen: de
pas-geboren kleine Paul en zijn reeds van haar verlies bewuste zusterken, Florence,
of korter en zoeter: Floy.
Daar moest nu naar eene min worden uitgezien om het verweesd wichtje te voeden.
Miss Tox en Mr. Dombey's zuster, Mrs. Chick, zullen daarvoor zorgen en de brave
Polly komt in huis. Haar talrijk kroost van appelwangige kinderen zal zij verlaten
om haar melk te schenken aan kleinen Paul. - Wat een doorn in Mr. Dombey's hart
dat zijn zoon - Dombey and Son! - aan zulke vernederende behoefte bloot gesteld
is! Maar zelfs magnaten worden aan moeders borsten gelaafd. - Er is daar niets aan
te veranderen. De bron des levens is dezelfde voor arm en rijk. Mochten allen drinken
met de moedermelk wat Shakespeare betitelt: ‘The milk of human kindness.’
Met die melk van echte goedheid, echte menschelijkheid is heel het Dickenswerk
doordrongen, en wat scheppingskracht betreft, voor niemand - zelfs voor den
machtigen Shakespeare - moet hij wijken.
Een tijd lang, na de dood der moeder, bleef Florence bij hare tante. Nu keert zij
terug naar huis, onder geleide van haar meidje, Spitfire, Susan Nipper, die van
meening is dat kinderen, evenals zekere voorwerpen, geregeld moeten geschud
worden om blinkend te blijven. In den grond overigens meent de Nipper het best met
haar beschermelingske en is het gansch toegedaan. Overal zoekt Florence in het
groote, ledige huis, naar hare mama. Zij opent de deur der kamer waar Polly - Mrs.
Richards wordt zij in dat deftig huis genoemd - met little Paul op den schoot zit.
‘'t Is zeker Miss Florence van bij haar matant thuisgekomen,’ denkt Richards die
't kind nog niet gezien had. ‘Ik hoop dat gij in goede gezondheid zijt, Miss.’
‘Is dat mijn broerke?’ vroeg het kind, met den vinger wijzend naar het Baby.
‘Ja, mijn bloeike,’ antwoordde Richards. ‘Kom het een kus geven.’
‘Maar het kind in stee van vooruit te komen, bleef ze ernstig bezien, en zei: ‘Wat
hebt gij met mijne Mama gedaan?’
‘God bewaar me!’ riep Richards uit. ‘Wat een droevige vraag! Ik gedaan? Niets,
Miss!’
‘Wat hebben zij dan met mijne Mama gedaan?’ ging het kind voort.
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‘Van mijn leven heb ik zoo iets roerends niet gehoord!’ sprak Richards, die natuurlijk
een harer eigene kinderen in de plaats van Florence in gelijke omstandigheden zag.
‘Kom wat dichter bij, mijn lief Missken. Wees niet bang.’
‘Ik ben niet bang,’ sprak het kind, naderend. ‘Maar ik zou willen weten wat zij
met mijne Mama hebben gedaan!’
‘Mijn liefke,’ sprak Richards, ‘gij draagt dat schoon zwart kleedje in herinnering
aan uwe Mama.’
‘Ik kan mij mijne Mama in alle kleeren herinneren,’ antwoordde het kind, terwijl
tranen in hare oogen welden.
‘Maar de menschen dragen zwarte kleeren wanneer iemand weg is.’
‘Waar naartoe?’ vroeg het kind.
‘Kom bij mij, ik zal u iets vertellen,’ zei Richards.
‘Met de vlugge intuitie dat dit in verband stond met hare vraag, legde de kleine
Florence den hoed weg dien zij tot dan in de hand had gehouden, en kwam neerzitten
op eene schabel aan de voeten van de nurse, en keek naar haar op.
Daar was eens eene goede dame,’ ving Richards aan. ‘Eene zeer goede dame, en
haar klein dochterke hield dolveel van haar.’
‘Eene zeer goede dame, en haar klein dochterke hield dolveel van haar,’ herhaalde
het kind.
‘Die, wanneer God het zoo goed vond, ziek viel en dood ging.’
‘Het kind sidderde.
Die dood ging en door niemand meer op aarde werd gezien, en begraven werd in
den grond waaruit de boomen groeien.’
‘In den kouden grond,’ herhaalde het kind, opnieuw sidderend.
‘Neen! De warme grond,’ hernam Polly die nu voetvast vond, ‘waar de leelijke
zaadjes tot lieve bloemen en gras groeien, en koorn, en wat weet ik al. Waar brave
menschen tot engelen groeien, en ten Hemel vliegen!’
‘Het kind, wiens hoofd neergezegen was, hief het weer op, en bleef ze strak
bekijken.
“Zoo, laat eens zien,” zei Polly niet weinig in de war gebracht door dit ernstig
onderzoek, haar verlangen om het kind te troosten, haar plots succes en haar zeer
gering vertrouwen in haar eigen krachten.
“Zoo, wanneer deze dame stierf, waar zij ook gebracht of gelegd werd dat doet er
niets toe; iets is zeker: zij ging naar God! en zij bad
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Hem, deze brave dame” - en nu was Polly heelemaal op dreef, en zelf bovenmate
ontroerd door haar verhaal, “zij vroeg Hem dat haar dochterke daar heel zeker zou
van zijn, in 't diepste van haar hart; en dat zij weten zou dat zij daar heel gelukkig
was, en ze nog altijd beminde, en dat zij zou hopen en trachten - Oh! al de dagen van
haar leven - haar daar eens te vinden, om nooit, nooit, nooit meer te scheiden.”
“Het was mijne Mama!” riep het kind, opspringend en haar om den hals vallend...’
Bladzijde van zuivere schoonheid, vertolkend de diepste emotie van 't menschelijk
hart.
't Is dan dat de Nipper binnenstormt om haar voogdje aan te klampen en weg te
rukken; want bij Dickens is de lach nooit ver van de tranen.
In het tooneel van Paul's doopsel wisselen alweer komiek en tragiek af, zoo kil en
duister is de protestantsche tempel waar die plechtigheid geschiedt; zoo bevrozen de
maaltijd die er op volgt. ‘Er was tandpijn in al wat men at. De wijn was zoo bitter
koud dat Miss Tox - die meter was geweest - een kleine kreet niet kon bedwingen,
dien zij met moeite in “Hem!” veranderde... Mr. Dombey alleen bleef onbewogen.
Hij had op een Russische foor kunnen dienst doen als specimen van een bevroren
gentleman.’
Maar een der pittigste en meest karakteristieke tooneelen is dat, wanneer vader en
zoon, op latere jaren, samen voor den haard zitten. Ouderwetsch is kleine Paul, zooals
hij daar in zijn leunstoeltje aan 't mijmeren is. ‘Zij waren een vreemdsoortig paar
zooals ze daar door het vuur werden beschenen. Mr. Dombey, kaarsrecht en statig,
den blik op de vlammen gevestigd; zijn klein afbeeldsel turend in den rooden gloed
met strakke, onafgewende oogen in het oude, oude gelaat.’
Mr. Dombey is aan 't dubben over de duizende ingewikkelde plannen van zijn
zaken. ‘Zijn klein afbeeldsel zint op God weet welk fantastische wereld, vol
half-gevormde beelden. Mr. Dombey stijf uit stijfsel en trots; zijn klein afbeeldsel
stijf uit overerving en onbewust nadoen. Zoo grondig gelijk alle twee, en toch zoo
hemelbreed verschillend.’
Opeens wordt het stilzwijgen onderbroken door Paul's vraag:
‘Papa! wat is geld?’
Mr. Dombey kijkt verrast op. De woorden passen zoo juist op zijne gedachten.
‘Wat is geld, Paul?’ spreekt hij traag,. ‘Geld?’
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‘Ja, Papa,’ en de kleine legt zijne handen op de armpjes van zijn stoel en heft zijn
oud gelaat tot den vader op. ‘Wat is geld?’
Mr. Dombey begint eene opsomming: goud, zilver, koper, guineas, shillings,
half-pence. ‘Die kent ge alle wel?’
‘Oh ja, die ken ik wel,’ spreekt het kind; ‘maar dat meen ik niet. Wat ik wil weten,
Papa, is wat geld eigenlijk is.’
‘Lieve Hemel! hoe oud toch 't gezichtje dat tot den vader opblikte!
Wat geld eigenlijk is!’ herhaalt Mr. Dombey; en hij schuift zijn stoel achteruit om
des te beter het ouderwetsch manneken aan te staren dat zulk vreemde vragen stelt.
‘Wat ik wou zeggen, Papa, wat kan geld doen?’
‘Hij vouwde zijn armkens, gelijk hij het zijn vader in zijn zetel zag doen, en blikte
naar 't vuur, en dan weer op naar zijn vader, en dan weer naar 't vuur.’
Dat strookt geheel met Mr. Dombey's innerlijkste denkbeelden. Hij klopt vriendelijk
op 't hoofd van zijn zoontje, en antwoordt:
‘Geld, Paul, kan alles.’
‘Alles, Papa?’
‘Ja - of daaromtrent.’
‘Waarom heeft het dan mijne mama niet genezen?’
Schrikkelijke vraag! indien Mr. Dombey vatbaar was voor hare beteekenis en
omvang. Maar versteend is zijn hart door rijkdom, en verblind zijn geest door
trotschheid. Nochtans zou hij enkele stonden later de logenstraffing zijner
materialistische opvattingen kunnen zien, indien zijn oogen niet gesloten waren voor
hoogere begrippen.
In hun samenspraak over de macht van 't geld heeft Paul aan zijn vader gevraagd:
‘Het kan me toch ook niet sterk maken en gansch goed, niet waar, Papa?’
‘Maar gij zijt sterk en heelemaal goed, niet waar?’ herneemt Mr. Dombey.
‘Oh! het oude van het kleine gelaat dat naar den vader werd geheven!
Florence is ouder dan ik, maar ik ben niet zoo sterk als Florence, dat weet ik. En
ik ben zeker als Florence zoo oud was als ik dat zij veel langer kon spelen, zonder
moe te zijn. Ik ben soms zoo moe!’ zei kleine Paul, zijn handjes warmend en tusschen
de stangen van den rooster turend naar het poppenspel der vlammen, ‘en mijn
beenderen doen zoo zeer (Wickham zegt dat het mijn beenderen zijn) dat ik soms
niet weet wat doen.’
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Kort daarop eischt hij dat Florence hem zou komen opnemen en naar zijn bed dragen.
Zijn kindermeid van den tijd, Wickham, wil het doen, maar hij jaagt ze weg. Dan
komt Florence in haar plaats - verre is zij steeds van haars vaders hart. - ‘En
onmiddellijk was het kind gereed en vol leven...
‘Nadat zij te zamen 't vertrek hadden verlaten, meende Mr. Dombey een zachte stem
te hooren zingen. Hij herinnerde zich wat Paul had gezegd, dat zijn zusterken voor
hem zong, wanneer zij hem slapen legde, en opende de deur. Daar steeg zij langzaam
den breeden trap op, het kind in de armen. Zijn hoofdje lag op haren schouder en
een arm had hij losjes rond haren nek geslingerd. Traag stegen zij aldus de breede
treden op, zij aldoor zingend en Paul soms flauw meekreunend. Mr. Dombey volgde
ze met de oogen tot aan de landing. Soms hadden zij gepoosd om te rusten; nu
verdwenen zij aan de kromming van den gang. Een oogenblik bleef hij daar nog
staren naar de doffe stralen der maan die door het topvenster drongen, dan keerde
hij naar zijn kamer terug.’
Moge hij het, in latere jaren, gedenken, hoe hij ze daar stijgen zag, het kind in de
armen!
Om het te versterken wordt het nu naar zee gezonden - en Florence moet natuurlijk
mee; want zij zijn onafscheidbaar. De trotsche vader moet het wel verkroppen dat
heel de liefde van zijn zoontje tot de verstooten dochter gaat, zooals het vroeger
gebeurde met de stervende moeder.
Onmogelijk al de schoone bladzijden te vertalen over Paul's verblijf te Brighton,
in gezelschap van Floy. Hoe hij daar ook weer als een oud manneke nevens Mrs.
Pipchin zit, de heks die de andere kinderen het bloed in de aderen doet stollen. Hoe
de oude Grubb, met een gezicht als een krab, hem op het strand voortstuwt in een
soort wagentje, en hij uren lang daarin ligt te turen naar de zee, naar de onvermoeibare
baren, en aan Floy vraagt wat ze gedurig fluisteren.
‘De zee, Floy, wat is zij steeds aan 't zeggen?’
‘Zij zeide hem dat het slechts 't geluid was der bruisende baren.
Ja, ja,’ sprak hij. ‘Maar ik weet dat zij altijd iets aan 't zeggen zijn. Altijd hetzelfde.
Wat land is het daar?’ Hij richtte zich op, en staarde naar 't verschiet.
‘Zij zegde hem dat er aan den anderen kant nog een land was,
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maar dat was het niet wat hij meende; hij bedoelde iets verder weg - verder weg!
Menigmaal daarna, midden in hun gesprek, placht hij plots te onderbreken,
trachtend te verstaan wat de baren altijd aan 't zeggen waren; of hij rees van op zijn
leger om het onzichtbare strand te ontwaren, daar ginder, ver.’
In schijn wat hersteld en krachtiger geworden, wordt het kind toevertrouwd aan
Dr. Blimber, die met een gewetensvolle toewijding den laatsten sprankel verstand
uitdooft bij enkele knapen, zoodanig worden zij met wetenschap vol gepompt. Daar
ook wat kostelijke of droevige tafereelen! Vooral het laatste, wanneer kleine Paul,
reeds ziek, toch het eindjaarfeest wil bijwonen, Florence's succes onder de jongens
- alle op haar verliefd - geniet, en stervend - of bijna - wordt weggedragen, eerst bij
Mrs. Pipchin, en eindelijk naar vaders huis, in Londen.
Dat sterven van Little Paul, in zijn beddeken, waarover Floy gedurig buigt, is van
zulk eenige schoonheid, dat het alleen voldoende zou wezen om een kunstenaar tot
genie te bestempelen. Nu gaat het kind 't geheim der baren afluisteren; nu vaart hij
heen naar de verre streek die hij van uit het strand ontwaarde. Op een stroom vaart
hij heen naar de wijde zee, en zijn zusterken heeft hij rond den hals gevat en laat zich
zoo voortglijden.
‘Hoe gezwind het water toch vliet, Floy! De oevers zijn groen en er groeien rieten.
Wij komen heel dicht bij de zee. Nu hoor ik de baren! Zij hebben het altijd gezegd!’
Hij sluit zijn handjes saam, zooals hij gewoon was te doen om zijn gebeden op te
zeggen. Maar om het te doen, laat hij Florence niet los. Nu vaart hij de zee in, ontwaart
het andere strand. Wie staat daar op den oever? De moeder die hij nooit kende.
‘Mama gelijkt op u, Floy. Ik herken ze aan de gelijkenis. Maar zeg hun dat de
print, boven, op school, niet hemelsch genoeg is. Het licht om haar hoofd beschijnt
mij in 't varen.’
‘De gouden golving aan den wand was weer verschenen. Niets verroerde in 't vertrek.
De oude, oude mode! De mode die ingezet werd met onze eerste windels en die
onveranderd blijft zoolang ons geslacht bestaat, en het wijde uitspansel niet opgerold
is. De oude, oude mode - Dood!
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Oh! dankt God, gij allen die toekijkt, voor die nog oudere mode: Onsterfelijkheid!
En gij, engelen van kleine kinderen, blikt op ons met geen al te bevreemde blikken,
wanneer de snelle vloed ons heenvoert naar den oceaan!’
Zoo sluit dit tooneel van gewijde schoonheid de kinderlijke onschuld ter eer. En
men hoort Miss Tox achter de schermen in snikken bersten: ‘Och God! Och God!
En denken dat Dombey en Zoon op den duur maar een Dochter is!’
Ook David Copperfield begint met de geschiedenis van een kind;, van dat
ongelukkig jongetje dat, vóór zijne geboorte reeds verweesdmishandeld wordt door
een stiefvader en diens wreede zuster; de tengere moeder ook verliest en ten slotte
ronddoolt, op zoek naar de origineele groot-tante, Aunt Betsey, die zoo bliksemsnel
verscheen en vere dween bij zijne geboorte. Onmogelijk alweer hier den kleinen held
te volgen in al zijn wedervaren. Enkel een episode uit die kinderdagen wil ik
uitzonderen: David's kennismaking, te Yarmouth, met Little Em'ly en het huishouden
van Mr. Peggotty. De zwakke Mrs. Copperfield had den moed niet om haar zoontje
te bekennen dat zij hertrouwen ging met Mr. Murdstone. Daarom vertrouwt zij hem
aan de brave Peggotty, om veertien dagen te Yarmouth door te brengen.
Reeds op weg, in den wagen, die ze daarheen voert, gebeuren kostelijke scenen
tusschen Peggotty en den pakkendrager Barkis die, feitelijk, later haar gemaal zal
worden. Niet dat er veel liefde verloren gaat tusschen de soliede Peggotty en dien
lomperd van een Barkis, maar zoo redeneert zij: ‘Als ik een thuis heb, dan kan ik er
David in opnemen.’
Daarom is zij eindelijk ‘willing’, gelijk Mr. Barkis dat betitelt. Maar bij die eerste
reis ligt dat nog in een verre toekomst.
‘Peggotty had een korf ververschingen bij, die ons royaal tot Londen zou gebracht
hebben door hetzelfde langzaam vervoermiddel. Aan eten en slapen deden wij veel.
Peggotty viel in slaap met de kin op het handvatsel van haar korf; nooit liet zij dat
los, en had ik het niet gehoord ik zou nooit kunnen gelooven dat een vrouwmensch
zoo kon snorken.
Zoo komen zij te Yarmouth aan. Ham, een neef van Peggotty, haalt ze af en brengt
ze naar de woonst van Mr. Peggotty, die feitelijk maar een oude gestrande boot is.
Hoe verrukkelijk in Davids' oogen! Nooit zal hij het vergeten. Het heeft ook alles
om een kinderverbeelding te treffen. ‘Was het 't paleis van Aladijn geweest, met zijn
fabelachtig ei, ik zou niet blijder
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kunnen geweest zijn om er in te wonen. Een schat van een deurke was in de zijde
gezaagd, en het was gewelfd, en er stonden raamkens in; maar de echte bekoorlijkheid
kwam daardoor dat het een echte boot was, die honderden reizen te water had gemaakt
en eigenlijk nooit bestemd werd om, op het droge strand tot woning te dienen.’
In die tooverwereld, maakt David kennis met het feeken van de plaats: Little Em'ly.
Mr. Peggotty, haar oom, en de oom van Ham, is ongehuwd, maar verzamelt rond
zich al de levenswrakken. Kindgewijs laat David hem een exaam passeeren.
‘Mr. Peggotty!’ sprak ik.
‘Mijnheer,’ zei hij.
‘Hebt gij uwen zoon den naam van Ham gegeven, omdat gij in een soort ark
woont?’
‘Mr. Peggotty scheen dat heel diep te vinden, maar antwoordde:
Neen, Mijnheer. Ik heb hem nooit een naam gegeven.’
‘Wie heeft hem dan dien naam gegeven?’ ging ik voort als nummer twee uit de
catechismus.
‘Wel, Mijnheer, dat is zijn vader geweest,’ zei Mr. Peggotty.
‘Ik dacht dat gij zijn vader waart!’
‘Mijn broeder Joe was zijn vader,’ zei hij.
‘Dood? Mr. Peggotty?’ opperde ik, na een eerbiedige pause.
‘Verdronken,’ zei Mr. Peggotty...
‘Little Em'ly,’ zei ik, naar haar turend. ‘Zij is toch uw dochter, niet waar, Mr.
Peggotty?’
‘Neen, Mijnheer. Mijn schoonbroeder, Tom, was haar vader.’
‘Ik kon het niet helpen. - Dood, Mr. Peggotty?’ vroeg ik na een tweede eerbiedig
zwijgen.
‘Verdronken,’ zei Mr. Peggotty.
‘Ik voelde hoe moeilijk het was verder te gaan, maar ik had het onderwerp nog
niet tot den bodem uitgeput, en ik moest er komen. Zoo vroeg ik:
“Hebt gij dan geen kinderen Mr. Peggotty?”
“Neen, meester,” antwoordde hij met een kort gelach. “Ik ben jonkman.”
“Jonkman!” riep ik verwonderd uit. “En wie is dat dan, Mr. Peggotty?” En ik wees
naar de persoon met den voorschoot die aan 't breien was.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

554
Dat is Mrs. Gummidge, een sukkel, na de dood van haar gemaal, een maat van Mr.
Peggotty, door dien goedhartigen man in huis genomen.
Met Little Em'ly gaat David uit wandelen op het strand. Ik ging haast schrijven:
uit vrijen, want een echte vrijagie, in alle onschuld en kinderlijke eenvoudigheid is
het tusschen die twee. Maar met al de poëzie van onschuld en liefde er rond.
‘Ver weg wandelden wij, en raapten een aantal voorwerpen op, die we zeldzaam
vonden. Met veel zorg wierpen wij terug in 't water de gestrande zeesterren - ik weet
niet of zij veel redens hadden om ons daarvoor te bedanken. Dan keerden wij
langzaam terug naar het boothuis, en bleven onder de lij staan om een argeloozen
kus te wisselen. Stralend van vreugd en gezondheid, traden wij binnen.
Gelijk twee jonge meeuwissen,’ zei Mr. Peggotty.
‘Natuurlijk was ik op Little Em'ly verliefd. Dat kind beminde ik zoo echt en teeder,
met meer zuiverheid en belangloosheid, dan gepaard gaat met de mooiste liefde van
lateren leeftijd, verheven en veredelend als deze is.’
‘De liefde - verheven en veredelend.’ Onthouden wij hoe Dickens die opvat.
Een ander kinderheld van de Dickens-wereld is Pip, in Great Exspectations.. Hij
ook voert de pen, gelijk David in Copperfield.
Op een rauwen winterdag komt hij plots tot het bewustzijn van zijn bestaan, terwijl
hij op de moerassige vlakte tusschen Rochester en Chatham, daar staat op het met
netelen overgroeide kerkhof. Voor hem ligt de grafzerk zijner ouders: ‘Philip Pirrip.
Alsook Georgina, vrouw van den bovenstaande.’
Vijf steenen lozanges op een rij, duiden daar nevens de plaats aan waar Pip's klein
gestorven broerkens: Alexander, Bartholomeus, Abraham, Tobias en Roger, begraven
liggen. Hij zelf wordt door een twintigjaar oudere zuster, Mrs. Joe Gargery, de vrouw
van den smid, grootgebracht ‘Bij de hand’, zegt die niet malsch gevallen virago
graag. En wat dit woord ook moge beteekenen, zeker is het dat die hand zwaar neer
komt op het ongelukkig kind, en zelfs op den smid, zijn medeslachtoffer.
Daar staat Pip dus aan 't bibberen, bij 't vallen van den avond, op een windigen
Kerstvooravond. Plots ziet hij een man oprijzen van tusschen de graven, bij 't portaal
der kerk.
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‘Schei uit met uw lawaai!’ snauwt hij Pip tegen, die vol schrik was beginnen te huilen.
‘Blijf stil, zeg ik u, kleine duivel, of ik snij u de strot af!’
‘Een vreeselijke man! Heelemaal in grofgrijs gekleed, met een lang ijzeren ketting
aan zijn been. Een man zonder hoed, met doortrapte schoenen, en een oude vod om
zijn hoofd gewonden. Een man die doortrokken was van water, en in modder scheen
te hebben gesteken, en met steenen verminkt, en met keien gekwetst, en door netels
gebrand, en door doornen gescheurd te zijn geweest; en die hinkte en griezelde, en
staarde en steunde; en wiens tanden in zijn hoofd klapperden terwijl hij mijne kin
vastpakte.
Och! snijd mij toch de strot niet af, Mijnheer, als 't u belieft!’ smeekte ik doodelijk
beangst.
‘Zeg hoe gij heet!’ zei de man. ‘Rap!’
‘Pip, Mijnheer.’
‘Nog eens!’ sprak de man, de strakke oogen op mij gericht. ‘Luider.’
‘Pip, Pip, Mijnheer.’
‘Laat zien waar ge woont,’ zei de man. ‘Wijs naar de plaats!’
‘Ik wees naar ons dorp, een kwaart uur gaans omtrent van de kerk, op de lage
vlakte, tusschen de elzenstronken en de knotwilgen.
‘Nadat hij mij een oogenblik bekeken had, keerde de man mij 't onderste boven,
en begon mijn zakken uit te zoeken. Daar was niet veel in: enkel een stuk brood.
Toen de kerk weer recht stond - want hij was zoo vlug en sterk dat hij ze deed tuimelen
voor mijne oogen en ik kreeg den toren onder mijn voeten te zien - toen ze weer
recht stond, zat ik op een hoogen grafsteen, bevend als een riet, en de man was het
brood als een razende aan 't verslinden.
‘Hondsvleesch dat ge zijt,’ sprak hij, zijn lippen aflekkend, ‘gij hebt er dikke
kaken!... Verdomme, 'k zou ze kunnen eten. 'k Heb er goesting voor.’
‘Ik smeekte hem dat hij het niet zou doen, en klampte me nog wanhopiger vast
aan den grafsteen waarop hij mij geplaatst had..
“Laat zien!” zei hij. “Waar is uw moeder?”
“Daar, Mijnheer!” zei ik.
“Hij verschrok, begon te loopen, bleef staan en zag om over zijn schouder.
“Daar, Mijnheer!” herhaalde ik verlegen. “En Georgina” Dat is mijne moeder.”
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“Oh!” zegde hij, terugkomend. “En is dat uw vader, nevens uwe moeder?”
“Ja, Mijnheer,” zei ik. “Vroeger van deze prochie,” dat is hij.’
‘Ha!’ mompelde hij weer, in gedachten. ‘En met wie leeft ge dan - in de
veronderstelling dat ik u laat leven; wat nog niet zeker is.’
‘Met mijne zuster, Mijnheer - Mrs Joe Gargery, Mijnheer - de vrouw van Joe
Gargery, de smid, Mijnheer’.
‘Een grofsmid, hé?’ vroeg hij, neerblikkend op zijn been.
‘Nadat hij meermaals van zijn been naar mij somber had gekeken, kwam hij dichter
bij den grafsteen, waar ik zat, greep mij in zijne twee armen sloeg mij achteruit zoo
ver hij kon; zoodat zijne oogen de mijne konden doorpeilen, en de mijne hulpeloos
tot hem opblikten, en sprak:
‘Luister goed. Kwestie of ik u laat leven of niet: gij weet wat een vijl is?’
‘Ja, Mijnheer.’
‘En gij weet wat eten is?’
‘Ja, Mijnheer.’
‘Na iedere vraag werd ik wat meer achteruit gegooid, om een dieper gevoel te
krijgen van mijne machteloosheid.
“Ge brengt mij een vijl” Ik kreeg een schudding. “En ge brengt mij eten.” Ik kreeg
eene tweede schudding. “Gij brengt mij dat allemaal hier.” Weeral eene schudding.
“Of uw hart en uw lever zal ik opeten.” Laatste en fermste schudding.’
Zoo maakt Pip kennis met den ontvluchten galeiboef die later zijn weldoener zal
worden, buiten zijn weten. Een der oorspronkelijkste werken van Dickens is deze
roman, met de krankzinnige Miss Havisham, als een tooverheks rondwarend in het
huis waar de tafel nog gespreid is waar haar bruiloftsfeest had moeten plaats hebben.
Om zich te wreken over de belofteverbreking van haren verloofde, brengt zij een
meisje, Estella, op als eene kokette om mannenharten te breken. Dat kinderbeeld is
wel niet heel sympathiek, en Pip blijft het ook niet; maar de openingstooneelen zijn
machtig, en de betrekking van 't kind tot zijn zwager, den braven Joe, is zeldzaam
schoon.
Hard Times is, zoo men wil, een tweede-rang-roman in 't Dickenswerk, ware 't
niet om de grondgedachte en de kinderbeelden.
Gelijk elders trekt de schrijver hier te velde voor zwakken en verdrukten - voor
kinderen en arbeiders. Die dubbele bezorgdheid vervolgt hem steeds. Te zeer had
hij geleden in zijn kinderdagen, om het
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ooit te vergeten, en zijn leven onder armen en kleinen in die jaren doopte hem met
medelijden, begrijpen, en echt waardeeren van het volk.
Hier echter hebben wij het enkel over de kinderen. Het probleem der opvoeding
vervolgt Dickens heel zijn leven, en de teere kinderverbeelding zal hij steeds in
beschutting nemen.
Mr. Gradgrind, een rijke ingezetene van Coketown, staat in de school die hij heeft
gesticht, met den onderwijzer en een hoogeren schoolvos, voor de kinderen, die als
zoo vele kruikskens, daar gereed en op rijtjes staan om het water der wijsheid te
ontvangen. De toespraak van dien dwazen opgeblazene is de openingsscene van het
boek:
‘Wat ik vraag, dat is: Feiten. Leer deze jongens en meisjes enkel Feiten. Feiten
alleen heeft men in 't leven vandoen. Plant die in, en gooi al het andere buiten. 't
Verstand van redelijke dieren is enkel te vormen door Feiten; niets baat dan dat. Op
dat beginsel breng ik mijn eigen kinderen op; en op dat beginsel deze kinderen. Houd
u aan Feiten, Mijnheer!’
Al te gewillig luisteren schoolmeester en opziener naar deze taal. Weg met alle
fantazie! Alle veredelende inbeelding, alle poëzie van godsdienst of hoogere
betrachting, is de leus. ‘Murdering the innocents,’ heet Dickens dit doodslaan van
het dichterlijke dat de echte atmosfeer der kinderziel is. Kuddegewijs volgen knapen
en meisjes het ordewoord, door den meester gegeven. Niet alle echter - ‘Meisje
nummer twintig,’ zegt Mr. Gradgrind, die vragen aan de leerlingen stelt. ‘Dat meisje
ken ik niet’ En hij richt zijn vierkantigen wijsvinger naar een kind. ‘Wat voor een
meisje is dat?’
‘Als 't u belieft, Mijnheer, Sissy Jupe,’ legt nummer twintig uit, blozend opstaande
en eene buiging makend.
‘Sissy is geen naam,’ wedervoer Mr. Gradgrind. ‘Sissy moet gij u niet noemen.
Cecilia moet gij zeggen.’
‘'t Is vader die me zoo heet, Mijnheer,’ hernam het meisje met onvaste stem en
opnieuw buigend.
‘Dat moet hij dan maar laten,’ zei Mr. Gradgrind. ‘Zeg hem dat, Cecilia Jupe. Laat
eens zien. Wat doet vader?’
‘Als 't u belieft, Mijnheer, hij is onder de paardrijders.’
Met ander woorden vader Jupe behoort tot een cirk tijdelijk in Coketown gevestigd.
Dat is heelemaal uit den booze in de oogen van Mr. Gradgrind, die zijn eigene
kinderen naar zulke strengredelijke princiepen groot brengt.
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- Wat niet belet dat de vader de twee oudsten, Lou en Tom, op de markt betrapte,
liggend op hun buik en loerend onder de tent die de wonderen van de cirk verborgen
houdt. - Uitgehongerde kinderzielen zullen wel op alle manieren uitzien naar licht
en lucht van iets hoogers dan de barre werkelijkheid.
Maar wij hebben de klas nog niet verlaten. - ‘Bitzer,’ zei Mr. Gradgrind, die 't
geval met de ongelukkige Sissy wilde vergeten en een der pronkplanten van zijn
kweekschool wilde laten uitschijnen: ‘Geef uw definitie van een paard.’
‘Viervoetig dier. Grasetend. Veertig tanden; namelijk vier-en-twintig maaltanden,
vier oogtanden en twaalf snijtanden. Verliest zijn haar in de lente; ook zijn hoeven,
in moerassige streken. De hoeven zijn hard, met ijzer beslagen. Ouderdom door
teekens in den mond bepaald.’ Aldus (en nog veel meer daarbij) Bitzer.
‘Nu weet ge wat een paard is, meisje nummer twintig,’ orakelt Mr. Gradgrind
triomfantelijk. Want Sissy was 't antwoord schuldig gebleven, toen hij naar een
definitie vroeg. Zij kende slechts levende paarden.
Maar nog dieper wil hij dat kind van bohemers en rondreizigers beschamen en
vernederen - want niet genoeg kan men van hen afkeeren de deftige stadsbevolking,
de toekomende, dat is: de kinderen. Daarom geeft hij het woord aan den man uit de
Normaalschool, dien hij heeft medegebracht, en wiens ambt het is, per jaar, zoo veel
onderwijzers af te leveren, zooals een fabrikant bij voorbeeld pianopooten aflevert.
Deze gentleman neemt gewillig en glimlachend aan. ‘Zeer goed,’ zegt hij, de
armen vouwend. ‘Nu hebben wij de definitie van een paard. Mag ik u nu vragen,
meisjes en jongens, zoudt gij uw kamers behangen met papier waar paarden op
staan?’
‘Een poos. De helft van de kinderen riep dan in koor: Ja, Mijnheer!’ Waarop de
andere helft, op 't gelaat van den heer ontwarend dat Ja verkeerd was, insgelijks in
koor uitriep: Neen, Mijnheer!’ - Zoo is 't gebruik in zulke omstandigheden.
‘Neen, natuurlijk. Waarom?’
Zoo diep hebben de kinderen de vraag niet ingezien, en de opziener moet uitleg
geven.
‘Ziet gij paarden op de muren klauteren, op en af, in de werkelijkheid?’
‘Ja, Mijnheer!’ door de eene helft.
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‘Neen, Mijnheer!’ door de andere.
‘Natuurlijk niet,’ werpt de heer, met een verachtenden blik naar de verkeerde helft.
‘Welnu, ge moet dan in gedachte niet zien, wat ge niet in de werkelijkheid ziet; gij
moet niet willen hebben wat ge niet kunt hebben. 'k Wil nog eens probeeren. Ik
veronderstel dat gij een tapijt in uwe kamer moet leggen. Zoudt gij er een kiezen met
bloemen op?’
‘De algemeene indruk was thans dat: ‘Neen, Mijnheer!’ het rechte antwoord was,
zoodat het Neen-koor ongemeen sterk weerklonk. Enkel eenige flauwe alleenloopers
zeiden: Ja. Onder deze was Sissy Jupe.
‘Meisje nummer twintig,’ riep de mijnheer, in de kalme kracht zijner wetenschap.
‘Sissy stond blozend recht.
Gij zoudt dus in uwe kamer - of in de kamer van uwen man, indien gij volwassen
waart en een man hadt - een tapijt met bloemen leggen. Waarom?’
‘Als 't u belieft, Mijnheer, ik houd veel van bloemen.’
‘En daarom zoudt gij er tafels en stoelen op willen zetten, en de zware zolen der
menschen er laten op treden?’
‘Zij zouden, het toch niet voelen, Mijnheer, het zou hun geen kwaad doen; ze niet
verpletteren en verslensen. Zij zouden iets liefelijks zijn en aangenaam, en ik zou
mij kunnen verbeelden. -’
‘Ei, ei, ei! Maar gij moogt u niet verbeelden,’ roept de schoolvos in
verontwaardiging uit.
Hoe menigmaal kwam mij dit tooneel voor den geest! Want hier wordt de grond
zelf van de opvoedingskwestie aangeraakt, van dit zoo delicaat probleem der
voorbereiding voor 's levens mysterie. De ziel van 't kind staat er voor in knop. Ze
mag niet met ruwe handen worden open gewrongen, zonder eerbied voor de wonderen
die zij in zich sluit, die wonderen van verbeelding vooral die Dickens zoo geniaal
erkent als de machtigste factors tot veredeling en opbeuring.
In al zijn werken toont hij zich aldus, bewonderaar en beschutter van het teerste
en heerlijkste van 's Scheppers gaven: het kindgeheim.
In Bleak House niet veel kinderbeelden. Vooral geen aantrekkelijke kinderen, ten
zij Charley, de dertienjarige, die van vader en moeder verweesd, voor broertje en
zusje zorgt, uit wasschen gaat en de kost verdient. Mrs. Jelliby's kroost, met Peepy
aan het hoofd, ziet men neertuimelen van de trappen, vol blutsen en blauwe plekken,
terwijl de mama voor de negers van Borrioboola-Gha haar toewijding overhoudt.
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De knapen van Mrs. Pardiggle, die andere apostel van't lijdend menschdom, zijn
verplicht hun snoepcenten af te geven voor 't een of 't ander philanthropiek werk. Zij
ballen er de vuisten bij. - Eindelijk Jo is een der akeligste typen in de rij van Dickens'
kinderfiguren.
Engelands harteloosheid wordt op bloedige wijze aangeklaagd in de beschrijving
van Jo's woonoord, ‘Tom-all-alone's.’
‘Een twistpunt is het of Tom-all--alone's akeliger is bij dage dan wel bij nachte.
Aangezien echter hoe meer men er van ziet, hoe erger het is; dat geen verdichtsel
het meer terugstootend kan maken dan het is, moet men nog aan den dag de voorkeur
geven. 't Is nu dag aan 't worden en, wezenlijk, beter zou het zijn voor den roem van
't Britsche volk, dat de zon soms daalde over zijn bezittingen, dan dat ze ooit zou
rijzen over iets zoo walgelijk als Tom.’
De ongelukkige Jo is een product van het Engelsch pauperisme. In volkomen
onwetendheid en verlatenheid opgegroeid, amper een korst brood verdienend met
de straten te keeren, van links naar rechts gedreven door politie en bedienden, vindt
hij enkel rust in 't sterven, en zijn eenige en laatste vriend is de meedoogende
geneesheer, Allan Woodcourt, de latere verloofde van Esther Summerson. ‘Het meest
humane van alle beroepen,’ heet Dickens de geneeskunde, daarin t'akkoord met
George Eliot.
Over het zieltogende kind staat Allan gebukt:
‘Jo! Hebt gij ooit een gebed gekend?’
‘Ik heb ik nooit niks gekend, Mijnheer.’
‘Zelfs niet een kort gebedeken?’
‘Neen, Mijnheer, Nimmendalle.’
‘Jo, mijn arme jongen!’ - ‘Ik hoor u in den donker, Mijnheer, maar ik ben aan 't
tasten - aan 't tasten - laat mij uw hand vastpakken.’
‘Jo, kunt gij zeggen wat ik zeg?’
‘Ik zal alles zeggen wat gij zegt, Mijnheer, want ik weet dat dat goed is.’
‘ONZE VADER...’
‘Onze Vader - ja, dat is heel goed, Mijnheer.’
‘DIE IN DE HEMELEN ZIJT...’
‘In de Hemelen zijt - Komt het licht spoedig, Mijnheer?’
‘Het is kort bij. GEHEILIGD ZIJ UW NAAM!’
‘Geheiligd zij - uw -’
‘Het licht is gekomen op den donkeren nachtweg. Dood!
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‘Dood, Uwe Majesteit. Dood, lords en gentlemen. Dood, Wel-eerwaarden en
Kwaad-eerwaarden van alle soorten. Dood, mannen en vrouwen, geboren met
Hemelsch medelijden in 't hart. En aldus stervend, rond ons, iederen dag van ieder
jaar.’
Nooit zal zich Dickens troosten dat het licht van Gods aanschijn niet op allen, hier
beneden strale. Over de kinderen vooral.
Ook in de Kerstsprookjes, in The Haunted Man, heeft hij zoo'n wangedrocht van
een kind, voortbrengsel van verlatenheid en ellende; maar dit wezen behoort eerder
tot de wereld der fictie. Jo is een realiteit.
In Our Mutual Friend is Jenny Wren ook een schepsel van vleesch en bloed,
hoewel wat etherisch in haar klein-gebleven gestalte. Een kreupeltje, feitelijk, maar
met iets van een fee door haar beeldrijke fantazie.
Over den zatterik van een vader speelt zij baas, - een moeder heeft zij niet verplicht hem zijn pree af te geven, wanneer hij thuis komt - of anders moet hij in
den hoek. Zij zelf helpt den karigen kost winnen als poppen-kleermaakster.
Maar bevliegingen komen die ellende verhelderen. Lange rijen kinderen, aan
engelen gelijk, dalen voor haar uit den hemel, spelemeien rond haar, en haar donker
kamerken is vol bloemenreuk. - Van poëzie is Dickens' armen wereld zelden
verstoken.
Maar ten volle bloeit deze op in de Kerstverhalen. - Was het niet met Kerstmis
dat het hoogste kinderideaal op aarde verscheen? Voor dit roerende feest heeft dan
de Engelsche schrijver de zachtste tinten van zijn palet over. Het schattige Baby van
The Cricket on the Hearth zullen wij later wel terug vinden. Ook Baby Moloch van
The Haunted Man. Slechts Tiny Tim van Christmas Carol wensch ik hier als laatste
kinderbeeld te laten verschijnen.
Een kreupeltje is Tiny Tim, maar zijn nijverig krukske laat zich onverpoosd hooren.
Ten allen tijde zijn ook een of twee leden van 't talrijk kroost bij Bob Cratchit, den
armen klerk, gereed om 't kreupeltje te helpen. Maar als de vader er omtrent is, heeft
hij niemand noodig. Bob draagt zijn gebrekkig kind in 't hart. Nu, op dezen
Kerstmorgen, dat Scrooge, de vrek, onder geleide van den Geest, onzichtbaar,
binnengebracht werd in 't Cratchit-huishouden, is Bob er niet. Met Tiny Tim is hij
naar de kerk gegaan. En met het kind op zijn schouder, draaft hij naar huis terug.
Tiny Tim wenscht in de kerk door de menschen opgemerkt te zijn geweest, vertrouwt
hij aan zijn vader. En wanneer Bob hem vraagt:
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Waarom? Omdat het hun misschien goed deed dien dag Dengene te herdenken die
de kreupelen deed gaan en de blinden zien.
Wij zullen later wel mee aanzitten aan het - niet te overvloedige - feestmaal, en
ons deel opeischen van de gans, waarvan toch nog iets overbleef. Voor 't oogenblik
wonen wij slechts het einde bij en Bob's toast:
‘Een vroolijke Kerstmis aan ons allen, mijne lieven, en moge God ons zegenen!’
‘Heel de familie beaamde dezen wensch.’
‘God zegene ieder van ons!’ sprak Tiny Tim, de laatste van allemaal. ‘Hij zat in
zijn stoeltje, heel dicht bij vader. Bob hield het dorre handje in de zijne. 't Was hem
aan te zien hoe hij het kind beminde, en vreesde het te moeten verliezen.’
Dat onvermijdelijke geschiedt - ten minste in fantazij - en wanneer Scrooge, onder
geleide van den derden Kerstgeest, den drempel weer onzichtbaar overschrijdt, ziet
bij de moeder en de kinderen rond den haard gezeten.
‘Stil. Muisstil. De woelige kleine Cratchits zaten roerloos in een hoekske. Zij
blikten op naar Pieter - een ouderen broeder - die uit een boek voor zich aan 't lezen
was. Moeder en dochters naaiden aan zwart goed. Maar wat waren zij toch stil!
‘En hij nam een kind, en stelde het in hun midden.’
‘Waar had Serooge die woorden gehoord? Hij kon ze toch niet gedroomd hebben.
De knaap had ze waarschijnlijk voorgelezen, terwijl hij met den Geest op den drempel
stond. Waarom las hij niet verder?
‘De moeder had haar werk op de tafel neergelegd en hief hare hand tot haar gelaat.
“Dit zwart doet mijne oogen zeer,” zei ze.
“Het zwart. Och! arme Tiny Tim!”
Juist op dit oogenblik, komt Bob binnen. Hij is naar 't kerkhof gegaan om de plaats
te kiezen waar Tiny Tim rusten zal. “Zoo'n stil, groen plekske!”. - 's Zondags zullen
zij er allen te zamen kunnen gaan...’
Want de gedachtenis aan dat kleine kind zal onder hen voortleven, hunne harten
dichter brengen bij den God van alle troost en medelijden, alle liefde en onschuld.
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Monnik.
door Gery Helderenberg.
Maar in helderdiepe dag
heilige berg van vrede
werd hij gevangen aan het rag
van Uw voorkomendheden;
zag ten spiegel van uw peis
trage rei van boomen
wou 't mirakel van dees reis
van uw oogen droomen.
Monnik zijt ge doorgegaan
torens staan gerezen
winterstille laan:
puurheid van Uw wezen.
Psalm ontluikt in gulden choor
o Uw zwarte Keuvel
dat hij nu zijn hart verloor
ten zomer van dees heuvel.

Maredsous.
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Gedichten.
door Arnold Sauwen.
I.
Dies irae.
De doodsklok galmt met doffe slagen,
een naar gelui, dat dorp en gouw
de droeve mare melden zou:
een doode wordt ter kerk gedragen.
Traag volgt de stoet van vriend en magen,
in 't zwart gekleed, de ziel vol rouw
om hem die heenging, plichtgetrouw
des levens last droeg en zijn plagen.
De boetpsalm jammert... smeekend teër
hoort men het Miserere klagen:
ach! wees der ziel genadig, Heer:
Dies irae... wil niet versagen,
daagt eens de kwaadste van de dagen,
arm hert, dat angstig vraagt: wanneer?
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II.
Bemoediging.
Wanhoop, o mensch niet aan het leven,
zoo soms uw weg langs dorens leidt.
De zon, die 't veld met goud bespreidt,
werpt donkre schaduw in de dreven.
Betrouwend de oogen opgeheven,
al eet ge uw brood in bitterheid!
Wie weet wat morgen u verbeidt
aan troostend heil, met licht doorweven?
Zoo soms een traan ter wimper beeft,
zoolang in 't hart de hoop nog leeft,
is al 't geluk nog niet verloren.
Moog 't leven nog zoo donker zijn,
straks breekt een ster door 't wolkgordijn
en vreugde wordt uit smart geboren!
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Ibsen te Rome
(Zijn eerste reeks Italiaansche jaren 1864-'68)(1)
door Dr. Jul. Persijn.
I.
...Nu kwam het geld voor de reis. En den 2den April 1864 vertrok Ibsen, zonder de
zijnen, die voorloopig te Kopenhagen bleven, bij moeder Thoresen, over Kopenhagen,
het moedelooze, dat lag neergesmakt onder de Dùppelsche nederlaag; over Lübeck;
over Berlijn, het overmoedige, dat zijn volk zijn vreugde liet uitspuwen in de gapende
monden der buitgemaakte Deensche kanonnen; over Triest; en dan, in één treintocht,
naar Milaan.
‘Den gen Mei kwam ik door de Alpen. Boven de hooge bergen hingen de wolken
als groote donkere sluiers, en daaronder reden wij door den tunnel en zagen plotseling
Mira Mara, waar de schoonheid van het Zuiden, een wonderlijk lichte glans, stralend
als uit marmer, zich opeens aan mij openbaarde, en aan mijn geheele latere productie
haar stempel gaf, ook als daarin niet alles schoonheid was’.(2)
Te Rome kwam hij aan den 4den Mei. Italië's lentehemel welfde zijn stralende
blauw over den ijzigen denker-en-dichter. Hij ontdooide en gaf zich, in 't leven,
gewonnen aan het lachende land. En de menschen, wat kenden ze't hier, om zich met
hun lot te verzoenen: Alles natuur, alles kunst, alles groote stijl: de steden en de
bergen; de vlakten en de luchten; de kathedralen met haar koepels, de Romeinsche
huizen, zes verdiepen hoog: de oude ruînen en de nieuwe paleizen; de onmetelijke
Campagna, het land van de vrijheid; en Rome zelf, de stad van den strijd. Want het
was de tijd van Garibaldi en van de Zouaven. Het botste en kraakte: eenerzijds de
Italiaansche vaderlandsliefde, ook hun geloof en hun trouw aan den Paus te sterk;
anderzijds de Europeesch-opvlammende liefde voor 't Vatikaan...

(1) Fragment uit ‘Henrik Ibsen’, dat eerlang verschijnen zal in de reeks van Dr. Persijn's
Vlaamsche Bijdragen.
(2) Rede op 1 April 1898.
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Zijn eerste zorg bij zijn aankomst te Rome was zijn ‘Hollander’ uit Christiania op
te zoeken, Lorentz Dietrichson, den bibliothecaris van de Scandinaafsche club,
gehuisvest in het Palazzo Correa(1).
Dietrichson had zijn zomerverblijf te Genzano, en wist Ibsen duidelijk te maken,
dat ook hij, onder de heete Romeinsche maanden, daarheen moest. Ibsen huurde er
kamers, en dagelijks waren de beiden samen, om te lezen of te wandelen. Ze zaten
er heerlijk, op vijf uur van Rome, midden in de Albijnsche bergen. Dietrichson was
een ontwikkeld klassieker, die Rome en de omgeving kende. En hij leerde zijn vriend
allerlei uit puinen en boeken.
Dikwijls zaten ze in den zomer 1864 op de loover- en lommerrijke heuvelen te
Genzano bij het Nemi-meer te lezen en te praten. Zoo las Dietrichson o.a. den tekst
voor uit Ammianus Marcellinus over den Gallischen veldtocht van Julianus Apostata.
Ibsen spitste zeer zijn aandacht, en vatte dadelijk het voornemen met die stof iets te
doen in de kunst. Hijzelf ging nu druk aan 't lezen en aan 't studeeren in de
geschiedenis der 4de eeuw. Den volgenden winter vonden Dietrichson en Ibsen
malkander in Rome terug, en in de Tritone- kroeg ging het altijd weer over Julianus.
De zwijger raakte daar niet uitgepraat over dat geheimzinnig keizersfiguur, en over
de massieve dramatische motieven daar in en rondom, zóó overstelpend dat hij vroeg:
‘Waarom zou men geen drama's mogen schrijven in tien bedrijven? Ik heb aan vijf
niet genoeg.’
Maar hij zou zijn Julianus nog jaren dragen. En naar Rome was hij ongetwijfeld
gekomen met andere plannen: Vooruit met de viering van den geestelijken
krachtmensch, dien hij in zich voelde loskomen; vooruit ook in den strijd tegen de
Noorsche ziekte van zijn tijd: de lamheid, de halfheid, de slapheid, de zwakheid
jegens alles wat niet ligt in de oude, brave of schijnbrave zede.
Maar nu kwam daar wel degelijk iets bij: in hem ontwaakte een gevoel dat hij
nooit had gekend: de liefde tot den geboortegrond; het Romeinsche doopsel bezweerde
den Noor. Zooals bij ieder die reist, verruimde zijn blik, verdiepte zijn inzicht,
verkloekte zijn hart. Wat de bengel gevoelt, die wegloopt van huis en op tocht gaat
met kermis-Bohemers, maar 's nachts op zijn stroozak ligt te schreien om zijn moeder,
dat voelde nu Henrik Ibsen. Als een vaderlandslooze was hij zijn koude, harde fjórden
ontvlucht; maar, hij schreef het later zoo goed ‘In geestelijk opzicht zijn de menschen
ver-ziende, ze zien het duidelijkst op groote

(1) Zie de smakelijke bladzijden van B. Dietrichson in zijn Svundne Tider 1, passim.
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afstanden: Wil men zijn land beoordeelen, dan moet men het verlaten’.(1) Zoo kwam
het, dat hij die zijn land had verdoemd, nu van uit het lichte Zuiden de grauwe
graniet-gletschers doorschitterde met een Noorderlicht van poëzie, en onder die
straaldraperieën zijn hart liet jubelen over de vizioenen van een herschapen
Noorwegen, bevrijd uit zijn eigen-dunk, uit zijn slenter, uit zijn dorheid van
puriteinsche letter en leer, uit zijn enge kleinmenschelijkheid, uit zijn zelfzuchtig,
geniepig gewurm en gepeuter, en doorblaakt met Ibsensche idealen, waarin hij nu
vaster dan ooit geloofde, en die immers blijven zouden voorgoed...
In Juli 1864 begon hij te Genzano aan zijn epos: Brand. In September was hij met
Dietrichson te Rome terug. In October kwamen zijn vrouw en zijn kind aan, die de
reis konden aanvaarden, dank zij een voorschot gedaan door Suzanna's broer, Thomas,
den lateren vaudeville-dichter.
‘Brand’ wou maar niet vlotten. Het zat alles in hem. Twee Kierkegaardianers
stijfden het hoofdfiguur, nl. Dietrichson en Christoph Bruun, den jongen theoloog,
destijds een van de schaarsche Noorsche studenten die't niet bij woorden hadden
gelaten, en met de Denen heldhaftig had meegevochten; een man van het offer, ook
in de praktijk, een die ernst maakte met zijn meening: ‘een gedachte moet worden
omgezet in een handeling; en een flinke gedachte vergt een handeling, die wat kost’.
‘Agnes’ ook was aan 't groeien; Ibsen voelde zich zeer geboeid door de zuster van
Bruun; een lief en begaafd kind, maar ziekelijk; nog datzelfde jaar stierf ze. ‘Ik zal
haar een monument bouwen’, had hij gezegd.
Maar het monument bleef uit. Het epos werd een pijnlijke reeks achtregelige
strofen, die hemzelf akelig verveelden. Eens, toen hij ronddwaalde door St Pieter,
viel op hem de boodschap, dat ‘Brand’ een drama moest worden. Ineens werd het
licht! Het epos werd aan zijn lot overgelaten. Het zwierf, Ibsen wist zelf niet waar,
tot Pontoppidan het in 1895 ontdekte in een Romeinsch antiquariaat, en het, met
Ibsen's toestemming, uitgaf(2).

II.
Nu was hij zeker van zijn stuk. Uit zichzelf, uit zijn omgeving ook groeide het
materiaal; ook uit Noorwegen, meer in 't bijzonder uit het

(1) Ibsen aan Laura Kieler, Dresden 11 Juli 1870.
(2) Zie Prof. Boer, in Onze Eeuw 1909, 11, 226-246.
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nieuws dat hij over dominee Lammers ontving: De eenzame durver en willer ging
door: en zijn vrij-apostolische secte groeide tot een geestdriftige groep mannen en
vrouwen.
Maar de winter 1864-1865 ging vóór alles op in gezellig Romeinsch verkeer, en
in kunststudie. Nergens ter wereld heeft Ibsen zich ooit beter thuisgevoeld dan in de
Eeuwige Stad, de stad van den Syllabus, die verschenen was bij Ibsen's aankomst
aldaar. Voor de voltooiing van zijn innerlijk wezen had hij Rome evenzoo noodig
als Goethe destijds. In zijn brieven aan zijn schoonmoeder, aan Paul Botten-Hansen,
aan Brandes, aan John Grieg, is telkens het leidmotief: Trek er uit, kom naar hier.
Aanvankelijk dacht hij er aan, de opvolging te vragen van Dietrichson, die zijn
ambt van bibliothecaris neerlegde, en met Nieuwjaar 1865 naar het vaderland
weerkeerde. Maar dat zou hem te veel hebben gebonden, en vóór alles was zijn
vrijneid hem lief.
Zijn drukste correspondent bleef voorloopig Björnstjerne Björnson, die toen ook
het drukst in de weer was voor Ibsen's financieele aangelegenheden. Ibsen's eerste
lange Romeinsche brief aan zijn vriend leert ons allerlei: ‘Met de Antieken kan ik
het nog niet goed stellen. Ik begrijp hun samenhang niet met onzen tijd. Ik zocht te
vergeefs bij hen naar de illusie, en naar de persoonlijke en invidueele uitdrukking in
kunstwerk en kunstenaar; en waar anderen wetten vinden zie ik zeer dikwijls slenter.
Het wil mij schijnen alsof die werken der oude plastiek, juist gelijk onze
‘Kaempeviser’, door de omgevende wereld, die ze ontstaan zag, geschapen zijn,
veeleer dan door dezen of genen dichter. Maar juist daarom vind ik ook dat vele
onzer beeldhouwers feestelijk mistasten als ze in onze dagen nog voortgaan met
‘Kaempeviser’ in klei en marmer te dichten. Michelangelo, Bernini en zijn school
versta ik beter: die kerels hadden den moed tusschendoor eens een gekheid uit te
halen.
‘Meer heeft de bouwkunst mij te pakken gekregen. Maar noch de Antieken noch
hun jongere erfgenamen spreken mij zoozeer aan als de Gothiek. Voor mij is de
Milaner Dom het meest overweldigende, dat men zich op dat gebied denken kan. De
man, die het ontwerp van zulk een arbeid heeft uitgebroed, die had ook in zijn
ontspanningsuren op den inval kunnen komen, een maan te maken en ze 't hemelruim
in te slingeren’(1).
Weinig maanden daarna vult hij aan, met iets als een hymne: ‘De

(1) Ibsen aan Björnstjerne Björnson, 16 Sept. '64.
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schoonheid der antieke beeldhouwkunst wordt me met den dag duidelijker. Het komt
als een bliksem, maar zulk een bliksem werpt schamplichten over groote vlakken.
Herinnert ge u de ‘Tragische Muze’ die in de zaal van het Vatikaan langs den
buitenkant van de Rotonde staat? Geen werk van de beeldhouwkunst heeft in gelijke
mate verhelderend op mij gewerkt. Ik zou wel durven beweren dat mij eerst daardoor
duidelijk is geworden wat de Grieksche tragedie geweest is. Deze onbeschrijflijke
hooge, groote en stille vreugde in de gelaatsuitdrukking, het rijk met loof omkranste
hoofd, dat iets als een bovenaardsche bacchantische dronkenschap uitdrukt, die oogen
die tegelijk naar binnen schouwen en door het doel hunner blikken heen toch ver
daarover weg, zoo was de Grieksche tragedie. Het Demosthenes-beeld in het Lateraan,
de Faun in de Villa Borghese en de Faun van Praxiteles in het Vatikaan (Bracchio
nuovo) schonken mij eveneens een rijken kijk in leven en wezen der Grieken, en
openden mij, alles saamgenomen, het begrip van wat nu eigenlijk het overgankelijke
der schoonheid is. Kon ik nu ook maar op mijn gebied gebruik maken van dit inzicht!
Den Mozes van Michelangelo in St. Pietro in Vincoli had ik nog niet gezien, toen ik
u laatstmaal schreef...
‘Hoe heerlijk is hier de natuur! In vormen en kleuren een onbeschrijfelijke
harmonie. Dikwijls lig ik halve dagen lang daarbuiten tusschen de grafsteden van de
Via latina of de oude Via Appia, en ik geloof dat dit een luiheid is, die geen
tijdverkwisting mag heeten. Ook de baden van Caracalla hebben voor mij een
bijzondere aantrekkingskracht’...(1).
Van Rome uit vroeg in dato 25 Maart 1865 Ibsen om een stipendium aan de
Koninklijke Noorsche Maatschappij voor Wetenschappen, steunend op het goede
voorbeeld, waarmee de Staat was voorgegaan. Zulk een toelage hadden ook Björnson
en Vinje reeds gekregen. En Björnson deed zijn best om Ibsen's aanvraag te steunen:
‘Dichtersarbeid hoort ongetwijfeld niet onder de rubriek der strenge wetenschappen,
veel meer onder die der schoone. Maar de indrukken, waaronder hij ontstaat en het
wirwar van voorvallen, kundigheden, stemmingen, waaruit een gedicht wordt geboren,
vragen op een bijzondere wijze zorg en hulp. Zijn deze er niet, dan gaat de wijn tot
gisting over, en Henrik Ibsen is aan dit gevaar blootgesteld geweest.
Ik voor mijn deel heb nog een persoonlijke reden om 's heeren Ibsen verzoek te
steunen. Hij heeft nl. niet bij dezelfde gelegenheid als ik van den Storthing een
dichtersgift ontvangen. Dat is toeval voor

(1) Ibsen aan Björnstjerne Björnson, 18 Jan. 1865.
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een deel, voor een ander onrechtvaardigheid. Ik heb getracht de zaak recht te zetten
door mijn privaat-bemoeiingen en hem aldus 600 daalders bezorgd. De gelijkstelling,
die voor onze goede betrekkingen niet mag uitblijven, zou, mijns dunkens, ten volle
bereikt worden, zoo uw hoogvereerde Vereeniging hem wilde steunen met een
belangrijk bedrag. Zijn dichtersarbeid is ook meer dan de mijne verwant met
wetenschap in den strengeren zin - sterker bij hem is het abstraheerende
denkvermogen’.
Zelfs deze brief mocht niet baten. Maar Björnson hield vol, en maakte voor Ibsen,
na een dringend schrijven, den 30n April 1866, bij de Maatschappij voor
Wetenschappen, honderd daalders los. - Maar vóór alles, verkoop mij aan niemand,
waarschuwde Ibsen: ‘Kan ik niet mijzelf blijven in wat ik schrijf, dan is de heele
boel leugen en humbug, en daarvan heeft ons land ruim zijn deel, en hoeft het geen
dichtersgift te betalen om nog meer te krijgen’.

III.
Binnen de wintermaanden, die Ibsen te Rome doorbracht, moest schier elken avond
een paar uur af om in de Scandinaafsche club de kranten te lezen en de vrienden te
ontmoeten: Daar kwamen de Deensche dichter en Kielsche hoogleeraar Ch.K.F.
Molbech; de Finsche beeldhouwer W. Runeberg; de Duitscher J. Bravo, schilder,
maar straks om de beurt Deensch, Noorsch en Zweedsch consul te Rome; V.J.F.
Kjelberg, de Zweedsche beeldhouwer; N.Chr. Ravn Kilde, de Deensche toonkundige;
de Noorsche dichter Andreas Munch, die even na Ibsen, ook een ‘Hertog Skule’ had
gegeven, maar met minder succes, en die nu te Rome, begin 1865, met zijn vrouw,
Amalie Rabe, de wittebroodsweken doorbracht; Edv. Grieg, die later op Ibsen's ‘Peer
Gynt’ de beroemde muziek schrijven zou; De Deen Ludvig David, vriend van Georg
Brandes, en die te Rome weinig maanden later in een vlaag van krankzinnigheid
zelfmoord pleegde; de Noorsche beeldhouwer Ole Vladagar; Dr. Erhard, de Duitsche
geneesheer van de Scandinaafsche kolonie; Carl Snoilsky, de Zweedsche dichter,
weldra een van Ibsen's beste vrienden.
Dikwijls liepen de samenspraken over de politiek. In welken toon vanwege Ibsen
kan men gissen als men voor zich heeft zijn brief aan Björnstjerne Björnson: ‘Een
staatsverband kan vernietigd worden, maar een volk niet. Polen is eigenlijk geen
volk, het is een staatsverband:
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de aristocratie heeft haar belangen, de burgerij heeft de hare, de boeren weerom
hebben de hunne, onafhankelijk van elkaar, zelfs in strijd met elkaar. Polen heeft
ook geen letterkunde of kunst of wetenschappelijk leven zóó dat het daarmee een
zending zou hebben in de wereldontwikkeling. Wordt Polen Russisch, dan houdt het
Poolsche volk op te zijn. Maar zelfs als wij van onze schijnbare formeele vrijheid
beroofd worden, als onze landen gepakt, onze staatsverbanden opgelost worden,
blijven wij toch als volk bestaan. De Joden waren én een staat én een volk. De
Joodsche staat is vernietigd; maar het volk leeft voort. Het beste in ons, geloof ik,
zal aldus voortleven - vooropgezet dat onze volksgeest genoeg licht heeft en vuur,
om in het ongeluk en door het ongeluk te groeien. Dat is echter de groote, de
beslissende vraag. Had men toch maar geloof en vertrouwen’!
Hij praatte er waarschijnlijk des te liever, daar hij er aanvankelijk weinig
gelegenheid vond om te lezen of te schrijven. Stichtend immers is het klachtenboek:
‘16 Dec. 1864: De lampen, waarvan de staat heelemaal niet herinnert aan vroegere
voortreffelùkheid, weigeren in den jongsten tijd elken avond haar plicht te doen. Of
deze ziekelijke toestand chronisch is ten gevolge van innerlijke oorzaken dan wel te
wijten is aan slechte behandeling en uiterlijke noodlottigheden, weten de
onderteekenaars van het voorliggend onderdanig bezwaar niet. Een medelid, wiens
bevoegdheid om in deze dingen mee te spreken, onlangs nog treffend bewezen werd,
oppert de onderstelling dat de wieken steeds scheef worden afgesneden, en de steller
van het huidig bezwaarschrift steunt dit vermoeden met zijn gering gezag. Een ander
geëerd medeonderteekenaar meent Dr... in de lampen gezien te hebben, en stelt een
grondige zuivering voor. - Inkt, inkt, inkt!’.
Maar de bibliothecaris, Dr. Dietrichson, die ook niet op zijn tong was gevallen,
antwoordde: ‘De klagers worden verzocht hun handen van de lampen af te houden,
en deze over te laten aan de zorgen van de concierge. - Inkt moet steeds genoegzaam
voorhanden wezen.’(1)
Met zijn ‘Brand’ af in zijn hoofd, ging Ibsen de zomermaanden van 1865
doorbrengen te Ariccia, op enkele mijlen van Rome, aan den voet van de Albijnsche
heuvelen. Hier begon hij te schrijven in Juli en einde October was het reuzending
af, en ging het manuscript, de groote boodschap van Ibsen, naar 't Noorden.

(1) Ibsen aan Björnstjerne Björnson.
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Ibsen's bedrijvige vriend Björnson had hem in betrekking gebracht met Fr. Hegel,
den schranderen uitgever, die sinds 1850 de leider was van den Gyldendalsken
Boghandel te Kopenhagen. Hegel werd een van Ibsen's trouwste vrienden, door 't
leven heen, en de man, die van Ibsen verreweg het meest brieven ontving.
Intusschen was Ibsen weer, voor de wintermaanden, binnen Rome teruggekeerd.
't Was een drukke en bedrukte tijd voor het Pausdom, en een koortsige opgang
naar ‘l'Italia una’, vooral sinds de Dante-viering in 1865 over 't heele schiereiland,
vooral te Florence natuurlijk. Zonderling, aan ‘Dante’ deed Ibsen niet mee, wel aan
‘Abraham Lincoln’ - in zijn kortheid van een ándere kracht - door zijn verbeten satire
op Europa's huichelrouw - dan de braaf-burgerlijke verontwaardiging van den toch
zeker niet onhandig Vondeliaansch-doenden Potgieter.
Intusschen liet Ibsen zijn kleinen Sigurd rondstoeien in een piekfijn Zouavenpak,
een geschenk van Björnstjerne Björnson!(1).
‘Het gewichtigste voor mij en het doorslaggevende was dat ik van hieruit den
noodigen afstand bereikte om onze eigen verhoudingen naar behooren te bekijken,
om de holheid te zien achter die zelfgemaakte leugens van ons zoogezegd openbaar
leven en de ellende van onze heele persoonlijke woordenkramerij, wie het nooit aan
woorden faalt, waar het geldt over een ‘groote zaak’ op te snijden, maar die nooit
den wil heeft of de kracht of het plichtsgevoel tot een groote daad. Hoe dikwijls hoort
men niet in Noorwegen de goede lieden met de diepste zelfgenoegzaamheid spreken
van de Noorsche bezonnenheid, waarmee in de grond niets anders wordt beduid dan
die lauwe normaaltemperatuur van het bloed, die het een deftige ziel onmogelijk
maakt een stommiteit in grooten stijl te begaan. De kudde is goed gedrild, - dat valt
niet te loochenen - zij heeft een eenvormigheid die in haar soort voorbeeldig is; één
stap en één maat voor alles. Hier is het heel anders. Ongetwijfeld kan men uit ons
land iets menschelijks redden, maar hier voelt men dat er nog iets meer is dan over
een flinken kop te beschikken, en dat is: een heele ziel te hebben. Ik ken moeders
hier in Piëmont, in Genua, Novara, Allessandria, die hun veertienjarige knapen uir
de school nemen, om ze te laten meegaan met Garibaldi's avontuurlijken tocht naar
Palermo.
‘Wat meent U? - Hoeveel onzer Storthingsmannen zouden aldus handelen, zoo
de Russen over Finmarken binnenbraken? Bij ons be-

(1) Ibsen aan Björnstjerne Björnson, Rome, 28 Jan. 1865.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

574
gint de ‘onmogelijkheid’, zoodra de eischen gaan boven de vordering van elken dag.
‘Hier in Rome vond ik allerlei geestelijke verkeerdheid onder de Scandinaviërs.
Wat zegt U daarvan, dat zelfs Deensche mannen en vrouwen op Zondag in de
Pruisische gezantschapskapel midden onder de Duitschers zaten - en wel nu, onder
den oorlog; en dat ze met de meeste vroomheid aanhoorden dat de Pruisische
geestelijke bad, van op de kansel, voor het geluk der Pruisische wapenen in den
rechtvaardigen oorlog tegen den vijand! Maar, U kan mij gelooven: ik ben opgestoven,
en ben er uitgetrokken! Want hier in Italië ben ik van niets bang. - Ginder boven was
ik bang, toen ik in het kluwen der kudde stak, en hun hatelijk lachen voelde achter
mijn rug. Wat wilt gij in Noorwegen? In Denemarken is nog veel goeds en schoons,
zelfs op den huidigen dag. Mijn kleine jongen zal met mijn goedvinden nooit behooren
tot een volk, wiens bestemming het is, Engelschen in de plaats van menschen te zijn.
Het komt mij dikwijls wanhopig voor, te arbeiden in een tijd als den onzen. Indien
het geestesleven van een volk niet een eindelooze toekomst voor zich heeft, dan is
't in den grond totaal onverschillig of de termijn luidt op één jaar dan wel op honderd.
En zoo bekijk ik 't geval voor Zweden en Noorwegen. Wij hebben niet den wil het
offer te brengen, als de tijd daar is; wij hebben niets waar-rondom wij kunnen
aaneensluiten, zelfs geen grooten rouw, als Denemarken; want ons volk bezit niet
meer de zielsverheffing, die noodig is, om te kunnen treuren. Den ondergang van
den Staat meent ons volk het ergste te zijn; maar om den ondergang van een Staat
valt niet te treuren, wel om den ondergang van een volk - en dat voelen zij niet.
Daarom juist zal Denemarken als volk niet ten ondergaan, want, zoolang een volk
kan treuren, zoolang ook leeft het. Ik begrijp niet hoe men zeggen kan, dat van onze
drie landen Denemarken er het ergst aantoe is. Geloof mij, het is niet waar!...’(1)

IV.
‘Brand’ verscheen te Kopenhagen den 15en Maart 1866. Nu begreep ook Noorwegen
zijn dichter, al sprak hij ‘bymaal’ voortaan. 't Was niet enkel verzoening, 't was
vergoding. De boekenwinkels werden bestormd. Den 24en Mei kwam de tweede
uitgave, den 16en Augustus de

(1) Ibsen aan Magdalena Thoresen, Rome, 3 Dec. 1865.
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derde, den 14den December de vierde: een tempo in Scandinavië nooit beleefd.
Telkens op vijf-duizend exemplaren, ten overstaan van alleste-zaam vijf millioen
Denen en Noren.
Den 15en April was uit Rome vertrokken, wel eenigszins in een anderen toon dan
men van ‘Brand’'s dichter verwachten mocht, Ibsen's brief: aan Z.M. Koning Karel,
om van den toen bijeengekomen (algemeenen) Storthing een jaarlijksche dichtersgift
van 400 speciesdaalders te bekomen.’ Om mij daardoor de mogelijkheid te
verschaffen, uitsluitend te kunnen leven voor mijn beroep als dichter.
‘De eerste vrucht van mijn reis in het buitenland ligt nu bij het gemeenebest voor
in mijn dramatisch gedicht ‘Brand’, dat reeds nu, enkele weken na zijn verschijnen
ook buiten de grenzen van mijn vaderland de opmerkzaamheid heeft gaande gemaakt.
Maar van de ontvangen dankbetuigingen kan ik niet leven, en het overigens
betrekkelijk hooge schrijversloon, dat ik ontving, volstaat toch niet om mij de
voortzetting mijner reis mogelijk te maken, en ook niet om mijn naaste toekomst in
veiligheid te houden.
‘Hierbij volg ik den raad, die mij van mijn vrienden uit Christiania telegraphisch
werd overgemaakt, en ik waag den ongewonen stap, mij met dit mijn onderdanigst
verzoek rechtstreeks tot Uwe Majesteit te richten.
- ‘Niet om een zorgenvrij bestaan vecht ik hier, maar om het levenswerk, dat, naar
ik onomstootbaar geloof en weet, God mij heeft opgelegd - het levenswerk dat mij
blijkt te wezen voor Noorwegen het gewichtigste en het noodwendigste: het volk te
wekken en het te leeren groot te denken.
Het privaat voorstel, dat, zooals men mij meedeelde, verschillende leden van den
Storthing zullen voorleggen, heeft geen kans te zullen doorgaan; voor een verzoek
aan de regeering schiet de tijd te kort.
Mijn koning derhalve is mijn eenige en laatste hoop.
Het berust in uwer Majesteit koninklijke hand of ik zwijgen zal en mij zal moeten
buigen voor dit bitterste verzaken dat een mensch kan treffen - het verzaken namelijk
van mijn levenswerk, het veld te moeten ruimen daar waar ik weet dat de wapenen
des geestes werden verleend tot den strijd. En dat zou voor mij tiendubbel zwaar
wezen; want tot op dezen dag heb ik nooit het veld geruimd.
Maar ik ben getroost. Want zooals ik hier naar waarheid mijn
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levenswerk heb geschetst, weet ik ook, dat ik mijzelf daarmee heb geteekend tot een
strijder onder de geestelijke banier Uwer Majesteit.
Uw onderdanigste
HENDRIK IBSEN’
De koning handelde met koninklijken spoed. Dadelijk gelastte hij zijn minister F.
Stang met de uitvoering; den 26en April kwam Ibsen's verzoek voor den Noorschen
Staatsraad te Stockholm, den 2en Mei kwam het voorstel in den Storthing aan, den
12en werd het aan bespreking onderworpen, zonder kommissie-bestudeering werd
het dadelijk aangenomen met algemeene stemmen behalve vier. Een eenig geval in
de wereldgeschiedenis van het voortvarend officieel behartigen eener geldelijke
aangelegenheid ten bate van zuiver platonisme. - Groote steun in dezen had Ibsen
van Staatsminister Sibbern, wiens naam in verband met de levenslange dichtersgift
in eere dient gehouden.
De bewijzen en de getuigenissen dat Ibsen's ooren dicht bij zijn hoofd stonden,
en er met de jaren nog dichter naartoe groeiden, liggen voor de hand: hij die in zijn
jeugd den nood had gevoeld, hechtte zich later aan geld op een hem onwaardige
wijze. En toch zijn er wel gevallen ook in dit opzicht, die pleiten voor hem, des te
meer daar hij, de zwijger, ook hierover zweeg:
Aan zijn uitgever, in een tijd toen hij zelf zijn kleine inkomsten nog heel goed
gebruiken kon, schreef hij: ‘Hou, bid ik U, van mijn loon vijf rijksdaalders af en laat
dit bedrag storten op het kantoor van “Vaderlandet”; voor de weduwe en de kinderen
van redacteur Grimm, maar zonder mijn naam te vermelden.’(1)
Telkens ook bedacht hij zijn rijkere vrienden met een of andere kiesche attentie:
Zoo schonk hij aan Paul Botten-Hansen, den liefhebber van zeldzame dingen en
curiositeiten, het ‘Brand’ - manuscript.

V.
Maar de dichtersweelde en de wellust van 't succes hadden Ibsen's humeur niet
zoozeer gemilderd dat hij nu de gezelligste mensch van de club werd. Met zijn
prachtig schrift - dat steeds een feest voor de zetters was - versierde hij voort het
klachtenboek:
‘5 November 1865. Doe hierbij het voorstel den linker grooten teen der “Danseres”
te restaureeren.’

(1) Ibsen aan Fr. Hegel, 21 Mei, 1866.
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Bijvoegsel aan Dietsche Warande.
Huldebetooging Prof. Dr. J. Persijn
9 september 1928. secretariaat: helmstraat, 142, borgerhout
L.S.
Op 20 April werd Prof. Persijn vijftig jaar. Te dier gelegenheid heeft zijn dorp hem
met fanfaren en vlaggen gevierd. In dagbladen en tijdschriften werd uitvoerig op zijn
vruchtbaar en omvangrijk werk gewezen.
Collegas en vrienden van den vijftigjarigen hebben gemeend dat het daar niet bij
blijven mocht en dat Prof. Persijn moet gehuldigd worden door al die van zijn
levenwekkend woord en vlijtige geschriften hebben genoten.
Als hoogleeraar, als letterkundig criticus, als onvermoeibaar propagandist voor
den arbeid van den geest en den dienst der letterkundige schoonheid, behoort Prof.
Persijn tot de gansche Vlaamsche gemeenschap. Zijn boeken en colleges hebben
onze Vlaamsche kultuur verruimd en verdiept. Zij hebben de belangstelling voor het
internationale geestesleven op krachtdadige wijze opgewekt. Het is maar passend
dat de Vlaamsche gemeenschap hem toone, ‘in het midden van zijn levensweg’,
hoezeer zij zijn arbeid en kunde waardeert.
Om een algemeene hulde mogelijk te maken en te organiseeren heeft zich een
uitvoerend comiteit samengesteld dat van plan is op 9 September van dit jaar den
jubilaris een grootsche huldiging aan te bieden. Een eere-comiteit dat personaliteiten
van alle schakeering groepeert uit Vlaanderen en Holland, staat borg voor de
algemeenheid der viering. Het is een spreekwoordelijk gezegde: ‘Persijn telt niets
dan vrienden’. Zij zullen er allen willen toe bijdragen om deze huldiging zoo grootsch
en zoo treffend mogelijk te maken.
Wij verzoeken Ued. dus te willen kennis nemen van het programma en ons Uwe
toetreding te laten geworden op bijgaand formulier.

Het uitvoerend comiteit.
De eerevoorzitster
Mej. M.E. BELPAIRE, lid der Kon. Vl. Academie.
De voorzitters
DR. L. SCHARPÉ, hoogleeraar, lid der Kon. Vl. Academie Leuven; Z.E.H. Dr.
A. BOON, hoogleeraar, Leuven.
De ondervoorzitters
ARNOLD HENDRIX, Antwerpen; LODE BAEKELMANS, letterkundige, Antwerpen.
De secretarissen
DR. J. UYTTERHOEVEN, rector der Hoogeschool voor Vrouwen;
DR. J.A. GORIS, docent bij de Universiteit te Leuven.
De schatbewaarder
HERMAN DECKERS, secretaris van ‘De Pelgrim’, Antwerpen.
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Het eerecomiteit.
De Weled. H.H.
H. HEYMAN, Minister van Nijverheid, Arbeid en maatschappelijke
voorzorg.
Burggraaf P. POULLET, Staatsminister.
H. VERWILGHEN, gouverneur der provincie Limburg.
KAMIEL HUYSMANS, oud-minister van Wetenschappen en Kunsten.
FRANS VAN CAUWELAERT, burgemeester der stad Antwerpen.
ALBERT NOBELS, lid der Bestendige Deputatie der provincie
Antwerpen, voorzitter der provinciale Commissie van Openbare
Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde.
DR. C. DE BRUYNE, Rector der Universiteit van Gent.
MGR. DR. ARIËNS, Amersoort.
DR. GERARD BROM, hoogleeraar, Nijmegen.
M. POL DE MONT, letterkundige, Antwerpen.
M. LIEVEN GEVAERT. nijveraar, Antwerpen.
DR. HELSEN, burgemeester van Broechem.
DR. J. HOOGVELD, hoogleeraar, Nijmegen.
Z.E.H. Dr. JACOBS, bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie, Boom.
Z.E.H. DR. MOLKENBOER, hoogleeraar, Nijmegen.
Z.E.H. KANUNNIK DR. J. MUYLDERMANS, lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Mechelen.
M.H. PERSIJN, notaris, Wijnghene.
DR. MAURITS SABBE, conservator van het Plantin-Moretus Museum, lid der
Kon. Vl. Academie, Antwerpen.
De Heer en Mevrouw STEENHOFF-SMULDERS, letterkundigen, Baarn.
M.A. VAN AUTRYVE, Eere-Algemeen Bestuurder bij het Ministerie van Kunsten
en Wetenschappen, St. Pieters-Jette.
M. VAN POTTELBERGHE, burgemeester van Wachtebeke.
M.J. VERCOULLIE, eere-hoogleeraar, lid der Kon. Vl. Academie, Gent.
DR. A. VERMEYLEN, hoogleeraar, lid der Kon. Vl. Academie, Brussel.
Z.E.H. CYRIEL VERSCHAEVE, letterkundige, Alveringhem.

Het comiteit.
DR. ALLAEYS, Antwerpen.
E.H.J. BAERS, Voorzitter van het Algemeen Verbond van Katholieke Boekerijen.
DR. BAUER, docent bij de Universiteit te Gent.
DR. E. CLAES, letterkundige, Brussel.
M.J.L. CUSTERS, voorzitter van het Algemeen Katholiek Studentenverbond,
Leuven.
DR. F. DAELS, hoogleeraar, lid der Kon. Vlaamsche Academie, Gent.
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M. EM. DE BOM, letterkundige, Antwerpen.
E.H.J. DE COCK, letterkundige, Roosendaal.
DR. FR. DE HOVRE, Hoofdopsteller van het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift,
Gent.
M. ACHIEL DENYS, Roeselaere.
Mej. L. DE SCHUTTER, bestuurster der St. Lutgardisschool, Antwerpen.
E.H.J. DE VOGHT, letterkundige, Rethy.
Mevrouw Weduwe L. DOSFEL-TIJSMANS, voorzitster van den Landsbond der
K. Vl. Meisjes, Dendermonde.
Mej. L. DUYCKERS, letterkundige, Antwerpen.
DR. J. GOOSSENAERTS, secretaris der Vlaamsche Philologencongressen, Gent.
M.P. KENIS, secretaris der Vl. Vereeniging van Letterkundigen, Brussel.
M.M. LAUWEREIJS, voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Antwerpen.
DR. S. LINDEKENS, letterkundige, Cortessem.
M. WIES MOENS, letterkundige, St. Gillis-Denderm nde.
M.J. MULS, lid der Kon. Vlaamsche Academie, Antwerpen.
E.H. NULENS, pastoor te Diepenbeek.
Mevrouw L. NUYENS-DE ROOVER, Antwerpen,
E.P. PAUWELS, prior van het Dominikanenklooster, Antwerpen.
M. PROSPER THUYSBAERT, notaris, Lokeren.
M. FELIX TIMMERMANS, letterkundige, Lier.
M. TOUSSAINT VAN BOELAERE, letterkundige, Brussel.
M.A. VAN CAUWELAERT, letterkundige, Antwerpen.
M. ANTON VAN DE VELDE, letterkundige, Antwerpen.
DR. H. VAN DE WEERD, docent bij de Universiteit te Gent.
M.G. VAN DEN EYNDE, afgevaardigde der Hoogstudenten, Gent.
E.H.M. VAN HOECK, letterkundige, Antwerpen.
DR. A. VAN HUFFELEN, voorzitter van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschool-Uitbreiding, Antwerpen.
DR. J. VAN MIERLO, lid der Kon. Vlaamsche Academie, Antwerpen.
M. DIRK VAN SINA, letterkundige, Wuestwezel.
M. BERNARD VERHOEVEN, letterkundige, Arnhem.
M.E. VERMEULEN, letterkundige, Hooglede.
Mej. MARIA VERSTRAETEN, secretaresse der Hoogeschool voor Vrouwen,
Antwerpen.
E.H. ALOIS WALGRAVE, letterkundige, lid der Kon. Vl. Academie, Vollezeele.
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Programma van het huldebetoon.
Het inlichtend comiteit wil aan de feestelijkheid een zoo algemeen mogelijk karakakter
geven. Het rekent daarom ook op de medewerking en de aanwezigheid van allen die
ook met deze viering simpathiseeren. Om aan de vrienden en bewonderaars van den
feesteling, die niet het banket bijwonen, gelegenheid te geven Dr. Persijn hunne
hulde te brengen zal eene
FEESTZITTING
plaats hebben op Zondag 9 September,
te 11 uur. in een nader u te duiden zaal te
Antwerpen.
Daar zal Meester Jozef MULS, in een
feestrede de verdiensten en de loopbaan
van den gevierden criticus uiteen zetten.
Dr. Maurits SABBE, conservator van het
Plantin-Moretus Museum zal zich bij
deze hulde aansluiten.
Dr. Gerard BROM, hoogleeraar te
Nymegen, zal Dr. Persijn de hulde
brengen van Noord Nederland.
Mevr. Wwe L. DOSFEL zal als
afgevaardigde van de oudleerlingen van
Dr. Persijn insgelijks het woord voeren.
Daarop zal dan den jubilaris zijn
borstbeeld worden aangeboden,
gebeeldhouwd door den heer Ernest
WIJNANTS van Mechelen.
BANKET.
Te half twee zal door de inschrijvers een
banket worden aangeboden aan Dr.
Persijn, in de zaal De Boeck,
Aerenbergstraat, Antwerpen.
Daarover volgen later meer
bijzonderheden.
DE INSCHRIJVINGEN.
a) Het bedrag der inschrijving is vrij. Wie
inschrijft voor een minimumbedrag van
25 franken heeft recht op het
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FEESTALBUM dat na de viering zal
uitgegeven worden en zal bevatten: de
namenlijst der inschrijvers, een verslag
over de viering, de tekst der feestrede en
een foto van het borstbeeld.
b) Zij die inschrijven voor ten minste 50
franken, ontvangen: het feestalbum en
een houtsnede met portret van Dr. Persijn
door den heer Ed. PELLENS.
STORTINGEN.
De inschrijvers worden verzocht te
storten op de postcheckrekening van den
heer DR. J. UYTTERHOEVEN, Helmstraat,
142, Borgerhout-Antwerpen, Nummer
113.101.
DANKMIS.
Op initiatief van de Vereeniging ‘De
Pelgrim’ wordt een dakmis opgedragen
ter gelegenheid van Dr. Persijn's vijftigste
verjaring, in de St. Lutgardiskapel,
Gerardstraat, St. Lutgardisschool, te 9
u. 30.
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[Vervolg Ibsen te Rome]
(Is gerestaureerd, 9 Nov. 1865. L. Hansen, bibliothecaris).
‘27 Nov. 1865. Stel voor de groote kaart van den Kerkelijken Staat zoo spoedig
mogelijk aan te koopen en ze in de vergaderzaal op te hangen.’
(Aangekocht 19 Dec. 1865. De bibliothecaris).
Teekenend vooral is zijn ijver om voor de leeszaal de ‘Osservatore Romano’ aan
te krijgen. Het abonnement werd genomen op 1 Dec. 1865; maar plots verdween het
blad weer aanvang 1868:
7 Maart, 1868. ‘Ondergeteekende wenscht uitleg over het feit dat, tot zijn
bevreemding, de “Osservatore Romano” weer is afgezegd. Een in Rome uit openbare
middelen ondersteund genootschap moet steeds een Roomsch dagblad hebben; in
elk geval is het onbehoorlijk, de hier woonachtige Scandinaviërs te verwijzen naar
de Duitsche “Kunstlerkneipen”, zoo zij over de gebeurtenissen van den dag zich
wenschen in te lichten.’
(Het bestuur wijst er op dat de ‘Osservatore Romano’ moeilijk kon aangehouden
worden, wegens zijn politieke berichten, in den tijd der Romeinsche onlusten, en
keurt de uitdrukking ‘Kunstlerkneipen’ af waar ‘cafés’ bedoeld zijn).
10 Maart 1868. ‘Ik sta er op dat “L'Osservatore Romano” weer zou worden
aangeschaft. De opzegging van het blad was een domheid, zoowel als het
bovenstaande antwoord van het bestuur. Ik wend mij tot de heeren Bergsoe en
Bjoreson om het blad onmiddellijk weer in de leeszaal te krijgen. Zooniet zal ik,
saam met nog andere ontevredenen, van mijn recht, volgens de statuten, gebruik
maken, en oproeping van een algemeene vergadering eischen.’
(Het Bestuur verklaart zich bereid ‘L'Osservatore Romano’ weer in de leeszaal
op te nemen, maar protesteert tegen den toon van de klacht.)(1)
Toen de Lente daar was ging Ibsen weer op Bohemerstocht:
‘Hier is het een wonderland, schoon als een sprookje. Ik beschik over arbeidslust
en over kracht, genoeg om beren te vellen.
Over Rome kan men onmogelijk schrijven, vooral als men het, zooals ik, kent van
binnen en van buiten. Het grootste deel van den Kerkelijken Staat heb ik op
verschillende tijden doorwandeld te voet, den ransel op den rug. Het rooversgilde is
niet zoo gevaarlijk als men zich dat bij ons voorstelt!’

(1) Zie verder ‘H. Ibsen's Nachgelassene Schriften’ 1, blz. 181-182.
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De zomer van 1866 bracht voor Ibsen en de zijnen Frascati aan de beurt:(1)
‘Mijn vrouw laat U en uw vrouw hartelijk groeten. Het gaat ons bijzonder goed;
wij hebben natuurlijk in deze heete zomermaanden, nu de scirocco verpestend over
de Campagna blaast, Rome verlaten. Wij leven hier buiten, in Frascati, hoog op de
Albijnsche bergen. Wij wonen in een paleis van den ouden adel, Palazzo Gratiosi,
schitterend en goedkoop. Frascati ligt onderaan het oude Tusculum, waar Cicero zijn
prachtige villa had en zijn Tusculaansche brieven schreef. De puinen van de villa
staan er nog: zijn kleine schouwburg, vermoedelijk hetzelfde lokaal dat hij zijn
“schola” noemt, en waar hij voor een uitgelezen kring van gasten placht voor te
dragen, staat bijna onbeschadigd. Hier boven te zitten, in het avonduur, is
onbeschrijfelijk schoon - tweeduizend voet boven den zeespiegel, met ruim vergezicht
op de Middellandsche Zee, de Campagna en Rome. Het heele bergachtige
Sabijnenland met de Apenijnen ligt naar het Oosten toe, en naar het Zuiden heen
rijzen op de grenzen van het Napolitaansche de Volkische bergen. Van uit de ramen
mijner werkkamer zie ik in de uiterste verte den Soracte vereenzaamd en heerlijk uit
de onmeetlijke vlakte opstijgen. Kortom, waarheen gij u ook wenden wilt, het is
alsof ge over een slachtveld schouwt, waar de wereldgeschiedenis haar voornaamsten
slag heeft gestreden’.(2)
Reeds in 1866 waagde zich John Grieg, de broer van den musicus, aan een Duitsche
vertaling der ‘Medestanders’ in verzen. Maar hij vond geen uitgever.
Ibsen dankte hem voor de vriendelijke poging:
‘Het is mij natuurlijk aangenaam dat mijn werk vertaald wordt... Bij ons in
Noorwegen moet de poëzie voortaan een anderen weg inslaan, helaas: onze historische
herinneringen wakker te roepen, heeft voor het oogenblik niet de bindende
noodwendigheid van innerlijke waarheid. Wat in de laatste twee, drie jaar bij ons is
voorgevallen - of juister: wat niet is voorgevallen, bewijst genoeg dat de Noren van
den huidigen dag en die van onzen machtigen voortijd niets meer met elkander
gemeen hebben dan de Grieksche zeeroovers van heden met die ouden, die moed en
geloof en wil, en daarom ook de goden in hun rijen hadden. Nu, mogelijk wordt het
nog eenmaal dag, maar, naar ik meen, hebben wij vooralsnog thuis wat anders te
doen’.(3)

(1) Ibsen aan M. Birkeland, Rome, 4 Mei, 1866.
(2) Ibsen aan Paul Botten-Hansen, Frascati, 22 Juli 1866.
(3) Ibsen aan John Grieg, 22 Maart 1866.
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Met October 1866 was hij uit Frascati in Rome terug. ‘Veel on-, rust en spanning
hier. De Keizerin van Mexiko(1) is hier aangekomen en heeft haar verstand verloren.
Het vreemdenlegioen is binnengerukt, en, naar het heet, zal de Fransche bezetting
nog vóór Kerstmis vertrekken. Breekt de omwenteling uit, dan denken wij voor
eenige dagen proviand op te doen, en ons op te sluiten tot het ergste voorbij is; de
Pauselijken zullen niet lang tegenstand bieden.’(2)
Inderdaad: uit de Pruisische overwinning op Oostenrijk, te Sadowa, raapten de
Italianen, die toch te Custozza verslagen waren, niets anders dan voordeel. Ze kregen
Venetië en het Veneto. En al werd het jaar daarop Garibaldi door de Zouaven te
Mentana verslagen, het lot van de Pauselijke Staten teekende zich ál duidelijker af
in de plannen van den stoutmoedigen leider en in de ziel van het geestdriftige volk,
- tot Ibsen's ontsteltenis en verontwaardiging. Want zoo ver mocht het voor hem,
den hartstochtelijken Italia-una-man, toch niet komen: Rome moest, onder een
vaderlijken Paus, cosmopolitisch blijven. De leer van den Stedehouder van Christus
kon dezen denker, die zoogezegd alles wikte en woog, niemendal schelen. Maar hij
wenschte, voor zijn vrije gedachte, ook vrije beweging. En die vond hij, nu de Staat
met censuur voor de denkwijze en belasting voor 't bezit weer albemoeier werd,
nergens zoo ruim als in het Rome van den Paus.
In den winter van 66 op 67 werden weer de voorstudiën voor ‘Julianus Apostata’
aangevat. Bijna zoo druk als in de Scandinaafsche club, met haar 1500 boekdeelen,
zat hij in de Duitsche Bibliotheek op het Kapitool de oude Kerkgeschiedenis en de
Vaders te bestudeeren. In Duitsche vertaling las hij daar Chrysostomus, Gregorius
van Nazianze, Gregorius van Nyssa, Theodoretus, Zozimus, Libanius, Eunapius,
Philostorgius enz., en dan, naast Neander, ook nog de Broglie, Pfiel, Joh. Auer,
Arnold, Ullmann...
Maar met al dat lezen bleef toch het scheppen uit - en nog jaren zal 't uitblijven,
ofschoon iedereen telkens dacht: ‘Nu komt het’ - ook in 't Noorden, waar hem immers
de ‘Koninklijke Noorsche Maatschappij voor Wetenschappen’, te Drontheim, den
30en April 1866 honderd speciesdaalders had toebedeeld ‘als toelage voor een verblijf
te Rome met het doel een aangevangen drama te voltooien, waarvan de stof is gehaald
uit de Romeinsche Geschiedenis.’ Daar verscheen in-

(1) Onze Belgische prinses Charlotte.
(2) Ibsen aan M. Birkeland, 5 Oct. 1866.
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tusschen Carsten Hauch met zijn drama: ‘Julianus de Afvallige’. Ibsen las het niet,
om zijn eigen opvattingen gaaf te houden. Daarbij, in het dichtershoofd woelden
andere dingen: na de geniale strakheid van ‘Brand’ de even geniale ongebondenheid
van ‘Peer Gynt’; en met eenzelfde vertigovaart van arbeidslust en scheppingskracht
- iets eenigs in Ibsen's leven.
Met Mei 1867 toog hij weer met de zijnen er uit, en nam zijn intrek op Ischia, villa
Pisani, Casamicciola.
‘De hitte steeg menigmaal tot 30 graden Reaumur. Men moet sterk zijn zooals,
God zij dank, ik het ben, om met goed humeur te kunnen arbeiden.’(1)
Maar half Augustus werd het ook de Ibsen's te bar, en gingen ze het in Sorrente
beproeven.
‘Met Suzanna en met Sigurd gaat het goed. De koorts was na weinige dagen
gelukkig geweken. Beiden loopen veel in de bergen rond, terwijl ik aan 't werk zit.
Nu blijft ons nog Pompei en het museum in Napels te zien.’(2)
Ze bleven steeds langs de Zuidzijde van de Napelsche golf, om, onder allerlei
manoeuvers, aan de cholera te ontsnappen. Zoo deed ook V. Bergsoe, de Deensche
romanschrijver, die daar met de zijnen omzwierf, en in zijn bangheid, af en toe bij
Ibsen om opbeuring kwam en om moed. Bedenk maar: op Ischia de aardbevingen,
in Napels de cholera, in de omgeving van Sorrente de roovers. En geen middel om
den terugkeer te aanvaarden vanwege de Garibaldisten, die overal de spoorlijnen
hadden opgebroken!
Half September was Ibsen klaar en ging het ‘Peer Gynt’ - manuscript naar Hegel.
‘En nu terug naar het lieve Rome. Het zou me zoo leed doen als de politiek en
dergelijke domheid ook daar kwamen huishouden; maar vroeg of laat zal dit
geschieden... De Kerkelijke Staat is, zooals gij weet, in oproer, en wij willen wel een
beetje van die dingen meemaken.’(3)
Ondanks al het gewemel en geschitter van detail-schoonheden had zelfs de groote
‘Brand’-apostel Brandes bezwaren tegen de Peer Gyntsche grilligheid. Het vierde
bedrijf vond hij beneden peil. Maar Ibsen zelf waarschuwde Brandes tegen
Academie-kritiek:
‘Ik buig mij natuurlijk voor de wetten der schoonheid; maar om

(1) Ibsen aan Fr. Hegel, 8 Aug. 1867.
(2) Ibsen aan Magd. Thoresen, Sorrente, 15 Oct. 1867.
(3) Ibsen aan Magdalena Thoresen, 15 Oct. 1867.
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haar overgeleverde elementen bekommer ik mij niet. Gij voert Michelangelo aan;
naar mijn meening heeft niemand meer tegen de schoonheidsoverleveringen gezondigd
dan juist hij; maar hij steekt vol karakter. Rafaël's kunst heeft mij eigenlijk nooit
verwarmd: zijn gestalten hooren thuis in den tijd vóór den zondeval - ook heeft over
't geheel de Zuiderling een andere aesthetiek dan wij. Hij wil het formeel-schoone.
Voor ons kan zelfs het formeel-onschoone schoon zijn, krachtens de waarheid die
er in steekt.’(1)

VI.
Zoo stilletjes-aan dacht Ibsen, na vier jaar verblijf in Italië, over een terugkeer naar
't Noorden. Zijn Bohemersaard voelde dat klimaatverandering noodig was; maar hij
zag er toch vreeselijk tegen op. ‘Hoe het mogelijk zal zijn, buiten Italië te leven, en
vóór alles, hoe het mogelijk zijn zal, in Christiania te leven, dat begrijp ik eenvoudig
niet! Het beste wat ons land zou kunnen overkomen zou zijn een groot nationaal
ongeluk. Kan men het niet doorstaan, dan heeft men geen recht om te leven.’(2)
Zijn laatste winter te Rome, die van 1867 op '68, bracht hij zeer teruggetrokken
door. Zelden ging hij nog naar de Scandinaafsche club. Het meest en het liefst hield
hij zich bezig met de opvoeding van kleinen Sigurd, die nu straks negen jaar werd,
en vlot zijn Noorsch en zijn Italiaansch lezen en spreken en schrijven kon. En dan
steeds de voorstudie voor ‘Julianus’: Dagen aan één stuk kon hij verslonden zitten
in Neander's ‘Kirchengeschichte’, zoodat hij niet onaardig op de hoogte geraakte
van het Gnosticisme, het Manichaeisme en het Neo-Platonisme. Naarmate hij zich
inwerkte in de oude ketterijen, slonk steeds meer zijn eigen bloedarm Christendom,
en van de geweldige voorbereidselen voor het Vatikaansche Concilie in vergaderzalen
en bibliotheken zag deze aandachtige bespeurder en bespieder zijner omgeving
heelemaal niets. Alleen hoorde hij van de opnieuw verschenen Fransche bezetting
in Rome, dat de dagen der Eeuwige Stad politisch geteld waren... En de Noorsche
kolos, vrijdenker Ibsen, verliet Rome den 14en Mei 1868, vijf maanden vóór de
Nederlandsche kolos, priester Schaepman, Rome binnentrad.

(1) Ibsen aan G. Brandes, Dresden, 15 Juli 1869.
(2) Ibsen aan Magd. Thoreson, Rome, 31 Maart 1868.
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Het ontstaan van de Middelnederlandsche Letterkunde(1).
door Dr. J. Van Mierlo J.S.
Van alle geschiedkundige problemen zijn die van oorsprong de belangrijkste.
Daarheen gaat bij voorkeur de weetgierigheid van den geleerde. Dat is het ook, wat
ons bij het begin van onze Middelnederlandsche letterkunde zoo bizonder boeien
kan.
Lag de akker van de Dietsche kunst dan braak, toen Hendrik van Veldeke in de
tweede helft der twaalfde eeuw voor het eerst in onze gewesten optrad? Heeft de
Fransche kunst hier eerst het zaad moeten uitstrooien, alvorens de velden konden
rijpen voor een oogst, die dan weinig meer dan uitheemsche vruchten gedragen heeft?
Wij zouden er hier reeds op kunnen wijzen, hoe weinig waarschijnlijk dit moet heeten.
Want de kunst van Veldeke is werkelijk niet die van een beginneling. Geen stamelende
klanken zijn het meer, die hij uitbrengt. En langs de boorden van den Rijn zal hij
begroet worden als de voortreffelijke heraut van iets geheel nieuws, dat ook daar de
kunst van de grootsten tot frisch-krachtig leven opvoeren zal. Men heeft Veldeke
langs Duitschland óm wel eens willen verklaren. Dat is n.o.m. niet wel mogelijk:
omdat hij daar stond op het uiteinde van een lijn, die over zoo ijverige kunstcentra
liep, als toen Straatsburg en Keulen reeds waren, waar men hem dan ook zou zijn
voorafgegaan. Maar reeds met zijn Servatius is hij in 't volle bezit van zijn techniek
en van zijn kunst. En in zijn minneliederen huldigt hij een opvatting van de Minne,
die tot dus ver aan den Rijn totaal onbekend was; in geest, opvatting en uitvoering
is die ook eng verwant met de Romaansche, nog wel eerder met die van het Noorden
dan van het Zuiden. Dat Veldeke met zijn kunst naar Duitschland gekeerd staat, is
eenvoudig omdat het Luiksche, met zijn keizerlijke kerkinrichting, nog in enge
samenhoorigheid bij het Duitsche Keizerrijk was aange-

(1) Daar ik de hier aangeraakte opvattingen uitvoeriger behandel in mijne nu pas verschenen
Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde, onthoud ik mij hier van
alle verdere literatuuropgave en verwijs daarvoor naar dit werk.
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sloten. Langs Vlaanderen en Brabant om is die kunst tot hem gekomen, waardoor
hij dien invloed op de Duitsche kunst kon uitoefenen, die hem door Rudolf von Ems,
Gottfried von Strassburg, enz. wordt toegekend.
Trouwens met zulk een vaardige verstechniek, zulk een zekere kunstopvatting,
die zich nog wel zóó veelzijdig uitspreekt als hier: in de uitvoerige heiligenlegende,
in den klassieken kunstroman, in de zoo gansch bijzondere, verfijnde Minnelyriek,
begint een literatuur wel niet. En van een tasten naar den weg, van een zoeken in de
uiting, van een nog onbeholpen hanteeren van taal en vers kan er bij Veldeke geen
sprake meer zijn. Hij is reeds een volle, rijke, zelf-bewuste kunstenaar. En hoe
toevallig ook weer zijn ons zijn werken niet bewaard gebleven! Van zijn Servatius,
behalve enkele eerst vóór enkele jaren ontdekte fragmenten, slechts een laat
handschrift! Van zijn Eneit en zijn minnelyriek slechts omzettingen in 't Thuringisch,
zoodat sommigen er nog aan twijfelen, of hij wel oorspronkelijk in 't Limburgsche
Dietsch zou hebben gedicht.
Zooals Veldeke hier met zijn kunst de Duitsche voorafgaat en opwekt, zoo zal
nog op een ander gebied, dat van de mystieke kunst, naar het getuigenis zelf van een
Duitsch tijdgenoot van 1250, Brabant enkele jaren later ook weer het voorbeeld
geven.
Nog op veel andere feiten zouden wij kunnen wijzen, die ons toelaten reeds in
Veldeke's tijd in Brabant, in Vlaanderen voornamelijk, tot het bestaan van een
ontwikkelde kunst te besluiten. Doch laten wij die van het begin af even opsporen,
om dan tot een klaarder inzicht in de literatuur die in de twaalfde eeuw ontstaat, te
geraken. Want niet toen werd eerst de Dietsche woordkunst geschapen: zij werd
alleen op andere, nieuwe banen afgeleid.
*

**

Van de vijfde eeuw af ten minste hebben de Germanen de kunst van het woord
beoefend. Bijzonder in twee groote dichtsoorten: het loflied, meer historisch en
geboren uit de onmiddellijke werkelijkheid; het heldenlied, met zijn meer menschelijk
gebeuren, waarin de held niet zoo zeer als vorst of leider optreedt dan wel als mensch,
op wien, in tragisch conflict, de verplichting ligt van de wraak: over eigen bloed en
stam, over eigen heirgezel of levensgenoot; waarin hij gewoonlijk zegeviert, doch
niet dan op de puinhoopen van zich zelven. Die kunst hebben de zegevierende Franken
ook in onze gewesten met hunne komst mee-
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gebracht. Aan hen komt wel een groot aandeel toe in den opbouw der heldenstof:
meer dan één heldenlied moet bij hen zijn ontstaan. Zij waren ook de machtigste
Germaansche stam geworden. De tragische gebeurtenissen in de familie der
Merowingers leverden ruimschoots stof tot zulke poëzie, waardoor dan ook de liederen
van Frankischen oorsprong een beeld van woestheid en trouweloosheid bieden. Steeds
duidelijker komt men tot het inzicht, dat niet alleen de Wolfdietrich-stof haar
oorsprong hier heeft gehad, maar dat ook de Siegfried-stof, niet in de mythologie,
doch in de geschiedenis der Merowingers moet worden gezocht, en dat eveneens de
Franken het eerst van den ondergang der Burgonden moeten hebben gezongen.
Ook al vroeg zal hier Ermanarich zijn bekend geweest, daar van oudsher zijne arx
imperii bij Gent gelocalizeerd werd en de Reinaert daar Ermanrich's schat nog legt.
Men weet, dat de groote Carlemagne, wien zijn Frankisch zoo na aan het hart lag,
een verzameling van antiquissima carmina over Frankische vorsten en grooten heeft
laten aanleggen: geen louter historische liederen, veeleer heldenliederen. Nog
onbekend, althans door mij nergens aangetroffen, is een kostbaar getuigenis van
bisschop Radboud van Utrecht, uit c. 900, in zijn homilie over den H. Libuinus: ‘Het
gebeurt dikwijls, zegt hij, dat bij feestmalen de aanzittenden behagen scheppen in
fabelachtige verhalen en dat een honger naar verdichtselen den met spijs overladen
geest kwelt... Wie dan tijd of lust heeft om naar die monsterachtige fabelen
(monstruosis fabulis) te luisteren, moge zich op dien waanzin van dichters
(deliramenta poetarum) toeleggen, die zóó zeer door de verlokkelijke verbeeldingen
van hun verzinsels, (praestigiosis figmentorum imaginationibus) van streek worden
gebracht, dat ze zelf, wat ze soms zelf beleden valsch te zijn, niet eens meer als valsch
erkennen.(1) Duidelijk wordt hier een rijke literatuur van helden-liederen in de volkstaal
verondersteld. Deze plaats, die ook, nog meer zelfs, geldt voor vroegere tijden, geeft
een treffend beeld van de rol der dichtkunst in het toenmalige leven; ze is van des te
grooter belang, daar ze rechtstreeks geldt voor onze gewesten: zij is als een baken,
die geheel die tijden, naar voren en naar achter, van onze Oud-nederlandsche kunst
helder belicht; zij verbindt de toestanden te onzent met de Angelsaksische in Engeland,
waar Alcuinus een honderd jaren vroeger een soortgelijke vermaning tegen de carmina
gentilium

(1) Uitvoeriger wordt de beteekenis van dit getuigenis door mij in 't licht gesteld in een opstel
Over Oud-Nederlandsche dichtkunst in de IXo en Xo eeuwen in Versl. en Meded. der Koninkl.
VI. Academie 1927.
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liederen over heidensche helden, aan den bisschop van Lindesfarne zond.
*

**

Hoe intusschen deze literatuur van helden-liederen den weg naar het epos opgaat,
kunnen wij elders, op Germaansch taalgebied, waarnemen. Met het christendom
bloeit bij de monniken de bijbelpoëzie op, 't eerst in Engeland bij de Angel-Saksen.
Ook met de Oud-romeinsche beschaving zijn de monniken vooral in enger aanraking
gekomen. In navolging van de langer-verhalende epische poëzie, in 't bijzonder van
Vergilius, waagde het in de VIIIe eeuw, waarschijnlijk een geestelijke, uit een paar
dier heldenliederen, helaas niet van de beste, een wereldlijk, germaansch epos te
vervaardigen, Beowulf. Niet organisch derhalve is dit uit de heldenliederen gegroeid.
Maar naar aanleiding van de bijbelsche epiek met de epische, van de latijnsche kunst
afgeleerde, procédés: met beschrijvingen, uitvoerige verhalen, inlasschingen van
andere liederen en feiten, terugblikken, enz. door één enkel dichter bewerkt. Deze
Angel-Saks dichtte nog in de volkstaal. Met de overheersching van het Latijn gebeurde
dit later in de taal van Rome: zoo de verloren latijnsche Nibelungen; zoo het
Walthariuslied: werken van enkelingen, van geleerden, met gebruikmaking van
heldenliederen in de volkstaal en met de epische techniek. Zoo geraakte het heldenlied
op weg naar het epos.
Toch is het ras der heldendichters niet uitgestorven. Zooals de scop verbleef aan
het hof van zijn heer of hem vergezelde bij zijn tochten, zoo volgt zijn nazaat nog
zijn Frankische vorsten op hunne oorlogen; bij de Merowingers, bij de Karolingers,
als nog in de Xe eeuw de soldat-trouvère Bertolai in Raoul de Cambrai, als nog
Turold in de Chanson de Roland.
Zij zongen oorspronkelijk wel, en nog langen tijd, in het Frankisch; zoodat in het
latere Fransche epos de herinneringen uit den oudsten tijd, dien der Merowingers,
tamelijk zeldzaam zullen zijn; terwijl in ons Frankisch epos men liefst nog
herinneringen uit die vroegste tijden heeft bewerkt. Doch naarmate de romanizeering
van de Franken doordrong (die lang geen voltrokken feit was bij de eeden van
Straatsburg waaraan een te ruime beteekenis wordt gehecht), zal ook steeds meer in
't romaansch gezongen worden.
Doch de scop, al te dikwijls aan het hof verdrongen door den la-
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tijnschen dichter, daalde nu af tot het volk of trad op onder de monniken, hoewel die
ook liefst in 't Latijn schreven. Het heldenlied werd heiligenlied: het lied van Gods
helden. Daarnaast weerklonken de oude liederen, of werden nieuwe gedicht, op
nieuwe gebeurtenissen, nieuwe helden, die de bewondering der zangers, of ook hun
wrok en haat, hun spot en wrevel hadden opgewekt. En menig lied eerst in de XVe
eeuw opgeteekend reikt, wat de kern betreft, nog ver terug in het grijze heidendom.
Heldenlied, reeds meer heiligenlied, historisch lied geworden, is het nog bewaarde
Ludwigslied, waarin bijna een halve eeuw na de eeden van Straatsburg een Fransche
overwinning nog door een Frankisch lied bezongen wordt.
Het Latijn was ook de taal der geleerdheid en der kultuur geworden. De volkstaal
vond slechts karige waardeering; bijzonder nadat Lodewijk de Vrome, uit vrees voor
het heidendom, het nationalisme schijnt te hebben tegengewerkt; behalve buiten de
grenzen van zijn paleizen, waar de literatuur in de volkstaal werd aangemoedigd,
om de nog meer heidensche bevolking te bekeren: waardoor aan den Rijn in de IXe
eeuw een nationale literatuur ontstond, terwijl elders de latijnsche werd bevorderd.
In het Latijn was het dan ook dat oude heldenliederen het eerst tot epische gedichten
werden uitgewerkt.
Met den opbloei van het godsdienstig leven in de Xe eeuw, volgt in de XIe en
XIIe een opbloei der beschaving. Frankrijk treedt nu voorop; door de stijgende macht
der Kapetingers werd hier de verbrokkelende feodaliteit het eerst overwonnen: de
godsdienstige hervormingspogingen vonden hier vooral steun; het middelpunt van
het godsdienstig leven wordt naar hier verlegd; hier ontwikkelt zich de kerkelijke
wetenschap. Doch ook de Oudheid wordt met geestdrift bestudeerd. De Renaissance,
onder Karel den Groote opgewekt, komt tot haar volle ontplooiing. In deze
beschavingsomstandigheden neemt de literatuur in de volkstaal ook een hooge vlucht.
Bij de joculatores sluiten zich steeds meer aan de onder invloed van de Romeinsche
oudheid gevormde klerken, zij die niet tot den geestelijken stand geraken. Zoo komt
daar in de XIIe eeuw een heele epische literatuur op. De vroegere liederen,
voortzetting en ontwikkeling der Germaansche lof- en heldenliederen, werden nu,
ongeveer zooals de Beowulf, zooals de eerste Latijnsche epen, als het Walthariuslied,
in hunne verhalende bestanddeelen uitgebreid, met inlassching van meer dramatische
gebeurtenissen, met eigen gevonden of van elders overgenomen feiten, redevoeringen,
episoden, personen,
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beraadslagingen, enz. die verwikkeling brachten, met epische concentratie, welke
trouwens reeds in die liederen lag, met navolging en aanwending van al de
kunstprocédés der Latijnsche epiek, tot ware epische gedichten, niet meer in 't Latijn,
maar in de moedertaal, verwerkt, door de scheppende vaardigheid van steeds nieuwe
dichters, die nu ook in Rome's kunst, de eenen meer de anderen minder, ingewijd,
voor hun eigen taal, voor hun eigen helden en volk de lauweren der schoonheid
wilden veroveren.
*

**

Maar wat nu te onzent?
Bernlef, de Fries, die op het einde der VIIIe eeuw toevallig vermeld wordt in het
leven van den H. Liudger, die bij het volk de daden der oude Friezen en de oorlogen
hunner koningen onder harpbegeleiding bezong, de scop met de lof-, of beter wellicht
met de heldenliederen staat niet alleen. Hij verblijft niet bij het hof of bij de legers;
hij gaat om met het volk. Wel te midden van anderen, wier fabelen en verdichtselen
een goede eeuw later door bisschop Radboud zullen gebrandmerkt worden; want
niet eerst in de XIIIe eeuw, reeds in de IXe, komt verzet tegen de deliramenta
poetarum.
Echter steeds meer treedt de vroegere hofdichter af. De latijnsche dichters, de
geestelijken, hebben hem verdrongen, De poëzie in de volkstaal geraakt in de handen
van rondreizende zangers, waardoor zij haar vroeger aanzien verliest. Onder het
rondreizende diet verschijnt nu ook de drager van de oude liederen, in steeds nieuwe
en veranderde uitgaven, de maker van nieuwe gelegenheidsverzen, nieuwsjes en
anecdoten, spotliederen op politieke gebeurtenissen, grappen, enz., met een
gemakkelijke kunst, van staande rijmen (want ook het stafrijm heeft plaats gemaakt
vóór het eindrijm), en voor de hand liggende formulen. Menig groote is zoo de held
van een of ander lied geworden. Dat daarin het loflied, in gewijzigden vorm, het
heldenlied, met zijn meer menschelijk gebeuren, zij het ook sterk ontaard,
voortleefden, hoeft geen betoog. En naast de volksdichters grepen ook wel
geestelijken, ook wel verwanten met de oude hofdichters, nog soldats-trouvères, naar
de harp, om een of ander groote gebeurtenis te bezingen, waarvan zij getuigen waren
geweest. En de paleizen der grooten, der edellieden of geestelijken, de abdijen zelfs,
ontvingen hen nog wel en luisterden naar hun lied, niet meer over de helden uit de
volkverhuizing, maar over Gods helden om
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Carlemagne, in den strijd der vijanden tegen het christendom en van het nieuwe
leven, de heidenen, de Turken, de Noormannen. En zooals het heldenlied naast het
loflied eens heerschte, zoo werd ook het historisch lied meermaals tot een zuiver
menschelijk lied van leed en wraak, van hartstocht en strijd; ficties, fabelen, die
weerspraak uitlokten, als ze meer boeiden dan de levens van heiligen, bij de dienaren
der Kerk.
Vermelding van zulke speellieden en van hunne cantilenen treffen wij nog wel aan
in Latijnsche kronieken en schrijvers. Meestal in Vlaanderen, in 't Utrechtsche en in
't Luiksche, dat toen nog steeds, tot in de XIIe eeuw en la ter, sterk onder Frankischen
invloed stond. Het derde deel der Gudrun blijkt steeds meer uit historische
gebeurtenissen te zijn ontstaan, met Gudrun-liederen uit onze gewesten tot grondslag.
De Fransche nationale epiek, die toch bij de Franken, zij het geromanizeerde Franken,
is ontstaan en elders niet heeft gebloeid, is feitelijk, wij zagen op welke wijze,
voortzetting van de Germaansche heldenpoëzie bij de Franken. Dat er in die chansons
de gestes nog veel oorspronkelijk Frankisch steekt dunkt me zeker, al zal dit steeds
moeilijk kunnen bepaald worden. Frankische liederen mogen wij vermoeden voor
herinneringen uit onze gewesten, als in de Vier Heemskinderen, Ogier van Ardennen,
Gormond en Isembart, Lohier en Malart, de Lorreinen, enz. Doch zelfs in chansons
die bij ons niet eens zijn behandeld geworden, of verloren gingen, als in Raoul de
Cambrai, met den strijd van Rolf, derden zoon van den vlaamschen graaf Boudewijn,
en diens zoon, eveneens Rolf, tegen Herbert van Vermandois; als in Couronnement
Louis op den rijksdag te Aken, in 813, mogen we oorspronkelijk Frankische zangen
veronderstellen. Er zijn verder nog andere liederen in omloop geweest, die niet in
chansons de gestes verwerkt werden; over Vlaanderen's eersten forestier, Lideric
van Buc; over den eersten vlaamschen markgraaf Arnulf, den oudere; over zijn
kleinzoon Arnulf en Boudewijn Baldzo; over Boudewijn Hapkin; over den
zwaanridder; over Sivaert, den verstooten zoon van den Hollandschen graaf Arnout,
mythische vader der Brederode's, over den Fries Odelbald, in verband gebracht met
de Tidreksage; over koning Radboud, enz. Het oudste episch lied door Bédier en zijn
school erkend, is dat van Gormond en Isembart dat, naar het getuigenis van Hariulfus,
omstreeks 1085 bij de abdij St. Riquier in Ponthieu van oudsher gezongen werd. Het
heeft betrekking op dezelfde gebeurtenis als het Ludwigslied. Was dan dit lied zelf
wel Fransch? Was het niet veeleer Frankisch? St Riquier was toen, hoewel zoo ver
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naar 't Zuiden reeds gelegen, nog een sterk-Frankische abdij, waar de Frankische
grooten hunne kinderen ter opvoeding heenzonden. En in een kataloog van de boeken
die daar in 831 aanwezig waren, wordt, te midden van allerlei Latijnsche werken,
geen enkel Fransch vermeld; wel echter, zoo vroeg, een Passio Domini in Theodisco,
dus in 't Dietsch.
Zulke oude liederen werden ook veel verwerkt in kronieken. Het zal natuurlijk steeds
een uiterst kiesche onderneming zijn vast te stellen wat onder de legendarische
gebeurtenissen daarin opgenomen alleen uit de volksoverlevering en de folklore, wat
uit liederen stamt, al kan de poëtische behandeling der stof wel oorspronkelijk
poëtische bewerking laten vermoeden. Interessante bijzonderheden bevatten de
Historia Comitum Ghisnensium van Lambertus Ardensis en de Chronica Andrensis
van Wilhelmus, uit het graafschap Wijnen nu Pas de Calais, dat in de XIIe eeuw nog
door en door Dietsch was: edelen en graven kenden weinig of geen Fransch. Graaf
Baldwin II (tweede helft der XIIe eeuw) had een rijke bibliotheek met allerlei
liefdeverhalen, waardoor hij met de nominatissimi joculatores kon wedijveren:
nenniae gentilium (heidensche liefdeverhalen) cantilenae gestatoriae, eventurae
nobilium en fabellae ignobilium. In zijn geschiedenis nu moet Lambertus meer dan
een lied daaruit hebben gebruikt: spotliederen politieke liederen, cantilenae funebres,
verhalende liederen: welke het wel eens de moeite waard zou zijn te onderzoeken
met het oog op hun belang voor de oudere literatuurgeschiedenis; wat we wel eens
hopen te kunnen doen. Aan het hof nu van zijn zoon Arnulf (einde der XIIe eeuw)
verbleven drie menestreelen, die elk hun eigen repertorium hadden. Eén van hen,
Walter de Clusa, verwant met de gravelijke familie zelf, (wie herkent in hem den
hofdichter der Germanen niet?) die in 1170 reeds een ouderling, senex, genoemd
wordt, had gedichten: de Gormondo et Ysembardo, de Tristanno et Hisolda, de
Merlino et Merchulfo, en dan de Ardentium gestis et prima Ardee constructione als
de Anglorum gestis. Voorwaar, uiterst interessante titels. En alle van Dietsche werken.
Want al is het niet met zekerheid te bepalen wat taal de andere twee menestreelen
spraken, Walter in alle geval schreef Dietsch. Dat blijkt hieruit: Lambertus verhaalt
van den vorigen graaf Baldwin, wiens rijke bibliotheek en wiens weetgierigheid en
smaak in literatuur hij had geprezen, dat hij enkele Latijnsche werken, juist over
wetenschap, had laten vertalen in 't Romaansch. Deze vermelding is het waarschijnlijk,
die tot nog toe steeds heeft doen veronderstellen, dat we hier met een romaansch hof
en met romaansche mene-
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streelen te doen hebben. Maar Lambert moet er bijvoegen dat Baldwin Romaansch
kende: in sibi notam linguam romanam; in sibi notissimam romanitatis linguam. Dus
was het romaansch zijn moedertaal zeker niet. Het romaansch was voor hem alleen
een taal die hij kende, die hij aangeleerd had, en die hij naief fier was te kennen, zeer
goed te kennen. Daarom zal zijn bibliotheek wel voornamelijk Dietsch zijn geweest,
en worden die enkele vertalingen in 't romaansch vermeld, omdat de kroniekschrijver
hem om zijn kennis van 't romaansch wilde vleien. Wij zijn namelijk in den tijd dat
de sterk opbloeiende Fransche kunst, die nu gehuld ging in het gewaad der romeinsche
geleerdheid en der kunst van de Oudheid, overal begon door te dringen en, met
achteruit-stelling van de volkskunst, bij de hoogere standen in aanzien steeg. Zoo
ook bij Baldwin. Wat verder echter in zijn kroniek van de graven van Wijnen wil
Lambertus op zeker oogenblik ook de geschiedenis van Ardea inlasschen. Hij stelt
het dan voor alsof Walter de Clusa die geschiedenis, welke deze immers in zijn
repertorium had, op zekeren avond, als het buiten onweer was, aan het hof voordroeg;
en waar hij dan spreekt over de taal waarin dit gebeurde, zegt hij duidelijk, niet meer
lingua romana, maar lingua materna. Dus in 't Dietsch. En die Walter schijnt niets
anders dan zijn moedertaal te hebben gekend: geheel zijn werk was, zoover we uit
Lambertus moeten opmaken, Dietsch. Dietsch was de moedertaal der graven, was
de taal waarin Walter dichtte.
Ook op andere gebieden treffen wij werk van dichters in de volkstaal aan: op dat van
de heiligenlegende. Het volstaat een werk over onze hagiographische literatuur als
dat van Prof. L. Van der Essen Vitae des saints mérovingiens even te doorbladeren,
om tot de overtuiging te komen, dat vele dezer heiligenlevens echte voorloopers
mogen heeten van de chansons de gestes: met vele der episçhe procédés, als dat van
de concentratie en overdracht, waardoor al die heiligen ook uit het geslacht der
hofmeiers stammen, en met de Merowingers of Karolingers in betrekking worden
gebracht; anachronismen, genealogieën, enz. Vele daarin vermelde gebeurtenissen
moeten liederen tot grondslag hebben, omdat zij klaarblijkelijk het werk zijn van de
dichterlijke verbeelding als b.v. Karel de Groote's werving om Amelberga, Gonduinus'
moord op Andegisis om Begga. Vele dezer gebeurtenissen zijn poëtisch gebouwd
en de vermelde procédés kenmerken ze als poëzie. Trouwens nog in de XIIe(1)

(1) Op het belang dezer kronieken voor onze literatuurgeschiedenis heeft P. Stracke gewezen.
Cf. mijne vermelde geschiedenis, blz. 41.
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eeuw treffen wij die dichters, uitdrukkelijk vermeld, aan bij het sterfbed van den H.
Gerlach in Limburg (einde XIIe eeuw): cantores canendi arte hominibus placere
studentes in suis cantilenis hadden diens dood bezongen, waaruit zijn
levensbeschrijving het verhaal overneemt. Die cantores behoorden tot het varende
diet, die ook zongen van Ettel, Bodelinghe's sone, en uit wier liederen Veldeke
germaansche overleveringen heeft kunnen leeren, die hun epischen vorm in het
Nibelungen-lied kregen.
Er moet zelfs een hagiographische literatuur in proza hebben bestaan. De H.
Aldegundis (VIIe eeuw) moet een autobiographie hebben geschreven, die vooral een
visioenenboek is geweest, waarschijnlijk, zoo niet zeker, in 't Frankisch. Het latijnsche
leven van den H. Trudo schijnt op een oude Frankische biographie uit het begin der
IXe eeuw te berusten; evenals het leven van den H. Gerulphus, vermoedelijk uit de
IXe eeuw, en zeker nog andere. Het leven van de H. Dimphna, uit de eerste jaren
der XIIIe eeuw, put uit vroegere dietsche bronnen, waarin motieven van
Gudrun-liederen waren verwerkt.
Van lyrische poëzie, van obscene wereldlijke liederen, maar ook van geestelijke,
van spot- en treurliederen, cantilenae funebres hooren wij ook genoeg; zoo ook van
beroemde redenaars in de volkstaal. Merkwaardig is wat Gualbertus over de oefening
in de welsprekendheid bij het volk ten tijde van Karel den Goede verhaalt: omnia
ingeniorum et studiorum argumenta ad placita componentes ut et virtute et eloquentia
unusquisque se defensaret qua colorum varietate oratorie fucatum deciperet. Tunc
vere habuit rhetorica sua exercitia et per industriam et per naturam: erant enim
multi illiterati quibus natura eloquentiae modos et rationabiles perstiterat conjecturas
et argumentandi vias. Natuurlijke welsprekendheid bij het volk door oefening en
studie bevorderd! Men zou haast gaan denken aan scholen, aan kamers van Rhetorica!
Daar heeft de Reinaert zijn welsprekendheid geleerd.
Ja, ook de Reinaert, het dierenverhaal, ten onderscheide van de fabel, blijkt steeds
meer van Germaansch-Frankischen oorsprong te zijn. Van oudsher vinden wij bij
de Germanen bewijzen van hun sympathie voor de dierenwereld en van verspreiding
van wel autochtone dierenverhalen. Oud-germaansche kettinggedichten noemen
dieren, uit het leven, niet uit de fabel, bekend. De dragers van het verhaal, de
hoofdpersonages, zijn Germaansche dieren, en hebben ook Germaansche namen:
Reinaert, Isengrin, Grimbert, Brun, Tibert, Ticelin. Zelfs de
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leeuw, die toch al vroeg in het dierenverhaal als koning kon opgenomen worden,
heeft geen Germaanschen naam meer. Juist zooals voor de nationale stoffen, werden
ook deze dierenverhalen eerst in 't Latijn episch behandeld. Maar dat was weer het
werk van geleerden die ook de oostersche fabels kenden: de Ecbasis captivi heeft
zoo de Germaansche dierenstof onder allerlei Oostersch bijwerk verborgen. Veel
zuiverder komt het Germaansch karakter uit in den Isengrinus van meester Nivardus.
Omstreeks denzelfden tijd als deze, heeft echter een dichter in de volkstaal, Arnout,
de oudere dierenverhalen episch bewerkt tot een geheel dat wij R. Ia zullen noemen.
Zijn gedicht echter bleef onvoltooid. Een dichter uit Fransch-Vlaanderen vond het
zoo mooi, dat hij het op zijn manier in 't Fransch vertaalde, en er een slot en vervolg
bij dichtte. Misschien nog vóór het einde der XIIe eeuw, werd Arnout's werk in 't
Dietsch voltooid door Willem die Macoc maakte. Deze nu beweert dat hij daarbij
gebruik maakte van Walsche boeken: dat geldt natuurlijk voor zijn deel alleen. Maar
alvorens men tot de ontdekking was gekomen dat onze R. feitelijk het werk is van
twee dichters, had men Willem's getuigenis reeds toegepast op den geheelen R., dien
men dan als vertaald beschouwde. En daar nu Arnout's deel voornamelijk het sterkst
met het Fransche Plaid overeenkomt, zag men daarin juist het groote bewijs voor
Willem's verklaring: en zoo geldt tot nogtoe onze R. als vertaald uit het Fransch. Dat
echter niet Arnout, maar li Plaid vertaalde, zou nog uit vele bijzonderheden kunnen
blijken, die ik hier niet kan behandelen. Alleen het feit reeds, dat Arnout's deel zoo
geheel vrij is van alle anthropomorphisme, bewijst dat het bij het begin van het
dierenverhaal moet staan. Het Fransche Plaid is juist in de fransche literatuur steeds
bijzonder gevierd geweest, omdat het daar in zuiverheid van anthropomorphisme
zoo gansch alleen stond. En toch heeft ook dat reeds anthropomorphische trekken
genoeg bijgevoegd: invloed van den Franschen, feodalen geest. Zoo Arnout nu
vertaalde, dan moet hij stelselmatig al die anthropomorphische trekken, tot den
laatsten toe, hebben geweerd, wat in de XIIIe eeuw, tijd waarin hij dan zou gedicht
hebben, niet meer denkbaar is, als in 1265 de Lutgart b.v. geen andere dan sterk
geanthropomorphiseerde dierenverhalen meer kent: zelfs de R. is niet meer tot hem
doorgedrongen.
Trouwens, het feit dat Arnout zijn werk zonder slot liet, als hij den ganschen Plaid
vóór zich zou hebben gehad; de grootere voortreffelijkheid van li Plaid zoolang dit
zich bij Arnout's werk aansluit, met de plotse
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inzinking in de kunst van den franschen bewerker waar hij er een slot heeft moeten
bijdichten; de onbeholpenheid in de vertaling bij overeenstemmende verzen, waar
het Dietsch telkens zoo natuurlijk is; de teleurgang in het Fransch bij sommige
episoden van bijzonderheden, die er alleen beteekenis en kunstwaarde aan geven,
zoodat de dietsche redactie duidelijk als de oorspronkelijke moet gelden, waarvan
de Fransche niet steeds de preciese bedoeling heeft gevat, de overeenstemming van
het Fransch ook met de verstechniek van de dietsche volkspoezie, dat alles, en nog
meer, pleit er ten sterkste voor, dat onze dietsche R. Ia wel het voorbeeld, en niet
omgekeerd de navolging of vertaling is geweest.
Een niet te onderschatten bevestiging vindt de hier voorgestelde opvatting in het
feit dat ze de resultaten tegemoetkomt, door E.P. Stracke in een reeks studiën
voornamelijk over Willem's deel bereikt: uit allerlei bijzonderheden, als uit de
identificatie van enkele vermelde personen, uit de beschrijving van plaatsen en
toestanden in dit deel, had hij afgeleid, dat het nog vóór het einde der XIIe eeuw zou
ontstaan zijn. Wij moeten nu in alle geval niet meer wachten tot 1230-1240, tot nl.
het Fransche gedicht zou verschenen zijn, om Willem zijn vervolg te laten schrijven.
Hij kan dit inderdaad vóór het einde der XIIe eeuw reeds hebben gedaan: vóór nog
de fransche vertaling van Arnout's deel met hare voortzetting tot stand kwam, dat
Willem immers ook niet schijnt gekend te hebben.(1)
Trouwens, Vlaanderen was in de Xe en XIe eeuw tot een hoogen trap van
beschaving geklommen, de steden groeiden er sterk aan. De graven, verwant met de
Karolingers, wedijverden met de nog zwakke Kapetingers om de opperheerschappij.
Robert de Vries verlegde zijn hoofdstad naar Brugge, die de groote wereldhaven
ging worden. Door den Keizer van Constantinopel werd hij onthaald als een der
machtigste vorsten van het Westen. Zijn hof overtrof in pracht en aanzien dat van
den koning. Hij werd gevierd als amicus literarum. Zal hij den kleinen graaf van
Wijnen, Baldwin, hierin niet overtroffen hebben? Hij wordt geroemd als zelf facetus
in literis: luimig, boertig, schalk in de letteren. Had hij zelf luimige gedichten,
schalksche Reinaart-grappen vervaardigd? Wedijverde hij daarin ook met de
nominatissimi joculatores?
Bij het begin der eeuw toch had zich zooals wij hierboven aantoonden in 't Noorden
van Frankrijk, in navolging van de latijnsche, als opbloei van eene ware Renaissance,
een geheel nieuwe, epische kunst ontwikkeld,

(1) Zie mijn verhandeling Voor Arnout's Oorspronkelijkheid in Verslagen en Meded. der Koninkl.
Vl. Academie, 1927 December. Daar moet o.a., op blz. 29 overdruk, n. 1, het voorbeeld
wegvallen.
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die de volkstaal met de lauweren van de Oudheid, van Vergilius en Rome, smukte.
De romaansche kunst kreeg daardoor een geleerd en beschaafd karakter. De Dietsche
kunst echter had tot nog toe wel dat aanzien gemist: het Latijn was de taal der
beschaving geweest; het Dietsch was een lingua laicalis: de taal der leeken, der
ongeletterden. Het Fransch droeg nog iets van de wijding van het Latijn, de taal van
de Kerk en van de cultuur: zij was toch lingua romana. En nu drong de Fransche
kunst nog door, gehuld in het gewaad der klassieke geleerdheid en der kunst van
Rome. De graven, zelf vreemdelingen, maakten zich, wel uit politiek ook, tot
beschermers van die nieuw krachtig opbloeiende beweging. Aan hunne hoven vonden
de Fransche dichters nog meest steun en bescherming. Ook in het hertogdom Brabant
drong de Fransche taal en kunst in de XIIIe eeuw een korten tijd door: dat was onder
de met de Kapetingers vermaagschapte hertogen. Doch onder het stameigen huis
dier vorsten kreeg het Fransch nooit eenige beteekenis.
Die nieuwe Fransche kunst nu vond te onzent navolging en bewondering. Zij
verdrong wel de oudere, volksche kunst, evenals in Duitschland zij weldra de nationale
kunst ging overheerschen. Die kunst toch beantwoordde ook aan den smaak van den
toen sterk door het ridderwezen gevormde samenleving. Haar aanzien steeg nog, met
den groeienden bloei van kunst en geleerdheid aan de Fransche scholen, weldra aan
de Fransche universiteiten.
De hoogere en de lagere adel, zoowel als de geestelijkheid, die nu geen gading meer
vonden in de lagere volkskunst, en die onvoldoende of hoegenaamd niet het Fransch
verstonden, wenschten ook voor zich zulk een geleerde en beschaafde kunst te
bezitten. De dietsche dichters gaan dan aan 't bewerken of vertalen van zulke Fransche
chansons en romans. Dat werd nu mode. Wat uit het Fransch kwam vond bijval bij
dezulken van wien de dichters meest erkenning van hun kunst verwachten mochten.
Vertalen eigenlijk deden ze in de meeste gevallen wel niet: en ook die vage
vertalingstheorie heeft wel uitgediend. Zij volgden na, dikwijls vrij persoonlijk, en
met niet altijd geringer kunst. Zij bewerkten motieven, die zij ook vaak uit eigen
overlevering bezaten. Zij waagden zich wel eens aan oorspronkelijk werk. Maar het
Fransch diende steeds meer ter aanbeveling. En toen Willem die Madoc maakte het
werk van Arnout voltooide, moest hij er reeds, hoe zeer zijn gedicht nog de
verstechniek der volkskunst behouden heeft, ter aanbeveling voor zijn gehoor aan
toevoegen, dat hij het naden walschen boeken had vervaardigd, hoe
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wel het hoegenaamd niet vaststaat, dat hij daarbij inderdaad van Fransche
Reinaartverhalen zou hebben gebruik gemaakt, en zijn vermelding dat hij R.'s vite
dede soeken bepaaldelijk klinkt als parodie.
Deze adellijke, feodale kunst waarmede nu de eigenlijke Middel-nederlandsche
literatuur begint, werd een tijdlang de toonaangevende in een samenleving, die geheel
door de ridderlijke levensidealen beheerscht werd. In de XIIIe eeuw echter stijgt het
poorterspatriciaat omhoog en gaat nu op zijne beurt de samenleving overheerschen:
de kunst verburgerlijkt. Deze burgerlijke kunst, bij ons door van Maerlant ingeleid,
en in de XIVe eeuw tot volle ontwikkeling gekomen, is eigenlijk de kunst van de
aristocratische patriciersburgerij. In de XVe eeuw eindelijk dringt de lagere schicht
der gemeenschap naar de oppervlakte van de samenleving: het volk der arbeiders,
der gewone burgers, der gilden. De woordkunst wordt volkskunst. Dat toch is zij
feitelijk met en onder de rederijkers. En met de volkskunst komt dan nog veel naar
omhoog, wat tot dan toe door de erkende en toonaangevende kunst was verdrongen
geworden: natuurlijk niet meer in zijn oorspronkelijke redactie, maar toch nog wel
zóó, dat wij er de oorspronkelijke vormen van de oude volkskunst in erkennen kunnen.
Zelfs in de inrichtingen van het volksleven, zooals wij die nu leeren kennen, als zelfs
in de kamers van rhetorica, zou nog heel wat uit vroegere tijden kunnen zijn
overgeleverd.
Zoo heeft dan de bepaald Middel-nederlandsche kunst zich ontwikkeld sedert de
XIIe eeuw in drie groote golvingen, naarmate telkens een nieuwe schicht der
gemeenschap naar de oppervlakte van de samenleving drong en deze overheerschen
ging: de ridderlijk-feodale, de burgerlijk-patricische, de volks-kunst.
Op zulk een wijze ongeveer stel ik mij den gang van onze dietsche woordkunst
voor; van de vroegste tijden af: van haren vroegen bloei, van haar kwijnen na Karel
den Groote onder den druk der Latijnsche beschaving, van haar min of meer krachtig
voortleven toch; tot zij door de nieuwe, geleerde en beschaafde kunst van Frankrijk,
evenals de Duitsche, op andere banen werd geleid; van hare verdere ontwikkeling
door de Middeleeuwen.
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Vrede.
Novelle uit de Katholieke Middeleeuwen van Noorwegen.
door Sigrid Undset.
Uit het Noorsch door P.O.B. en fr. Ev. V.-O. Praem.
Vooravond van kerstmis.
Helga, het oude vrouwke van Uvaasen, kwam uit het stalleke, zette den emmer met
melk in de sneeuw en keek naar de lucht. De grauwe hemel zat vol sneeuw. Over de
helling lag de sneeuw koudwit zonder rimpeling van licht of donker. Hoe laat het
was, viel moeilijk te zeggen - was het reeds middag, en Kerstmis dus begonnen?...
De beek die 's zomers hun huis voorbijspoedde de lage vlakte in, was nu een lange
grauwe schaduw. Daarin verdwenen de sporen van Signe's ski's om aan de andere
zijde zich weer klaar af te teekenen, bij het rasterwerk aan den zuidkant van hun
woning.
Grootmoeder volgde ze met den blik. Nu was Signe zeker bij Halsteins reeds.
Vandaar uit was het nog twee uur ver naar de kerk. Halsteins echter had beloofd, dat
zij met Torbjörg mocht verwisselen en een deel van den terugweg te paard afleggen.
Uvaasen lag zoowat in 't midden van de berghelling. Langs alle kanten omsloot
een machtig woud de ruimte, waar de boerderij stond. Nu zag men niets dan het
donkerblauw, wit-gespikkeld woudtapijt en ver in de hoogte, tegen de lucht, de
kruinen van den berg waar logge, thans witte rotsblokken oprezen tegen den
grijs-bewolkten hemel.
Maar bij goed weder, als de zon op de wouden lachte, dan was het gezellig hier
in Uvaasen, dacht Helga. Dan dropen de hellingen van licht en de dalen van
zonnegoud, en elke rots was een lichtpunt tegen den hemel. In den namiddag kon
men gemakkelijk zien, waar de rivier door de kloven brak, en wat verder, aan dezen
kant van de hoofdvallei steeg
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dan een lichtblauwe damp op uit den vloed en wuifde als een nevel over het land.
Wanneer men den berg op klom tot op de hoogte van den schoorsteen, dan zag men
rond de kerk de velden van de boerderijen: groen kantwerk aan den rand van het
zwarte dennenbosch op het Rindalsgebergte.
Van uit den stal kwam een gerucht. ‘Brandkrossa’, de koei, beukte met den kop
tegen den muur. Er ging een lange zucht door het woud, en Helga hoorde, hoe de
beek haar winterliedje zong onder sneeuw en ijs. 't Vrouwtje keek om en zag naar
het groene dennenkruis, dat versch opgemaakt boven de huisdeur prijkte; zij nam
haar emmer op - de warme melk had wat sneeuw doen smelten - en ging naar boven
langs het enge pad, dat gebaand lag tusschen woonhuis en stal.
De twee kleine dochtertjes van haar zoon stonden in de ‘svale’ elk met een hand
hielden zij den houten sleutel vast van de voorraadkamer. Want grootmoeder had
beloofd, dat zij den Kerstkoek mochten binnendragen. Voor haar vertrek had moeder
hen opgeschikt: nieuwe, roodwollen lintjes staken in de gevlochten haren, en
nieuw-geweefde gordels zaten om de oude, versleten jurkjes.
Het was pikdonker in de voorraadkamer - erg groot was ze niet en zooveel was er
niet voorhanden dat men gemakkelijk misgrijpen zou. Bij de minste beweging
bengelden eenige bundels stokvisch tegen hen aan, en in 't donker tastten de kinderen
aan hesp en bevroren hazen, bestemd voor het feestmaal van den volgenden dag.
Audhild mocht de Kerstkaars dragen en den bak met het platte brood, en aan Ingegjerd
werd de kouwe koek toevertrouwd, dien Helga van den pastoor zijn zuster gekregen
had, toen zij vóór eenige dagen in het dorpje geweest was.
Het deemsterde buiten. Beneden in de vallei hadden de klokken het feest reeds
ingeluid. De oude stond een wijle in de ‘svale’ en keek naar het woud. Dit was het
laatste werk van Arne geweest. Deze ‘svale’ had hij opgetimmerd, om de koude uit
hun huizeken te weren. Arne had altijd gedroomd van een groote boerderij; hier op
deze plaats; maar ach, hij stierf, toen zij pas zeven jaar getrouwd waren, haast op
den dag af.
Drie dagen na St. Brigitta zal het ook zeven jaar geleden zijn, dat Haldor met Signe
bruiloft vierde. Zou Signe hetzelfde lot beschoren zijn? en zouden zij dan hier zitten;
twee weduwen met drie kleine kinderen en een vierde dat de hemel zenden zou rond
St. Halvard? - Ja, Signe had het wel 't meest van allen noodig dezen nacht de
Kerstmisse bij te
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wonen. Toch was het de eerste keer na 'n verloop van 17-18 jaar dat zij zelf de
middernachtmis niet zou hooren; want sinds de kinderen groot genoeg waren, om
op ski's mee ter kerke te varen, was zij hier boven niet meer gebleven; ze had er
zooveel angst..., 't was er zoo eenzaam och!... in de omgevende woestenij huilde
vreeselijk gedruisch... en dan... in zulk een nacht!...
Ja, Signe had er wel het meest behoefte aan juist dezen nacht in de kerk te zijn,
waar priesters zingen en kaarsen branden op het altaar, en walmende wierookwolkjes
de geloovigen tegengeuren die daar opeengepakt staan met een traan in 't oog en
zich, gerust en veilig weten tegen het kwaad dat buiten dreigt in den nacht - Jezus is
geboren, de zoon van Maria te Bethlehem en de machten der hel zijn gebroken.
Helga nam de kleine Ingegjerd in haar armen en hief ze met moederlijke
bezorgdheid over den hoogen drempel - ze was pas vier jaar oud, even oud als haar
vader toen hij vaderloos werd. Signe heeft de kamer geschrobd en gekuischt, dacht grootmoeder terwijl zij een
turfklomp op het haardvuur wierp en de Kerstkaars op de bank neerzette; een tafel
was 'n ongekende weelde te Uvaasen. Op den leemen vloer lag een dichte laag biezen
en een van de twee geweven tapijten dekte den zetel van den boer en het andere was
op het bed uitgespreid.
Helga neigde over haar zoon. Hij sliep. Zijn vrouw had hem gewasschen, hem
haar en baard geknipt en hem een nieuw hemd aangedaan. Maar hij was bleek lijk
berkenbast en zijn handen lagen geel-wit op de bedsprei.
Zij maakte een kruis over Haldor en bad een Ave vóór zij aan de kinderen te eten
gaf. De kleine meisjes gaapten van verwachting toen de grootmoeder de schimmel
van het tarwebrood sneed, in het brood een kruis kerfde en het in vier stukken brak.
Een vierdeel brokte ze in den vischketel boven het vuur, nam hem van den haak en
droeg het eten naar de bank.
Arne, het kleine hummeltje in de wieg, begon te schreeuwen toen hij den geur van
het eten opsnoof. Grootmoeder nam hem op haar schoot en voor elken beet dien zij
hem in den mond stak, trok zij hem dicht tegen zich aan.
Signe had haar man schoone kinderen geschonken; zij kon goed over de baan met
hem zooals met alles toch in huis. De grootmoeder had een minder hard oordeel over
de jonge vrouw, dezen nacht. Dikwijls
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was zij verstoord bij het vooruitzicht dat Signe de boerin zou worden, hier in Uvaasen,
want ze was tot weinig in staat, peinsde de oude - zij vermocht niet veel. En zij was
kwaad op zichzelf omdat zij zich laten omklappen had door den pastoor en de ouden
in Rindalen. Zij hadden wel juist gezien als zij dachten dat het gebeuren zou, zooals
het werkelijk gebeurde toen zij Helga overtuigden het schoone weeskind als helpster
hierboven te nemen. Signe was te mooi om zonder gevaar in het dorp te blijven,
zeiden ze: zij had familie noch vrienden tenzij den pastoor en die godvruchtige oude
menschen die haar hadden grootgebracht uit kristelijke naastenliefde. Maar op Haldor
konden ze vertrouwen: dat wisten ze. Zoo kwam het dat Signe nog geen maand bij
hen was, toen Haldor naar moeder ging om te vragen of hij met haar trouwen mocht.
Hij meende dat het tijd was en de omstandigheid gepast om te trouwen: doch geen
enkele boer zou hem, den arme jongen, zijn dochter schenken en haar hier boven
sturen, daar was hij zeker van. Signe daarentegen was even goed als lief en zij had
behoefte aan de sterkte van een man. Ze was wel klein en tenger, maar kon struisch
worden. Zij zagen overlaatst nog bij Ingegjerd, Olav's vrouw, hoe onbestendig
gezondheid is. 's Morgens vertrok zij van huis: gezondheid loech op de blozende
kaken en 's avonds kwam ze terug met den dood op het gelaat en drie dagen later lag
zij in de kist.
Toen Haldor het geval van zijn broer ophaalde, had zij ‘ja’ geknikt: hij zou dus
Signe trouwen. Olav was van hen vertrokken na den dood van zijn vrouw - deze was
hem beloofd van toen hij nog een kleine jongen was - de fut was er uit na zoo'n
zwaren slag. Voor eenigen tijd nog had ze de groeten van hem ontvangen door priester
Benediktus en het was nu drie winters geleden dat hij haar een kapmantel had gestuurd
met een van de knechten van den bisschop van Hamar. Toen was hij in Hamar; nù
was hij daar weg; - zij wist volstrekt niets meer van Olav. Neen zij had niets aan te merken op Signe, behalve dat zij wees was, grootgebracht
door vreemden en dat zij zwak en tenger bleef. Dat zijn vrouw tot zoo weinig in staat
was, was wel de oorzaak dat Haldor's zwoegen zoo weinig vrucht opleverde in de
boerderij - het werd gemakkelijk voor haar, toen Haldor den akkerbouw liet varen,
zich op het dierenkweeken toelegde en tegen dagloon uit werken ging beneden in de
vallei. Dat ging goed, want hij was een bekwaam werkman en volle kruiwagens
benoodigdheden bracht hij boven. Moest hij nu echter ziek blijven - spijtig, want
dan zou de boerderij fel achteruit staan tegen Olav's tijd.
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Op St. Bartholomeus was hij gevallen bij het oprichten van een nieuwen bouw op
Leikvang en had zich erg bezeerd. Tot St. Clemensdag lag hij te bed; sindsdien
beterde het stilaan zoodat hij in den loop der vorige week eenige stappen in het woud
waagde om wat wild voor den feestdag en om eenige huiden die hij tegen meel en
spek zou ruilen. Sukkelend was hij thuis gekomen in den nacht en hij was zoo ziek
dat ze hem in 't bed moesten helpen. Sindsdien ging het slechter dan ooit. Helga ging naar het bed. De zoon lag wakker: een vurig rood kleurde de ingevallen
kaken en in de oogen lag een vreemd-stralende glans.
- ‘Wilt ge wat eten, Haldor?’
De ziek schudde van neen.
- ‘Ik heb zoo'n naren droom gehad, moeder - och, ik heb zoo'n dorst -’.
- ‘Gij eet toch koek niewaar? - hij komt van de zuster van onzen pastoor -’.
Haldor nam een beet, maar kon niets doorzwelgen. En toen Helga hem onder de
schouders nam om hem te ondersteuenn bij het drinken van het Kerstbier, liet hij een
luiden schreeuw. - ‘Moeder’, zei Haldor flauw’, mijne klemmen staan buiten dezen nacht!’
- ‘Wel laat ze’, antwoordde de moeder een beetje korzelig, ‘'t is immers uwe schuld
niet’ voegde zij zachtjes toe. ‘Ga stil liggen, Haldor en tracht wat te slapen - God
weet immers dat gij er geen schuld aan hebt. -’
Zij bad de gebeden voor allen, terwijl zij op den bedrand bij hem zat met haar
kleinzoon op de knieën.
Zoolang kristenen in Noorwegen leefden, was het immer zoo geweest dat van
Kerstavond tot na het oktaaf tusschen alle schepselen van God vrede-en-goede-wil
moest heerschen. St. Olav zelf had die wet gegeven, zegden de menschen, en op hen
die dit voorschrift overtreden door klemmen in het woud te laten staan gedurende
die dagen, zou hij het erg gewroken hebben, zoowel nu als toen hij nog leefde.
- ‘Misschien kunnen wij wel een uitweg vinden, Haldor’, zei moeder. ‘Over 'n
dag of drie zullen wij iemand vragen naar boven te gaan en ze beneden te brengen.
Misschien zou ik zelf kunnen gaan - ze staan in de Rundvatsvalei nietwaar?’
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- ‘Zou het te laat zijn, dezen avond?’ vroeg Haldor zonder de oogen te openen.
- ‘'t Is volle nacht, jongen’, zei de moeeder.
- ‘Ze zijn zoo gemakkelijk te vinden, moeder. Ik heb niet veel gedaan gekregen
dien dag: zeven patrijzenstroppen langs de beek, opwaarts twee losklemmen: een in
de rotsen vlak onder den tweelingsden en op den bovenkant van den Jardtruds. -’
Moeder antwoordde niet. Wat later scheen hij weer in te sluimeren. Helga fluisterde
hare kleinkinderen toe het eten uit vaders nap maar te nemen: ze zaten al zoo lang
te kijken naar de broodbrokken die in de vischsaus zwommen. Zoo zou ze wel brood
genoeg hebben voor de feestdagen en ook spek voor morgen. En zonder
Kerstgeschenk kwam Signe zeker en vast niet thuis: ze kreeg dat ofwel op de pastorij
ofwel ergens in Rindal.
De zoon kreunde zacht.
- ‘Het is alsof een ijzeren klem mijn rug omprangt, moeder - och, ik zal geen
verlichting vinden zoolang mijn jachtgerief buitenstaat:, - och, mijn keel wordt ook
toegewrongen...’
- ‘Ge weet toch wel dat het voor een christen gevaarlijk is dezen nacht buiten te
zwerven in de dorre, heidensche bergen’.
- ‘Ja, ja’ - Maar zij zag hoe het zweet van onder de blonde haren afdroop en hoe
de druppels op zijn bovenlip hingen.
Zij had de kinderen ter rust gelegd: het knaapje in de wieg en de twee meisjes op
een bed van biezen. Zij waren op 't punt in te sluimeren toen een kreet van vader hen
deed opschrikken.
- ‘Ge moet u bedwingen, Haldor’, zei de moeder, bijna barsch.
- ‘Ja, ja, ja, ik zal - maar, och, ik kan niet, moeder!’
- ‘Haldor, ik zou het graag voor u doen; dat weet ge wel, mijn jongen: maar denk
toch aan Signe en de kinderen - als gij niet meer geneest - en ik ook weg ben -’
De zoon knikte. En de moeder voelde hoe haar eigen hart wou breken, wanneer
zij hem de tanden zag opeen klemmen en de handen open en toewringen onder de
smart. Hij baadde in het zweet. Maar Kerstnacht is de gevaarlijkste van al de nachten in het jaar. Zelfs beneden
in de drukke kerkdorpjes waagt zich niemand buiten tenzij om naar de kerk te gaan
en ieder huis wordt beschut door kruis en zegen. Men vertelt dat de kwade geesten
dezen nacht macht krijgen, over de menschen, die niet gebiechte zonden op het
geweten hebben;
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- zoo was het gebeurd met Trond uit de Kvistvalei. De geesten sleurden hem mee
uit zijn eigen hoeve en voerden hem door de lucht, drie kerkdorpen ver. Gelukkig
dat de onderpastoor van Hof, die in den feestmorgen op weg was naar een zieke, de
razende bende had ontmoet, anders zouden de menschen nooit geweten hebben wat
er van Trond geworden was. Nu moesten de geesten hem loslaten - hij had bedrog
gepleegd met de scheidssteenen te verplaatsen van zijn bosschen in de Beervallei. - Groote zonden had ze wel niet gedaan, sinds haar laatste biecht op Paaschdag:
toch kon het wel een heel pakje zijn: men zegt en doet en denkt zoo veel op 'n dag,
de geesten klampen al degenen aan, op wien zij de hand kunnen leggen met een
schijn maar van recht: neen, dezen nacht ronddwalen door bosch en berg was niet te
doen voor een arm, zondig mensch. En ging zij, dan moest het vuur in den haard toegedekt en de Kerstkaars uitgeblazen
worden: er moesten eens gensters op de biezen vallen - en een zieke en drie kinderen
in huis, zonder vuur en licht, in zoo'n nacht,... neen! - Zij sprong op - zij had zeker een dutje gedaan op den rand van het bed. Haldor
lag wakker, het hoofd met de harde oogen en saamgeperste lippen op zij gewrongen.
- ‘Doet het erg zeer?’
Hij knikte.
- Ave stella matutina,
Peccatoram medicina,
Mundi princeps et regina. -

- ‘Helga. hé, wat hebt ge nu gedroomd?’ - 't Was van haar kinderjaren en van Andries
Simonsson, de zoon van de groote hoeve, haar vroegeren speelkameraad. Had het
misschien iets te beteekenen dat zij nu, juist dezen nacht, aan die lang voorbije dagen
herinnerd werd? Ja, toen waren ze op Kerstnacht buiten geweest: twee kinderen van
elf jaar. Door het Grootwoud hadden zij alleen, heel den tijd geroeid tegen stroom
in. En Andries had gezongen: Ave stella matutina, terwijl zij naast malkaar op de
bootbank zaten en de roeispanen in het water stieten en optrokken. Zwart stroomde
de rivier tusschen de bleeke boorden en de witte zandbanken in het water zaten in
kaders van ijs. Een somber-grijze nacht hing tusschen de boomen en de lucht zat vol
sneeuwstormen, juist zooals nu. Zij konden amper verkennen aan den oever waar ze
waren. Maar plots was de wolkendeken ginder in het zuiden opengescheurd
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en boven Vardaasen stond de hemel sterreklaar. Eén ster was er, een wonderster met
hellen glans, zoodat zij op het zwart-stroomende water een lichtbrug wierp en in den
schuimenden vloed achter de boot een glinsterende wemeling lei. Het was de
morgenster niet - en zij verlichtte ook het meer niet, enkel de rivier - en Andries
dacht dat het iets te beteekenen had en hij zong het gedicht verder af tot de boot bij
de kerk-aanlegplaats op het zand vastliep. Dien nacht was zij niet bang geweest. Peccatorum medicina beteekende geneesmiddel der zondaars, had Andries gezegd;
en mundi princeps et regina: wereldvrouw en Koningin. Niet altijd kon hij de verzen
die hij zong, in 't Noorsch overzetten: het scheen dat hij geen goed geheugen had
voor die wetenschap, en dat was ook wel de reden waarom hij geen bisschop of abt
geworden was, zooals allen in het dorp hadden verwacht. Zij wist dat hij als pastoor
gestaan had, ergens ver naar het Zuiden en dat hij later pater was geworden in een
klooster bij Björgvin. - Of hij nog leefde wist ze heelemaal niet. Leefde hij nog, dan was hij al oud, ja... Sinds hun vijftiende jaar hadden zij
malkander niet meer gezien: hij was toen op vacantie bij zijn ouders; denzelfden
herfst werd zij meid bij Gudrun Haakondatter en volgde haar hier naar het dorp. En
sindsdien had zij heel mooie dagen beleefd: in den tijd toen Arne nog leefde en later
ook toen haar zoons volwassen waren en zich wel gedroegen, - dat waren dagen
waarvoor zij Gode veel dank verschuldigd was. - Haldor sliep nu - maar hij kreesch in den slaap lijk een klein kind. Het was hard
om hooren: die groote, struische kerel. Maar hoe had zij nu van Andries gedroomd en van hun tocht in dien Kerstnacht?
In vele jaren had zij aan hem niet meer gedacht. Was het misschien om haar te herinneren dat er iemand is die grooter macht heeft
dan al de kwade geesten en de vreeselijke machten der duisternis te zamen? Maar ze waren toen getweeën: twee onschuldige kinderen; en een jongen lijk
Andries had zij nooit ontmoet: zoo vroom, zoo goed en behulpzaam - hij kende vrees
noch toorn en tegenover arm en rijk was hij even goed van harte en beminnelijk.
Dien Kerstavond was hij den berg opgeklommen tot bij hen met een kerstgeschenk
van zijn moeder. Helga's vader lag toen ziek en haar moeder kon onmogelijk ter
kerke gaan, zoodat Helga genoodzaakt was ook
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thuis te blijven. Hare ouders wilden volstrekt niet dat zij den weg door het bosch tot
aan de boot moedermensch alleen zou afleggen. In de deemstering was Andries
gekomen. Zij zag hem nog staan voor de deur leunend op de ski-stokken en roepend
dat hij gekomen was om Helga ter Kerke te geleiden. Zijn gelaat kleurde van de kou
en de rijm zat op de fijne pelsen muts. De jongen stond opgetooid in feestkleeren:
om de lenden zat de gordel met zilveren gesp, en zijn dolkmes met de vergulde schede
bengelde op z'n heup en zijn handen zaten warm in dikke roode handschoenen, nog
een kerstgeschenk van moeder.
Haar ouders dachten er zelfs niet aan ‘neen’ te zeggen. Dat de tocht gevaarlijk kon
zijn wanneer zij met Andries ging, beschouwde men als onmogelijk en iedereen was
van gedacht dat geen letsel hen overkomen zou. Maar toen ging zij naar de kerk - En toch... wanneer zij buitenging om stroppen
en klemmen uit te halen die den Kerstvrede braken, was dat ook niet billijk en
redelijk? Plots stond zij recht - bleef een wijle stil en dacht na. Dan sloeg zij een kruis over
haar zoon en de kinderen in den hoek, dekte den haard toe en blies de kaars uit.
‘In Gods naam, ik ga! -’

's Nachts.
Er vloeide bleeke zilverschittering door den nacht; - de maan stond achter verre
wolken. Zij vond de ski's van Haldor en bond ze onder de voeten.
Het kriepte en kraste onder de ski's - het had gevroren. Boven op een kleinen
heuvel lag de sneeuw tot op de afsluiting - langs daar ging Helga en liep door het
kleine bosch tot beneden in de witte moervlakten. Op de maat van de stokstooten in
de sneeuw, prevelde zij heur gebeden en brokjes latijnsche verzen die zij onthouden
had van uit Andries z'n tijd. Zij had veel vergeten en van den zin wist ze ook niet
veel meer. Het was toch aardig dat dit alles zoo meteens haar te binnen viel na verloop
van veertig jaren. Ze voelde in 't geheel geen angst; dat bracht zulk gemak bij dat
alles wonder goed ging nu - de zeven stroppen vond ze zonder moeite. Zij stonden
bij de berken langs de beek. In de drie eersten hadden vogels gezeten: twee waren
reeds weggehaald door de vossen.
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Dicht bij de Orreleiks-moerassen liep de beek onder aan een steilen bergwand. Als
een zwarte muur rees de bergwand op in die eindelooze witheid. Zoo ver was de weg
gemakkelijk te vinden. - En wanneer zij, bij den omdraai der beek, recht door liep
tot aan de vooruitspringende rots van den Jardtruds, die vlak achter de moerassen
oprees, dan kwam zij bij den tweelingsden en dus bij de eerste losklem. Eens was zij genoodzaakt stil te houden: zij moest een andere wisch nemen om de
ski's vast te binden - en toen moest zij luisteren. Een zoevend gesuis ging door de
lucht; - maar kom, dat was het ruischen van het woud. Maar vreeselijk was het toch
in die duisternis te kijken. Eenige stappen verder smolten sneeuwveld en de knotsige
wissentronken en de verre boomen samen in een zwarte grauwgevlekte donkerheid.
De vooruitspringende punt van den Jardtruds was moeielijk te vinden in de duistere,
flauwomlijnde randen. En wanneer zij stil stond, hoorde ze telkens dat altijddurend,
somber gezoef van den wind die van boven uit de kloof stormend, ijzig door haar
kleeren voer: zij had zich in 't zweet geloopen.
Helga voelde haar hart sneller slaan. Het gezoef hommelde soms lijk het gedommel
van een dolle paardenrit... heel ver. De duisternis scheen zich te bewegen - lijk haren
waar de wind in speelt - och, zoo onrustig, och! Zij bleef weer staan en keek. Zou
zij teruggaan? Losklemmen laten staan, kon toch zoo zondig niet zijn - de los is een
kwaadaardig dier!
Maar zich met half-werk tevreden stellen was bij haar nooit gewoonte geweest.
Zij sloeg een kruis, stiet de stokken in de sneeuw en schoot vooruit met alle kracht
- Aardig - de weg door de moerassen was zoo lang dezen nacht. Weer stond ze stil
en beproefde op te maken waar zij was: maar er stonden te veel dennen in den omtrek.
Zij richtte den koers naar de lichtste plaats in het bosch. Zij vloog naar beneden, ten
minste voor een deel van den weg - want plots ze viel: de ski's zaten achter een
wisschentronk gehaakt.
Spoedig was ze weer te been, schudde de sneeuw van haar kleeren en vond de
skistokken. De plaats waar ze nu was zag er uit als de bedding eener beek en zij wist
thans goed dat zij op een verkeerd spoor stond. Er bleef niets anders over dan terug
te keeren van waar zij gekomen was. Een ruwe, vochtige wind blies haar in 't gelaat. Misschien kwam hij
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van uit de beekkloof die uitliep in het Jardtrudsven: er was daar altijd een groot
windgat waarboven de nevel hangt. En plots kwam een dichte, ijzige mist neergezegen. De vrouw van het Boschhof
begreep dadelijk dat het niet de nevel was van een klein windgat. Als een witte
branding rolde hij van de bergen. Nu was er gevaar. Bleef die mist staan, dan kon
ze niet meer thuis geraken. - En wanneer hij morgen niet optrok, morgen...
Eenige oogenblikken later stieten de ski's op metaal. Het was een van Haldor's
klemmen. Een zucht van dankbaarheid welde uit Helga's hart ten hemel op. Ze was
dus ofwel dicht bij den tweelingsden ofwel boven op de andere bergzijde. Er bleef
niets meer over dan maar op te klimmen, zoo hoog mogelijk, zich in Gods handen
te bevelen en maar te wachten tot de nevel zou optrekken. Gevaar van verdwalen
was er niet en dood vriezen dezen nacht was onmogelijk.
De klem lag toe en er vlekte iets donker op de sneeuw, bloed waarschijnlijk, maar
geen dier. De arme Haldor was wel te zwak geweest om de klem goed op te stellen.
Met dit zware ijzeren tuig op den rug, werkte de oude vrouw zich naar boven. De
boomen stonden dicht tegen elkaar en veel sneeuw lag er niet - hier en daar een bruine
rotsklomp. Helga stompte de ski's af en nam ze onder den arm. Met korte stappen
klom ze verder, bezeerde de beenen aan steenen die op haar doortocht losbraken en
naar beneden rolden, en trapte in holen door een laagje sneeuw toegedekt. Eindelijk geraakte zij boven op een kleine witte plaats tusschen reusachtige dennen.
Zij stond nu boven den nevel, die onder haar lag als een witte zee en tegen den
grauw-zwarten hemel rezen de donkere bergen op.
En nu - o Jezus - verlos ons van den kwade! Daar op de helling recht vóór haar,
flitste een roode vuurstraal. Heer, help ons - de gloed gulpte uit een open deur - ja,
er was een deur in den bergwand. En er klonk geroep ginder, zoodat Helga haar bloed
voelde stollen en ijskoud worden.
Radeloos van angst viel ze neer, trok een ronden kring in de sneeuw en drukte een
kruis in den cirkel langs de vier windstreken. Met de armen op de borst gekruist en
het hoofd gedoken in de armen bekleed met dierenhuiden, bad zij met allen aandrang
een Onze Vader en een Wees gegroet, en dan weer een, nog een, gedurig aan, zonder
ophouden. Heer God bescherm mij tegen den kwaden geest, laat niet toe dat hij zich
van mij meester make.
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Heer, Heer, ik geloof dat gij machtiger zijt dan al het onderaardsch geweld. Sancta
Maria, o, veel grooter zijt gij dan de geest van den Jardtruds, dat geloof ik, dat beken
ik - De Heer is mijn Herder - Verlos ons van den kwade.
Och! God! - Wat is dat? Gezang ginder in de bergen. Zij hoorde hoe het klonk
boven het ruischen van het woud; zij stopte de vingers in de ooren om toch niet te
hooren - niet te moeten hooren.
Wat later zat ze terug recht en luisterde - maar het was ja... een heilige zang en in
de stilte deinden de verre klanken - en zij kende die klanken; zoo werd in de kerk
het Kerstlied gezongen.
Was het list en bedrog van de kwade geesten? Of - neen, het was niet de klare
kinderstem van Andries, het was een rauwe mannenstem. Het kwam toch op 't zelfde
neer of het gezang van dooden was of van engelen; - het licht ginder verdween; - zij
hoorde een deur sluiten - een deur in den berg.
Helga dook ineen op haar plaats, trok de knieën op tot voor het gelaat en
omstrengelde ze met de armen. Het aangezicht vast tegen de knieën, begon ze stil
kerstliederen te neuriën.
Hoe lang zij zoo gezeten had, wist zij niet. Maar, toen zij de oogen opsloeg ten
hemel, zag zij een klaar-stralende ster. De maan moest weg zijn want de hemel stond
zwart: hier en daar dreef een lichtere wolk, maar boven haar aan den hemelboog
loech een ster, een groote klare ster - zooals de ster die vele jaren te voren haar stralen
afzond op de rivier, thuis, toen zij met haar kleinen makker ter kerke roeide op het
zwarte water tusschen de witte boorden.
Stijf en half bevroren stond zij op en met een glimlach boog zij voor de ster. Dan
knielde ze neer en bad: van niets ter wereld had zij nog schrik. Ineens verstond zij
dat er dezen nacht iets gebeurd was, hier - haar echter hadt men niet kunnen raken;
niets was verschenen voor haar oogen, omdat zij zich in de hoede had gesteld van
krachtiger Machten. - Ze waren hier geweest - want zij voelde hoe iets wegtrok: er
voer een fluisterende huivering door het woud en een lange zucht: zooals een mensch
die hijgend wakker schiet uit nare droomen, zich rekt en opnieuw inslaapt, en dan
een rustigen slaap heeft met regelmatigen ademgang.
Nu sliep de aarde weer veilig. - Onder het melkwitte nevellaken lagen de wouden
in diepe rust en boven den mist zweefden de donkere bergtoppen als eilanden tegen
den hemel waar al-maar-door de wolken wegdreven. Verder en verder sloeg de nacht
zijn mantel uit met sterren
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bestrooid over de wereld en vele sterren stonden er - groote en kleine - en allen
stonden te pinkelen en te lachen.
Later gleed in het Zuid-Oosten een zacht rood over de hoog stijgende bergtoppen
en de hemel werd geel, - onmerkbaar bijna, - rond de ster zoodat haar licht nog milder
werd... zooals de glans van een betraand oog. Toen brak Helga takken van de dennen,
maakte een groef in den ronden kring waar ze was, overdekte ze met de dennentakken
en met sneeuw. Als een dier in een hol, kroop zij in die slaapstee en bad haar
avondgebed: ze wou uitrusten voor den langen terugweg want ze was vreeselijk moe.
Spoedig sliep zij in en droomde van de rivier thuis en van Andries. Het dacht haar
dat zij beiden op deze zijde van den Grootberg stonden en de H. Maagd naar boven
zagen spoeden langs den steilen rotsweg. - Ja, als kind had zij altijd gedacht, wanneer
zij hoorde vertellen over het bezoek van Ons Liefvrouwken aan haar nicht, de H.
Elisabeth, dat Maria hier over den Grootberg spoedde; en den hof van priester
Zacharias stelde zij zich voor als de groote schoone hoeve-tuinen daarboven waar
berg en hemel schijnen te raken. De sneeuw lag daar de gansche meimaand nog maar zij zag hoe de H. Maagd over de sneeuw liep met gouden schoenen aan - zooals
de geurige goud-bloemen die de zusters ‘goudschoenen van Maria’ noemden. Haar
kleed was groen en fijn geplooid, lijk het loof van den Maria-boom en op haar
schouders golfde het gouden haar over den hemelsblauwen mantel.

Kerstdag.
Helga opende de oogen maar kneep ze dadelijk weer toe: ze was als verblind. - Boven
haar stond de hemel in een schitterend blauw kleed en de sneeuw deed zeer aan de
oogen: er rilde een lichtgespetter over die sterbestrooide blanke massa met donkerheid
hier en daar van scherpe blauwe schaduwen, en het bosch stond tooverachtig groen.
Zij zag in het gelaat van een man die gebogen stond - een bruin-rood rond gezicht
met rosse streuvelharen en rooden, gekrulden baard. Het was Olav, haar oudste zoon
en zij lag in zijn armen.
Langzaam sloot ze de oogen - zij begreep niets meer. Was zij op aarde nu - wat
gebeurde er toch met haar, arme zondige, schamele vrouw?
Olav schudde haar heen en weer:
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‘Moeder, moedertje - is 't beter nu, moeder? Antwoord toch, moeder, wat doet gij
hier in de hei - hoe zijt ge hier gekomen?’
Helga ging recht zitten: haar oogen pinkten. Over het land lag een klare, frissche
winterdag. In Olav's oogen lachte het leven: op de hurken zat hij bij haar in de
omgewoelde sneeuw. De ski's, een patrijs, een dierenhuiden zak, - van hem
waarschijnlijk, - lagen daar op nen hoop en ook de losklemmen van Haldor. Olav
schudde haar weer: hij ging voort met vragen tusschen lachen en weenen:
‘In Gods naam, hoe komt ge toch hier?’
Zij was zoo stijf van de kou dat de zoon haar ondersteunen moest, in 't begin, toen
zij door het bosch naar beneden gleden.
Olav vertelde dat priester Benediktus aan eenige menschen had opgedragen achter
Olav Arneson van Uvaasen te zoeken en hem te zeggen dat het hoog noodig was
naar huis te komen, want dat zijn broeder ziek lag en zijn moeder stilaan oud werd
en versleten. Die boodschap had hij gekregen op een hoeve in het Noorden van
Nidaros, waar hij als meeserknecht diende.
Hij had gehoopt dezen nacht in de parochiekerk Kerstmis te vieren. Maar door
den nevel overvallen, hier op den berg, had hij een schuilplaats gezocht in de steenhut
in den bergwand. Het vuur dat de moeder gezien had, had hij aangelegd en geroepen
had hij ook omdat hij dacht menschen te hooren op de hei vlak tegenover. Toen hij
geen antwoord kreeg, was hij aan 't zingen gegaan: Kerstliederen; want gansch gerust
was hij niet, zoo heel alleen in die wilde, nachtelijke eenzaamheid. Daarna ging hij
binnen om te slapen en toen hij 's morgens de hut buitentrad, zag hij een paar ski's
op de lucht afsteken wat verder op den Jardtruds. Hij vreesde voor een ongeluk en
ijlde derwaarts.
Dieper in het dal had het 's nachts gesneeuwd. De bosschen lagen bedolven onder
de sneeuw waarin de morgenzon een gouden wemeling legde die hel afstak tegen
den blauwen hemel. Toen ze over de Uvaasenhelling afgleden, zagen ze Signe; ze
stond buiten op het smalle pad tusschen huis en stal met de twee meisjes. De
schoondochter bracht de hand boven de oogen en tuurde naar boven. Toen zij nader
kwamen, zagen ze dat zij zich ten einde had geweend.
‘En Haldor?’ vroeg de moeder, na wederzijdschen groet.
Ja, hij had geslapen en sliep nog rustig toen Signe thuis was gekomen. Na de
dagmis had zij gezelschap gehad tot Bergheim en in allerhaast was zij naar huis
geloopen. - Toen ze binnenkwam zaten de meis-
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jes naast malkaar op de bank, heel braaf en gelukkig; zij dronken melk en aten koek
lijk koningskinderen. Wat later ontwaakte Haldor en hij voelde zich heel wat beter,
zei hij. Maar angst bekroop hem om grootmoeder die maar niet thuis kwam -, zegde
Signe en met groote oogen staarde ze schuchter op naar den vreemden man, haar
schoonbroer - en de kinderen verborgen zich achter moeder en keken... keken.
Grootmoeder echter gebood streng dat ze vooruit zouden komen en hun oom Olav
mooi groeten. En Olav Arnesen nam Ingegjerd op de armen en ging binnen naar zijn
broeder.
Haldor zag er veel beter uit. Hij zat rechtop in 't bed, met kussens achter den rug
en met een blijden glimlach stak hij de hand uit naar moeder.
‘Ik voelde dat het u gelukt was, moeder, mijn klemmen af te krijgen, want de smart
hield plots op en een weldoende rust kwam over mij.’
Olav zat op den rand van het bed, bij zijn broer, op elke knie een kind. De kinderen
gaven taal noch teeken: zij keken haast de oogen uit naar dien wonderen man die
voor beiden een zilveren ring had meegebracht! Al liggend keerde Haldor zich om
en zijn witte vingers gleden keurend over alles wat zijn broeder had thuisgebracht.
Het geld dat hij in die lange jaren gespaard had, - een groote beurs zilverstukken,
- had Olav in moeders handen gestopt.
Signe liep heen en weer, stiet even tegen de wieg waarin het lieve jongetje lag, en
was doende bij den ketel op het vuur.
En moeder Helga lag stil te weenen van dankbaarheid in een hoek der kamer. Als
neergeslagen lag ze daar op de knieën en zij zocht in haar arm hoofd naar woorden
om God en de H. Maagd te danken om de blijdste Kerstmis die ooit een arme, zondige
vrouw op aarde had beleefd.
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Sovjet binnenwaarts.
Iemand sprak zijn bewondering uit voor Sovjet, natuurlijk met veel bezwaren erbij
en verschillende rechtstreeksche afkeuringen. Zijn partner in de discussie legde maar
gewicht op het ‘feit’ dat de kwestie: wat is er goeds en wat verkeerd in het
communisme, niet eens moet gesteld worden omdat het heele communisme een
groote utopie was. Toen maakte die iemand zich boos (had dus ongelijk) en voer uit:
Dan is heel onze godsdienst ook een utopie, want het is wel zeker dat ons godsdienstig
ideaal in de wereld lang niet zoo dicht zal benaderd worden als het communistisch
ideaal.
Die iemand had zeker ongelijk. Er is aan de vergelijking geen kant waar zij niet
mank gaat. Maar hij had gelijk zich boos te maken. Er zit in den bezadigden christen
mensch een neiging die, onder voorwendsel van het kwaad te vluchten, er hem toe
aanspoort zich af te zonderen van heel veel schoons en groots in de wereld en dat te
bestrijden door te doen of hij het niet ziet. Dat is niet eens struisvogelpolitiek d.w.z.
het is geen negeeren uit vrees. Neen, men negeert in casu het Communisme omdat
het verkeerd is en een utopie dus van geen belang; zoo althans redeneert men.
Het wil ons voorkomen dat een land groot als half Europa toch altijd mag meetellen,
dat een staatsstelsel dat zich tien jaarr lang handhaaft nog niet zoo utopiek is, dat een
macht die internationaal een wending geeft aan het verloop van de gansche wereld
nog niet zoo onbelangrijk is, dat een staatkundige en economische proef, genomen
op een half werelddeel, een proef van welker slagen of mislukken wellicht het lot
van al de werelddeelen afhangt, wel waard is dat wij er belang in stellen. Vooral toen
wij verleden maand lazen dat bij de jongste algemeene verkiezingen in Duitschland
de communisten meer dan drie miljoen stemmen behaalden, nl. ruim 3.250.000 en
de katholieken maar 500.000 meer, nl. ruim 3.750.000 toen ging er ook bij ons de
illusie van het utopisch communisme weer wat af.
Maar wij weten niet goed waaraan ons te houden. Onze politieke en godsdienstige
pers discht elken dag sterkgekruide berichten en nieuw-
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sen op. Anderzijds bestaat er zoo iets als een communistische sympathie bij een
klasse van intellectueelen die haren zeg krijgt zoowel in ‘De Stem’ van Coster en
Havelaar, als in het nieuwgestichte tijdschrift van Henri Barbusse; (de naam van den
nieuweling ontgaat ons.) Overigens zijn de Sovjet-leiders er op uit om door
intellectueelen beoordeeld te worden. Niet alleen de fransche journaliste Andrée
Viollis (want is een journaliste een Letterkundige, met een hoofdletter?) maar ook
de Letterkundige met een hoofdletter Georges Duhamel lieten zich uitnoodigen van
uit Moskou op een reisje door het ontzaglijke rijk. De laatste was een amerikaansch
journalist en tooneelschrijver Theodore Dreiser. Hij heeft evenals al de anderen een
verslag geschreven over zijn reis. In de bladen stond dat weken lang te lezen, in de
buitenlandsche natuurlijk. Dreiser verklaart ook de schijnbare tegenspraak tusschen
sensationeel optimistische en de even sensationeel pessimistische berichten aldus:
De Sovjets hebben in Rusland reeds verbluffend veel gewerkt aan de verbetering
van alle wantoestanden, maar ten eerste kan niemand ter wereld op tien jaar goed
maken wat in Rusland verkeerd was, ten tweede kan niemand ter wereld een totaal
nieuw systeem practisch inrichten op tien jaar tijds. Ieder vindt er dus zijn gading
van argumenten pro et contra, maar een ernstig man tracht, hoe moeilijk het ook zij,
pro et contra met elkaar af te wegen.(1)
(1) Te interressant om het hier wegens zijn lengte weg te laten schijnt ons het volgende citaat
uit Dreiser's verslag:
Voorbeelden om m'n bedoeling toe te lichten. Ik ga naar Tula, een tamelijk groote stad, 150
wersten van Moskou af. M'n horloge loopt verkeerd en het scheelt weinig of ik mis den trein.
Terwijl m'n sowjetgids en ik het perron afhollen, zet de trein zich al in beweging en het is
de laatste.
‘In den eersten den besten wagen springen’, zegt m'n gids. ‘Ze zijn allemaal verschrikkelijk,
maar aan het naaste station kunnen we gaan verzitten’. Er was in den trein maar één tweede
klas slaapwagen, en die was nog vol. Onder het loopen slaag ik erin de kruk te grijpen van
iets dat een Amerikaansche vrachtwagen lijkt, met zes smalle, vuile raampjes erin, allemaal
potdicht. Het is de vierde klas. Wat ze in Rusland een ‘Maxim Gorki’ noemen. Erin zijn een
vijftig menschen op elkaar gepakt, mannen en vrouwen. Maar wat voor menschen en onder
welke omstandigheden!
Ik snak naar adem ab ik binnenkom, want niet alleen is de wagen vol bedorven lucht, maar
vol onbeschrijfelijke geuren - de geur b.v. van vuile oude schapevachten, wie weet hoeveel
jaren binnenste buiten gedragen, van buiten zwart van het vuil! De reuk van ongewasschen
voeten, met oude wollen sokken aan, of zonder, die ook uitsteken buiten de reeks houten
kooien of planken, vierhoog, de laagste vlak bij den vloer, de hoogste dicht tegen het plafond,
en op elk daarvn zware blokken menschelijkheid opgestapeld, als in een gevangenis of de
hel.
Aan weerskanten van den wagen een klein lampje. Ik steun, want vlak boven m'n hoofd
steekt een paar welriekende voeten uit en ik sta zoo nauw, dat ik me niet bewegen kan. Geen
zitplaatsen, geen luchtverversching, alleen lawaai, het geratel van den trein en het geroezemoes
van stemmen.
Door walm en duisternis kan ik de passagiers nauwelijks onderscheiden. Rechts zit een
kwalijke boer, leunend tegen een ander, die ligt te eten van een stuk zwart brood. Link morrelt
een man in een pakje, zeker kleeren, met een augurk in z'n hand. ‘Let op uw beurs’,
waarschuwt m'n gids, ‘er zijn soms dieven in den trein’. ‘Best, maar, lieve hemel, zijn er
veel zulke wagens in Rusland?’ ‘Te over. Op alle lijnen, het meeste verkeer gebeurt er mee!’
‘Neen toch!’ ‘Toch duizenden. Deze en derde klas. Die zijn wat beter, niet zooveel kooien’.
‘Maar ik dacht dat de spoorwegen in orde waren?’ ‘Ja, voor degenen, die het kunnen betalen;
of tenminste, de Russen denken van ja’. ‘Maar ik dacht...’ ‘Dit is Azië, niet de Vereenigde
Staten. En ze nemen het niet zoo zwaar op als u. Ze zijn rijkelijk tevreden, omdat het goedkoop
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is. Bovendien moeten ze tot iets beters opgevoed worden’. ‘En ik veronderstel dat ze dat
worden?’ ‘Ja, maar dat kost tijd. Het opvoedingsprogram is pas vijf jaar oud’.
Ik keek nog eens rond, hoestend. Ongetwijfeld, zijn deze lompe, zweeterige lichamen
betrekkelijk comfortabel gerangschikt. Aan den eenen kant ligt een man in zijn volle lengte
uitgestrekt, een jonge reus van belang, zijn ongeschoeide teenen in de lucht, zijn armen onder
zijn hoofd. Hij was de eerste en houdt wat hij heeft... Er zijn drie boeren of sjouwers, half
zittend tegen elkaar aan. De een rookt een sigaret. En daar zit een vrouw, misschien
vijfendertig plomb en log als een zoutzak. ‘Waar gaan zij allemaal naar toe?’ ‘Naar Tiflis,
Bakoe, Batoem. Het is een doorgaande trein voor vier dagen.’ ‘Vier dagen in dezen wagon?’
‘Waarschijnlijk’. ‘Geen bad, geen gelegenheid hun kleeren uit te trekken en een beetje beter
uit te rusten dan zoo?’ ‘Nee’. Ik was half ziek en volkomen overtuigd, dat het met Rusland
niets was. Het deed er niet toe dat ik aan het volgende station overging naar een geriefelijke
afdeeling in een helderen tweede klas wagon. Ik kon m'n gezichtspunt niet zoo gauw wisselen.
De dag daarop, in een andere stad van 150.000 inwoners, nette en als nieuw uitziende huizen,
nieuwe fabrieken en geen onaardige winkels, een nieuwe tramlijn, electrische verlichting,
bussen, drosjki's en taxi's, die er niet kwaad uitzagen, aanmerkelijke handelsbeweging, een
naar het scheen keurige, fleurige stad. Ja, ik mocht de stad en kreeg weer wat moed. Rusland
was nog niet heelemaal verdoemd.
Maar op weg naar een oud klooster, waar ik den nacht door zou brengen, een laag boerendorp,
half verborgen in de sneeuw.
‘Gij wilt het slechtste zoo goed als het beste zien?’ (Aldus m'n gids). ‘Ja’ ‘Wel, er zijn
120.000.000 boeren in Rusland, een zesduizend dorpen, die hierop lijken. Ik ken dit, want
ik ben er geboren. Kom mee en ik zal u den boer op den laagsten trap laten zien’.
De eerste boerenhut dus binnen, bewoond door een ouden man met zijn vrouw, zoon en
schoondochter, met hun drie kinderen, dus bij elkaar zeven. En dan nog een koe en een geit
en wat die verloren. En het vertrek héél klein, een leemen vloer met stroo bedekt, een kachel
in den eenen hoek, waarop misschien de patriarch sliep, en verder kooien, aan den muur
vastgemaakte planken.
En in een anderen hoek, uit de buurt, van koe en geit, een tafel met wat deeg om brood van
te bakken en een samowaar, om thee te zetten. Kaarsen, de vensters verzekerd tegen den
winter, en dikke, stinkende sjoeba's (geite- of schapevellen). En op den muur kakkerlakken
met de vleet, een ikon met een kaars ervoor.
‘Ziedaar’, zei m'n gids, toen we weer buiten waren. ‘De oude en de nieuwe generatie. Die
hut is typisch voor onze armste boeren. Ik zal niet zeggen dat ze geen hersens hebben. Ze
zijn sluw genoeg, maar ze hebben geen verbeelding. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien
zijn er honderdduizenden als deze. Ik wil het niet loochenen. Maar de meesten leven beter’.
(Toen liet hij er me nog twee zien, die even slecht waren).
‘Maar vergeet niet’, voegde hij eraan toe, ‘dat maar een mijl hiervandaan een
rijkslandbouwstation is, met een tractor en een dynamo, een separator en een maai- en
dorschmachine, koeien, paarden, varkens en de laatste landbouwtheorieën en denkbeelden
over intensieve exploitatie. Maar hoe deze stakkers ertoe krijgen? Dat is niet zoo gemakkelijk.
Eeuwenoude gewoonten. Maar ze zijn meestal ontvankelijk, belangstellend en vol
verwachting’.
Ik zou voort kunnen gaan en nog duizend tegenstellingen opnoemen. Deernen en bedelaars
in de straten der voornaamste steden, Odessa, St. Petersburg, Tiflis, Charkof, Kief, Nowgorod
- en in dezelfde steden nieuwe fabrieken, ruime regeeringswinkels en bureaux, scholen,
gevangenissen, ziekenhuizen en rusthuizen, met de modernste theorieën, en toch van dokters,
verpleegsters, technische leiders, fabrieksdirecteuren, regeeringspersonen, particulieren, tot
den eenvoudigsten werkman toe, eenvoudig en zelfs armelijk gekleed, omdat tot dusver de
collectief vervaardigde stoffen nergens in Rusland aan de vraag beantwoorden
Ze hebben niet de machines, de uitrusting, de gereedschappen, de boeken, wegen, auto's
zelfs niet voldoende geschoolde arbeiders. Waar je ook gaat tekort - aan geld, goederen, aan
alles.
En toch: geen stad of dorp of vlek in heel Rusland, waar niet iets merkbaar is van het nieuwe
intellectueele en sociale leven, dat van de leiders en theoretici in Moskou uitgaat.
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Men moet zich nu echter niet voorstellen dat alles tegenstelling is wat ons tegenstelling
schijnt. Hiermee bedoelen wij hoofdzakelijk het sovjet-russische ontwapeningsvoorstel
onlangs te Genève ingediend. Een oogenblik stond in dien tijd de pers perplex. Zelfs
de Geneefsche hooge raad. Tot ten laatste de engelsche Lord Cushendum (het moest
natuurlijk een Engelschman zijn) zich gewaardigde het radicaal ontwapeningsplan,
dat binnen één jaar tijds den oorlog onmogelijk zou maken, in een lange en
vernietigende kritiek uiteen te plukken. De Russen wisten beter dan iemand dat hun
plan volstrekt onmogelijk was. Hun voorstel was alleen een propagandaballon en zij
die destijds de rede van den engelschen Lord lazen herinneren zich hoe deze met
wreed genoegen en meedoogenlooze argumentatie de onoprechtheid van Sovjet
bewees. De ‘machtigste militaire mogendheid’ was zelf minst van al
ontwapenings-ningsgezind. Het huidige Rusland zonder volksvertegenwoordiging
kan het bewijs niet leveren dat achter het rood regiem de meerderheid van het volk
staat. Het moet dus steunen op zijn rood leger. ‘Zijn rood leger’, het woord was er!
Sedert tien jaren wordt de russische massa tegen Engeland opgehitst met berichten
dat deze natie in den duik een gewapenden oorlog tegen Rusland voorbereidt. Zie,
nu was er dat woord ‘rood leger’ en men vroeg zich af waarom dat leger niet zou
bestaan hebben, waarom Rusland zich niet zou voorbereid hebben op den oorlog met
Engeland en op eventueele binnenlandsche onlusten. De argumentatie van den Lord
werd voortgezet. Op enkele maanden tijds, sinds December '27 nl., zijn wij door
Engelsche specialisten nu volledig gedocumenteerd geworden over het militarisme
der Sovjets, zoodat de tegenstelling tusschen het ontwapeningsvoorstel en de hier
volgende feiten enkel fictief is. Bij een panorama op Sovjet binnenwaarts mag dit
kiekje van zijn militaire organisatie niet ontbreken.
Vóór het uitbreken van den oorlog, was het Czarenleger 11.4 millioen man sterk,
en hoewel het huidige Rusland veel kleiner is van oppervlakte telt het Roode Leger
thans reeds 1 1/2 millioen soldaten en officieren: linie- reserve- gouvernements en
Tscheka-formaties. Deze vredessterkte kan, volgens de verklaringen van den
Russischen generalen
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staf, op 10 millioen man oorlogssterkte worden gebracht, daar in Rusland eenzelfde
wet als in Franrijk bestaat, volgens welke alle staatsburgers, zonder rekening te
houden met ouderdom of geslacht, in oorlogstijd dienstplichtig zijn.
De legerwet van October 1925 voerde voor de roode armee den algemeenen
dienstplicht in. Tot het hanteeren van de wapenen worden principieel alleen de
vertegenwordigers der arbeidersklasse toegelaten terwijl burgers, ‘die hun politieke
richting niet kunnen aantoonen’, bij de werk-afdeelingen worden ingedeeld, doch
tegen het betalen van een zware legerbelasting van den werkelijken dienst kunnen
worden vrijgesteld. De militaire diensttijd omvat 3 perioden: den voorbereidingstijd
van het 19e tot en met het 21ste levensjaar, den actieven dienst onder de wapenen
en de indeeling bij de reserve. De voorbereidingstijd duurt de 3 jaren door; elken
Maandag wordt geoefend; bovendien moeten alle jonge mannen en meisjes jaarlijks
gedurende twee maanden in militaire kampen onder den blooten hemel zich practisch
oefenen.
Bij het eindigen van het 21ste levensjaar heeft het militaire geneeskundige
onderzoek plaats waarna de dienstplichtigen, op grond van hun onttrekking aan het
frontleger, bij het territoriale leger of bij de reserve ingelijfd worden. De tweede
periode omvat naar gelang den aard van het wapen, verschillende diensttijden.: voor
zeelieden vier, voor vliegers drie en voor de overige wapens twee jaren: bij het
territoriale leger, een soort militie, duurt de diensttijd 12 maanden voor de Infanterie
en 15 maanden voor de genie, artillerie, cavalerie, enz. De afgeëxerceerde soldaten
worden bij de reserve ingedeeld en smaken ieder jaar het genoegen tot hun 40ste
levensjaar voor den tijd van drie weken onder de wapenen te worden geroepen.
De Sovjet-republiek is ingedeeld in 20 militaire districten, in ieder district is een
militaire commandant met de leiding belast, die over niet minder dan een staf van
1000 administratieve beambten de beschikking heeft. In het geheel zijn er 20
infanterie- en 10 cavaleriekorpsen, die gezamenlijk omvatten 60 infanterie- of
scherpschuttersdivisies, 30 cavalerieen 30 territoriale divisies. Een divisie bestaat
gemiddeld uit drie regimenten; ieder regiment uit vier bataljons, met 6000 geweren
of 8 escadrons met 1000 sabels, 4 lichte en 2 zware artillerie-regimenten van ieder
6 batterijen; elke batterij heeft 8 vuurmonden.
De cavalerie-divisies bevinden zich reeds in vredestijd op volle oorlogssterkte;
zoowel wat kader en manschappen als de bewapening,
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munitie en technische uitrusting betreft. De infanterie-regimenten vormen, in
tegenstelling met vroeger, geheel zelfstandige, tactische troepenafdeelingen, daar ze
over eigen batterijen, bereden opsporings-bataljons en machine-geweren-compagnieën
beschikken. Speciale motorrijders-afdeelingen zijn ingericht voor den
verbindingsdienst tusschen de verschillende gevechtsafdeelingen der regimenten.
Op de technische uitrusting, de mechaniseering van het leger, legt Sovjet-Rusland,
na de Vereenigde Staten en Engeland, het grootste gewicht. Het bezit een reusachtig
park van wagens voor de kampementen, gewoonlijk bestaande uit pantservoertuigen
van de meest moderne typen. Vermeldenswaard is wel, dat de Sovjet-republiek tot
nu toe het eenige land is, dat beschikt over een tankmodel, ‘veilig gesteld’ tegen
giftgassen.
De reorganisatie der luchtstrijdkrachten werd bereids in 1920 ter hand genomen,
natuurlijk allereerst met in het buitenland gekochte vliegtuigen. Doch de Russische
vliegtuig-industrie staat nu reeds op zoo'n hoog plan, dat een invoer van vliegtuigen
weldra overbodig zal zijn. De luchtmacht van Sovjet-Rusland, bestaande uit 12
vliegerregimenten met in totaal 120 compagnieën, is over het geheele reuzenrijk
verdeeld. Er bevinden zich overal reeds uitstekend ingerichte vliegkampen, waaraan
nog immer gewerkt wordt, voor het geval er eens oorlog zou komen. Ieder
compagnie-eskader bestaat uit 15 vliegtuigen; hiervan zijn drie voor den
inlichtingendienst, 5 voor den bommenstrijd, en 7 voor het gevecht bestemd. Der
opperste leiding van de luchtstrijdkrachten is tevens opgedragen de voorbereiding
voor den gasstrijd. De bemoeiingen en de activiteit van het Roode leger met betrekking
tot den gasoorlog mogen hieruit blijken, dat niet minder dan 40 ‘chemische stadjes’
worden ingericht, groot aangelegde oefeningsterreinen, waar oorlogsgassen worden
gemaakt en beproefd. Alle gassen van den chemischen oorlog worden hier beoefend,
niet alleen ten behoeve van het militarisme, daar ook burgers onderricht krijgen hoe
ze zich tegen de giftgassen te beschermen hebben.
Behalve de armeekorpsen van het Roode Leger bestaan in Rusland ook politieke
leger-formaties, allereerst is te noemen de beruchte navolgster van de Tscheka, de
Ogpu, die tot taak heeft de onderdrukking van de tegenrevolutie. Ze is een divisie
sterk, welker drie regimenten te Moskou, Petersburg en Kasan gestationneerd zijn.
Bovendien bestaan nog in de republiek circa 100 Ogpubataljons, die weer verdeeld
zijn,
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elk in drie infanterie- en machinegeweercompagnieën en in een Kozakkeneskader.
Slechts in twee, doch overigens zeer gewichtige punten, toonen de
weermacht-verhoudingen zwakke plekken. Op de eerste plaats zal zich de mobilisatie
van het Roode Leger in gevallen van bitteren ernst slechts zeer langzaam voltrekken,
daar de spoorwegen ontzettend lang en de wegen slecht zijn en het gemis aan
voldoende locomotieven met stoom of motoren zich zeer zal doen gevoelen.
Verder is de geest van het grootste deel der troepen zoo anti-bolsjewistisch, dat
den manschappen na hun militaire oefeningen voor alle voorzichtigheid de wapens
worden ontnomen.
Het beste bewijs voor de militaire opvattingen en idées der machthebbers in
Sovjet-Rusland, is wel het voortdurend toenemen van de oorlogsbegrooting. Deze
bedroeg in het jaar 1924/25 420 millioen, in 1925/26 reeds 750 millioen, en in 1926/27
al 1130 millioen Tschernewetz. Deze getallen spreken eene duidelijke taal.
*

**

Een der vele gevolgen van de russische revolutie was dat de volken die niet van
russischen oorsprong waren maar toch behoorden tot het keizerrijk, hun
onafhankelijkheid verkregen. Achteraf blijkt dit een groot voordeel te zijn geweest
voor Sovjet-Rusland. Men vraagt zich af wat al andere onlusten het rijk zouden
uitgeput hebben als Finland, Estland, Letland, Litauen en Polen, de randstaten die
thans zelfstandig georganiseerd staan, nog op dit oogenblik op het centraal bestuur
van Moskou hun onafhankelijkheid moesten betwisten. Daarmee is het echter niet
uit. De randstaten daargelaten is Rusland nog volstrekt niet homogeen. Behalve
Groot-Russen, klein Russen en Wit-Russen zijn er de Kaukasische volksstammen
en de Tataren. Alleen de godsdienst heeft deze diverse volkeren tot een geheel
gemaakt. De belijders der russische orthodoxe Kerk bewonen het land dat zich
uitstrekt van de Poolsche Oostgrenzen tot Oost-Siberië, van de IJszee tot China en
tot de Zwarte en Kaspische zee. Volgens dien godsdienst was vadertje Tsaar vorst
en Paus tegelijkertijd, drager van wereldlijk en geestelijk gezag meteen. Maar zijn
moordenaars hebben dat dubbel gezag niet geërfd. Misschien het wereldlijke maar
dan zeker niet het geestelijke.
En voor de Wit-Russen noch het wereldlijke, noch het geestelijke.
Zij zijn binnenslands de grootste gezworen vijanden van het communisme. Als
wij zeggen dat zij met ongeveer 12 miljoen zijn, dat hun
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land ongeveer 350.000 KM2 meet, zoowat tienmaal de oppervlakte van België, en
dat zij in taal en karakter zich scherp onderscheiden van Klein- en Groot-Russen,
dan vermoedt men al onmiddellijk dat er spraak is van een vijand van eenig belang.
Overigens laat de vijand van zich hooren. In China hebben zijn korpsen de legers
der noordelijken versterkt tegen de communisten; in Rusland vallen zij dan dezen
dan weer genen Soviet-man aan en de russische gezant te Polen die verleden jaar te
Warschau op het station werd doodgeschoten, viel door de hand van hoogstudent
Boris Koverda, een actieven Wit-Russist.
Het nationaliteitsgevoel begon onder dit volk op te leven in den loop der 19e eeuw.
Het begon zich een onafhankelijk bestaan te vormen, gaf de eerste boeken in het
Wit-Russisch uit en, na de revolutie van 1905 de eerste couranten. Natuurlijk werd
van regeeringswege dit streven met de gewone drastische russische middelen
tegengewerkt. Sinds 1905 heeft de nationale beweging een politiek karakter gekregen:
Rusland omvormen tot federatieven staat met autonome districten, was de droom.
Hevige tegenstand verzwakte de beweging, maar in 1917, bij den val van de
Tsarenregeering brak de band die het reuzenrijk had aaneen gehouden en in Maart
1917 werd te Minsk, de wit-russische hoofdstad, het eerste nationaal congres
gehouden. Het federatief staatsideaal was verdwenen en men stichtte een wit-russisch
volkscomité dat zich noemde regeering van Wit-Rusland. In December van 't volgend
jaar hield men al het tweede congres. Twee duizend afgevaardigden uit gansch het
land verschenen op het congres. Een onafhankelijk Wit-Rusland, dat voor
regeeringsvorm de republiek koos, werd nu geproclameerd. Maar de tijden waren te
woelig om rustigen arbeid te verrichten. Want toen de Bolscheviki aan de macht
waren gekomen, werd het Oosten van Wit-Rusland met Minsk door de roode troepen
bezet. De congressisten kregen bevel om uiteen te gaan. Toen volgde een periode
van langen strijd. De Duitschers bezetten het Westelijk deel van het land en in 't
begin van 1918 werd de hoofdstad Minsk zelfs door hen ingenomen. Van deze
gelegenheid maakten de Wit-Russen gebruik, om nogmaals de republiek uit te roepen.
Dit feit had groote moreele gevolgen. Want al kreeg de republiek geen blijvend
bestaan, de idee, dat Wit-Rusland een onafhankelijke staat moest worden, werd er
toch sterk door gevoed.
Bij het einde van den wereldoorlog keerden de Duitsche troepen naar hun land
terug en daardoor werd Wit-Rusland weer het brandpunt van den strijd tusschen zijn
Ooster- en Westerburen: Rusland en Polen.
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Ten slotte kreeg Rusland het Oosten en Polen het Westen, welke verdeeling bij den
vrede van Riga in 't voorjaar van 1921 werd bekrachtigd. Als men echter ziet, hoe
er in de afgeloopen jaren met dit verdrag is omgesprongen, dan mag men achter de
bestendiging ervan gerust een vraagteeken zetten. De Wit-Russen krijgen nog wel
eens kans.
Een andere quaestie is of Sovjet-Rusland en Polen de Wit-Russische verlangens
in den tegenwoordigen toestand te gemoet zouden willen komen door b.v.
gedeeltelijke automie te geven.
Wat de Bolscheviki betreft: reeds bij de eerste bezetting van Wit-Rusland door de
roode legers heeft Moskou rekening gehouden met de aspiratie's der bevolking. Op
den communistischen partijdag in December 1918 te Smolensk gehouden werd een
resolutie aangenomen, waarin men een Wit-Russische Soviet-Unie noodzakelijk
achtte. Intusschen sla men den goeden wil der roode heeren niet al te hoog aan, want
ze konden niet nalaten, om naast deze verklaring een andere op tafel te leggen dat
hun doel was om door hun steun aan de onafhankelijkheidsbeweging het Bolschevisme
te propageeren. Aan dezen stelregel hebben ze zich tot nu toe gehouden. Hoe ernstig
hun voornemen, om de Wit Russische aspiratie's ter wille te zijn, moest worden
opgenomen, zou weldra blijken. Na eenigen tijd werd Wit-Rusland gehalveerd. De
eene helft met een oppervlakte van 140.000 K.M.2 en 5 millioen inwoners werd
eenvoudig bij Sovjet-Rusland ingelijfd, de andere helft met een oppervlakte van
110.000 K.M.2 en 4 1/2 millioen zielen werd een Wit-Russische Sovjet-republiek
met Minsk als middelpunt.
Ondanks deze tegenwerking van den kant der Sovjets neemt de
onafhankelijkheidsbeweging nog altijd in kracht toe. De cultureele arbeid, die
natuurlijk onder toezicht en leiding der Bolscheviki staat, heeft in de laatste jaren
goeden vooruitgang gemaakt. Het lager-, middelbaar- en hooger onderwijs is in de
kleine republiek bijna geheel in de handen der Wit-Russen.
Zal eenmaal de communistische babelbouw uiteenspringen met geweld? Wie weet
het; maar zoo ja, dan is een kleine bom genoeg om een groot gebouw te doen de
lucht in vliegen, de opstand van een volk van 5 of 10 miljoen genoeg om een volk
van 150 miljoen dooreen te werpen. Zal het communisme door zichzelf in elkaar
zakken? Wij zullen verderop nog herhaaldelijk vlak vóór die vraag staan. Zoo ja, ten
gevolge van ideëele anemie, ofwel wegens practische onhoudbaarheid van het
economisch systeem? Weer een vraag te meer.
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Behalve de politieke geschillen die de bladen geruimen tijd hebben bezig gehouden
gist er in Sovjet-Rusland een voorloopig zuiver intellectueele beweging waarvan
voorzeker de gloeiend-slavophiele Dostoievsky, leefde hij nog, zou willen peter zijn.
Wij bedoelen de Europische beweging, de jongste vorm van het verzet der russische
intelligentia tegen de verwestersching van moedertje Rusland. De beweging werd
in 't leven geroepen te Sofia in 1921 door Prins Troebetskoi, Sawitski en Prins Dr.
Mirsky. Grootendeels jonge in Europa levende Russen maken er deel van uit en het
schijnt dat de Europeesche kanselarijen deze lui van eerstaf au serieux hebben
genomen. Zeker hebben deze Europasiërs Dostoievski's beroemde Puschkin-rede
gelezen en herlezen om hun ideëel program op te stellen.
De Eurasische of Europasische beweging dan beschouwt het grondgebied van
Sovjet-Rusland als een afzonderlijk continent, Eurasië. Zij beweert dat Eurasië gansch
en geheel op zichzelf staat en dat de jongste twee eeuwen Rusland een vreemde,
Europeesche ontwikkeling hebben gegeven, die het land volkomen bedorven en aan
den rand van den afgrond heeft gebracht. Eurasië zoude een eigen beschaving hebben,
en de revolutie van 1917, hoewel in bewusten wil een bevestiging van het op
Europeesche leest gezoolde communisme, is volgens de Eurasiërs, de onbewuste
opstand der Russische massa's tegen de Europeesche degeneratie der heerschende
klassen. De Eurasische beschaving is vooral religieus en vindt haar oorsprong in de
Orthodoxe Kerk en is in oppositie met de Westersche Kerk, het Katholicisme en het
daaruit voortgesproten Protestantisme.
Europasië beweert dat de Russische emigratie niets geleerd heeft uit de lessen van
de revolutie. De liberalen bestaan niet meer, zij zijn in uitersten vervallen en of
Monarchisten of Communisten geworden. De Eurasiërs daarentegen erkennen de
verdiensten der revolutie, die zij de Groote Revolutie noemen. Zij verklaren klaar te
staan om de leiding van Rusland op zich te nemen, zoodra het Bolsjewisme verdwijnt
en zij beweren, dat alleen door hunne beginselen Rusland gered kan worden.
Zij erkennen de onafhankelijkheid van Finland, Estland, Letland en Polen, daar
dit landen van Latijnsche en niet van Eurasische beschaving zijn. Zij stellen geen
belang in de overige Slavische landen van Europa die volgens hen reeds te ver van
de Slavische gedachte zijn afgeweken en geheel Europeesch zijn geworden. Zij
zoeken geen belangen in Con*
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stantinopel en in de Middellandsche Zee, evenmin als in de Gele Zee of in de
Perzische Golf.
Eurasië is volgens hen een ethnografisch en geografisch geheel; zij leggen vooral
nadruk op het religieuse stempel van Eurasië. Een diepe eerbied tegenover de
Orthodoxe Kerk kenmerkt hen, zoowel als een afkeer van Katholicisme en
Protestantisme; in dit opzicht stemmen zij geheel overeen met de slavofiele beginselen
van Chomjakof. Zij zien in het Westen een geest van rationalisme, dat zij vinden in
het positieve Romeinsche recht, in de logische beginselen van Thomas Aquinas en
in de moderne analytische wetenschap.
Volgens hen is het orthodoxe geloof geheel Grieksch, stammend uit Plato's
wijsbegeerte, die God als Logos en de mensch als deel van den Kosmos en deelend
in den Logos beschouwt. Wat voor de bolsjewiki de overwinning op de natuur is, is
voor de Eurasiërs de verandering der materie; practisch komt dit op hetzelfde neer.
Zij geven den naam van ‘Ideocrasie’ aan het regeeringsstelsel, dat zij voor Rusland
wenschen. Een enkele partij zal heerschen, die zich laat leiden door de Eurasische
idee, welke door het volk begrepen en aangenomen wordt. De Eurasiërs staan hier
dicht bij de Bolsjewiki, want ook zij wenschen partij-dictatuur. Wat zij critiseeren
in het bolsjewistisch stelsel zijn de Westersche Europeesche invloeden der
Marxistische theoriën en de socialistische vooroordeelen. Zij willen, zoodra zij de
macht in handen krijgen, de Constitutie der Sovjets in hun Systeem opnemen, en het
stelsel der raden (sovjets) als bestuur in stand houden, als zijnde volkomen Eurasisch,
terwijl het politiek bureau, dat een instelling van Westersch communisme is, zal
moeten verdwijnen.
Tot zoover ging alles excellent, maar onlangs zijn deze mystiekers aan de practische
verwerkelijking hunner idealen begonnen door in verscheidene Europeesche landen
een beroep te doen op... den zak der houders van russische papieren. Daarbij
verklaarden zij in vertrouwen dat, als zij eenmaal aan het bewind zouden zijn, zij
onmiddellijk een regeling zullen treffen omtrent de russische schulden.
Anders gunt men iemand graag de weelde van zijn princiepen, maar hij moet uit
ieders zakken blijven. Nu reageert men tegen Eurasië en weigert den titel van
‘afzonderlijk continent’ toe te kennen. Hoofdzakelijk behooren de Russen tot het
Slavische ras, zooals overigens de Polen, Tsjechen, Yougoslaviërs en Bulgaren ook
Slaven zijn. Geographisch behoort Rusland tot Europa tot aan den Oeral en tot Azië
ten Oosten
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van den Oeral. En de beschaving van Rusland, heet het, is bijzonderlijk van oorsprong.
Verder was de revolutie van '17 verre van onbewust. Zij ontstond eerst uit den honger
der Sint Petersburgers, deed door de lont van duitsche propagenda in het russisch
leger, den russischen boer die haakte naar grondbezit, muiten. En van dat alles hebben
de communistische kopstukken partij getrokken. Ook weten de Eurasiërs niet eens
wat hun orthodoxe godsdienst is. Plato en Griekenland hebben er niets mee te maken.
Het is een christelijke godsdienst en een christelijke kerk.
De kritiek gaat nog verder. Zij ziet in het Europasisme een kritiek van het
communisme waarin nochtans een ideëele erkenning ervan vervat is. Moskou zou
in 't geheim de beweging steunen. Vele jonge Europasiërs maken propagandareizen
door Rusland voorzien van valsche paspoorten en het schijnt nu dat deze paspoorten
in 't geheim door de Sovjetleiders werden verstrekt.
Hier zwijgt nu de objectieve beoordeelaar... Inwendig vraagt hij zich echter af:
als de krach van het Sovjet-regiem komt, zijn dan de jonge, dweepzieke, onervaren
jongelingen der Eurasische beweging geschikt en bekwaam om de leiding van het
miljoenenvolk over te nemen? En is hun Eurasisme dan het ideale systeem?
***
Als de krach van het Sovjet-regiem komt... Komt hij? Komt hij van de Wit-Russen?
Komt hij van de Eurasiërs? Komt hij van Wit-Russen en Eurasiërs samen, van die
12 miljoen plus eenige duizenden intellectueelen? Het is voorloopig niet aan te nemen.
Maar na die dubbele bedreiging voor het regiem moeten wij nu nog een andere,
eveneens dubbele, bedreiging in 't licht stellen, een bedreiging die in den schoot en
den wortel zelf van het communisme zit: de innerlijke verdeeldheid van het politieke
kamp van Moskou en de practische mislukking van het systeem op economisch
gebied. En of dan toch, door die vier samen, de krach van het regiem zal verwezenlijkt
worden?
Intusschen vierde 't regiem verleden jaar zijn eerste lustrum: het bestond tien jaren.
Een maand lang werd er gefeest, geld opgemaakt en geparadeerd. Al propaganda
waar een groep der kopstukken met Trotzki en Zinowjef aan 't hoofd volstrekt niet
mee eens waren. Behalve de economische ontreddering waarover aan 't slot van deze
bijdrage verwijten deze doordrijvers onder de doordrijvers de regeerende Stalingroep
heel wat ‘lafheden’. Waaronder het dulden dat de Sovjet-gezant te Parijs door de
fransche regeering werd doorgezonden onder beschuldiging dat hij er Sovjet niet
vertegenwoordigde als gezant maar als pro-
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pagandist. Men herinnert zich hoe ruw de conservatieve minister Sarraut verleden
jaar is omgesprongen met heel de geheime organisatie der Sovjet-propaganda in
Frankrijk en met hare leiders. Het begon rond dien tijd ook spaak te loopen met de
actie in China, die aan Moskou miljoenen en miljoenen roebels had gekost. Daarbij
werd de Sovjet-gezant te Warschau, Woikof, vermoord. En daarbij bleef tijdens de
economische conferentie te Genève de smeekbede om kapitaal onverhoord. Mein
Liebchen, was willst du mehr? Bij dat alles vonden deze protestanten ook
binnenwaarts steun.
In St. Petersburg had de revolutie haar oorsprong genomen en overwonnen. Daarna
echter verplaatsten de overwinnaars het centrum hunner macht naar Moskou. Ten
einde de ontstemming hierover te doen verdwijnen heeft men toen aan Petrograd bij
wijze van troostprijs den naam van ‘stad van Lenin’, Leningrad gegeven. Doch geen
enkel inwoner der voormalige russische hoofdstad heeft er zich kunnen bij neerleggen
dat St. Petersburg tot een half doode Provincie- en havenplaats is geworden. Aldus
werd Leningrad de zetel der oppositie.
Die ging te keer als de duivelen. ‘Verraders’ was al een van de geringste
lievigheden en daar ook in politiek zoo iets bestaat als het gelijk van den hardsten
schreeuwer, nam de scheldpartij en keukentwist weldra de proporties van een
staatszaak aan en de oppositie werd een partij in de partij. Een tijdje lang keek men
de kat uit den boom. Trotski was een gevreesd man en niemand durfde hem aan. Ten
slotte waagde men zich even aan een paar duistere discipelen die in een afgelegen
district een minderwaardig postje mochten gaan bekleeden. Het gelukte de oppositie
- die geen pers had, persvrijheid is een privilegie van kapitalistische landen, niet van
een vrijen communistischen staat - maar niet om die vervolgingen opstootjes te
verwekken. Dit gaf Stalin zelfvertrouwen. Hij deed Trotzki en Zinowjef uit het hoog
bestuur der partij sluiten en keek nog eens toe. Ze schenen tot bedaren te komen en
tijdens het voorlaatste partijcongres kwam het tusschen Stalinisten en ‘Trotzkisten’
tot een akkoord mits een gedeeltelijke onderwerping van de laatsten. Maar dat duurde
niet lang en begin dit jaar ging Stalin er, zelfzeker, maar met vuile voeten door: de
leiders werden verbannen naar Siberië.
De heele russische intelligentia, om zoo te spreken, heeft den zegen van zoo'n
ballingschap gesmaakt, ook de regeerders die er nu hun ontrouwe trawanten hebben
naartoe gestuurd. Wij willen daarmee slechts
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beduiden dat in Rusland alle goeds uit Siberië komt nl. het communisme. Hoe koud
het er overigens ook is, Siberië is een broeikast en het verwondert ons maar dat Stalin
er zich geen rekenschap van geeft dat men een beweging niet doodt door hare leiders
te deporteeren naar Siberië. Neen, wij moeten niet wanhopen, wij mogen in volle
vertrouwen wachten op den terugkeer der bannelingen, zoodra het de heerschers van
nu nog wat slechter zal gaan. En hoe het hun gaat moeten wij nu nog zien.
***
Het mag een axioma heeten dat louter politieke verdeeldheid een land niet
uiteenwerpt. Deze wereld wordt geregeerd door het geld. Wat de politicus vertelt
heeft een bankier hem ingeblazen. En het mag overigens met een land staan zooals
het wil, als het broodnood lijdt moet het ten onder. Broodnood wordt de doodelijkste
kwaal van Sovjet-Rusland. Er is in de russische steden gebrek aan voedsel en op het
russische platteland gebrek aan industrieele waren.
Deze tegenstelling tusschen stad en land heeft Lenin destijds voorzien. Hij heeft,
om ze te voorkomen, het particuliere bedrijf gedeeltelijk toegelaten, het kapitalisme
gedeeltelijk hersteld. Het was een zeer gevaarlijke politiek, maar de nood dwong
ertoe.
Den tijdens het ‘oorlogscommunisme’ opgekomen, in het geheim gevoerden
particulieren handel wilde Lenin berooven van de groote winsten die aan de
smokkelarij waren verbonden. Hij hoopte, door dit bedrijf toe te laten, het in een
openlijken concurrentiestrijd met het staatsbedrijf ten slotte een natuurlijken dood
te kunnen doen sterven. Door het toelaten van den particulieren handel en het
particuliere bedrijf zou de warenhonger van het platteland kunnen worden gestild.
Zoo zou men den boeren tegemoet-komen en hen prikkelen tot grootere productie.
En intusschen zou het staatsbedrijf zich verder kunnen ontwikkelen, zoodat het
langzamerhand aan de behoeften der bevolking zou kunnen voldoen. Was dit doel
bereikt, dan zouden van staatswege de boeren kunnen worden bevredigd. Dan zou
ook de tijd gekomen zijn, dat het particuliere bedrijf weer onnoodig zou worden en
dat het zou moeten afsterven, omdat de reden van zijn bestaan vervallen zou zijn.
Maar intusschen zouden met particuliere hulp de boeren het loon voor hunnen
arbeid kunnen ontvangen. Er zou voor hen geen reden meer zijn om hun producten,
en in het bijzonder hun graan achter te houden, of, door een vermindering van den
verbouw, de productie te beperken tot de voor onmiddellijk eigen levensonderhoud
voldoende hoeveelheden.
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Het was ongetwijfeld geniaal bedacht. Men zou van het particuliere initiatief en van
de particuliere winzucht slechts tijdelijk gebruik maken om het socialistische bedrijf
te kunnen opbouwen en men behoefde niet langer in vrees te verkeeren dat langs
geheime wegen, dit bedrijf in zijn ontwikkeling zou worden belemmerd.
Zoo was de bedoeling. Maar het liep alles anders. Want het staatsbedrijf, hoezeer
dan ook zijn ontwikkeling relatief belangrijk mocht zijn, bleef ten zeerste achter bij
de behoeften, die het zou hebben te bevredigen. Er bleek dan ook niet de minste
aanwijzing van de naderende uitsterving van het particuliere bedrijf, en tegenover
de pogingen om dit bedrijf den concurrentiestrijd met de staatstrusts te bemoeilijken,
kwam weer een ondergrondsche actie der particuliere ondernemers, die Lenin juist
door zijn nieuwe politiek had gehoopt te kunnen verijdelen.
Het is waar, dat volgens de officieele cijfers de staatstrusts geleidelijk winnen op
het particuliere bedrijf. Volgens de gegevens, die op het laatste communistische
partijcongres werden verstrekt, zou het aandeel van particulieren in de industrieele
productie van 19 proc. in het jaar 1924-25, tot 14 proc. in het jaar 1926-27 zijn
gedaald. En het heet, dat dit percentage in dit jaar tot 13 is gezakt. In den groothandel
daalde het particuliere aandeel van 21,8 proc. in 1923-24, tot slechts 9 proc. in
1926-27. In den kleinhandel heeft het particuliere initiatief nog een belangrijk grooter
aandeel, maar ook hier zou vermindering zijn te constateeren. Het daalde van 58.6
proc. tot 35.4.
Deze cijfers zouden Lenin eigenlijk gelijk geven, maar... zij hebben alleen
betrekking op den wettigen particulieren handel en daarnaast bleef ook de onwettige
particuliere handel bloeien omdat de staatsondernemingen en de wettige handel te
samen niet in de behoeften voorzien.
Van den eenen kant zoeken de communisten de cijfers gunstig te doen spreken
voor de staatsondernemingen en ongunstig voor den particulieren handel. Van den
anderen kant verlangt de particuliere handel zooveel mogelijk in de schaduw te
blijven. Om te kunnen voortwerken en winsten te maken wenscht hij dat de
communisten tevreden zijn over hun eigen nieuwe economische politiek. Maar wijl
deze in feite geen bevredigenden uitslag oplevert is het geheime particuliere bedrijf
gaan bloeien. Dit is nl. zeer winstgevend geworden door het tekort aan
warenvoorziening van het land en om die winsten durft men het risico aan.
Probleem van den landbouw, probleem van den handel, probleem van de industrie.
Drie problemen die op elkaar inwerken, drie raderen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

626
die in elkaar moeten passen om niet het heele staatsorganisme te ontredderen. Na
een experiment van tien jaren ligt Ruslands' industrie zoo ontwricht dat men de
practische mogelijkheid van Marx' formule tot afschaffing der particuliere kapitalen
betwijfelt. Rusland moet nog een industrie scheppen omdat het land zijn boeren niet
meer kan voeden. Het land stort elk jaar een stroom van boeren uit over de stad en
de fabriek. Alle regeeringen van agrarische landen, als b.v. Polen en Italië, trachten
hun overbevolking af te voeren door emigratie. Rusland zou in vijf jaar tijds tien
miljoen inwoners naar stad of kolonisatiegebied moeten kunnen exporteeren, daar
de intensificatie van den landbouw niet snel genoeg uitslag oplevert om dit overschot
van tien miljoen mee op te nemen. Ontginning van nieuwe gebieden is een proces
dat te veel vordert. En zoo staat Sovjet voor het verbluffend verschijnsel dat in een
land met schaarsche bevolking maar zonder groot grondbezit (omdat de boer het
land bezit), in een land met onmetelijke onontgonnen gebieden (geheel Zuid-Siberië,
Turkestan, enz.) in een land met de rijkste strook grondgebied ter wereld, de grond
niet meer zijn man voedt en de steden van werkeloozen worden overstroomd.
Rusland moet zich dus een industrie scheppen; daarvoor heeft het kapitalen noodig
en die kapitalen moeten uit het buitenland komen, uit de ‘vervloekte kapitalistische
landen’. Niet alleen moet dus Sovjet in het geheim van zijn heiligste princiepen
afwijken en het particulier kapitaal in eigen schoot bevoordeeligen, maar het moet
openlijk zichzelf verloochenen en het buitenland te voet vallen om kapitalen te
krijgen. Dezen knieval voor het buitenland, deze zelfvernedering aan de voeten van
het vervloekte kapitalisme, geschiedde al verleden jaar te Genève tijdens de
economische conferentie. Maar de grootmachten speelden van den domme en het
was of ze 't niet hadden gehoord. Ten slotte stond (alweer!) een Engelschman recht
en zeide zonder een spier te vertrekken en met heel veel woorden kortaf: neen. Het
‘Stik in koffie en verdwijn’ van Havelaar klonk niet ruwer.
Dit alles zijn feiten. En dit zijn vragen: zal Sovjet-Rusland, dat zeer knappe
organisatoren telt, kenteren tot een redelijk compromis tusschen princiepen en practijk
en hoelang zal het dan duren? Of zal de extremistisch fanatieke groep Trotzki en
consoorten het winnen door te beweren dat de mislukking juist door het compromis
werd veroorzaakt en wanneer zal dan het miljoenenrijk uiteen ploffen? En als de
stukken daarvan tot in onze westersche landen vliegen welk een oorlog zal het hier
teweeg brengen. Hier zwijgt de objectieve beschouwer en fantaseert.
Politicus.
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Boekbespreking.
Marc Chadourne: Vasco. - Plon- Nourrit - Paris. - 12 fr.
Een boek dat goed den geestestoestand schildert van velen van hen die de wrange
jaren van den oorlog hebben doorgemaakt, en niet meer wennen kunnen aan het
middelmatige van het alledaagsche leven: ‘Recommencer?... quoi? la petite vie...
bureau, littérature et cinéma? Retrouver les plats visages et tout le reste comme
avant?... Ah! non, jamais... Fini, vois-tu, fini!’ Hij weet geen vasten vorm aan zijn
droom te geven: ‘Renaître, libre, délié, nu comme Adam, sur quelque plage du bout
du monde...’ Door dat vaag verlangen onweerstaanbaar voortgestuwd, komt hij in
een eiland van Oceanië te recht; daar ontmoet hij allerlei avonturen, en zijn lang
gevoede droom wordt werkelijkheid. Heeft hij werkelijk het geluk gevonden, het
geluk van het Aardsch Paradijs? Eilaas, als hij uit zijn roes wakker schiet, smaakt
hij niets dan bittere asschen, meer dan ooit voelt hij zich ontevreden en ontredderd.
Toch heeft hij een flauwen lichtstraal ontwaard: ‘Vasco avait beau nier, dans l'angoisse
comme dans la paix n'avait-il pas entrevu Dieu?’ Een oogenblik staat hij op het punt
leprozen in een eenzaam eiland van den Stillen Oceaan te gaan verzorgen. Doch hij
vlucht, keert naar Europa terug, om kort daarna weer naar Oceanië terug te keeren.
Zal hij zich eindelijk aan God overgeven, en zoo den vrede vinden?
Een vreemd boek, dat niet in alle handen mag komen, dat ook geen vast antwoord
geeft op de vragen die het stelt; maar dat wel interessant om lezen is, vol onrust,
angstig zoeken, vol leven ook.
L.D.

Prince de Ligne: Fragments de ma Vie Publiés par Fèlicien Leuridant. Introduction par Edouard Chapuisot. Tomes I et II. - Plon-Nourrit - Paris
1928.
Prins Charles-Joseph de Ligne staat beroemd voor zijn fijnen, pittigen geest en zijn
keurig schrijverstalent. We kennen van hem menig werk: ‘Mélanges militaires,
littéraires et sentimentaires’, ‘OEuvres Posthumes’, enz. De ‘Fragments de ma Vie’,
waarmee we hier te doen hebben, worden voor 't eerst in hun geheel uitgegeven.
Wordt den prins hiermee een dienst bewezen? Ik zou het niet durven beweren. Het
heele boek lijkt wel gekapt strooi, zoo onsamenhangend is het samengesteld uit
herinneringen neergepend zooals ze den schrijver in 't geheugen kwamen. Zonder
chronologische volgorde, wat wel eens lastig maakt. Maar wat nog meer ontstemt is
de wijze waarop schrijver met voorliefde drukt op al de liederlijke avonturen welke
hij van af zijne prilste jeugd tot in zijn hoogen ouderdom beleefde. Hij schijnt het er
op gemunt te hebben zich op dat gebied in het meest ongunstig licht te stellen, en
pocht er op met al het lachend cynisme van een ‘grand seigneur libertin’ der 18e
eeuw. En dat doet wel eens meer erg onaangenaam aan. Gelukkig komt de hoogst
interessante introductie dien indruk temperen, en ons een heel verschillend beeld van
den Prince de Ligne geven, anders zou men meer dan eens het boek eenvoudig weg
sluiten, ontmoedigd door het oppervlakkige, het frivole ervan. Nochtans indien men
volhoudt, vindt men er menig belangrijke bladzijde in, en geen wonder. De prins
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was immers in betrekking met alle hoven van Europa, nam deel aan alle oorlogen
waarin Oostenrijk betrokken was. Want al was hij uit Waalsch België geboortig,
beschouwde hij zich altijd als een Oostenrijker. Ook komen er Van der Noot en zijne
aanhangers niet goed van af!
Trots al zijne oprechte of geveinsde lichtzinnigheid, trots het scepticisme waarmee
hij graag pronkte, zoodra hij de dood voelde naderen, wist hij als een kristen te
sterven, en zijn katholiek geloof te belijden met woorden die een diepere ziel verraden
dan al hetgeen hij zijn leven lang gezegd, of geschreven had.
L.D.
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James Curwood: De oude Heirbaan. - Uitg. Groot Nederland, Amsterdam.
Ware 't niet om een vreemden pater Alfonso wij zouden dezen nieuwen Curwood
weer ‘voor jong en oud’ aanbevelen. Laat dit dan een boek zijn alleen voor de
grooteren. Alle Curwood's zijn merkwaardig, ook deze. Het verhaalt van een Canadees
die na ‘oorlogsafwezigheid’ zijn vroegeren vijand ontmoet. Deze heeft reeds zijn
vader geruïneerd en wil nu op dezelfde wijze zijn versmade liefde wreken. Het wordt
een strijd tusschen die twee vijanden. De goede wint hem tegen den slechte, in den
handel en in de liefde. Maar denk nu niet dat u het boek kent; neem en lees.

W. Van Der Meeren: Iwan's Offer. - Uitg. Van Putten en Oortmeyer,
Alkmaar.
Om het leven te redden van den pastoor, dien hij met de slede door de steppen naar
huis voert, werpt Iwan zichzelf ten prooi aan de wolven. Een spannend verhaaltje
voor de jeugd. Aanbevolen.

Claude Isambert: Le Voyage avec l'Ombre. - Kra, Paris - 20 fr.
Florence Le Hourtel is eene intellectueele, bijzonder vrij van gedachten. Weinig
vrouwelijk, geen moreele basis, een louter brein. Zij koestert eene diepe vereering
voor de gedachten van een dichter, sinds jaren gestorven, en dien zij nooit gekend
heeft. Onder dezen invloed werd zij overtuigd dat het eene misdaad is een wezen in
't leven te roepen: ze verwerpt dus huwelijk en moederschap. Eerlijker vindt zij het
zich buiten het huwelijk te geven. In eene eerste avontuur loopt zij niets dan
teleurstelling op; maar de herinnering aan den gestorven dichter, de leidsman van
hare ziel, troost en beurt haar op. Een tweeden keer vindt zij echte liefde, echt geluk;
maar tot hare diepe ontzetting eischt haar minnaar het wettelijk huwelijk en een kind.
Wat zal ze doen? Haar liefde slachtofferen ter wille van hare princiepen? Intusschen
wordt ze over den dichter wiens schaduw haar door 't leven begeleidde, ontgoocheld.
En eindelijk, op Kerstmisdag, geeft ze zich gewonnen. Zij zal het huwelijk en de
moederschap aanvaarden.
Die roman is een eersteling, en niet van talent beroofd; maar zooals in vele fransche
romans stuurt hij meer aan op theorie dan op het ware leven.
T.

Madame Ed. Chavannes: Fables Chinoises traduites par Ed. Chavannes,
Vol. II - Paris- Bossard 114 p. illustrations - 15 frs. fr.
Edouard Chavannes, tot zijn dood over eenige jaren, was een der grootsche sinologen
van Europa, voornamelijk bekend door zijne vertaling van Sre-ma Kuang, de
befaamde, geschiedschrijver van China, en later door zijne ontgravingen in het Verre
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Oosten. Zeer geprezen ook is zijn werk: ‘Cinq cents contes extraits du ripitaka
chinois,’ vertaling van buddhistische verhalen. Mevrouw Chavannes heeft de beste
dezer omgewerkt voor de kinderen; zoo trouw mogelijk volgens de traditie van La
Fontaine, worden de verhalen tot fabels herdicht met korte verzen en welklinkende
rijmen, om zich aldus beter in het geheugen der kleinen te prenten. Eene belangrijke
poging die wij gaarne toejuichen.
B.

Henry Bordeaux: Le Calvaire de Cimiez. - Plon-Nourrit, Paris. - 12 fr.
Béatrice d'Aumont is weduwe; haar man is tijdens den oorlog gesneuveld; hun neef,
Hubert de Croisy, insgelijks, wiens vrouw, Valentine, krankzinnig wordt. Béatrice,
neemt het tweejarig kindje der de Croisy's aan, en brengt het op als haar eigen kind.
Door een brief bij toeval tusschen de papieren van haar man gevonden, ontdekt ze
dat de kleine Renée het kind niet is van Hubert de Croisy, maar wel, van haar eigen
aanbeden man, René d'Aumont, aan wiens getrouwheid zij nooit getwijfeld had. Ze
lijdt scherp, maar geen oogenblik zwicht hare liefde of hare toewijding jegens het
aangenomen meisje, dat zij als eene moeder bemint. Maar plots schrijft haar Valentine
de Croisy, de echte moeder, dat ze heelemaal genezen is, en haar kind enkele dagen
later zal komen halen. Wat zal Béatrice doen, nu ze haar eenigen troost, haar
kostbaarsten schat moet opgeven, aan degene die haar reeds het hart van haar man
heeft ontnomen? Wat zal Valentine doen, als ze verneemt dat Béatrice weet wie de
vader van de kleine Renée is, en toch een moederhart voor het kind heeft gehad?
Wie zal het hoogste offer brengen, in den zwijgenden strijd tusschen de twee zwaar
getroffen vrouwen?
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Een echt onderwerp voor Henry Bordeaux; en gelijk altijd is de roman flink
ineengezet, in een keurige elegante taal geschreven, met allermooiste
natuurbeschrijvingen, en den noodigen climax in de ontwikkeling van het drama. En
toch laat het boek ons koud, omdat ware, diep beleefde aandoeningen er aan
ontbreken. 't Is een werk van het hoofd, niet van het hart.
L.D.

Fiodor Dostoievski: Journal d'un Ecrivain (1873-1876-1877). Traduction
par Jean Chuzeville. 3 vol. (Collection des textes intégraux de la Littérature
russe). - Editions Bossard, Paris. - 36 fr.
We hebben hier niet te doen met echte ‘mémoires’, maar met eene verzameling
artikels en essays over allerhande onderwerpen, korte of langere novellen, enz. door
Dostoïevsky in dagbladen of tijdschriften uitgegeven. Godsdienst, geschiedenis,
politiek, kunst, poëzie, spiritisme, over alles handelt hij. Heel de geschiedenis van
Europa komt onder zijne pen voor, gezien met de oogen, opgevat met de mentaliteit
van dien Rus, die gelijk zijne stamgenoten, meer een Aziaat dan een Europeër was.
Dit maakt voorzeker de groote belangrijkheid uit van dit boek. Het heeft al de
kenteekenen van het rijk gemoed, de opborrelende inbeeldingskracht, het zeldzame
gemis aan evenwicht, het buitensporige en pessimistische, ook het prophetische dat
Dostoïevski's groote romans kenmerken. De novellen die er in voorkomen zijn wel
van 't meest karakteriseerend van het talent van den genialen schrijver. Maar toch,
hoe zwart van ingeving, hoe verstoken van alle hoop, van het minste straaltje licht
of blijheid! En hoever staan ze van ons, die helden en heldinnen die gedurig in eene
soort hallucinatie schijnen te verkeeren; die geen eigen wil hebben, maar als
onbewuste marionetten door het noodlot voortgedreven worden. Het groote talent
van den schrijver kan niet altijd opwegen voor ons westerlingen, tegen het ziekelijke,
het gewild opgeschroefde van de ingeving.
D.S.

François Mauriac: La Vie de Jean Racine. (Le Roman des grandes
existences). - Librairie Plon, Paris. - 15 fr.
Tusschen de menigvuldige, half geromanceerde levensbeschrijvingen van beroemde
personaliteiten, is deze voorzeker een der best gelukte. Misschien wel omdat zij
trouwer blijft aan de geschiedenis, en minder overlaat aan de verbeelding. In elk
geval, het boek is boeiend, want het leven van Racine is op zichzelf een roman. In
een diep godsdienstig, ja jansenistisch midden opgegroeid, komt hij weldra in nauwe
betrekking met Port-Royal, waar hij de lessen volgt van Lancelot, Nicole, Antoine
le Maître en Hamon. Heel zijn leven is naar God gericht. Maar heet en geweldig
loopt het bloed in zijne aderen, hij versmacht in het strenge jansenisme. Schielijk
breekt hij met al wat hem tot dan duurbaar was, en vlucht. Hij wil leven voor de
poëzie, voor het tooneel - en voor de liefde: jaren van roes, van hooge koninklijke
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gunst - maar ook van kleinzielige ambitie, van weinig stichtelijk leven, van
ondankbaarheid tegenover de meesters zijner jeugd, van algeheele aanbidding van
den ‘Roi-Soleil’. Slechts een korte spanne tijds, gedurende dewelke hij slag op slag
zijne meesterwerken geeft. Maar plots, nog geen veertig jaar oud, zegt hij vaarwel
aan liefde en roem, en verlaat de wereld. Is die ommekeer te wijten aan zijne janseniste
jeugd die zulke diepe indrukken in zijne ziel gelaten had; of aan zijne ongenade bij
den aanbeden vorst, waarover hij zich nooit kon troosten? Voortaan leeft hij voor
God, voor zijne vrouw, voor zijne kinderen. Slechts twee keeren, om aan Mme de
Maintenon te gehoorzamen, schrijft hij nog voor het tooneel: eerst geeft hij ‘Esther’,
dan zijn hoogste meesterwerk ‘Athalie’. Daarna denkt hij er slechts nog aan, zich
voor den dood voor te bereiden. Twintig jaar lang ldeit hij een leven van
zelfverloochening, totdat de dood hem eindelijk komt bevrijden van een uiterst
pijnlijke ziekte, moedig aanvaard. Het boek is waard gelezen te worden.
T.

Emile Dermenghem: Thomas Morus et les Utopistes de la Renaissance. Plon-Nourrit - Paris - 12 fr.
Dit zeer belangrijk boek bestaat uit twee deelen. Het eerste deel ‘Le monde tel qu'il
est’, geeft ons een levend tafereel van het 16 eeuwsch Europa, en vooral van Engeland
onder de regeering van Hendrik VIII, den liederlijken dwingeland, die liever dan van
Anne
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Boleyn af te zien, zich losmaakte van Rome en over zijn land den geesel der wreedste
godsdienstige vervolging riep, alsook de ergste politieke verwikkelingen. Thomas
Morus, bekoord door ‘ce prince ami des lettres, qui participait comme lui au combat
des Grecs contre les Troyens et à celui de l'orthodoxie catholique contre l'hérésie
luthérienne’, diende hem trouw en loyaal als kanselier van het rijk. Maar weldra zag
hij in dat hij de wegen van den koning niet verder kon blijven volgen. Toen het
Parlement de Acte stemde die Hendrik VIII als hoofd der Engelsche Kerk herkende
weigerde Thomas Morus den eed af te leggen die het gezag van den paus verwierp.
Hij alleen, met John Fisher, had dien moed, tusschen al de grooten van het Rijk. Het
kostte hun beiden het hoofd, en de Kerk heeft Thomas Morus zalig verklaard. Dit
alles is uiterst boeiend verteld.
Het tweede deel ‘Le Monde tel qu'il devrait être’ vat in 't kort samen de sociale
gedachten en de ‘utopieën’ van Thomas Morus, Erasmus, Bacon, Guillaume Postel
en Campanella, van al die uitnemende humanisten die de dwalingen van hun tijd zoo
klaar inzagen, ze hekelden of ze wenschten te verhelpen, en daarom hun ‘Utopieën’
schreven. Dit deel ook is zeer belangrijk, en behelst kleurvolle bladzijden bijzonder
waar er spraak is van de vriendschapsbanden tusschen Thomas Morus en Erasmus.
T.

Mededeelingen.
Ten einde te voorkomen dat Dr. Roumans' objectieve ontleding van U. Van de
Voorde's roman Het Meisje Lea een verkeerden indruk wekken zou, weze gezegd
dat dit boek door de bibliotheken dient gerangschikt onder de: Streng voorbehouden
lektuur.
*

**

Het vervolgartikel van Prof. De Vleeschhouwer en de kronijken van H. Buyle over
Musica Divina, van Marnix Gysen over Amerik. Engelsche letterkunde en van Aug.
Van Cauwelaert over Duitsche Letteren, moesten uit plaatsgebrek naar volgende
aflevering worden verschoven.
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Overzicht van Tijdschriften.
DE NIEUWE GIDS (Juni) Tharaud over Barrés: Frans Erens. - Alf. Diepenbrock:
E. Diepenbrock. - The Novel in the Netherlands: J.A. Russell. - Binnengedachten:
W. Kloos. - Kinderjaren: H. Swarth. - De gedroomde Zoon: W. de Mérode. - Toch
tot haar doel: J. de Meester. - Tien jaren Finsche Onafhankelijkheid: H. Van der
Mandere. - Guido Gezelle en de Engelsche Letterkunde: Dr. J. Decroos. - Shakespeare
Sonnetten en nog wat anders: W. Kloos. - Buitenlandsch Overzicht: M. Wagenvoort.
- Bibliographie: Fr. Erens. - Feiten en Fantasiën: J. Kloos - Reyneke van Stuwe.
ROEPING (Juni) Heimwee (vers): Mien Proost. - Marcel Proost: Leopold Levaux.
- Roulette en Browning: Willem ten Berge. - Fluitspelers Notenbalk (vers): A. Van
Duinkerken. - Kinderlik Lied (vers): Gerard Wijdeveld. - Sint Bernards verhandeling:
A. Van Duinkerken. - Henri Massis en het Oosten: L. Levaux. - Heemvaart: M.
Bruna. - Boekbespreking. - Kroniek.
DE GEMEENSCHAP (nummer 5) Eenige Simplismen: J.C. Van Schagen. - Keer
(vers). - Nacht (vers). - Het fregat op het doek (vers): Willem ten Berge. - Dr. Jules
Persijn: Henk Kuitenbrouwer. - Kroniek.
DE VRIJE BLADEN (Juni) Hart zonder Land: A. Helman. - Verjaardag: A.W.
Grauls. - François Mauriac's Destins: E. Van Lokhorst. - Ballade voor een donkere
vrouw: A. van den Doolaard. - Avondmaal: Mr. J. Geems. - Bij den dood: M. du
Mortier. - Abelaert: Oscar Van Dijck. - Bloei: Th. de Vries. - Amoureus liedtjen:
H.C. Kool. - Boekbespreking.
BOEKZAAL (15 Juni) Boekbesprekingen.
BOEKENGIDS (Juni) Dr. Karl May: E. Van der Mallen. - Van Menschen en
Boeken. - Boekbesprekingen.
OPBOUWEN: Défense de l'Occident (Henri Massis): L. Van Alken. - Kritiek en
Antikritiek: Hoofdredaktie. - Berichten. - Woninginrichting: Huib. Hoste. - Wassely
Kandinsky: Victor Servranckx. - De houtsnede. - Muziek opvoeringen. - Toneel:
Van twee Coninckxkinderen: H.H. - De Roman????
AVONTUUR Nagelaten werk van Paul van Ostayen: De Moordenaars. - Maskers.
- Tusschen Vuur en Water. - Banlieue. - Rijke Armoede van de Trekharmonika. Wals van kwart voor Middernacht. - Mythos. - Drie Gedichten. - Berceux voor
Volwassenen. - Zelfmoord des Zeemans. - Huldegedicht aan Singer. - Floris Jespers
schildert een haven. - Poëme. - Kluwen van Ariadne. - G. Bursens. - In Memoriam.
- R. Blijstra. - Spionnage. - W.W. Dinger. - Proza gedichten. - Stadsparken. - Dispuut.
- Portret van P. Van Ostayen door G. Burssens.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juni) Hulde aan Professor J. Vercoullie. - Het centrale
Land van Midden-Europa: Tsjechoslowakye: H.Gh.C.J.v.d.M. - Het nieuwe Onderwijs
te Weenen: H. Van Tichelen.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Juin) Anthologie de la jeune poésie Belge.
Poèmes des auteurs suivants: Adam. - Arelt. - Barrigant. - Bay. - Beerblock. - Berben.
- Bernières. - Bladel. - Bodart. - Bourgeois. - de Bouvignes. - Brohée. - Carème. E. Champagne. - P. Champagne. - Chenoy. - Colleye. - Courardy. - Delvaux. - De
la Doës. - Demany, - Denis. - François. - Gevers. - Glisseur. - Gosselin. - Guiette. Herman - Gilson. - Heux. - Koninckx. - Lepage. - Lesdain. - Letty. - Liégeois. Linze. - Meurants. - Michaelsen. - Miserez. - Neuhuys. - Oppitz. - Perier. - Pirotte.
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- Poirier. - Pulings. - Q. uoilin. - Raucourt. - Ravet. - Rochet. - Romain. - Ruet. - de
Smet. - Steurs. - Teugels. - Thiry. - Tourteau. - Van Bastelaer. - Van
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Caelenbergh. - Van den Broeck. - Van der Cammen. - Van Looy. - Vervoort. - Vivier.
- Wennekers. - Werrie. - Un peintre par mois (Elvire Kastner). - Lettres Etrangères.
- Chroniques du mois.
NEUE FRAUENKLEIDUNG UND FRAUENKULTUR (Juli) Inkognito: E.
Vormeyer. - Autoreise: E. Schoch Leimbank. - Kriegsschäden der Frauen, ein
Rasseprobleem: E. Blume. - Die Wiener Werkstätte: Dr. Karl Piche. - Zur AEsthetik
des Tafelgeschirs: Dr. Schefold. - Winkelriede der Frauenbewegung: Dr. H. Thies.
- Uber das rhytmische Element in der Hagemann - Mensen dieck Gymnastik: Edith
Unvaricht. - Ein Kapittel von Ehrfurscht und Vertrauen: J. Wirth. - Bulgarische
Sticherei im Smokarbeit: G. Lienau - V. Kleist. - Heimtechnik und Frauenkultur:
Dr. Ing. M.M. - Der Vagant: I. Linberg. - Bücher. - Rätselaufgabe und Losung. Kleider. - Beschreibungen. - Schnittmuster.
LA REVUE BELGE (15 Mei). - L. Sadoul: Les causes judiciaires célebres (Fr. de
Neufchateau en ménage). Fr. Mauriac: L'ame de Pierre Loti. - Emil Ludwig:
Guillaume II. - Pierre Borel: La côte d'azur et ses peintres. - Hugh Walpole: La bloc
d'ambre rouge (fin). - Jean Ajalbert: Le journal des Concourt (fin). - Jean Nesmy:
La quinzaine litteraire. - La quinzaine anecdotique. - Les Livres.
LA REVUE GÉNÉRALE (mai). - Em. Baumann: L'ordre des Chartreux. - Baron de
Trannoy: Leopold II et Jules Malou. - Dom Hilaire Duesberg: Le roi Hérode (fin). Cte Carton de Wiart: Jules Le jeune. - Louis Lefebvre: Naitre (poëmes). - Albert
Lopez: La vie errante d'Humilis. - Charles de Trooz: Vingt enfants dans un paysage.
- J. Calvet: Léon Cathlin ou l'humaniste contrarié par la guerre. - La vie dramatique.
- L'histoire. - Les lettres. - La politique. - Notes critiques.
SÉLECTION CAHIER I. - Dit nummer is gewijd aan Raoul Dufy en bevat artikelen
van C. Zervos, P. Courthion, F. Vanderpyl, René-Jean, F. Fleuret, L. Artigas, P.-G.
Van Hecke, L. en P. Hasaerts, G. Marlier, A. De Ridder.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

633

[1928/9]
Het Katholicisme van een orthodoxen Keizer
door Prof. C. Ldov.
‘Is de Russische Keizer Alexander I katholiek gestorven?’ De uitmuntende schrijver
en katholiek geleerde E.P. Pierling heeft een van zijn merkwaardige historische
studies aan deze nijpende kwestie gewijd. De Russische kritiek erkende de groote
verdienste van het werk van den geleerden Pater en ook de echtheid der door hem
ingeroepen getuigenissen maar zij is het niet eens met de gevolgtrekkingen uit die
getuigenissen afgeleid.
Bij het bestudeeren der briefwisseling van Keizer Alexander I hebben we een
belangrijk dokument ontdekt, waarvan de tekst, zooals ge weldra zult zien, op een
beslissende en afdoende wijze de meening van E.P. Pierling bevestigt.
Den 19 November (1e December) 1825, gaf Keizer Alexander I na een kortstondige
ziekte, zijn ziel aan God terug tegen elf uur in den morgen te Taganrog. Denzelfden
dag schreef zijn weduwe aan de keizerin-moeder Maria Fedorovna: ‘Onze Engel is
naar den hemel gegaan’ ‘Engel’ was de bijnaam dien men, in de familie, aan Keizer
Alexander gaf. Maar, door die bovenaardsche uitstraling heen, openbaarde zich
somwijlen een sfinks die uiterst moeilijk te doorvorschen was. De gangen van
Alexander zijn altijd en overal erg ongelijk en golvend geweest, maar vooral op
godsdienstig gebied brengen ze den toeschouwer van de wijs. Hieromtrent, zegt Pater
Pierling, dringt een in schijn geheimzinnig incident dat in 1825 as voorgevallen, zich
van zelf op aan de opmerkzaamheid en houdt ze in spanning. De zending nl. naar
Rome van den adjudant generaal, graaf Alexander Michaud de Beauretour, Savooier
in Russischen dienst, het type van een rechtschapen en christen soldaat, een Joseph
de Maistre in uniform. Vurig katholiek, was hij de aangewezen persoon voor een
delikate en geheime zending bij den Paus. Bij zijn vertrek naar Taganrog, gelastte
hem Keizer Alexander, zich naar de jubelfeesten te Rome te begeven en zich met
het Vatikaan in betrekking te stellen.
Daar bevindt zich de origineele brief van ridder d'Italinsky, gevolmachtigd minster
van Rusland, van den 13/25 November 1825, aan
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Kardinaal Della Somaglia, Staatssekretaris, waarin de audientie voor generaal
Michaud wordt, aangevraagd; ook het oorspronkelijk stuk van het antwoord van den
Kardinaal, van den 26 November waarin de audientie wordt beloofd; en het
oorspronkelijk stuk van een tweede antwoord van denzelfden Kardinaal, van den 3e
December, waarin dag en uur van de toegestane audientie worden aangegeven.
De eerste audientie, die streng officiëel was, was bepaald op den 5en December.
Een weinig later had een heelemaal private en heel wat belangrijker audientie plaats.
Om ze beter verborgen te houden, gaf Kardinaal Soglia, die toen geheim kamerheer
was van Leo XII, aan den generaal rendez-vous onder den zuilengang van St. Pieter,
en bracht hem vervolgens bij den Paus.
Volgens de getuigenissen der tijdgenooten, deed Michaud toen hij voor den Paus
lag neergeknield, aan dezen onder het zegel der geheimhouding, een wonderbare
verklaring. De generaal maakte hem nl. den vast besloten wil bekend van den keizer
om persoonlijk de byzantijnsche orthodoxie af te zweren, en de volkeren aan zijn
scepter onderworpen, tot de eenheid terug te brengen; in naam van zijn meester vroeg
hij dat er naar Sint Petersburg een theologant gezonden zou worden, met de noodige
volmachten. De keus van den paus viel op dom Mauro Cappellari, die later zelf paus
zou worden en Gregorius XVI zou heeten. Maar de verre reis naar Rusland schrok
hem af. Toen werd Pater Orioli aangeduid, conventueel en later kardinaal geworden.
Juist toen deze zich tot het vertrek gereed maakte, bracht de onverwachte dood van
Alexander I een tegenbevel.
In Rusland teruggekeerd, stelde Michaud het verslag op van zijn zending naar
Rome. Dit dokument werd door Nesselrode, minister van buitenlandsche zaken,
overhandigd aan prins Volkonsky, huisminister van Keizer Nikolaas I. Groothertog
Nikolaas Mikhaïlovitch (oom van Keizer Nikolaas II, en evenals hij door de Marxisten
vermoord) was van meening dat Keizer Nikolaas I het verslag van generaal Michaud
in 't vuur heeft geworpen.
Maar de broer van Michaud, graaf Gaëtano, bezat een afschrift van het dokument
en deelde dit in 1846 mee aan P. Antonio Bresciani. Volgens dit afschrift, zou Keizer
Alexander I, bij het afscheid van Michaud vóór zijn vertrek naar Rome, tot hem
gezegd hebben:
- ‘Ik zie duidelijk de groote moeilijkheid in van de onderneming, maar als ik als
martelaar van een zoo schoone zaak moest sterven, zou ik
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me zeer gelukkig achten.’(1)
Constance de Maistre, later hertogin van Laval-Montmorency, vatte als volgt de
mededeelingen samen die generaal Michaud haar had gedaan: ‘Ik verklaar, uit den
mond van generaal Michaud vernomen te hebben dat hij, adjudant van Keizer
Alexander, van dezen vorst de zending had ontvangen, aan den toen regeerenden
Paus (Leo XII) de hulde te brengen van zijn algeheele onderwerping aan zijn geestelijk
gezag. De generaal knielde voor den Paus neer, en erkende hem, in naam van den
keizer, als hoofd der Kerk.’
Tegenover graaf de l'Escarenne, toekomstig minister van binnenlandsche zaken
van Charles-Albert, is Michaud nog duidelijker geweest. Den 22en Augustus 1841
stelde L'Escarenne ten behoeve van Charles-Albert een gedenkschrift op, dat in 't
Italiaansch vertaald, in 1876 door de Civiltà Cattolica gepubliceerd werd. Behalve
het reeds gekend verhaal, leest men daarin dat Keizer Alexander I ervan gedroomd
zou hebben zelf de reis naar Rome te maken; hij zou er heen zijn gegaan na het
Congres van Verona. Maar ‘zijn overhelling naar het Katholicisme wekte argwaan
bij zijn familie, en de keizerin-moeder, Maria Féderovna vreesde dat een onderhoud
met den Heiligen Vader (Pius VII - Gregorius Chiaranmonti) haar zoon zou doen
besluiten in den schoot der Kerk terug te keeren, en daarom vroeg zij hem met
aandrang niet naar Rome te gaan.’
Uit eerbied voor zijn moeder zag de Keizer van zijn voornemen af, vast besloten
later weerwraak te nemen door het zenden van een bode. Chateaubriand bevestigt
deze inlichting in het ‘Congrès de Vérone’ (1838, t. I bl. 218).
De volgende getuigenis komt rechtstreeks van Leo XII door Gregorius XVI en
zijn vertrouweling. Gaëtano Moroni. Deze laatste vernam zijn verhaal, dat hij in zijn
Dizionario had overgedrukt, uit den mond van Gregorius XVI en had het op schrift
gesteld denzelfden dag nog dat hij het vernomen had. De Paus verhaalt de audientie
van Michaud bijna in dezelfde termen als L'Escarenne.
Een andere Paus, Pius IX en die putte uit een andere bron, heeft de getuigenis van
Gregorius XVI bevestigd. Hij had P. Ballerini last, gegeven de geschiedenis van zijn
pontifikaat te schrijven. Deze laatste

(1) ‘Alessandro l'aveva mandato segretissimamente à Roma, l'anno 1825, per trattare con Papa
Leone XII di riunire la Russia alla Chiesa Romana... L'imperatore disse al generale Michaud:
vedo tutta la difficoltà dell' imprese, ma se dovessi morir martire per si bella cagione, sarei
beato’. Extrait du journal du P. Antonio Bresciani, littérateur de mérite, un des fondateurs
de la Civiltà Cattolica.
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op de hoogte gebracht der mededeelingen van Gaëtano Michaud, stelde aan zijn Zijn
Heiligheid voor, haar daarvan lezing te geven. Pius IX antwoordde, dat hij eerst zou
vertellen wat hij over hetzelfde onderwerp wist, ‘als hem verhaald door Kardinaal
Soglia’ gewezen kamerheer, die gelast was geweest generaal Michaud bij den Paus
binnen te leiden Pius IX stond verslagen door de volmaakte gelijkenis van de twee
lezingen, oordeelde het feit zeker, niet den minsten twijfel toelatend, en keurde de
publikatie ervan goed.
Te Sint Petersburg vindt men de sporen terug van dezelfde overlevering. Alvorens
naar Taganrog te vertrekken, had Keizer Alexander I aan P. Sokolsky, prior der
Dominikanen, het geheim bevel gegeven een vertrek te doen in gereedheid brengen
voor een priester die weldra uit Rome zou komen. Het keizerlijk bevel werd uitgevoerd
in het klooster van Sinte Katharina, op den rand van het vergezicht op Nevsky. Pas
lang daarna maakte de prior het raadselachtig feit bekend. Zijn opvolger, P. Josewicz,
verhaalde het graag en uit zijn eigen mond heeft E.P. Pierling het vernomen.
Al die getuigenissen hebben, volgens zijn meening, een onbetwistbare waarde.
De getuigen kunnen de waarheid kennen, en er is niets dat hen kan aanzetten ze te
veranderen. Hun karakter is een waarborg voor hun eerlijkheid. Hun getuigenissen
zijn onafhankelijk van elkaar, komen onderling volmaakt overeen, kontroleeren
elkaar, en een onpartijdige kritiek heeft niet het recht ze in twijfel te trekken.
Ook verwerpen de Russische schrijvers, die zich met de kwestie hebben
beziggehouden, ze geenszins. Zij vinden die getuigenissen voldoende om de
overeenkomst vast te stellen van het afschrift van graaf Gaëtano met het oorspronkelijk
verslag van generaal Michaud, dat in 1842 door Keizer Nikolaas I werd in vuur
geworpen. Het verhaal van de zending is hersteld; het geeft de ontgoo; cheling weer
van den keizerlijken gezant die, vurig katholiek, zijn droomen van vereeniging van
Rusland met de Roomsche Kerk in rook zag vergaan. Alles wat d deelname van
generaal Michaud aan de zending raakt, is klaar en onbetwistbaar. Maar is het inzicht
van den keizer, van dezen ‘zoo moeilijk te ontraadselen’ sfinks, even stevig bewezen?
De getuigenissen, die talrijk zijn van den kant der katholieken, ontbreken heelemaal
van orthodoxe zijde en daarop steunen de Russische kritici om de besluiten van P.
Pierling te betwisten.
Om dien gordiaanschen knoop door te hakken, heeft men moeten putten in de
Russische keizerlijke archieven, zooals P. Pierling het gedaan heeft in de archieven
van het Vatikaan. Alleen groothertog Nikolaas
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Mikhaïlovitch kon die archieven bereiken. In zijn merkwaardig werk:
‘Correspondance de l'empereur Alexandre Ier avec sa soeur, la grande-duchesse
Cathérine Pavlona (Sint-Petersburg, 1910, blz. 286-290) staat juist het beslissend
dokument, het doorslaand en onbetwistbaar bewijs van de bekeering tot het
Katholicisme van den orthodoxen vorst.
'T is een klein blaadje, gevouwen en nog en nog eens gevouwen, en in 't Russisch
opgesteld, behalve de laatste regels die in 't Fransch zijn geschreven. Deze nota werd
in een omslag gestoken, waarop keizer Alexander I eigenhandig had geschreven: ‘A
son Altesse Impériale la grande-duchesse Cathérine Pavlona, en mains propres.’
De tekst die volgt is eveneens van 's keizers hand; ziehier ervan de letterlijke,
vlaamsche vertaling:
‘Mystieke litteratuur’.
De oorsprong der zoo genoemde mystieke vereenigingen loopt terug tot in de hoogste
oudheid. De mysteries van Egypte, van Thebe, van Eleusis, van Orpheus, van
Pythagoras, van Mitra (bij de Persen) van de Indiërs en anderen, bewijzen deze
waarheid.
Welk was het doel van die mysteries?
De kennis van God, van den mensch en van de natuur.
Waarom waren die kennissen een mysterie?
Om de volgende redenen:
o De kennis van God onderstelt een zuivere en verheven ziel. Bijgevolg kunnen
1)
alle menschen daartoe niet in staat zijn. De boozen en de blinden kunnen het
licht niet zien.
o De ware betrekking van den mensch met God is de betrekking van den zoon
2)
met den Vader, zuivere liefde-betrekking, maar de boozen en de niet-verlichten
kunnen niet liefhebben.
o De natuur is een manifestatie of voortdurende openbaring der Godheid. Hoe
3)
kan men de werking uitleggen zonder haar oorzaak gekend te hebben?
Dus zijn er geweest, en moeten er altijd zijn geheimzinnige genootschappen.
De christelijke godsdienst heeft den band gevormd tusschen de oude en de
hedendaagsche vereenigingen.
Bij zijn ontstaan was hij niets anders dan een geheimzinnige vereeniging. Niemand
werd in de kerk van Jeruzalem opgenomen zonder proefneming en zonder zuivering.
De politiek der vorsten heeft deze geheimnisvolle leer omgevormd tot
gemeenschappelijken godsdienst
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der volkeren. Maar, al ontdekte ze de kerkgebruiken, de mysteries kon de politiek
niet openbaar maken.
Bijgevolg, zelfs nu en evenals altijd, is er een uitwendige en een inwendige kerk.
De grondslag der leer is dezelfde in de twee kerken: de Bijbel, maar in de eerste kent
men enkel de letter, terwijl men in de tweede het verstaan ervan onderwijst.
Er bestaat een ontelbare hoeveelheid geschriften voor de uitwendige Kerk
gepubliceerd. Hun systematische uiteenzetting heet Godgeleerdheid.
Er is ook een aanzienlijk, maar niet zoo groot, aantal geschriften uitgegeven voor
de inwendige Kerk. Hun geheel heet Mysterieuse of Mystieke Theologie. Onder deze
benaming moet men niet een enkel, om 't even welk stelsel verstaan, want er bestaat
geen juiste, systematische uiteenzetting van dit soort theologie (In 't Duitsch en in 't
latijn is er wel het werk van Arnold, onder den titel van Mysterieuse Theologie, maar
het is zeer onvoldoende). De geschriften die, in 't algemeen, bij deze soort hooren,
zijn gekend onder verschillende benamingen als: Geestelijke werken, Theosofische
werken, Ascetische werken enz.
Al die geschriften kan men in drie klassen verdeelen.
Tot de eerste klas moet men die terugbrengen waarvan het voornaamste voorwerp
de theorie is van deze leer, of haar abstrakte en allereerste grondslagen (Register No
1). Voor de lezing van deze klas van schrijvers, is het noodig de volgende belangrijke
en essentieele opmerking te maken:
De menschelijke taal is zeer onvoldoende om de zuivere en subtiele begrippen uit
te drukken omtrent God en de natuur. Daarenboven, de waarheden door God zelf
veropenbaard, worden onvermijdelijk, als ze door de verbeelding gaan, min of meer
doortrokken met de indrukken aan de verbeelding eigen. Wij zien dat zelfs de
propheten en de apostelen op een verschillende manier spraken en schreven over die
onderwerpen, volgens de verschillende hoedanigheden van hun verstand en van hun
verbeeldingskracht.
Bijgevolg:
o Moet men geen eenvormigheid zoeken in de mystieke leeringen. Hun
1)
voornaamste elementen zijn een en hetzelfde, maar de wijze van zich uit te
drukken is zeer verschillend.
o Die beschouwingen moeten worden teruggebracht tot den tijd waarin ze
2)
geschreven zijn. De begrippen die toen overheerschend waren, hadden een
onvermijdelijken invloed op de uiteenzetting zelf der waarheid.
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3o) Men moet zich niet inbeelden dat al die schrijvers vreemd waren aan hartstochten
en afdwalingen. Zij waren verlichte menschen, maar gèen engelen en bijgevolg,
komt men onder hun waarheden bijna overal een menigte verschillende stelsels
en meeningen tegen, die min of meer gewaagd en, somtijds, heel en al vreemd
zijn. Maar de waarheid is goddelijk, en de afdwaling is menschelijk werk.
o Sommige van die beschouwingen hebben, door de verhevenheid der waarheden
4)
en den luister der afdwalingen zelf, ontstaan of naam gegeven aan sekten: zoo
zijn de Martinisten ontstaan uit de geschriften van Saint Martin, en heeft ook
de leer van Jung (Stilling) eenige aanhangers verwekt. Zoo was het voorheen
eveneens met Bóhm en Swedenborg.
De tweede klas schrijvers van dit soort houdt om zoo te zeggen, het midden tusschen
de twee andere; bij hen is er minder theorie en meer, praktisch, zedelijk onderricht
(Register No 2.)
De schrijvers van deze soort voeden minder het verstand, doch naderen meer het
hart. Hun weg is meer buiten gevaar, rustiger en zekerder.
Eindelijk, de derde klas van dit soort geschriften bevat die welke zich uitsluitend
bezig houden met de zedelijke kultuur en, zonder zich te beroepen op eenige theorie,
den praktischen weg aanwijzen, door de ondervinding goedgekeurd (Register No 3).
Dit soort is het meest betrouwenswaardig en het veiligst. Gelukkig hij die, na
eenigen tijd besteed te hebben aan de verstandelijke navorsching, zich verdrietig
gevoelt door de geschriften der eerste klas, tot de tweede overgaat en zich opwerkt
tot de derde. De volmaaktheid en de waarheid liggen hier ten grondslag, want, in
alles, is de eenvoud, volmaaktheid.
No 1.
I. De werken van Bóhm, bijgenaamd de teutonische theosoof. Hij was
van de laagste afkomst en schreef, zonder iets geleerd te hebben,
door een soort bovennatuurlijke verlichting. Zijn werken zijn door
Saint Martin vertaald.
1o) Opkomende dageraad.
2o) De drie princiepen.
3o) De weg om tot Christus te gaan (Vertaling van een
onbekende).
o
4 ) De weg der Goddelijke Wetenschap (Uittreksel van een
onbekende
II

Werken van Swedenborg.
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1o)
2o)

Over het nieuwe Jeruzalem. Uittreksel.
Samenspraken. Kort begrip.

III

Geschriften van Saint Martin.
1o) Over de dwalingen en de waarheid.
2o) Natuurlijk tafereel.
3o) De mensch van verlangen.
4o) De nieuwe mensch.
5o) Het ministerie van den geest-mensch.
6o) Over den geest der dingen.

IV

Werken van Stilling.
Allen in 't duitsch; in 't russisch zijn er slechts onbeduidende
fragmenten.
N.B. Al die werken vorderen, voor hun volledig begrip, een
voorafgaandelijken korten uitleg van verschillende mystieke
woorden die, overigens, van geen heel groot belang zijn.
Er dient hier nogmaals herhaald dat er in allen een groote mengeling
is van waarheid en dwaling.

No 2.
Belijdenissen van Sint Augustinus. Mallebranche. Opsporingen naar
de waarheid.
Goddelijke wijsbegeerte.
Christene wijsbegeerte.
Uitgelezen werken van Mme de la Motte-Guyon.
Werken van Eckartshausen. Verschillende fragmenten.
Tot besluit van allen:
Geestelijke werken van Fénélon. Onvergelijkelijk ver boven alle
andere verheven.
No 3.
De beoefening van de ware mystieke godgeleerdheid.
Geest van den H. Franciskus van Sales.
Hechte godsvrucht, door denzelfde.
Geest van de H. Theresia.
De Navolging van Jezus Christus, van Thomas à Kempis.
Over de ware wijsheid, door denzelfde.
Thauler, Goddelijke instellingen.

N.B. Al deze boeken zijn zuiver, onvermengd goud. Maar de grondslagen van allen
is de H. Schrift. Om de lezing ervan gemakkelijker te maken, bestaat in 't fransch:
Morale de Jésus-Christ et des Apótres. - In russisch: de vier Evangelies.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

641
(In 't fransch) Ziehier nog iets. 'T is een soort inleiding tot het fameuse papier over
de mystieke genootschappen. Heel de uwe met hart en ziel voor het leven. Vriendelijkste groeten aan Georges (prins van Oldenburg, echtgenoot van de zuster
van Keizer Alexander).
Groot-hertog Nikolaas Mikhaïlovitch voegt er bij: ‘Dat is de inhoud van dit ‘Billet
de la main de l'empereur Alexandre 1er, plié in 8o.’
Die drie bibliografische registers, waarvan de derde enkel werken van katholieke
schrijvers aangeeft, door Alexander I beschouwd als ‘zuiver onvermengd goud’
bewijzen dat de orthodoxe keizer diep doordrongen, was van de katholieke begrippen.
De zending van generaal Michaud was dus volkomen in overeenstemming met zijn
godsdienstige mentaliteit.
Onder de dokumenten, door groot-hertog Nikolaas Mikhaïlovitch aangehaald in
het werk ‘L'Empereur Alexandre Ier’ (t. II blz. 7) bevindt zich nog een bewijs dat
deze vorst, lang voor zijn dood, de katholieke geloofsleer had aangenomen. In een
brief aan minister Kochélév, gedateerd van Polotsk den 25 Januari 1813, drukt hij
zich uit als volgt:
‘Richt uwe gebeden tot het Opperste Wezen, tot Onzen Zaligmaker en tot den
Heiligen Geest, die uit Hen voortkomt, opdat Zij mij geleiden, en mij bevestigen op
den eenigen weg die tot de Zaligheid voert, en mij de noodige middelen schenken
om mijn publieke taak te voltooiën, doo mijn vaderland gelukkig te maken, maar
niet in de vulgaire beteekenis: in het bevorderen van het waarachtig rijk van Jezus
Christus plaats ik heel mijn roem. Geheel de uwe.’
Keizer Alexander Ie, die zoo goed op de hoogte was van de theologische litteratuur,
kende zeer goed het leerstellig belang van het dogma der voortkomst van den Heiligen
Geest: te veel geleerde pennen, byzantijnsche vooral, hebben de kwestie van het
Filioque behandeld, te veel lansen zijn er hieromtrent gebroken op het concilie van
Florentië. Wijl hij de geestelijke suprematie van den paus erkend heeft, en het
katholiek dogma aangenomen van de voortkomst van den Heiligen Geest, heeft hij
in zijn ziel de kerkelijke eenheid hersteld.
Om definitief vast te stellen dat het idee van godsdienstige eenheid den geest van
Keizer Alexander niet losliet, behoeven we nog slechts het getuigenis aan te halen
van graaf de Maistre (J. de Maistre, OEuvres complètes, t. XIII blz. 282-288) die
hieromtrent een merkwaardig onderhoud heeft gehad met den keizer.
Omtrent de confessionneele verschillen, drukte Alexander 1e zich uit als volgt:
‘Er is in het Christendom iets grooters dan dat alles (en terzelfder
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tijd hief hij de hand op en strekte ze uit in 't rond alsof hij den koepel gebouwd had
van de Algemeene Kerk). Ziedaar het essentieele... Ik geloof wel dat alle
gemeenschappen zich eens zullen vereenigen, ik houd het voor vast en zeker; maar
het oogenblik is nog niet gekomen.’
Toen hij gemeend heeft dat het oogenblik eindelijk gekomen is, was het te laat:
zijn ‘publieke taak’ was ten einde.
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Charles Dickens.
door M.E. Belpaire.
III.
De dierenwereld in het Dickens-werk.
De beste vrienden van de kinderen zijn wel zeker de beesten. In het Dickens-werk
vindt men er zoo gelukkig getypeerd dat zij ten volle een afzonderlijk hoofdstuk
verdienen.
Om te beginnen die Whisker - de poney - van Old Curiosity Shop, die zoo nukkig
en moedwillig omspringt met zijn oude meesters, Mr. en Mrs. Garland. - Een vriend
mijner jeugd was Whisker, en de verblijding mijner kinderdagen, in het donker
kamerken, waar Miss Reynolds ons Engelsch leerde. - Hoe schalde de lach, toen we
Whisker de straat zagen afrijden, de sjees achter hem, zigzaggend en stoppend naar
het hem door den kop ging.
't Is de oude heer Garland die ment en nevens hem zit zijn oud dameken. ‘Als het
oude heerke de teugels schudde, schudde de poney, in antwoord, met den kop. Als
uiterste toegeving wilde hij wel rijden door de straten waar zijn meester particulier
verlangde te gaan, maar dan op zijn manier. Tusschen beiden was dat een zwijgende
overeenkomst.’
Little Nell's nederige vriend, Kit, stond in de straat eene gelegenheid af te wachten
om enkele stuivers te verdienen. ‘Wanneer het gespan hem voorbij reed, keek hij
zoo verlangend naar het oude heerke, dat deze op zijne beurt hem bekijken moest.
Kit stond daar pal, de hand aan den hoed geslagen. Het oude heerke gaf de poney te
verstaan dat hij wilde stoppen. Dat deel van de transactie werd immer gereedelijk
ingewilligd.
‘Vraag verschooning, Mijnheer,’ zei Kit. ‘Ik wilde U niet doen stoppen. Ik wilde
enkel vragen of U iemand noodig hebt om 't paard vast te houden.’
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‘Hier niet,’ antwoordde de oude heer, ‘maar in de volgende straat moet ik afstappen,
en als gij achteraan wilt komen, zal 't karweitje voor u zijn.’
‘Kit bedankte, en volgde verheugd. De poney was naar den overkant der straat
geloopen, en bleef daar in contemplatie staan voor een lantaarnpaal. Dan kwam hij
kruisgewijs weer op den eersten kant, en deed hetzelfde. Ongetwijfeld kwam hij tot
de conclusie dat beide lantaarns van zelfde formaat en materiaal waren, want hij
bleef er in meditatie voor staan.
‘Eh wel, Mijnheer?’ vroeg de oude heer gansch ernstig, ‘zult ge nu voort rijden?
of moeten wij op u hier blijven wachten tot het te laat is voor onze afspraak?’
‘De poney verroerde niet.
‘Oh! gij stoute Whisker!’ zei het oude dameke toen. ‘Foei! 'k ben waarlijk
beschaamd over u.’
‘Dat hielp. De poney begon onmiddellijk door te draven, al scheen hij slecht
gemutst, en bleef niet meer staan, vóór hij stopte voor eene deur met koperen plaat,
waarop geschreven stond: ‘Witherden - Notaris. Daar stapte het oude heerken af,
hielp zijne vrouw hetzelfde doen, en haalde dan van onder de bank een reusachtigen
bloemtuil te voorschijn.’
Daarmee gaan Mr. en Mrs. Garland Notaris Witherden vereeren, om de opneming
van him zoon, Abel, in de firma te vieren. Zij hebben enkel dien zoon, bijna zoo stil
en zoo ouderwetsch als het oukenspaar. Door 't open venster, hoort Kit 't geklink van
de glazen en het feestelijk rumoer, en als de gasten buiten komen geeft Mr. Garland
hem een zilverstukske voor zijn moeite. - Hij heeft geen klein-geld, ‘maar,’ zegt hij
schertsend, ‘binnen acht dagen moet gij den overschot komen verdienen.
Dit neemt Kit gansch ernstig op, en acht dagen later staat hij weer op zijn post.
‘En gewis, hij had niet lang te wachten voor hij, van achter den hoek, de poney
zag afgetrippeld komen, moedwilliger dan ooit, de beenen hoog heffend als wilde
hij de reinste plekken uitkiezen om er zijn hoeven op neer te zetten. Van spoeden
was geen spraak. Het oude heerke en het oude dameke zaten in de sjees met weer
zoo'n bloemtuil als den vorigen keer, en in volle eensgezindheid kwamen oud heerke,
oud dameke, poney en bloemen de straat opgereden tot omtrent een half dozijn deuren
voor die van den notaris. Toen stopte de poney plots. - Op de deur van
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een kleermaker stond een koperen plaat. Dat had Whisker vermoedelijk in de war
gebracht. Hij gaf te kennen dat hij hier moest zijn, en niet verder.
‘Wat is dat nu weer, Mijnheer?’ vroeg de oude heer. ‘Wilt gij de goedheid hebben
door te rijden? Wij zijn er nog niet.’
‘De poney stond in diepe contemplatie voor een brandkraan en verroerde niet.
‘Ei lieve!’ riep de oude dame. ‘Wat een dweersche Whisker toch! En dat nadat hij
zoo braaf en lief was geweest tot hiertoe! Ik ben waarlijk over hem beschaamd. Wat
is er met zoo'n poney aan te vangen, ik vraag het U?’
‘Whisker wist nu alles van de eigenschappen van de brandkraan. Hij keek op naar
zijn oude vijanden, de vliegen. Juist was er een aan 't kittelen, achter zijn oor. Hij
schudde met den kop, zwaaide zijn staart, en verzonk dan terug in gepeinzen. De
overredingskracht van den ouden heer was nu tot haar einde geraakt; hij stapte af en
wilde de poney met den breidel voortleiden. Vond Whisker dat een voldoende
overwinning? Of kreeg hij de andere koperen plaat in 't oog? Of was hij eenvoudig
dwarsch? In elk geval, hij schoot vooruit, met de oude dame alleen in de sjees, en
bleef staan voor het rechte huis, terwijl het oude heerke buiten adem, kwam
aangeloopen.’
En opeens merkt Mr Garland tot zijn groote verbazing, dat Kit daar staat en prijst
hem om zijne eerlijkheid, en weer mag de jongen Whisker vasthouden, terwijl het
oude paar in huis treedt. Weldra komt het heele gezelschap, de notaris inbegrepen,
aan 't open venster naar Kit kijken en hij wordt binnengeroepen, terwijl de poney
aan den eersten klerk, Mr Chuckster, wordt toevertrouwd. Doch lacy! plots hoort
men de ratelende sjees de straat afdraven. De moedwillige Whisker had den
commandeerenden toon van Mr Chuckster, met zijn ‘Blijf stil!’ ‘Stil, zeg ik u!’ niet
kunnen verdragen, en was eenvoudig weggeloopen. In wanhoop, greep Mr Chuckster
de sjees van achter vast, en kletterde nu de straat af, zijn hoed op zij en een pen achter
het oor. Tot onzeggelijk genoegen van alle toeschouwers, vooral de straatbengels,
dit hoeft niet gezegd. Maar Whisker's kuren waren niet ten einde, want plots bleef
hij staan en begon achteruit te werken, bijna even snel als hij was weggeloopen; den
ongelukkigen Mr Chuckster aldus in deerlijken staat terug voerend op zijn vertrekpunt.
Onnoodig te wijzen op het origineele van Whisker s portret. Voor
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altijd staat hij daar getypeerd, een toonbeeld van grillige moedwilligheid. Kit alleen
zal hem in toom kunnen houden. Hij wordt als knecht opgenomen in het
Garland-huishouden, ontmoet er de snoeperige Barbara - het meidje - en zal later
met haar trouwen. Een groote vriend is hij van al de inwoners van het gezellige huis,
maar meest nog van de poney. ‘Onder Kit s handen werd Whisker, van een der
koppigste, eigenzinnigste poneys, zacht en gewillig. Maar onder andere handen, was
hij nog wilder dan te voren, en stelde de zenuwen der oude dame op zware proef.
Kit beweerde dat Whisker dat alleen deed om zijn vroolijken aard te toonen; dat was
zijn manier om vriendschap te betuigen. Mrs Garland liet zich gezeggen, en kwam
op den duur tot zoo'n vast geloof in Whisker's goede bedoeling dat zij bereid zou
zijn geweest hem te verschoonen, indien hij de sjees in een krommen sprong had
moeten omwerpen.’
Whisker is een wonder van blijde eigenzinnigheid en vroolijke kuren. Het volgende
dier in Master Humphrey's Clock, heeft een tragischer beteekenis. - Zooals men weet,
bestaat het boek: Master Humphrey's Clock, uit twee romans: Old Curiosity Shop
en Barnaby Rudge. Aanvankelijk was Dickens voornemens met zijn Master
Humphrey's Clock iets in den aard van de Pickwick Papers te geven, maar stilaan
groeide de belangstelling tot Little Nell tegelijk in zijn hart en bij het publiek, en
werd hij er toe gebracht rond hare figuur al de bijkomende personages te groepeeren.
Barnaby Rudge was van eerst af als roman bedoeld, en wel een historisch roman.
De bloedige onlusten tegen de Katholieken, te Londen, op 't einde der achttiende
eeuw, wilde Dickens in die bladzijden gedenken, die eenig in zijn werk zijn van soms
forsige kracht. En wat vreemd is, als symbool van de verwarring in geesten en
samenleving, heeft hij een vogel gekozen, een raaf: de fantastische Grip.
Grip hoort Barnaby Rudge toe, en Barnaby is een halve onnoozelaar, zoon van
een vader die een moord beging. Mr Haredale, een katholiek gentleman, woont met
zijn vroeg-verweesd dochterken, Emma, op een kasteel, the Warren, niet heel ver
van Londen. Op een duisteren nacht wordt hij er vermoord, en de verdenking valt
op den hovenier, die tegelijk met den Steward, Barnaby's vader, verdwenen is. Rudge's
lijk werd, zoo gezegd, veel later in den vijver van het kasteel ontdekt. Feitelijk is het
Rudge die insgelijks den hovenier vermoordde, daar hij door hem betrapt werd, en
hem zijne kleederen aantrok.
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Die akelige gebeurtenis moet zijn zwangere moeder zoozeer hebben ontsteld, dat
Barnaby ter wereld kwam met half-verwarde zinnen. Dat is drie-en-twintig jaar
geleden, wanneer de roman, in 1775, aanvangt. Een soort fantastische verschijning
is Barnaby, rond dat tijdstip, met overvloedig ros haar, wanordelijk over gelaat en
schouder hangend, met rusteloozen blik in zijn blinkende bolle oogen. ‘Hoe
ontstellend zijn uitzicht ook was, toch waren de trekken mooi, en er lag zelfs iets
roerends in zijn haveloos en verwilderd uiterlijk.’
Het fantastische in Barnaby wordt verhoogd door zijn onafscheidbaren gezel, Grip.
Als zijn schasduw volgt de vogel den armen jongen. ‘Oh! t is een rare kwast!’ roept
deze. ‘Grappen dat wij samen aanvangen! En wandelingen, en loopjes, en zotte bollen
in 't gras. Soms wordt hij zoo hoog en groot als een kerktoren, en dan verkleint hij
weer tot een dwergje.’
Alwetend waant Barnaby zijn vogel, misschien omdat raven zeer oud worden en
aldus tijd hebben om veel wijsheid te vergaren. In elk geval, is het den armen
onnoozelaar of het verstand dat hij bijster is in zijn vogel huist.
Met een afschuw voor bloed is Barnaby ter wereld gekomen, en toch wordt hij
door zijn vader, die nu na drie-en-twintig jaar weer opspookt, in de bloedige
verwarring van die dagen betrokken. - Rudge weet niet dat Barnaby, na zijne vlucht
geboren, zijn zoon is. Met andere oproermakers geraken vader en zoon - en Grip
natuurlijk - in 't gevang. De opstoot, door Lord George Gordon aangevoerd, mislukte
en Newgate is proppensvol. Amper ontsnapt Barnaby aan den strop - geweldige
tijden waren het - en de tot dan zoo zwierige en spraakzame Grip schijnt zijne tong
in 't gevang gelaten te hebben.
‘Weldra echter kreeg hij zijn fleurig uitzicht terug; maar een jaar lang bewaarde
hij een stug stilzwijgen. Of hij in Newgate de kunst van beleefde spraakzaamheid
verleerd had? Of de belofte had afgelegd voor een tijd af te zien van zijn kunstjes?
Wat stellig is, aan zijn bek ontsnapte een jaar lang niets dan een solemneel gekras.
Tegen 't einde van dien termijn, hoorde men hem plots, op een zonnigen morgen,
het woord richten tot de paarden in den stal. Over den Ketel ging het, en vóór de
knecht het heugelijk nieuws in huis kon brengen, kwam de vogel zelf tot aan de deur
van de herberg aangestapt, roepend met zijn spookachtige stem: ‘'k Ben een duivel,
'k ben een duivel, 'k ben een duivel!’ - Zijn gewoon geroep.
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‘Van af dit oogenblik hield hij niet meer op oefeningen en vorderingen te maken in
de moedertaal. Een wicht van een raaf was hij, toen Barnaby reeds grijs haar kreeg.
Het is dan te veronderstellen dat hij nu nog vlijtig aan 't leeren is.’
Met deze woorden neemt Dickens afscheid van zijn lezers en van den fatumgeest
die niet weinig het fantastische en tragische van zijn verhaal verhoogt.
Barnaby Rudge is echter niet het meesterwerk van onzen romancier. Voor
historische opzoekingen was hij niet aangelegd. Eenige pakkende bladzijden heeft
wel het boek en de gewone koddige typen van een Dickensroman; maar op dat werk
is zeker zijn roem niet gebouwd. Het meest origineele is nog dat beeld van Grip.
Vooraleer hem te schetsen had de schrijver achtereenvolgens twee echte, levende
Grips. De tweede was aan de verf gaan snoepen en bekocht zijn gulzigheid met zijn
leven. Op de koddigste wijze geeft Dickens kenni svan dien dood aan zijne twee
vrienden, Maclise en Forster. - Want in 't leven was de schrijver even beminnelijk
en onderhoudend als in zijn werken.
Om bij de vogelen te blijven, is het hier wel de plaats om melding te maken van
de ‘gevangenen’ van Miss Flite, in Bleak House.
Miss Flite is dat half krankzinnig oud wijfje, dat iederen dag te zien is op het
gerechtshof, wachtend naar een vonnis in de zaak Jarndyce en Jarndyce. - Wat al
levens werden verteerd in dat beroemd proces! Jeugdigen werden oud, rijken werden
arm, verlangen vreette kracht en gezondheid op, en immer kwam de teleurstelling,
het uistel, het wachten zonder eind, tot het eindelijke instorten aller hoop - de kosten
van het proces hebben de globale som der erfenis overtroffen. Dan zal Miss Flite de
vogeltjes loslaten die zij gevangen hield tot zij haar recht kreeg. Vogels van alle
‘pluimagie’ zijn ze, en zij dragen zinnebeeldige namen: ‘Hoop, Vreugd, Jeugd, Vrede,
Rust, Leven, Stof, Assche, Vernieling, Ondergang, Wanhoop, Waanzin, Woorden,
Pruiken, Lompen, Schaapsvel, Plunder, Precedent, Brabbeltaal, Bedrog en Gewauwel.’
Al het goed dat het ongelukkig schepsel heeft verbeurd; al het kwaad dat haar door
't langdradig geding toekwam. Is het Dickens' bedoeling hier alleen het talmen en de
eeuwenoude misbruiken van 't Engelsch rechtswezen aan de kaak te stellen? Of gaat
zijn laken nog veel dieper: naar die geldzucht die bij den mensch de ‘wortel is van
alle kwaad?’
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Typisch is Miss Flite's verschijning: ‘Een curieus oud vrouwke, met een
verfrommelden hoed op, en een reticule aan den arm, kwam dienareske voor ons
doen’ - 't Is Esther Summerson die schrijft, en zij is met Richard Carstone en Ada
Clare zoo even voor den Lord Chancellor verschenen. - ‘Zij lachte ons zeer
ceremonieus tegen. ‘Oh!’ sprak zij. ‘De pupillen in de Jarndyce-zaak! Heel gelukkig
voorzeker de eer te hebben. 't Is een goed teeken voor jeugd, hoop en schoonheid
zich op deze plaats te bevinden en niet te weten wat de uitslag zal zijn.’
‘Zot!’ fluisterde Richard, denkende dat zij niet kon hooren.
‘Inderdaad! Zot, jonge heer!’ gaf zij zoo vlug terug dat hij gansch verbaasd stond.
‘Ik zelf was eene pupil vroeger. Toen was ik niet zot.’ Zij boog diep neer en glimlachte
tusschen iederen zin. ‘Ik bezat jeugd, en hoop, en ik meen schoonheid. Nu heeft dat
geen belang meer. Geen van die drie hoedanigheden diende of redde mij. Dagelijks
heb ik de eer de debatten bij te wonen, regelmatig. Met mijne documenten. Ik
verwacht een vonnis spoedig op den Dag des Oordeels. Ik heb ontdekt dat de zesde
zegel in de Openbaring vermeld de Groote Zegel is. Lang heeft hij open gestaan.
Gelieft mijn zegen te aanvaarden.’
Dickens heeft een bijzonder talent om die half-onnoozele typen te beschrijven
waaraan Engeland wellicht rijker is dan andere streken; want originaliteit heeft er
altijd gewoekerd.
De arme, uitgehongerde Miss Flite woont op een zolderkamerken, waar de drie
brave lieden haar uit compassie bezoeken en haar vogeltjes bezichtigen. Die hebben
een aartsvijand: de venijnige kat van den afschuwelijken Krook: Lady Jane. - Met
katten schijnt Dickens het niet te houden; al zijn vriendschap gaat tot de honden. Wij
zullen het later wel zien.
Dieren worden ongemeen vertroeteld in Engeland, en vogelen zijn er in overvloed.
Kauwen en raven vliegen onophoudend rond de vierkante torens der kathedralen,
van uit de hooge boomen waarvoor het Engelsch volk evenveel eerbied als liefde
heeft.
Zoo in Copperfield, rond den eeuwenouden dom van Canterbury. De
schoolinrichting van Dr. Strong, waar David studieuze dagen doorbrengt, ligt in de
schaduw van den ouden ‘minster’, en af en toe komen de klerikale kauwen op de
grasperken neergezeild, en wandelen er statig voor de voeten van den peinzenden
doctor.
Doch viervoetige dieren beslaan ruimer plaats in Dickens' meesterwerk. Vooreerst
Aunt Betsey's vijanden, te Dover; de ezels die
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schendend, treden over het grasplekje vóór haar cottage, op den heuvel. Of de oude
tante eenig recht had op dit gras, blijft nog ongeweten; maar zij meende dat zij het
had - en dat komt overeen uit. Haar leven was een gedurige schermutseling tegen de
overtreders, een guerilla, waarvoor haar meidje, Janet, gedrild was. Waterpotten,
wapens stonden in gereedheid. Zoodra de akelige kreet klonk: ‘Janet! Donkies!’
stormden Aunt Betsey en Janet buiten, en begonnen te vechten tegen de ezeldrijvertjes
die er natuurlijk pret in hadden de oude juffrouw te treiteren.
Uitgeput van krachten, in lompen als een bedelaar, komt de twaalfjarige David,
te voet, uit Londen, de hulp en beschutting van zijn oudtante afsmeeken. Deze is niet
weinig verbaasd in zulk deerlijke gesteltenis het kind terug te zien, dat zij bliksemsnel,
bij zijne geboorte, had verlaten, omdat hij een jongen was, en geen meisje. Haar hart
gaat tot hem open. Maar plots schalt de oorlogskreet en David is getuige van een
eerste worsteling tusschen de twee vrouwen, de ezeldrijvers en de ezels zelf.
Het zal de laatste niet zijn. Miss Trotwood is eene origineele. Dat blijkt uit haar
geringste gebaar. En - soort zoekt soort - bij haar woont een meer dan origineele,
een halve zot, de koddige, in-goede Mr. Dick, die meent dat zijn verwarde zinnen
hem toekwamen door het onthoofden van Koning Charles I. Dit hoofd van den armen
koning is oorzaak van al de ongelukken van Mr. Dick. Uit medelijden nam Aunt
Betsey hem op, om hem te beschermen tegen de familie die hem wil opsluiten. ‘Hij
is niet zot, beweert zij, integendeel, zijn raad is goud waard.’
Nu zoekt zij dien in te winnen, in David's geval. ‘Wat moet zij met hem doen?’ ‘Hem een bad geven,’ suggereert Mr Dick. Dat zou oogenblikkelijk plaats gegrepen
hebben, zonder de schrikkelijke ‘donkies’. Maar de plicht van verweer gaat voor alle
andere.
Vóór zij eene beslissing neemt, wil Miss Trotwood de andere partij hooren: Mr
Murdstone, David's stief-vader, de beul van zijne jonge jaren. De oude tante heeft
hem geschreven en nu wacht David, met kloppend en pijnlijk benepen hart, van
achter een soort verschansing en steeds in 't onmogelijk kleedsel dat men hem aantrok
na zijn bad, naar het eindvonnis over zijn lot.
‘Tante was dien voormiddag nog korter van stof en strenger dan naar gewoonte;
maar zij gaf geen ander teeken dat zij wachtte naar den door mij zoo geduchten
bezoeker. Zij zat aan haar werk, in de bow-window,
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en ik zat daar ook, ellendig, mijne gedachten in alle richtingen heen dwalend. Plots
gaf tante het gekende signaal dat ezels in aantocht waren, en, tot mijne ontzetting,
zag ik Miss Murdstone, amazonesgewijs op een ezel gezeten, de heilige grasplek
oprijden, en, beslist rondstarend, voor 't huis stoppen.’
Dat is de medebeulin van David's kindsheid, nog wreeder dan haar broer, den
tweeden man der zachte, jonge vrouw, Mrs Copperfield, nu ook overleden. Maar die
twee zullen nu beteren weerstand vinden.
‘Pak u weg!’ riep tante, met hoofd en vuist door 't raam schuddend. ‘Gij hebt daar
niets te stellen. Hoe durft ge toch, onbeschaamde die ge zijt? Weg van hier, zeg ik
u!’
‘Zoo buiten zich zelf van woede was tante over Miss Murdstone's koelheid en de
kalmte waarmede zij rondstaarde, dat zij als met stomheid werd geslagen en niet,
volgens gebruik, kon buiten vliegen. Ik nam de gelegenheid waar om haar den naam
van de overtreedster te geven en haar te zeggen dat de heer die achteraan kwam (het
was een steile weg en het klimmen viel lastig) Mr Murdstone was. “Dat is me wel
gelijk!” riep tante, steeds voor het raam aan 't gesticuleeren en hoofdschudden op de
minst vriendelijke wijze. “Niemand laat ik toe in te breken. Ik wil het niet hebben.
Ga weg. Janet, sleur dien ezel weg! Pak hem vast!” Van achter tante's rug zag ik de
korte schermutseling: de ezel, zijn vier pooten fiks op den grond geplant bood flinken
weerstand, terwijl Janet aan den teugel trok, Mr Murdstone het beest wilde vooruit
leiden, Miss Murdstone met haar parasol naar Janet sloeg en een schaar ezelsknapen,
die daar stonden, uit al hunne macht hoerrahden!’
Toch blijft de overwinning aan de goede zijde, en met dit conflict neemt ook
David's ongeluk een einde. Voortaan is hij de aangenomen zoon van de origineele,
maar in-goede tante. Zelve brengt zij hem in 't huis van haren vriend, notaris
Wickfield, te Canterbury, waar hij inwonen zal, terwijl hij de school zal volgen van
den goeden Dr. Strong. Is het Aunt Betsey's geheime wensch niet dat David later
trouwe met de stille, milde Agnes, met wie hij als broeder en zuster, opgroeit? Doch
Dora's bekoorlijkheid komt daar tusschen.
Dora is de eenige dochter van Mr Spenlow, bij wien David zijn stage doet, nadat
hij Dr. Strong's inrichting heeft verlaten. En bij Dora zal David nu weer Miss
Murdstone ontmoeten, wanneer hij in de villa van Mr Spenlow, in den omtrek van
Londen, wordt uitgenoodigd. Daar het meisje sinds lang geene moeder meer heeft,
werd de bitsige jufvrouw
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haar tot duegna gegeven. Doch zij houdt veel meer van haar viervoetig gezelletje,
Jip.
Jip is een schoothondje, en vreeselijk verwend. Van eerst af, is hij doodelijk
jaloersch op David, die ook van 't eerste oogenblik smoorverliefd geraakt op Dora.
Wat benijdt hij Jip die nu rust in Dora's armen en door haar af en toe gekust wordt.
Het is op een vroegen Zondagmorgen en jongeling en meisje ontmoeten elkander in
den dauwigen tuin. Zoodra Jip David gewaar wordt, begint hij te grollen en te bassen.
Dora geeft hem klapjes, en dan weer kussen. ‘Toen werd mijne foltering iets
onuitstaanbaar. Het beest kreeg klapjes op de spits van zijn neus; het pinkte met de
oogen en gaf een likske terug aan Dora's hand, voort grollend van binnen als een
ware contrebas. Eindelijk was het stil - wel mocht het met haar poezele kin op zijn
hoofd - en wij stapten verder.
‘Gij houdt niet veel van Miss Murdstone, meen ik?’ vraagt Dora aan den jongeling.
- ‘Liefje!’ Dat was alweer tot den hond. - Och! dat het mij gegolden had! ‘Neen’,
antwoordde ik. ‘In 't geheel niet’.
‘Zij is een vervelende persoon,’ zei Dora pruilend. ‘Ik kan maar niet begrijpen dat
papa het in zijn hoofd kreeg mij zoo iemand tot gezellin te geven. Wie heeft er nu
haar bescherming noodig? Zeker ik niet. Jip kan mij veel beter beschermen dan Miss
Murdstone - is 't niet waar, Jipke, mijn liefje?’
‘Hij pinkte even lui, terwijl zij zijn bolhoofd kuste.
‘Papa noemt ze mijn vertrouwensvriendin, maar ik mag u verzekeren dat zij dat
geenszins is - niet waar, Jip? Wij wachten er ons voor, ik en Jip, zoo'n onhebbelijk
schepsel onze geheimen te vertrouwen. Ons vertrouwen wordt niet op commando
gegeven; wij kunnen het beter besteden, waar wij willen. Wij zullen wel zelf onze
vrienden kiezen - is het niet, Jip?’
‘Tot antwoord gaf Jip een confortabel gegons, als van een theepot. Wat mij aangaat
was ieder woord door Dora uitgesproken een kooltje meer op het vuur dat mij
verteerde.
‘Alsof het nog niet erg genoeg was dat wij eene vreemdelinge moeten hebben, in
plaats van eene minnende Mama! En dan nog zoo'n oude kweene, gelijk Miss
Murdstone, altijd stuursch en zwijgzaam, en steeds achter ons - niet waar, Jip? Laat
het maar zijn, Jip. Wij zullen haar toch niets zeggen; en wij zullen toch gelukkig zijn,
zonder dat ze't weet. Ja, wij zullen ze plagen, zooveel in onze macht is; en met haar
vriendelijk zijn, dat niet! - niet waar, Jip?’
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‘Moest het nog veel langer geduurd hebben, dan geloof ik vast dat ik op mijne knieën
op het kiezelpad voor haar zou gevallen zijn, met den enkelen uitslag van ze te
kwetsen en buiten geworpen te worden.’
Gelukkig komt Miss Murdstone in eigen persoon, het onderhoud onderbreken.
Dora is op bezoek bij haar boezemvriendin, Miss Julia Mills, die wijzen raad over
heeft voor jeugdige vrijers. Zij zelve is niet ten volle twintig jaar, maar reeds trok
zij de ‘Sahara-wildernis’ door eener teleurgestelde liefde. David wordt binnen gelaten,
en na korte oogenblikken, laat Miss Mills het paar alleen - dat is: samen met Jip.
Dora roept Jip nevens haar. ‘Kom hier, Jip! Deugeniet!’
‘Ik weet niet hoe het gebeurde, maar ik was Jip voor. Op één oogenblik had ik
Dora in mijne armen. Woorden had ik in overvloed. Ik moest er niet eens naar zoeken.
Ik zei haar dat ik ze beminde. Ik zei dat ik zonder haar zou sterven. Ik zei dat ik ze
aanbad, dat ze alles was voor mij. Jip baste den heelen tijd razend rond.’
Maar nog weet Mr Spenlow niets van de heele geschiedenis. Hij zou het ook maar
voor kalverliefde houden. Intusschen komt Aunt Betsey haar vermogen te verliezen.
De cottage te Dover moet verkocht worden, 't is David, nu die werken moet om zijne
weldoenster te onderhouden. Hij is vol moed, de moed van jeugd en liefde. Het leven
dat, als een groot woud, voor hem ligt uitgestrekt zal hij doorschrijden, alle
hinderpalen neerhakkend.
Maar aan Dora moet hij die verandering van toekomst mededeelen. Weer is Julia
Mills de beschermster. Dora is nog eens op bezoek bij hare vriendin, en David wacht
buiten tot vader Mills naar zijn club is gegaan: ‘Eindelijk zag ik hem buiten komen
en mijne Dora zelf het kooike (het signaal) ophangen en van uit het balcon de straat
op en af in overzicht nemen, om te zien of ik er was. Toen ze mij opmerkte, liep ze
ijlings binnen, maar Jip bleef bassen tegen een enormen beenhouwershond, die hem
als een pil had kunnen inslikken.
‘Dora kwam mij aan de deur der woonkamer tegen, terwijl Jip buiten bonste, over
zichzelf tuimelend in zijn bassen en grollen, in 't gedacht dat ik een bandiet was. Alle
drie gingen wij binnen, zoo gelukkig, zoo verliefd als het mogelijk is.’
Dat geluk verijdelt David weldra door een onvoorzichtig woord. Zonder
voorbereiding vraagt hij aan Dora of zij een bedelaar zou kunnen beminnen.
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‘Mijn arme, kleine Dora! zoo mooi in hare verschrikking. Een bedelaar had zij zich
nooit voorgesteld dan als een wezen met vaal gelaat, in een slaapmuts, op krukken
springend.
‘Zij bleef mij aankijken met eene verbazing die ze verrukkelijk maakte.
‘Hoe kunt ge zoo iets vragen?’ pruilde zij. ‘Een bedelaar beminnen!’
‘Dora, mijne allerliefste!’ sprak ik. ‘Ik ben een bedelaar!’
‘Wat voor een dwaasheid zegt ge daar?’ antwoordde Dora, mijne hand licht
klappend. ‘Wat zijn dat voor onnoozelheden? Ik zal Jip achter u zetten, om u te
bijten.’
Haar kinderlijke manier van doen was het verrukkelijkste dat mijn hart ter wereld
kende. Maar ik moest me toch verduidelijken, en zei plechtig: ‘Dora, mijn leven, ik
ben uw geruïneerde David!’
‘En ik zeg u dat ik u door Jip laat bijten, als gij zoo'n belachelijke dingen blijft
zeggen.’ En Dora schudde haar krullekens even.
‘Doch ik trok zoo'n ernstig gezicht, dat Dora uitscheidde, en haar bevend handje
op mijn schouder legde, en mij verward en beangstigd aankeek, en eindelijk begon
te weenen. Dat was iets akeligs. Ik wierp mij voor de sofa op de knieën, ving mijn
liefje aan te streelen en te smeeken dat zij mijn hart niet zou verscheuren; maar Dora
bleef een heelen tijd roepen: “Och Hemel toch! Och Hemel toch! Zij was zoo bang!
En waar was Julia Mills? En och, breng me bij Julia Mills! En ga weg!” - Ik was
buiten mij zelven, van angst en verdriet.’
Een staaltje krijgt David van 't latere gehuwd leven, met een schepsel enkel voor
een rozenpad bestemd, niet bestand tegen onweer en kommer. Maar och! hoe lief en
frisch is dit tooneel van levenslente!
Als een afgeschrikt vogeltje nestelt Dora eindelijk in David's armen, en laat zich
stillen; maar van tijd tot tijd snikt zij nog dat hij nooit meer zoo ‘akelig’ mag zijn,
en niet meer spreken van een ‘korst brood’. Jip, in elk geval, moet dagelijks zijn
‘Mutton-chop’ krijgen.
Dat wordt heilig beloofd, en de vrede is bezegeld. Zou in David's hart echter niet
een zekere angst overblijven? En zelfs in 't kinderlijk gemoed van 't meisje een gevoel
dat zij niet gansch geschikt is voor de zware plichten van 't huwelijk? Later zal zij
zelve vragen dat haar man haar zijn ‘child-wife’ zou heeten, zijn kind-vrouwken.
Niet alle rooskleurig zijn David's ondervindingen met dat schepseltje van weelde
en spel, maar hoe kiesch en teeder worden die too-
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neelen geschilderd eener eerste liefde: eerst de vrijagie, daarna de vroege
huwelijksjaren. Hier moeten wij ons echter bepalen tot de episoden waar Jip een rol
speelt.
Door het schielijk afsterven van Mr Spenlow, is Dora nu gansch wees geworden.
Zij wordt opgenomen door twee ongehuwde zusters van haar vader, Miss Clarissa
en Miss Lavinia, als twee vogeltjes op een takske, in een villa samen wonend. De
eerste rouwdagen laat David voorbijgaan, vooraleer hij zijn liefje zoekt terug te zien,
maar eindelijk, na veel nuttelooze preliminaires, wordt hij bij haar toegelaten, onder
geleide van Miss Lavinia die, zoo 't schijnt, ondervinding heeft in liefdeszaken.
Miss Lavinia doet de deur eener kamer open: ‘Daar vond ik mijn lievelinge, achter
de deur, haar ooren met de vingeren stoppend, en met haar zoet gezichtje tegen den
muur. Jip had zij in den tellooren-ver warmer opgesloten, met een handdoek rond
den kop.’ - Om zijn bassen te beletten.
‘Och! wat was ze mooi in haar zwart kleedje! en wat snikte en weende zij eerst,
en wilde niet van achter de deur zich laten halen. En wat waren wij op elkander
verliefd, wanneer zij eindelijk vooruit kwam; en stonden wij daar zalig alle drie, toen
wij Jip uit den tellooren-verwarmer hadden gepakt en in het licht gebracht. Jip, och
arme! niesde zonder ophouden.’
Alles maakt Jip mee: de vrijagie, de verloving, het huwelijksleven. De
verlovingsdagen zijn een echte vreugd voor de twee canarie-vogeltjes - de twee oude
tantjes - die Dora als een poppeken behandelen en vertroetelen. En zelfs de stuurdere
Aunt Betsey voelt haar hart open gaan voor 't lieve kind, en is gedurig op weg naar
de villa der Misses Spenlow. Maar Jip's afkeer voor David is overgegaan op Aunt
Betsey: ‘Nooit kreeg hij tante in 't oog of iedere tand in zijn muiltje kwam bloot; hij
ging onder een stoel schuilen en bleef daar grollen, zonder ophouden, nu en dan luid
jankend, als ware tante's aanwezigheid iets ondraaglijk. Men probeerde van alles:
streelen, kijven, slagen; Dora bracht hem naar Buckingham street - Aunt Betsey's
woon - aanstonds vloog hij op de twee katten, tot schrik van alle bijstanders. Zijn
afkeer bleef dezelfde. Soms scheen het of hij zich beteren ging, zijn bezwaren zou
laten varen en vriendelijk worden; maar eenige stonden later stak hij zijn stompneus
weer op, en begon zoo erbarmelijk te huilen dat er geen ander middel meer overbleef
dan hem te blinddoeken en in den tellooren-
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verwarmer te steken. Op den duur begon Dora met deze operatie zoodra tante in de
verte ontwaard werd.’
Niet enkel de menschen kan Dickens typeeren, met onvergankelijk leven bedeelen;
ook de beesten. Staat het razend beestje daar niet berstend van woede voor den lezer?
Voor 't aanstaande huishouden worden van alle aankoopen gedaan door de drie
tantes. Dora moeit er zich niet veel mee; maar wanneer het keukengerief in
aanmerking komt, ontdekt zij, in den winkel, een Chineesch huisje dat juist de zaak
is voor Jip. Op den top zijn een aantal bellekens die rinkelen bij de eerste aanraking.
Het zal een heelen tijd duren, eer Jip aan zijn nieuwe woonst gewend is, want dat
rinkelen telkens hij in en uit gaat, maakt hem doodbenauwd.
Van huishouden kent Dora bitter weinig. David tracht ze wat practischer te maken
en gewaagt van een keukenboek; maar Dora schudt haar krullekens. In haar Fransch
pensionaat, te Parijs, heeft zij enkel leeren bloemen schilderen. Toch om David
pleizier te doen, vraagt zij uit eigen beweging eens naar het keukenboek. David laat
het netjes inbinden, en brengt daarbij nog tabletten waar zijn aanstaande huisvrouwtje
haar rekeningen kan doen. Eilaas! het keukenboek geeft Dora enkel hoofdpijn en op
de cijfers stort zij tranen. Zij willen niet uitkomen. Zoo worden ze maar uitgevaagd,
en in de plaats teekent Dora portretten van David en Jip.
Het keukenboek werd dan gebruikt om er Jip op te laten staan in den hoek. Maar
Dora is zoo blij wanneer hij het eindelijk kan doen, op zijn achterpooten, met het
potloodje in den mond, dat David even blij is als zij.
Den dag voor 't huwelijk, wordt Dora's kleed gepast, en David mag zijn bruidje
in al haar pracht bewonderen, maar zijn geestdrift is zoo groot, dat Dora, bang voor
verfrommeling, wegloopt en weldra terugkeert, in haar dagelijksch kostuum. Dansend,
bonst zij binnen, gaat op den grond knielen om Jip op het keukenboek te laten
rechtstaan, voor den laatsten keer van haar ongehuwd leven, en vraagt hem of hij
zijn vergiffenis schenkt dat zij trouwen gaat, en of David een lief vrouwtje zal hebben.
De bruiloft zelf is een droom voor David, en een droom van 't Paradijs. Maar met
Jip is het erger gesteld. Hij heeft te veel ‘wedding-cake’ gegeten, en wordt ziek. Met
het jonge paar moet hij op reis. Voor 't vertrek dringt het heele gezelschap rond Dora
en versmoort ze half

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

657
onder bloemen, kussen, vriendelijkheden van allen aard. David wil Jip in zijn armen
nemen om hem naar 't rijtuig te dragen.
‘Neen,’ zegt Dora. Zij moet hem dragen; anders zal hij denken dat zij van hem
niet meer houdt, nu zij getrouwd is, en dat zou zijn hart breken.
Zou dat aanminnig beeldje der jonge vrouw wel volledig zijn zonder het dartele
beestje aan haar zij? Maar wel eens hinderlijk kan Jip zich toonen, wanneer het
huishouden aan gang is. Daar Dora enkel oog heeft voor hem, en haar ‘guitar-case,’
en slechts denkt aan haar bloemenschilderen, is het niet wonder dat alles op krukken
springt; dat de wonderlijkeste dienstboden elkander opvolgen. En nochtans, bedoelt
het arme kind het zoo goed. Tot klagen heeft David den moed niet; maar wat reden
en ernst zou hij zijn vrouwke wel willen inprenten. Vruchteloos! Dat staat voor haar
gelijk met kijven.
‘Gij moet geduld nemen, Trot,’ zegt Aunt Betsey.
‘Natuurlijk, tante. Ons Heer weet dat ik niets onredelijks wensch.’
‘Neen, neen,’ zei tante. ‘Maar Bloeike’ - Little Blossom is haar naam voor Dora
- ‘is een tenger bloeike; het kan geen straffen wind verdragen. Gij hebt dit heel
bevallig en warmhertig schepseltje gekozen, en nu is het uw plicht ze te waardeeren
gelijk zij is, en niet gelijk gij ze zoudt wenschen.. Uw toekomst ligt in uw beider
handen. Niemand kan u helpen. Zoo is 't huwelijk, Trot, en God zegene u voor een
paar kerstekinderen!’
Want ook is Aunt Betsey getrouwd geweest - al heet ze Miss Trotwood - en slecht
getrouwd. Met verbazing ontdekt David dat op zekeren dag en verneemt dat de soort
bandiet die zijne tante vervolgt en haar haar laatste cent aftruggelt, haar eigen wettige,
maar onwaardige man is.
Van de hoogste tragiek gaat het meesterwerk van Dickens' genie soms, langs alle
ladders van aandoening en verteedering tot onweerstaanbaar komiek.
Zoo in de beschrijving van 't partijtje in 't jong huishouden gegeven, ter eere van
Traddles, David's besten vriend en zijn lijdenskameraad vroeger op school. - ‘Naar
een mooier vrouwtje aan 't eind van de tafel had ik niet kunnen wenschen,’ schrijft
David, ‘maar wel naar wat meer plaats, toen wij neerzaten. Ik weet niet hoe het
gebeurde, maar al waren wij slechts met ons getweeën, altijd zaten wij benepen, en
toch was er ruimte genoeg om er alles in te verliezen. Kwam dat misschien
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omdat geen enkel voorwerp een vaste plaats had, ten zij Jip's pagoda, die
onvermijdelijk den middenweg blokkeerde. In de huidige omstandigheid, zat Traddles
zoo in een hoekje geduwd door de pagoda, de guitar-scheede, Dora's gerief om
bloemen te schilderen en mijn schrijftafeltje, dat ik ernstig begon te vreezen dat hij
de plaats niet zou hebben om mes en vork te verroeren. Maar met zijn gewone
gulhartigheid protesteerde hij: ‘Plaats in overvloed, Copperfield! Ik verzeker het U.
Een zee van plaats!’
‘Nog iets anders zou ik liever niet gehad hebben, namelijk dat Jip niet de gewoonte
zou aangenomen hebben, onder het diner, op tafel te wandelen. Het begon mij voor
te komen dat het wellicht beter zou geweest zijn indien men hem gansch had gemist,
zelfs had hij niet de gewoonte gehad, zijn poot te steken in zout of gesmolten boter.
Bij deze gelegenheid scheen hij in de overtuiging dat hij opzettelijk uitgenoodigd
was om Traddles in 't oog te houden. Hij baste hem gedurig aan, sprong naar zijn
telloor, en dat met zulke woede dat hij de conversatie heelemaal monopolizeerde.’
Dora heeft oesters besteld, omdat zij weet dat David er van houdt; maar niemand
kan er van eten, want zij werden niet open gedaan en er zijn geen oestermessen in
huis. De roastbeef is rauw-blauw aan den eenen kant, en koolzwart aan den anderen.
Traddles, in zijn goedhartigheid, probeert het excellent te vinden en zou een ‘echten
Indiaan van zichzelf’ maken, zoo Copperfield het hem toeliet. Dan beginnen Dora's
tranen te vloeien voor de mislukking van haar pogingen; maar David heeft Aunt
Betsey's raad ter harte genomen, en vertroost ze op de teederste wijze. ‘Zoo gelukkig
was ze over wat ik haar uit ganscher harte zeide, dat haar glimlach uitbrak eer haar
glinsterende oogjes waren gedroogd. Weldra was ze opnieuw mijn ‘child-wife’; ging
op den grond zitten, vóór 't Chineesch huisje, en liet al de bellekens een voor een
rinkelen, om Jip te straffen over zijn slecht gedrag. Jip lag aan den ingang te pinken,
te lui zelfs om het zich aan te trekken.’
Een kindje wordt verwacht bij 't kinderlijke vrouwtje; maar die hoop brengt enkel
teleurstelling, en Dora blijft daarna lusteloos en zwak. - De ernstige dagen zijn
gekomen, en het Bloeike is er niet tegen bestand. Weer is Aunt Betsey daar om ze
te vertroetelen, haar gezelschap te houden, terwijl David door zijn werk weerhouden
wordt - het lastig reporterswerk in 't Parlement.
‘Tante,’ zegt Dora, eens dat zij zoo gezellig samen zitten, ‘als

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

659
ik weer in staat ben te loopen, zal ik Jip aan 't rennen zetten. Hij wordt wezenlijk te
lui.’
‘Ik vrees, kind,’ antwoordde tante, ‘dat hij een erger ziekte heeft. De jaren, Dora.’
‘Och, tante, zoudt U dat denken?’ riep Dora in verbazing. ‘Jip oud! Hoe vreemd!’
‘Die ziekte betrappen wij allemaal, naarmate de jaren vorderen, kleintje.’ Tante
sprak vroolijk. ‘Ik kan u verzekeren dat ik het even goed voel als de anderen.’
‘Maar Jip,’ murmelde Dora mijmerend en 't beestje medelijdend aanstarend, ‘de
kleine Jip! Mijn arm beestje!’
‘Hij kan het nog nen heelen tijd trekken, Bloeike,’ troostte tante, Dora's wang
streelend, terwijl deze uit haar ligstoel voorover leunde, om Jip te bekijken. 't Hondje
ging op zijn achterpooten staan en begon hijgend te wringen om bij zijne meesteres
te geraken. ‘Leg dezen winter in zijn kot een lap flanel. Wie weet komt hij er niet
weer fleurig en frisch uit, met de eerste bloemen. Maar bezie me dat beestje toch!
Al had hij zoo'n lang taai leven als tien katten, nog zou het me aanbassen met zijn
laatsten adem, meen ik.’
‘Dora had hem op den stoel nevens haar geholpen, en daar stond het beestje tante
uit te schelden met zulke razernij dat zijn lijf er van krom gewrongen was en het op
de pooten niet kon blijven staan. Hoe langer hem tante bekeek, hoe razender hij werd;
want in den laatsten tijd had zij een bril opgezet en dat nam hij op als een persoonlijke
beleediging.
‘Eindelijk kreeg Dora hem nevens haar stil, na veel moeite en overreding. Toen
hij daar rustig lag, liet zij een zijner lange ooren heen en weer glijden, tusschen hare
vingeren, en herhaalde mijmerend: ‘Jipken ook, och arme!’
‘Aan zijn longen mankeert, in elk geval, niets,’ verzekerde tante vroolijk, ‘en zijn
wrok heeft hij ook niet laten varen. Wees gerust, Bloeike, hij kan het nog lange jaren
trekken. Maar als gij naar een hond verlangt om mee te rennen, kan ik er u eenen
geven. Deze had een te gemakkelijk leven.’
‘Gij zijt wel bedankt, tante,’ zei Dora zwakjes. ‘'k Heb liever niet.’
‘Neen?’ vroeg tante. Zij had haar bril afgenomen.
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‘Een ander hondje als Jip kan ik niet hebben,’ zei Dora. ‘'t Zou voor 't beestje niet
lief zijn. Bijal een ander hondje zou geen vriend zijn gelijk hij. Ik zou het niet gekend
hebben vóór mijn huwelijk, gelijk Jip, en het zou Doady niet aangebast hebben van
den eersten dag dat hij in huis kwam. Ik zou van een ander hondje niet zooveel kunnen
houden, vrees ik, tante.’
‘Zooals gij wilt, kind,’ zei tante, die hare wang opnieuw streelde ‘Gij hebt zeker
gelijk.’
‘Gij neemt het toch niet kwalijk, tante?’ vroeg Dora.
‘Wat voor een teerhartig Bloeike is dat toch!’ riep tante, liefdevol over haar
neerbuigend. ‘Waar haalt ge zoo'n gedachten?’
‘Neen, ik meen het zoo ernstig niet,’ hernam Dora. ‘Ik ben wat moe, moet gij
weten, en daarom zeg ik onnoozelheden - gij weet wat voor een onnoozel dingske
ik ben. Ik kan dat zoo niet zeggen over Jip: hij heeft mij gekend, in al wat voorgevallen
is, niet waar, Jip? Ik zou 't niet over mijn hart kunnen krijgen hem te verwaarloozen,
omdat hij oud aan 't worden is - is 't niet waar, Jip?’
‘Het hondje kwam dichter tegen zijn meesteresken liggen en likte hare hand.
‘Gij zijt toch niet zoo oud, niet waar, Jip? Gij zult uw meesteres zoo gauw niet
verlaten. Wij zullen nog langen tijd kameraden zijn.’
Eilaas! aan een draadje hangt het leven én van Jip én van Bloeike. En voor alle
twee zal het te zamen doorgesneden worden.
Die bladzijden zijn van eenige schoonheid:
‘Nu heeft men het opgegeven mij te willen wijsmaken dat Dora binnen enkele
dagen beter wordt.’ Zoo schrijft David. ‘Maar ik begin heel vagelijk te vreezen dat
de dag nooit zal aanbreken, waarop ik mijn kind-vrouwtje in de zon zal zien rennen,
met haren ouden kameraad, Jip.
‘Deze is om zoo te zeggen plots een oud hondje geworden. Zou hij in zijn
meesteresken iets missen dat hem zelf jong en levenslustig hield? Gedurig is hij aan
't grijnzen; hij ziet niet goed meer, staat op flauwe pootjes, en tante klaagt dat hij zijn
wrok tegen haar liet varen. Integendeel, wanneer hij op Dora's bed ligt, komt hij dicht
bij tante gekropen, die daar aan 't breien zit, en likt hare hand.
‘Dora ligt daar zoo lief en mooi, ons allen tegenlachend en zonder één woord van
klacht of verwijting.
‘Er is een vreemde stilstand in mijn leven gekomen - in alle leven, binnen of
buitenshuis - Het is zoo stil in de koele ziekekamer waar
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mijn kind-vrouwtje gedurig haar blauwe kijkers op mij gericht houdt. Haar vingeren
zijn rond de mijne getwijnd. Zoo blijf ik lange, lange uren zitten. Van al die uren
staan er voornamelijk drie voor mijnen geest.’
Het laatste van die drie:
‘Ben ik het mij nu bewust dat mijn kind-vrouwtje mij verlaten gaat? Wel werd het
mij gezegd, en van al wat gesproken werd, was mij niets vooraf ongeweten; maar
drong die waarheid wel door tot aan mijn hart? Ik betwijfel het zeer. Meer dan eens
vandaag zocht ik de eenzaamheid op, om alleen en in stilte te weenen. Ik riep het
aandenken bij van Hem die weende bij eene scheiding, de scheiding van leven en
dood. Heel die zoete geschiedenis, vol menschelijk medelijden, riep ik mij voor den
geest. Ik deed mijn best om gelaten te zijn, te aanvaarden. Hoe onvolmaakt ook, toch
deed ik wat ik kon; maar dat het einde wezenlijk nabij was, wilde mijn geest niet
binnen. Nu houd ik Dora's hand in de mijne; haar hart houd ik ook in het mijne; haar
liefde tot mij schijnt in volle kracht. Flauw blijf ik hopen dat zij nog gespaard kan
worden; en die hoop wil ik niet verbannen.’
Maar Dora weet beter. Met die wijsheid der stervenden - der vroeg-stervenden
vooral - ziet zij hoe haar dood goed is voor David's geluk. Beter is het dat zij hem
verlaat, houdt zij hem voor. Zij is toch maar een kind. Nu bemint hij haar zoo, wel
is waar. Nietwaar, hij houdt veel van haar? - Maar later zou hij het kunnen betreuren
haar tot vrouw te hebben gekozen.
Zij heeft naar Agnes gevraagd, en Agnes is dien dag aangekomen. Beneden wacht
zij, terwijl David en Dora dit plechtig onderhoud hebben in de avondstilte. En David,
op Dora's verzoek, gaat haar roepen.
‘Agnes is in de zitkamer, beneden; ik geef haar Dora's boodschap, en zij verlaat
het vertrek. Ik blijf met Jip alleen.
‘Zijn Chineesch hokje staat voor den haard; hij ligt er in op zijn flanellen lap en
probeert grollend in slaap te geraken. De maan staat hoog in den hemel en werpt een
helder licht in 't vertrek. Voor 't raam ga ik staan turen in den nacht; onophoudend
vloeien mijne tranen, en mijn hart klopt zwaar, zwaar... dat hart dat niet luisteren
wilde.
‘Hoe de tijd wegdruppelde weet ik niet, maar plots word ik uit mijne mijmering
getrokken door den ouden speelkameraad van mijn kind-vrouwtje. Hij is voor goed
rusteloos geworden, uit zijn kot gekropen, en nu staat hij daar voor mij, mij bekijkend,
sleept zich op den vloer naar de deur toe en jankt om boven gelaten te worden.
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‘Niet van avond, Jip! Niet van avond!’
‘Heel traag komt hij bij mij terug, likt mijne hand en heft zijn doffe oogen naar
mijn gelaat op.
‘O Jip! wie weet zal het nog ooit zijn!’
‘Voor mijn voeten komt hij neer liggen, rekt zich uit als om te slapen, uit een
klagend gejammer, en is dood.’
‘O Agnes! zie toch, zie!’
‘- Die oogen, vol medelijden en rouw, die regen van tranen, dat zwijgend beroep
op gelatenheid van mijnentwege, die hand plechtig geheven ten hemel!
‘Agnes!’
‘Het is over. Duisternis zijgt over mij neer, en voor een tijd is alles uit mijn
geheugen gewischt.’
Zoo eindigt de lenteliefde van David's leven. Met Agnes zal hij later de echte,
diepe, heilige liefde smaken. Maar daarin heeft Jip, of een ander beestje geen plaats.
De dierenheld van Dombey and Son is ook een hond. Geen dames-schoothondje,
zooals Jip, geen vertroetelde of verwende; maar een lompe, ruwe kerel, die eens
wacht hield in de Blimber-inrichting, te Brighton, en die Little Paul, in de laatste
dagen dat hij er was, zich zocht tot vriend te maken - gelijk hij deed voor alle inwoners
van het huis.
Na 's kinds overlijden, krijgt het Mr Toots, de groote onnoozelaar, in zijn hoofd,
Diogenes - zoo heet de hond - als een geschenk, naar Florence, in Londen te brengen.
Hij trekt zijn beste kleederen aan - want nu heeft hij de Blimberschool verlaten, waar
hij al zijn verstand achterliet, en zijn grootste vreugd is chic gekleed te gaan, met
juweelen langs alle kanten.
Als kwam hij enkel een bezoek brengen, treedt hij de kamer binnen waar Florence,
in haar rouwkleeren, eenzaam zit, en begint over Little Paul te spreken.
‘Arme kleine Dombey!’ stottert hij. ‘Miss Dombey... wat wil ik zeggen?’
‘Ja, Mr Toots?’ vraagt Florence.
‘Dombey had op 't eind zoo'n grooten vriend, U moet weten. Ik dacht U soms
pleizier te doen... Als een soort keepsake zoudt gij 't kunnen bewaren. Weet gij nog
hoe hij van Diogenes hield?’
‘Oh! ja! ja!’ riep Florence uit.
‘Arme kleine Dombey!’ zei Mr Toots. ‘Ik ook herinner het mij.’
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‘Met moeite ging hij verder, daar hij Florence in tranen zag smilten. Hij trachtte zich
te redden met een kuchje.
‘Ziet U, Miss Dombey, al had het mij tien shilling moeten kosten, voorzeker had
ik hem laten stelen, indien er geen ander middel was geweest; maar men was er graag
van af, meen ik. Als U hem hebben wil, hij staat voor de deur. 'k Heb hem voor U
meegebracht. Een dameshond is hij wel niet; maar U zult er niet om geven, niet
waar?’
‘Feitelijk was Diogenes zich op dat oogenblik blind aan 't staren door 't raam van
een huurkoets, waarin men hem ingelokt had onder voorwendsel van ratten in het
stroo. Van een dameshond had hij zeer weinig inderdaad. In zijn angst om los te
geraken, gaf hij van tijd tot tijd een kort geblaf uit den eenen kant van zijn muil, en
zwaaide heen en weer in de plompe sprongen die hij deed, telkens weer neerploffend
in het stroo. Zijn tong kwam door zijn hijgen zoo ver uit, dat het was alsof hij naar
stad werd gebracht om bij den dokter raad te vragen.
‘Maar al was Diogenes nog zoo belachelijk - een lomperik van een hond, met
zware pooten, een kogel van een kop waarin vastgevijsd stond dat ergens in de buurt
een vijand van hem schuilde tegen wien hij bassen moest - en al was hij noch tam
van aard noch slim van verstand; en al had hij haar tot over zijn neus, en een koddigen
neus, en een dito staart, en een barsche stem - toch was hij in de oogen van Florence
een kostbaarder specimen van 't hondenras dan welke hond ook. Want zij dacht op
de bede van kleinen Paul toen hij afscheid nam, dat ‘zij voor Diogenes zouden
zorgen.’ En zoo innig blij was ze om dit lompe beest, dat zij de bejuweelde hand van
Mr Toots vastpakte en ze kuste. En wanneer Diogenes eindelijk werd losgelaten, en
de trappen opstrompelde, en de kamer binnenstormde - eerst was het een heel affaire
om hem uit het cabriolet te krijgen! - en wanneer hij onder al de meubelen ging
snuffelen en loeren, en rond alle stoelen en tafels een lange ijzeren ketting draaide
die van zijn hals afhing, en er aan rukte, zoodanig dat zijn oogen uit zijnen kop
puilden; en wanneer hij tegen Mr. Toots begon te grommen omdat deze familiair
met hem wilde doen, en holderde bolder neertuimelde over Towlinson (de knecht)
in de vaste overtuiging dat hij eindelijk zijn vijand van achter den hoek had ontdekt,
dien hij levenlang aangebast had, zonder hem ooit te zien; toen was hij voor Florence
de grootste blijdschap die ooit beest haar had kunnen verschaffen.
‘Zoo overgelukkig was Mr Toots over den bijval dien zijn geschenk
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bij Florence vond, dat hij als in vervoering geraakte toen hij ze over Diogenes zag
bukken, zijn borstelig haar met haar zachte hand strijkend. Van het eerste oogenblik
liet Diogenes haar begaan. In extaze bleef Mr Toots toekijken, zonder aan afscheid
te denken, en ongetwijfeld had dat lang kunnen duren, zonder Diogenes zelf. Maar
deze kreeg het plots in zijn bol, op Mr Toots, met korte rukken toe te springen, al
blaffend en bonzend. Wat al deze manifestaties beteekenden wist Mr Toots niet met
zekerheid en hij begon te vreezen voor 't meesterwerk van Burgess en Co's kunst zijn broek. Ook week hij voorzichtig, en altijd kuchend naar de deur toe. Een paar
keeren stiet hij ze weer open, zonder de minste reden. Telkens liep Diogenes weer
dreigend op hem af. Hij gaf het dan eindelijk op, en verdween.
‘Kom, Di! lieve Di!’ riep Florence. ‘Kom vriendschap sluiten met uw nieuwe
meesteres. Laten wij elkander beminnen, Di!’ En zij drukte zijn harigen kop tegen
haar boezem. En Di, het grove, ruwe dier, als voelde zijn harde huid een traan die
erop lekte, en werd zijn hondenhart er door vermurwd - stak zijn neus in de hoogte
naar Florence's gelaat, en zwoer trouw op staanden voet.’
Florence's eenige vriend wordt Diogenes in de verlatenheid van 't groote huis,
waar Mr Dombey's koudheid heerscht. Tot het einde blijft het ruwe beest getrouw,
en wanneer Mr Dombey ten slotte overwonnen is door Florence's kinderlijke
toewijding, en met haar, en met hare twee kinderen: Paul en Florence, op het strand,
in de avondstilte, aan 't wandelen is, ziet men ‘gewoonlijk een ouden hond in hun
gezelschap.’
Die zinsnede werd op Dickens' verzoek, door John Forster aan 't manuscript
bijgevoegd. Plots, te Lausanne, waar hij toen verbleef, herinnerde de schrijver zich
inderdaad dat bij Diogenes had vergeten. Dat mocht niet; de beesten, zoowel als de
menschen, hoorden bij de wereld zijner fantazie.
Jip hielp ons Dora's wispelturigheid en toch zoo bekoorlijke onschuld beter
begrijpen; Diogenes bracht ons binnen in de schatten van Florence's hart. De laatste
hond dien wij moeten beschouwen - en ook het laatste dier - volledigt het beeld van
den huiselijken haard: het is de vlijtige Boxer in The Cricket.
Boxer is de trouwe gezel van John Peerybingle, den pakkendrager, en doet, met
paard en kar, dagelijks de ronde mee. ‘Kennissen van allen aard had hij op den weg.
Voornamelijk kippen en varkens. Zoodra
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zij hem in de verte zagen aangedraafd komen, zijn zwaar lijf op zij, zijne ooren recht
gespitst, zijn stomp van een staart in de lucht, verdwenen zij plots tot in de meest
afgelegen hoeken. Intieme kennismaking zochten zij niet. Overal had Boxer iets te
verrichten: iedere kromming van den weg moest hij afloopen, iederen put inspecteeren,
ieder cottage in en uit rennen. Plomp viel hij de meisjesklassen op wandel midden
in, joeg de duiven op, deed de staarten van alle katten opwzellen, en draafde de
herbergen binnen waar hij verwacht werd als een vasten kalant.’
Dat is Boxer op weg. Als hij met de kar thuis komt, is hij niet minder luidruchtig.
‘Aan een wervelwind was zijne verschijning gelijk. Nu eens beschreef hij een
cirkel van kort geblaf rond het paard, terwijl het dier voor de staldeur werd afgerost.
Dan veinsde hij het te munten op zijne meesteres - de snoeperige Dot - en hield plots
in, op korten afstand van haar gekomen. Dan schoot hij in huis en deed Tilly Slowboy
opschrikken, met zijn vochtigen neus tegen haar gelaat te stooten, terwijl zij daar
rustig, voor 't vuur, op den bakerstoel zat. Of hij moest blijven toekijken op al wat
men met het baby aan 't doen was; hij draaide er rond, als in een cirk; ging dan weer
liggen bij 't vuur, als had hij daar voor altijd post gevat; maar plots was hij weer op
de been, en liep met zijn stukske van een staart weer naar buiten, of hij een afspraak
had vergeten die hij voor niets ter wereld wou verzuimen.’
Zoo is Boxer, de nooit rustige, nooit vermoeide, altijd vol zorg en werk. Zou zonder
hem het beeld volledig zijn van John Peerybingle's geluk met Dot, en Baby, en zelfs
de trage Tilly Slowboy?
- Wij meenen van neen. Dickens' dierenwereld is bijna zoo afgewisseld en rijk als
zijn menschenwereld; en zij draagt dezelfde karakteristiek: allergezondste humor,
overvloeiende gulheid des harten, levensvolheid te allen kante.
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Kultuur.
II.
Het leven der Kultuur.
door Prof. M. De Munnynck O.P.
Iedereen weet dat de meest schitterend kulturen slechts een in den tijd en in de ruimte
begrensd bestaan gekend hebben. Wie herinnert zich niet de wonderen van Egypte,
van Assyrië, van Hellas, van nog andere landen en andere volken, die na geschitterd
te hebben met een helderen glans waarvan eenige verspreide stralen tot ons zijn
doorgedrongen, bedolven werden in het zand der woestijn en in verschrikkelijke
barbaarschheid. De geschiedenis bewijst dat de kulturen ontstaan, groeien, tot de
rijpheid van den vollen wasdom komen, afnemen en vergaan. Zij schijnen een eigen
leven te hebben, waaruit Spengler zoo vreemdsoortige besluiten heeft getrokken in
zijn berucht werk: ‘Der Untergang des Abendlandes’. Deze schijnbaar fatale evolutie
verdient onze aandacht. Wij willen heelemaal geen geschiedenis schrijven, ofschoon
de geschiedkundige feiten ons noodzakelijk tot grondslag dienen. Wij willen alleen,
over ‘het leven der kultuur’ eenige algemeene begrippen, in het licht zetten, die ons
bijzonder leerrijk schijnen.
De ‘primitieve’ mensch, in den eigenlijken zin van dit woord, is ons onbekend. Overal
vinden we ten minste eenige beginselen van kultuur en als een begin van
maatschappelijk leven, en niets bewijst dat, wat ons als een voortdurende jeugd
toeschijnt, niet het laatste stadium is van een eer- of roemlooze seniliteit.
De voorhistorische geschiedenis brengt al evenmin beslissende gegevens aan. Tot
op dit oogenblik lijken haar algemeene besluiten, niettegenstaande verblijdenden
vooruitgang, nog steeds zeer weifelachtig. Als men de wonderschoone continuïeteit
beschouwt in de rangorde der Natuur-
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wezens - welke continuïeteit al onze klassifikaties gladweg onmogelijk maakt, - dan
schijnt het hoegenaamd niet bewezen dat de meer afgesleten vormen waarmee de
voorhistorische menschkunde zich bezig houdt, inderdaad de natuur van den homo
sapiens zouden bereikt hebben.
Om de algemeene kurve te teekenen, die het leven der kulturen doorloopt, moeten
wij steunen op de deelen dezer kurve ons door de historische kulturen aan de hand
gedaan, en op theoretische beschouwingen, waartoe ze aanleiding blijken te geven.
Deze laatste blijven altijd betwistbaar, zoolang ze niet proefondervindelijk bewaarheid
zijn; maar we denken niet dat hun voorloopig karakter veel afbreuk kan doen aan de
algemeene begrippen die wij in het licht wenschen te stellen.
De wildheid is, theoretisch, het ontbreken van iedere kultuur, hetzij bij den
afgezonderden mensch, hetzij bij een vormlooze, menschelijke agglomeratie, die
zich dan nauwelijks onderscheidt van een kudde dieren, en die men ‘zwervende
bende’ noemt. - De primitieve horde is, in de meeste gevallen, zuiver hypothetisch,
en we zullen meer in voeling blijven met de feiten, met als vertrekpunt te nemen de
chaotische wanorde volgend op de ineenstorting van een kultuur, en waar de
bestanddeelen eener nieuwe kultuur reeds afgelijnd staan.
Het mengsel, zoo verschrikkelijk in zijn ontstaan en zoo vol beloften voor de
toekomst, dat in West Europa op de ineenstorting van het Romeinsche Keizerrijk
volgde, kan ons als model dienen. Een uitgeputte kultuur zinkt langzaam weg in het
zand der onvruchtbaarheid en in het slijk van het zingenot. De doorzijpelingen en
de ‘invallen’ van het Germaansche ras, - ruw, voortdrijvend, lomp misschien, maar
met een krachtige vitaliteit - moesten als van zelf uitloopen op gruweldaden en de
wegsmelting van het seniele ras verhaasten. Het was de botsing van tegenstrijdige
elementen die elkaar konden vernielen, maar die in hun wil om te leven een nieuw
evenwicht konden zoeken en vinden.
Het zijn die perioden van wanorde en van trapgewijs opklimmende neerzetting
die, onder sociologisch en kultureel oogpunt, den naam verdienen van
‘Middel-eeuwen’. De gewone beteekenis van dit woord is betreurenswaardig.
Ontleend aan de philologen, die enkel en alleen bezorgd waren over de ‘media et
infima latinitas’, beteekent het volgens de overlevering een tijdperk, omvattend
namelijk de dertiende en veertiende eeuw, die in de geschiedenis van Westelijk
Europa hoegenaamd niets hebben van Middeleeuwen en integendeel de volle
levenskracht voorstellen van een prachtige en krachtige kultuur. - Wil men een -
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ten minste betrekkelijk - voorbeeld onder de oogen hebben van ‘Middel-eeuwen’
dan kunnen we dat wellicht op dit oogenblik vinden in Rusland. De oude,
aristokratische en tsaristische organisatie schijnt wel degelijk dood en begraven. Een
integrale ‘restauratie’ die trouwens niets bijzonder wenschelijks aan zich heeft, kon
niet anders uitloopen dan op een herbeginnen. De bolsjevistische leer, die voorzeker
lomp is en verderfelijk in verschillende essentieele punten, bevat nochtans een beginsel
van nieuwe organisatie, dat waarschijnlijk niet heelemaal verdwijnen zal in het
evenwicht der toekomst. We gelooven dat Berdjajew op dit punt zeer juist gezien
heeft, ten minste voor wat Rusland betreft. Er zijn daar ‘middel-eeuwen’.
Zulk een tijdperk is noodzakelijk een tijd van botsingen, van gewelddaden, van
brutaliteiten; de mensch, in 't bezit van de integrale menschelijke natuur, is niet
gemaakt voor die gruwelen. Het puik der menschelijke agglomeratie zal trachten
eraan te ontsnappen, ofwel door zich af te zonderen van den omgang met de menschen,
ofwel door te werken aan de inrichting van een betere orde. Beide verschijnselen
hebben zich voorgedaan in den loop van onze Middel-eeuwen. Door de genade Gods,
was die ziedende wereld in bezit van het christelijk ideaal; en de woeste botsingen
waren alles behalve christelijk. Eene elite zonderde zich af; kloostergemeenten
ontstonden volgens de geniale opvatting van den H. Benediktus. Zij vormden kleine,
afgesloten werelden waarin, van het rumoer daar buiten slechts een zwakke echo
doordrong. Onder een vaderlijke tucht wisten de monnikken zich te onthouden en te
werken. Hun woningen waren weldra oasen in de zedelijke wildernis der wereld;
hun geestelijke bekommernissen moessten hen als van zelf richten naar de werken
des geestes, naar de kunsten en de wetenschappen. Laat dan een machtig genie komen
als Karel de Groote; met één enkelen oogopslag overschouwt hij de enorme
mogelijkheden welke voor de algemeene kultuur die verborgen voorloopers open
zetten. Door het verzekeren en bevestigen van hun invloed in de heele maatschappij,
bereidt bij het openbloeien der christelijke kultuur in Westelijk Europa.
Daar zijn voorzeker wel toevalligheden in deze kindsheid onzer kultuur; maar we
meenen toch dat ze typisch is. In de groote nevelvlek der wanorde ontstaan
georganiseerde kernen, echte aantrekkingspunten voor de met elkaar strijd voerende
elementen. De eenmaking komt van een opbouwend genie - eenling of meerderen en de kultuur, na eenige
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vallen en botsingen der kindsheid en eenige afwijkingen der jeugd kan den weg
opgaan van het volheerlijk openbloeien ven den mannelijken leeftijd.
Natuurlijk is er een min of meer bewust idee, dat als een immanent einddoel, aan
de organisatie der kultuur voorzit; maar 't schijnt ons toch toe dat de twee gewichtigste
faktoren, de ekonomische en de godsdienstige, hun weldoende werking in de eerste
plaats uitoefenen.
‘Primum vivere!...’ De veiligheid van het stoffelijk leven is zonder eenigen twijfel
de eerste en de meest dringende bekommernis. De noodlottige resultaten der
‘buitmakende’ werken, der vrije jacht, vrije vischvangst en vrije inzameling - vrij
voor den sterkste! - moeten verdwijnen voor een georganiseerde voortbrengst.
Landbouw en veeteelt zijn de grondslag van iedere kultuur. Het stoffelijk leven is
de nederigste manifestatie van ons leven; maar het is de meest fondamenteele. Het
is de basis van iedere hoogere kultuur; te midden der meest nobele initiatieven laat
het ons nooit los; en daarom kan men eenige waarschijnlijkheid toekennen aan de
valsche opvatting van het historisch materialisme’.
Nochtans zal deze eerste stap niet gezet worden, zoo hij niet gesteund wordt door
een zedelijk en godsdienstig begrip. Het eenvoudig nut van een redelijke organisatie
zal het nooit winnen van de ikzuchtige begeerlijkheid van den eenling; het praktisch
atheisme van onze hedendaagsche maatschappijen levert ons daarvan het smartelijk
bewijs. Voor de dwingelandij van het geweld kan men enkel in de plaats stellen de
kracht van het kontrakt, - eerste beginsel van het recht, - en het kontrakt zal enkel
sterk zijn als het gewaarborgd wordt door de kracht van een machtigere dan de
machtigen der aarde. Dezen vreest men immers alleen in zoover men hun niet kan
ontgaan. Het zedelijk en godsdienstig element ligt noodzakelijk, met den
ekonomischen faktor, ten grondslag aan iedere kultuur; en deze opvatting wordt
gestaafd door het onderzoek van alle historische kulturen.
Toch moet men zich hier niet vergissen. Die twee primordiale faktoren doen hun
noodzakelijkheid niet enkel bij het begin eener kultureele evolutie gevoelen. Alles
in de kultuur is organisch gemeenschappelijk. Het gaat niet enkel over een
uitgangspunt in den tijd, maar over een physiologische basis die voor immer en altijd
de essentieele voorwaarde van het leven blijft. In de verst ontwikkelde kulturen,
blijven de ekonomische faktor en de zedelijke en godsdienstige faktor essentieel.
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De eerste is het spijsverteringsstelsel van de maatschappij, en als dat van streek raakt,
richt de uitputting haar verwoestingen aan tot in de maatschappelijke hersens. De
andere is het centrum van de kollectieve personnaliteit; en zijn verlamming moet
noodzakelijk ontbinding, zinneloosheid en dood achter zich aan slepen.
Als de maatschappij den ekonomischen faktor stevig in haar bezit heeft, als zedeleer
en godsdienst er krachtdadig gevestigd zijn, dan kan ze zich blijmoedig en vastberaden
wagen aan de verovering van wetenschap en kunst. - De werken zijn voor de mannen
van de daad het noodzakelijk resultaat van de kennis en van den zedelijken aandrang.
De wetenschap, de heerlijke ontplooiïng onzer hoogste verzuchtingen, onderstelt
de veiligheid omtrent het stoffelijke. Maar iedereen begrijpt van zelf dat, door een
rechtvaardige teruggave, zij borg staat voor den voortdurenden vooruitgang in het
koningschap van den mensch over de voortbrengstkrachten der Natuur. De
bloedsomloop onderhoudt de verrichtingen van het zenuwstelsel; en de zenuwcentra
brengen de hartkloppingen voort en de besproeiïng door het bloed van al de organen.
Ook daar is er een wederzijdsche afhankelijkheid, een organische solidariteit,
voorwaarde en waarborg van den vooruitgang. - Van den anderen kant, als de geest
van den mensch zich kan overgeven aan die hoogste beschouwingen, aan die
metaphysische bespiegelingen, - die, zeker, geen brood of geld in zijn vuist zullen
brengen. maar de gelijkenis voltooien van den mensch met de godheid, - dan komen
we in kontakt met de hoogste werkelijkheden, met onze eenuwigheidsbelofte die het
leven van den eenling en van de kollektiviteit in eenklank brengen, en heel onze ziel
in staat stellen voor altijd aan te nemen en te verheerlijken den zedelijken en
godsdienstigen faktor der kultuur.
De kunsten nemen een afzonderlijke plaats in onder de faktoren der kultuur. Zij
zijn, volgens een traditionneel geworden uitdrukking een weelde-produkt. Schiller,
in een theorie die diepzinniger is dan men wel vermoedt, ziet in de kunstproduktie
een ‘spel’ maar een spel waarbij de mensch zijn volle menschheid ontplooit. - Het
kunstwerk dient enkel tot de ‘belanglooze’ beschouwing; maar laten we niet vergeten
dat het zich bevindt in den wezenlijken mensch, met zijn zeer werkdadige emoties;
en dat de kultuur-voortbrengende kunst, in ons gevoelsleven orde moet invoeren, en
harmonie en streving naar het werkelijk levensdoel. Maar de kunst is tegelijkertijd
de openbaarster van den stand der kultuur, 't zij deze goed zij of slecht. De ware
kun-
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stenaar, de kunstenaar ‘door de gratie Gods’, zet in de stof vast zijn opvatting van
de wereld en van het leven; en zoo wordt hij, onbewust misschien, de tolk van zijn
tijd, van de maatschappij en van haar kultuur. Ook is de meest kenmerkende grondslag
voor het waardeeren eener historische kultuur, gelegen in de artistieke monumenten
die tot ons gekomen zijn.
Zoo ontstaat de kultuur; zoo groeit zij en bereikt haar volle levenskracht. De
voortbrengst in de vijf faktoren neemt steeds toe; en theoretisch ziet men geen grens
aan deze voortdurende ontwikkeling. Dit heeft aanleiding gegeven tot de illusies der
leeraars van den ‘onbepaalden vooruitgang’.
De realiteit der feiten komt deze verwachtingen den kop inslaan. Al de kulturen
die de geschiedenis voor onze oogen openlegt, zijn vergaan; en de ‘onbegrensde
vooruitgang’ blijkt slechts een nevelachtige droom te zijn die verzwindt onder den
krachtigen adem der ondervinding. Op den mannen-leeftijd der kulturen volgt de
ouderdom. De vruchtbaarheid schijnt af te nemen en op te houden; en de kultuur
gaat te niet in het graf.
Gelet op de zwakheden der menschelijke natuur, schijnen deze achteruitgang en
deze dood, helaas! zeer natuurlijk; en een onmiddellijke reden ervan vindt men in
de meer dan overtollige vruchtbaarheid eener krachtdadige kultuur in de stoffelijke
orde. De maatschappij brengt meer voort dan ze verbruikt, wat haar toelaat meer
krachten te besteden aan de hoogere werkzaamheden, de kunsten en wetenschappen.
Maar de bekoring van den stoffelijken rijkdom is altijd aanwezig. Het doodelijk
sensualisme wordt nooit volledig in toom gehouden door de zedeleer en het geestelijk
levensideaal. Men geeft er zich aan over; men verbruikt meer in een sierlijke, doch
onvruchtbare weelde. De produktiviteit gaat haast niet samen met het buitensporig
genot. Als men meer verbruikt, brengt men minder voort; het verval is fataal, en de
kultuur gaat de phase in van den ouderdom, die de Duitschers de Zivilisation noemen.
Deze term, die aanleiding gegeven heeft tot betreurenswaardige vergissingen, is
nochtans goed gekozen. De ‘kultuur’ doet denken aan de ‘agri cultura’, die het werk
en de vruchtbaarheid ingeeft. De ‘civilisation’ (beschaving) is in aanraking met den
‘civis’, met den bewoner der steden, verfijnder misschien dan de ‘rusticus’, dan de
‘agricola’ maar zeker minder produktief. Ook heeft men een symptoom van het verval
der kultuur, het naderen der Zivilisation, willen zien in
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de groote steden die centrums zijn van een buitengewoon groot verbruik, en waar
het genot en de onvruchtbare sierlijkheid hun natuurlijk midden vinden.
En de kulturen sterven uit; - misschien wel niet heel en al, want zij kunnen in een
‘middel-leeftijd’ intreden en hun overblijfsels kunnen nog de kulturen van de toekomst
bezielen. Toch kan het verdwijnen van de schitterende kulturen hoegenaamd niet
betwijfeld worden. En die dood is dikwijls verschrikkelijk. Een betrekkelijke
produktiviteit is noodzakelijk, tot in het verval. Er zijn dus altijd voortbrengers, die
zijn uitgesloten van de voordeelen der genieters. De maatschappij voelt zich niet
meer solidair in al haar deelen. Vandaar wanordelijkheden, konflikten die doodelijk
kunnen zijn. De elementen die hun voortbrengende vruchtbaarheid behouden hebben,
verpletteren hen die niets anders doen dan genieten; en wijl deze laatsten in 't algemeen
de ontaarde bewaarders zijn van de geestelijke faktoren der kultuur, kan het resultaat
niet anders zijn dan de barbaarschheid.
Alleen de geschiedenis zou ons kunnen inlichten omtrent de oorzaken die èn den
val èn den dood der oude kulturen hebben te weeg gebracht; en de geschiedkundige
navorschingen - dat moet erkend worden - hebben nog lang niet alle duisterheden
opgehelderd. Maar op een algemeene wijze stelt men vast dat drie rechtstreeksche
oorzaken een kultuur naar den ondergang kunnen voeren.
1) Het gebrek aan inwendigen samenhang. Een kultuur kan een waarachtige eenheid
bezitten door al haar essentieele faktoren, en toch lijden aan een, somtijds heel
secondaire ontbindingskwaal. - Hellas was heel zeker één onder oogpunt van
kultuur. De ekonomische belangen, de wijsgeerige gedachte, de zedeleer en de
godsdienstige opvattingen konden een volmaakt solidaire organisatie verzekeren,
waar niets een harmonieus leven in den weg stond. Er waren, weliswaar, de
Doriërs van den Peloponesus; ruw, krachtdadig en oorlogszuchtig, en de Ioniërs
van de eilanden en van de Asiatische kust, sierlijk en weeker. Maar de kunst
van Attica bewijst door de gelukkigste synthese, dat die twee strevingen enkel
uitzichten waren van de grieksche mentaliteit, die door hun versmelting een
kultureele ziel moesten voortbrengen van een buitengewonen rijkdom. - Helaas!
Sparta en Athene zagen elkaar met leede oogen. - Hun wedijver die vruchtbaar
kon worden, ontaarde in afgunst die doodelijk werd; en de Peloponesische
oorlogen zijn het begin geweest der ontbinding. De Macedonische inval, en de
onmete-
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lijke veroveringen van Alexander hebben het hellenisme tot in Indië verspreid.
Maar ook daar was de samenhang zeer los, en het onmetelijk wereldrijk van
den veroveraar is onder de Diadochen aan stukken gevallen. Ieder deel heeft
zijn eigen lotsbestemming gevolgd en de grieksche kultuur moest ten gronde
gaan in verdeeldheden en rivaliteiten. - Die verschillen in mentaliteit bestaan
altijd in de machtige kulturen, omdat de aardrijkskundige breedte-graad de ziel
der menschen vormt en kneedt. Zelfs in onze tijden van algemeene
dooreenmenging, heeft ieder land en elke kultuur hun Noorden en hun Zuiden;
en dat zal de eeuwige basis uitmaken van het regionalisme. Zoolang de deelen
een zuiver bewustzijn bewaren van hun solidariteit en zich tevreden stellen
elkaar om kleine bijkomstigheden in 't haar te zitten, is het gevaar wellicht niet
zeer groot. Maar... gevaar is er altijd. De verschillen en de geschillen worden
grooter en erger; de gevaarlijke konflikten komen op en de scheiding wordt
voorbereid. De kultuur wordt beroofd van een zeker aantal harer schatten; zij
wordt armer door zich te verenkelvoudigen. Zij kwijnt en sterft.
2) Een schok van buiten. De inwendige verdeeldheden veroorzaken den dood door
ziekte; een kultuur kan ook, in bloeiende gezondheid, vergaan door een ramp.
- De materieele kracht speelt op aarde een geweldige en verschrikkelijke rol.
Er zijn eeuwen noodig van artistieke evolutie en het genie van Phidias, om te
komen tot de wonderen van het Parthenon. De stevige spieren en de stupiditeit
van een brutaal soldaat zijn voldoende om, in eenige minuten, die kunstwerken
te vernietigen. Op die manier kan een kultuur, steunend op een betrekkelijk
zwakken, materieelen grondslag, vernield worden door een aanval van buiten
af die haar verplet onder zijn zuiver stoffelijk gewicht. Men heeft zelfs beweerd
dat de verfijnden altijd overwonnen worden door de onbeschaafde sterken en
dat de logge, plompe stof altijd de baas zal worden over de schranderheid van
den geest. Laten we gerust overtuigd zijn dat zulks op z'n minst overdreven is,
want dat zou wanhopig zijn -; maar stellen we vast dat een uitwendige stoot al
den luister eener uitgezochte kultuur kan te niet doen. De Romeinen waren zeker
minder gekultiveerd dan de Grieken, toen ze Griekenland veroverden. Waren
ze enkel barbaarsche krijgers geweest, er zou van de Grieksche kultuur niets
zijn overgebleven. Gelukkig hadden de Romeinen een kultuur, ten minste
betrekkelijk; zij waren uitgeslapen politiekers; en onder kultureel oogpunt
hebben ze zich door de overwonennen laten overwinnen. Maar dat is slechts
een gelukkig toeval; en om er zich van te overtuigen dat
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een materieele schok fataal kan zijn voor een fijne kultuur, hoeft men slechts
te denken aan sommige streken waar de Turk doorheen is getrokken.
3) Het gebrek aan inwendig evenwicht. - Hier raken we aan de meest typische
oorzaak van de kultureele ontaarding. Alle faktoren der kultuur zijn onderling
solidair; en hun leven is enkel veilig door hun harmonisch evenwicht. Geeft een
hunner toe, al de anderen zullen er fataal onder lijden. Wordt een hunner van
een ongeëvenredigde belangrijkheid, hij wordt de oorzaak van een verarming
van het leven. Door een wet, die veel overeenkomst heeft met de biologische
wet van de ‘schommeling der organen’ brengt de ziekelijke verdikking van een
kultureele functie, de wegkwijning mee van al de andere. Wij staan voor een
monster, en monsters hebben weinig kans op leven. Dit gevaar is des te
dreigender, wijl de kulturen, zooals wij ze uit de geschiedenis kennen, begrensd
zijn tot een bepaald gedeelte van den aardbodem en gedragen worden door een
afzonderlijk ras. Deze gewestelijke en ethnische kenmerken openbaren zich
door de neiging om op een overwegende wijze een speciale levensbron te
openbaren en in gang te zetten. De Griek was redeneerder, twistredenaar; de
Indiër, zoo hij zich niet heel en al verduikt in de zorgeloosheid, is vernuftig en
droomer; de Amerikaan schijnt al-machtig op ekonomisch gebied; en het
Germaansche volk heeft men gekenmerkt door het ‘faustisme’ d.w.z.
bedrijvigheid, werkzaamheid (activisme) in den breeden zin van het woord.
Welnu dat zijn allemaal slechts gedeeltelijke functies van het leven. Hun al te
uitsluitelijke in 't werkstelling brengt een abnormale ontwikkeling te weeg; de
kultuur wordt scheef en krom, onevenwichtig; en door haar eenzijdig leven,
bereidt ze haar eigen ineenstorting.

Men zie slechts naar Indië. Men kan moeilijk loochenen dat er daar geen intense
gedachten-beweging, geen wonderschoone kunst, geen belangrijke kultuur is geweest;
maar 't is niet minder duidelijk dat ze tot stilstand is gedoemd, en alle voorteekenen
vertoont der ontbinding. Zij heeft zich overgegeven aan een waarachtige overdaad
van intuïtieve bespiegeling. De keus van een partikulieren faktor kon niet ongelukkiger
zijn; want iedereen is niet gemaakt om zich in bespiegelingen te verdiepen; en van
dezen bijzonderen kultuurvorm is het grootste deel der menschen reddeloos
uitgesloten. Daarenboven de zuivere bespiegeling verwijdert van de vruchtdragende
daad; en Keyserling zelf, die een bijzondere teederheid gevoelt voor den Oosterling,
getuigt dat de Indische
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gedachte het leven in Indië lam legt. - De Romeinen hebben een schitterenden roem
gekend; zij hebben wetten gegeven aan heel de wereld; en de wereldvrede is genoemd
geworden, de ‘pax romana’. Maar die krijgslieden en die juristen zijn te rijk geworden
door hun veroveringen. Geschiedschrijvers en hekeldichters getuigen het beide: de
stoffelijke rijkdom heeft het leven van het Romeinsche volk vergiftigd. Het heeft
zich overgegeven aan al de wellusten die de stof hem kon aanbieden. Het heeft hoe
langer hoe meer door de zinnen geleefd; en van dit leven is het gestorven.
Het schijnt overigens wel bewezen dat de onvruchtbare weelde en het verlagend
zingenot door den stoffelijken rijkdom teweeg gebracht, de voortdurende bedreiging
uitmaken van alle kulturen. De vooruitgang verrijkt; en de rijkdom verweekt door
de genietingen en de weelde die hij verschaft. Een kultuur, waar de stoffelijke
voorspoed niet beheerscht wordt door de andere essentieele faktoren van het
progressief leven, is ten doode opgeschreven.
Die drie rechtstreeksche oorzaken van ontbinding schijnen trouwens verbonden
met een eenige, dieper liggende oorzaak. De kulturen gaan te niet, omdat ze partikulier
zijn; omdat ze, in plaats van breed menschelijk, volksche en gewestelijke kulturen
zijn. Zij hechten zich, als aan wezenlijke elementen, aan eenig toevallig kenmerk
vast van het ras, van den tijd en van de ruimte. Van dan af is hun samenhang en hun
duur in gevaar. De onderdrukte neigingen, verpletterd door de al overheerschende,
blijven bestaan en eischen gebiedend hun rechten. Reakties ontstaan zooals die van
Keyserling en van de ‘Wijsheidsschool’ van Darmstadt tegen het Germaansche
aktivisme. De eenheid is verbroken; en ze kan noodlottig worden.
Elke levende kultuur, net als al de andere levensvormen, is van natuur expansief.
Zij wil zich niet enkel versterken in zich zelf, zij wil zich verbreiden in de ruimte en
in den tijd.
Laat ze dan in aanraking komen met een andere, even speciale kultuur. Het konflikt
is onvermijdelijk; de eene kultuur zal de andere dooden, ofwel zullen beiden elkaar
zoodanig verzwakken en uitputten dat ze eraan sterven. - Eindelijk blijkt deze
partikuliere beperking der kultuur overduidelijk in de kulturen die vergaan bij gebrek
aan evenwicht der faktoren. Deze reden van ontbinding openbaart juist de
monsterachtige ziekelijke toename van een ethnische of gewestelijke neiging, die
aan de kultuur een speciaal karakter geeft, die er een partikuliere
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kultuur van maakt, die niet in staat is al de uitzichten van het menschelijk leven te
omvatten en met elkaar in overeenstemming te brengen.
Zoo ontstaan, zoo groeien en bloeien en brengen vruchten voort, en zoo sterven de
kulturen. Al zijn de historische kulturen de roem der menschheid, hun verdwijnen
is het meest tragische uit de gansche geschiedenis. Het kwaad heeft het Goede
overwonnen; maar het Goede heeft bestaan; en als men zich verheft boven den tijd,
als men de opeenvolging der gebeurtenissen beschouwt sub specie aeternitatis, dan
vergaat het verleden niet heel en al. Het verrijkt altijd op eenige wijze de toekomst,
en vermeerdert voor immer de schatten der eeuwigheid.
Maar moeten we ons tevreden stellen met dezen troost, die een beetje al te
wijsgeerig is om allen spijt te onderdrukken? Zijn we veroordeeld tot de stoïsche
overgeving voor het bedroevend verdwijnen van de schitterendste kulturen, die zelfs
niet eens een schoonen dood wisten te sterven? Maar zijn wij dan zelf geen getuigen
van die noodlottige ‘Schemering van het Westen’, wier ontmoedigende halfschaduw
de duisternissen van den dood zou doen vermoeden?
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Gedichten.
Van God en Menschen.
door Victorinus Groot S.D.S.
Blond hoofd en een lieve lach
van een kind op een zon-dag,
in 't wit, in 't rood of in 't groen
in zijn handje een mei-zoen.
Twee oogen, die maar branden
en twee bloedige handen,
twee bloedige voeten,
die maar verder moeten.
En beide zijn gegaan
langs een zonnige baan,
tot de een den ander zag
het brandend oog en de lach.
En 't kind heeft zijn bloem verloren,
en de bloedige handen verkoren,
waarin hij de bloei zag blozen
van twee ontloken rozen.
En 't brandend oog en de lach,
menigen moeizamen dag,
togen naar 't rood verschiet,
waar een God het leven liet.
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Nu zijn in 't kind z'n handen
twee rozen komen branden,
zoo rood, als die bloedige voeten,
die maar verder moeten.
Zijn ziel lacht niet meer luid,
maar is 'n stille witte bruid,
die 't geheim van de liefde weet;
en 't geheim van de liefde: is leed.
De man met de brandende oogen
is weder uitgetogen:
of soms zijn bloedende minne
menschen-liefde kan winnen.
Blond hoofd en een lieve lach
van een kind op een zon-dag,
in 't wit, in 't groen of in 't rood
met oogen blij en groot.
En Een met oogen, die branden,
en twee bloedige handen,
twee bloedige voeten,
die maar verder moeten......
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[Theo Cruysse]
De Heer der Ziel.
door Theo Cruysse.
‘Quoniam advesperascit’. (Lc. 24, 29).
Uw komen, Heer, is avondval:
al 't schoon verschemert grijs en grauw,
en stilte stijgt, en stervensrouw
omfloerst het vroeger vreugdedal
geheel en al.
Gij dempt en dooft wat lonkt en lacht,
Gij breekt veel banden, en Gij bindt
met niets ontzienden band, en mint
een milde gave, gaaf en zacht
en zonder klacht.
Uw hemel is het heimlijk zwart
met verre sterren, nacht en dood;
vergetend hoe de dag vervlood
verga ik in Uw donkre smart
en wonde-hart.
Gij brengt mij nacht, Uw nacht is zon;
Gij brengt mij lichte duisternis,
een zwijgen dat een fluistren is
hoe liefde in leed het land ontgon
en weelde won.
Gij zijt mij morgen, avond, dag
en nacht, mijn tijd en eeuwigheid,
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mijn rust en werk, mijn wereld wijd
en eng gevang, mij vrij gezag
en deemoedsvlag;
mijn droeve vreugd, mijn blijde pijn,
nabij verlangen, ver genot,
mijn dorst en laving, vriend en God,
mijn hemelvrede en hartgedein,
mijn zalig zijn.
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Priesterwijding.
door Theo Cruysse.
Het al is mij geworden tot een droom:
een droom van rood en vuur,
waarin het eeuwig uur
van God ging lichten.
Een droom neemt van de werkelijkheid
het diepste zijn
en laat den schijn
der heel bijkomstige dingen
verloren in zijn luttelheid.
O, even te vergeten, dat er staat
geluid van aarde wijd te zingen:
de spraak van menschen onbeduidend,
geluid van vogels en van veel bewegen
der dingen ondereen.
O, even heel alleen te zijn,
alleen met God,
geweken uit der wereld druk bestaan,
maar wetend,
dat dit uur zal groeien tot een kracht,
zal bloeien
tot een bloem van vuur,
die in de wereld bloeit
Gods vlamme-duur.
Dit was het uur van God:
Hij sloeg zijn vuur-gebod
te branden in de ziel,
waar 't vlamme-woord in viel der wijding.
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Het al zal worden offer in dit vuur:
Wat onder de aarde flonkert:
schatten van goud en diamant
en allerhande stoffen,
en uit zich zelf niet heeft,
waarmee te roemen het groote licht,
dat vlamme-schoon zichzelve straalde
en spiegelde tot stoff'lijk beeld;
Wat over de aarde breidt
zijn bloemen en zijn groene weefsels
en opgericht met bloeisel en met bladeren
de zon zich toekeert,
en staat: 'n stomme sprake,
die niet aan 't klare woord kan raken
en 't levend wezen God belijdt
en openleit zijn leven in aanbidding.
Een offer wordt wat ziet en streeft
en 't zinnelijke goed beleeft
naar wet van 't wezen,
dat bestaat uit de overmaat
van overvolle schepping;
geschapen tot een hooger schijn
belijdt het hooger zijn der Godheid.
Maar ook dit leven heeft geen stem,
wijl 't zelf niet vormen kan uit eigen wezen
het beeld van God, die schiep.
Een offer wordt de mensch:
geheven boven zinnelijke grens
tot klaarder streven van bewusten wil
kan hij zijn leven binden voor God.
Dit al wat onder de aarde is
en over de aarde leeft,
wat zich beweegt en ademt
en wat klaar zich vormt tot wil,
wordt in den brand van Christi Hart
geofferd aan den Vader.
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Daar sloeg de vlam van Christi Hart
den priester in de ziel......
en branden zal nu 't Christus-offer
dag en dag;
en hij brandt de eigen ziel
het eerst in Christus Hart
op tot een vlam,
waaraan heel de aarde openbloeit:
de dingen en de planten en de dieren,
de menschen
tot aanbidding!
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De tocht van Joh. Jörgensen.
Over de ‘Valske mile’.
door L. Duykers.
Het zevenste deel van Johannes Joergensens' ‘Legende van mijn leven’, is eindelijk
uit gekomen, nagenoeg tien jaren na het zesde.
Een diep menschelijk boek, zooals de vorigen, maar ook een boek van lijden en
smart, van nederig zelfaanklagen, van bijna vervaarlijke ootmoedigheid; een boek
dat op zichzelf een pijnlijk sacrificie beteekent. Moeilijker en kiescher te schrijven
dan al die reeds het licht zagen, omdat het rechtstreeks - al is het nog zoo gesluierd
- het drama van zijn huiselijk leven, van zijn leven als eenzame zwerver op de aarde
weergeeft.
‘Over de valske Mile’ heet het boek. De ‘Valske Mile’ - dat is de Walsche of
Fransche mijl - zegt schrijver in zijn voorwoord, was eene in de middeneeuwen
gebruikte maat, en beteekent dan ook maar: ‘op mijlenlange wegen’ ‘Maar, voegt
hij er bij, dat neemt niet weg dat ik er ook een tweede, verborgen meening in leg...’
In September 1909 was Joh. Joergensen na een verblijf aan den Rhijn weer thuis.
Hij schreef in zijne met wilden wijngaard bedekte verandah, die uitgaf op den mooien
tuin vol bonte bloemen, waar de kleine peer- en appelboomen onder den vruchtenlast
zwichtten. Hij gaf zijn boek over Lourdes uit, zijn dichtbundel ‘Af det Dybe’, alsook
zijne vertaling van R.H. Benson's ‘De Meester der Wereld’. Was het probleem door
den Engelschen bekeerde opgeworpen, niet even actueel voor Denemarken?... ‘Al
het aardsch geluk, de aardsche macht, de aardsche cultuur worden afvallig of gaan
over tot den Antechrist, en op de zijde der Kerk blijven slechts de lijdenden, de
geringen, zij die men veracht - al wat inferieur is... Maar vooraleer het zoo is, komt
er een oogenblik in 't leven van den bekeerling waar hij zich gesteld voelt tusschen
gene schitterende cultuur en den lijdenden Verlosser - waar het mysterie van
nederigheid en lijden hem op aarde neerdrukt
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en hij angstig uitroept: ‘Doe ik wel, den aardschen afgod van den vooruitgang te
verachten, en God in den hemel te dienen?’
‘Dat was het, wat Robert Hugh Benson in zijn modern Engeland had gevoeld - te
midden eener beschaving wier kenteeken is comfort, hygiene, materiëele vooruitgang,
sociale hervormingen - eene beschaving die feitelijk opgebouwd is op de vaste
overtuiging dat er geen andere wereld bestaat als deze die we kennen, en dat het
daarvoor geldt zooveel geluk, zooveel genot, zooveel welvaart, gezondheid, sport,
reizen, schouwburg, concerten, bals en five-o'clock thé's mogelijk uit het leven te
halen.
‘Het Christendom - en wel vooral het Katholiek christendom met zijn
kloosterwezen, zijn askese, zijn priestercelibaat - is immers de diametrale
tegenstelling, de onverzoenlijke antithese van dat modern ideaal van natuurlijke,
middelmatige, genotzuchtige menschelijkheid... - Ik ook had meer dan eens de
spanning gevoeld tusschen het Katholiek geloof en de moderne cultuur - ik ook had
geleden onder het vreeselijk gevoel “te gelooven tegen beter weten in en te beminnen
tegen de waarheid in”, to believe against knowledge and to love against truth. Ginder
in de eenzaamheid van La Rocca's klooster waren Mogens Ballin en Padre Felice
het eens dat het beter geweest ware, hadden ze Luther verbrand. Ik integendeel kon
niet anders dan mij afvragen hoe de wereld er nu wel zou uitzien, had Luther niet
geleefd...’
De tijd ontbrak hem echter - had hij niet vrouw en kinderen - om die pijnlijke vragen
te doorgronden. Was het als vergelding hiervoor, dat hij dieper dan ooit te voren de
weelde genoot een Deen te zijn? 't Was of hij nu eerst, na zijn menigvuldig reizen
naar 't buitenland, Denemarken ontdekte; en ter gelegenheid van een uitstapje naar
Sleeswijk, werd het hem ook schielijk klaar dat hij hier tegenover de Duitschers
stond met den indruk dat hij tegenover vijanden stond. ‘Tot hiertoe was Duitschland
“das grosse Vaterland” voor mij geweest en “das alte romantische Land” - “wo die
Brunnen verschlafen raùschen in der prächtigen Sommernacht”- Goethe's, Heine's,
Eichendorffs, Brentano's Vaderland. 't Was op straat te Haderslev, dat ik plots deze
zienswijze moest wijzigen. Onder mijn zoeken naar de brievenpost, vroeg ik den
weg aan een dikken, gemoedelijken heer; hij zegde dat hij een Duitscher was, en als
ik die taal hoorde die me stilaan zoo eigen was geworden, en welke zoo menig goede
vriend in 't Rhijnland of in Zuid-Duitschland sprak, vroeg ik naar “das Hauptpostamt”.
Eenige Denen gingen voorbij en keken mij afkeurend aan - en opeens werd het mij
klaar, dat ik in
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het onderdrukte Deensche land stond en de taal van den vijand sprak...’
Was het daarom dat Joh. Joergensen ons lijden zoo diep begreep in 1914? Sproot
zijn prachtig en moedig boek ‘Klokke Roeland’ uit dat plotse gevoel?
Voor den eersten keer stond hij tegenover liefde voor het vaderland en tegenover
het nationaal gevoel als vormen van idealisme. ‘...In mijne Brandesiaansche jeugd
had ik idealisme leeren kennen als eene begeestering voor een politiek of een sociaal
idee... Sindsdien had ik het godsdienstig idealisme ontmoet - Mogens Ballin, Padre
Felice Spee en den heilige, die den weg wees: Franciscus. Maar van de zelfopoffering
voor anderen, waarover de vaderlandsliefde roemt, had ik tot dan geen begrip. 't Was
vóór soldatengraven te Boeffelkobbel, graven “langs den grooten weg”, dat dit gevoel
voor den eersten keer voor mij kwam te staan in al zijn geheimzinnigen glans...’
Dien keer leerde hij dan ook de leiders kennen der Sleeswijksche beweging,
waaraan hij weldra zelf deel nam. Wie kon toen voorzien dat enkele jaren later het
machtige Duitschland gedwongen zou zijn de ontroofde provincies aan het Deensche
vaderland terug te schenken?
Johannes Joergensen dacht voor altijd in Denemarken gevestigd te zijn. Al moest
hij af en toe naar het buitenland, als reporter van het groote Deensch blad ‘National
Tidende’, Denemarken bleef toch het middenpunt van zijn werkzaamheid.
Zijn haard had hij te Charlottenlund opgericht; en het wemelde er reeds van
kinderen... ‘Ik ga met al de kinderen naar de hoogmis in St. Andries, waar we een
heele bank vullen... Nevens mij zie ik links Kjelds klein, rein gelaat... Daarna gaan
we een toer doen naar 't bosch van Ordrup... Erik en Kjeld willen mij den heelen tijd
bij de hand vasthouden, hunne kleine, lieve lichaampjes stappen naast mij langs beide
kanten, met hunnen allerlangsten stap. - Na 't ontbijt, in den tuin met de kinderen,
die eerst de bloemen begieten, dan scharenslijper spelen en eindelijk een timmermans
atelier in de verandah inrichten; Knud is de meester timmerman, en probeert met
diepe stem te spreken... Slechts Missa, die morgen het Vormsel zal ontvangen, speelt
niet mee - ze staat buiten op het grasplein onder den bloeienden kerselaar, kijkt er
naar en verklaart mij in 't Fransch, dat het is tout ce qu'il y a de plus délicieux, en
dan, dat ze niets ziet dan witte bloemen en blauwen hemel! - les couleurs de la Sainte
Vierge! Ze gaat om half negen naar bed, want we moeten morgen vroeg om 6 uur in
de Kerk zijn voor de mis
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van Bisschop von Euch. Ik bid den rozenkrans met de anderen boven in hunne
slaapkamer, voor de oude prent naar Francia's Madonna. Als Kjeld in zijn bed ligt nadat hij het beeld van il Bambino d'Aracoeli gekust heeft dat boven zijn bedje hangt,
en zijn ‘Vergeef mij, Jezusken!’ gebeden heeft voor alle kleine, kinderlijke
overtredingen van den dag, zegt hij stil, en zoo innerlijk tevreden komt het uit zijn
negenjarig hartje: ‘Hier voel ik wortel, van hier gaat mijne wereld uit!’ En terwijl ik
't een en 't ander schik in de slaapkamer, hoor ik door de opene deur, Knud die een
fantastisch verhaal aan zijne broers vertelt, waarin er spraak is van ‘een zang, die
luidt als het ruischen van het woud’. ‘En als ge niet weet wat dat is, Erik, en het nooit
gehoord hebt, dan moet ge maar gaan naar 't hofje bij 't station, en naar de berken
luisteren!...’
De zekerheid van het geloof, een reeds alom bekende naam, eene goede betrekking
aan ‘National Tidende’, daarbij een mooi huis vol blijde, lustige kinderen, en trouwe
vrienden overal waar hij getoefd had. Was hij niet een dier bevoorrechten, voor wie
het leven niets dan liefkozingen heeft? Had hij niet eindelijk, na jarenlang tobben en
zoeken in angst en twijfel, het echt geluk gevonden, het stille, eenvoudig geluk van
den huiselijken kring?
Eilaas, 't zijn gewoonlijk de edelsten en gevoeligsten die het meest beproefd
worden. En wie zal zeggen welke scherpe pijn soms onder een glanzend uiterlijk
verborgen ligt. Ook Joergensen kende knagend leed en vlijmende smart.
Zijn oudste zoon, Olaf, met tuberculose aangetast, was naar een sanatorium moeten
gaan. Er werd besloten dat de heele familie den zomer in zijne nabijheid zou
doorbrengen. In J.J.'s dagboek luidt het: ...‘Ik denk op Olaf, op zijne ziekte - ben
ongerust, bedroefd, ongedurig. De kinderen boezemen mij een wonderlijk
melancholische droefheid in. Ze zijn zoo beminnelijk, zoo lief. Hun spel dezen
morgen met zand op de zinkbeslagen tafel in den tuin, in den frisschen, stillen morgen.
En in den klaren, gulden, lichten avond, hun voetbalspel op den weg - vooral Erik
en Stephan zijn zoo ieverig en flink. We moeten overmorgen op reis, maar tot nu toe
mis ik het geld daartoe, en vermoed niet eens waar ik het halen zal. Ik heb veel
gewerkt vandaag... Maar ik ben neergeslagen door den gedurigen strijd in mij tusschen
natuur en ideaal - die strijd die nooit geen einde schijnt te willen nemen. Jezus, goede
meester, barmhartige meester, veracht me niet, vergeef mij, al ben ik het niet
waardig...’
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En twee dagen later: ‘Dezen avond om 6 uur, kreeg ik het geld op het bureel van
National Tidende... Met vrouw en kinderen naar Veyle. Gesprek onderweg met Pr.
Severinsen - voel mij tegenover zijn stevige kennis van kerkgeschiedenis zoo
minderwaardig en zoo ontbloot van alle belangstelling buiten deze eenige: mijn huis
rechthouden. Ach! een brave schipper te zijn gelijk mijn voorvaderen waren - eerlijk,
bescheiden, zonder schulden en, vooral, zonder dien leugenachtigen luxus,
gesymboliseerd door de groote, elegante hond, die mij achter zich sleept op het perron
te Veyle, terwijl de Veylenaars ‘den dichter en zijne familie’ zien aankomen! Shame,
shame, shame! Diep in mij spreekt eene stem: ‘Is het nog niet genoeg van deze
droevige en bespottelijke comedie?’
Hoe langer hoe dieper klinkt die pijnlijke ondertoon van lijden en verontwaardiging
en onmacht door al het dichterlijke der natuurbeschrijvingen, der herinneringen aan
den handel en wandel zijner kinderen als een kostbare schat bewaard, door het
verstrooiende van zijne reporterreizen of het opslorpende van zijn scheppend werk.
De dichter zoowel als de man, voelt dat hij zich vernedert en vermindert in die bittere
dagelijksche worsteling. Hij voelt dat hij op een slibberige helling geraakt is, en ziet
den gapenden afgrond die hem bedreigt, de hoogverheven bovennatuurlijken mensch
in hem moet immer opnieuw het onderspit delven voor den al te zwakken, te goeden,
te teederen man. Zijne boeken worden echter wijd en zijd gelezen, en strooien buiten
zijn weten om het goede zaad uit. Hij die zonder kracht is tegen zichzelf, leest met
beschaming de menigvuldige brieven die hij van zoovele onbekenden ontvangt. Een
Deen schrijft hem: ‘Ge doet een groot en goed werk voor uw Kerk, met eene brug
te bouwen tusschen velen van ons, lutheranen, en de moederkerk - en voor talrijke
anderen opent gij een uitzicht op een heilig land, waarvan de gedachte alleen hunne
ziel verblijdt, zelfs indien ze nooit de kracht hebben om er naartoe te gaan’ - ‘Dat is
tot mij’, roept Joergensen met schaamte uit, ‘dat is tot mij, tot hem die met Bloy in
bittere zelfbekentenis zichzelf een “heilige fortuinzoeker” mag heeten, dat goede,
vrome menschen zoo iets schrijven! O God, indien Ge wilt, dat ik er op betrouwen
blijf, dat Gij het inderdaad goed meent met mij, verlos mij dan uit deze onwaardigheid,
en geef mij een eerlijk dagelijksch brood!’
Overal werd hij nu vereerd, niet alleen als een der meest begaafde schrijvers van
de eerste helft der 20e eeuw, maar ook als een apostel,
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wiens woord ingang tot menig harte vond. Aan hoevelen heeft hij den weg naar Rome
geleerd? Hij was een wereldschrijver geworden, en ver strekte zich zijn geestelijke
invloed uit.
Was die roem, die macht over de zielen, de vergelding voor het eenvoudig geluk dat
zoo menig nederigen man te beurt valt, maar hem niet gegund werd? Onder al den
lof die hem toegezwaaid werd, en niettegenstaande den troost dien hij aan anderen
schonk, bleef hij zelf een arme gefolterde man. Tout ce qui arrive est adorable, had
Léon Bloy gezegd. ‘Dat was gemakkelijk slechts te schrijven. Het was ook
gemakkelijk slechts te lezen. 't Was vreeselijk het te beleven en ook te lijden’.
Zou hij ooit den moed hebben in 't levende vleesch te snijden, om een eind aan
den ondraaglijken toestand te brengen?
Eens te meer vond hij den noodigen steun bij Mogens Ballin, zijn intiemste vriend,
die hem vroeger den laatsten stap tot de Kerk had helpen doen. De sterke man, zelf
een bekeerde jood, wist te goed hoe het met zijn al te gevoeligen vriend stond; hij
wist insgelijks dat er met doorhakkende wilskracht moest gehandeld worden, wilde
men hem redden voor moreelen en artistieken ondergang. Met de zekerheid van een
heelmeester, de rake strengheid van een biechtvader, maar ook het begrijpend
medelijden van een christen, maakte hij de wond open en wees op de
verantwoordelijkheid, op de plichten, die door geen zwakke toegevendheid konden
worden vervangen. Prachtige bladzijden, de prachtigste van heel het boek misschien;
hoog bezielde woorden van eene hoogstaande ziel, en die diep insloegen... Maar
nogmaals drong de zoo echte en toch zoo wreede vriend aan: ...‘Wat ge moet doen,
Giovanni? Ge moet ernstig doen, hetgeen ge reeds zoo dikwijls hebt willen doen en
enkele keeren geprobeertd - Ge zult de belofte houden die ge meer dan eens God en
uzelf hebt gedaan, maar keer op keer gebroken - Ge zult eindelijk woord houden. Ge zult ver blijven - ge zult weg blijven. En ge zult werken - met nieuwe werken
zult ge uwen erg aangetasten literairen naam weer herstellen. Zeg vaarwel aan eene
liefde die ge door eigen schuld verloren hebt... (eene vrouw bemint alleen een man)
en vooral niet terugwinnen zult met bloemenverzendingen of hooge postmandaten.
Zend ieder maand wat ge verdient naar een advocaat en laat hem voor uwe
huishoudelijke zaken zorgen. Leef zelf in matigheid en arbeid. Breng eindelijk een
klare lijn in uw leven. - Doet ge dat, dan kan ik u met volkomen zekerheid ééne zaak
beloven - ge zult uw leven redden, uwe eer, uwen arbeid - uwe ziel! Gelijk het
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nu is, gaat ge ten gronde - als mensch en als schrijver. Iederen dag wordt ge een
minderwaardiger man - Denemarken weet het, weldra zal ook Europa het weten!
Voor u is er maar één weg ter verlossing - de weg der eenzaamheid. Met al het
gewicht dat mijn woord bij u kan hebben, - in naam onzer oude vriendschap, in Padre
Felice's naam - in naam van ons allen die niet alleen den dichter in u zien, maar
persoonlijk van u houden, werkelijk van u houden - kies den engen weg, kies eenzaam
te zijn! Misschien komt de weg op een stralende toekomst uit, misschien komt hij
slechts uit op dood en verlatenheid en armoede - ik weet het niet. Maar ééne zaak
weet ik - het is de éénige weg - er bestaat geen tweede! Die is er - of wel de afgrond!’
De teerlingen waren geworpen, en de dichter die zoo hunkerde naar een
vreedzamen, eenvoudigen haard, nam zijn kruis op en sloeg den weg der ballingschap
in met verscheurde ziel en bloedend hart om, in algeheele overgave aan God, het
hooger gebod van zelfverloochening te gehoorzamen.
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De leer der schoonheid.
De onbaatzuchtigheid in Kant's Aesthetica.
door Prof. H.J. De Vleeschhouwer.
(Slot).
Het is den lezer bekend dat de drieledige indeeling der zielsvermogens aan I. Kant
toegeschreven wordt. Na het voorgaande kunnen wij die toekenning tot haar ware
proporties terugbrengen. Het is ongetwijfeld de auteur van het kriticisme, en daarin
moeten wij met de historici der psychologie instemmen, die aan de indeeling een
voldoenden philosophischen grondslag verschafte, om sindsdien met het
streefvermogen, waarvan het voortijds een modaliteit was, nog wel verbonden maar
niet meer vereenzelvigd te worden. Doch op dien weg was hij voorafgegaan door de
lange ontwikkeling, die wij schetsten, die reeds in de eerste tijden van het
cartesianisme te voorschijn komt. Pascal's ‘Jugement’, dat Crousaz in zijn aesthetische
wending aan Gottsched bekend maakte, die het op zijn beurt voor verdere
ontwikkeling en diepere vatting aan de wolfiaansche school met Baumgarten en
Meier als voornaamste vertegenwoordigers overmaakte, is wellicht de verste
oorsprong der psychologische vernieuwing, die aan het kriticisme ten goede kwam.
Is het volledig afzonderen van het verstand nog niet duidelijk bij deze auteurs op te
merken, vooraleer Kant nochtans op het einde zijner kritische loopbaan die isoleering
doorvoert op een ondubbelzinnige wijze, zien wij hoe het engelsch empirisme van
Locke en van de aristokratische moraalessayisten hem op dit stuk een goed eind te
voor is, en hoe een aestheticus als J.G. Sulzer en een psycholoog als N. Tetens
onverbloemd het drieledig schema onzer vermogens construiseeren. Bijgevolg eischt
het toekennen dezer verdeeling een korrectief. Dit is niet alleen voor deze
psychologische thesis waar, maar in zekere mate voor geheel het aesthetisch werk
van Kant, zoodat V. Basch in zijn uitgebreide thesis mocht beweren, dat geen enkel
bestanddeel der laatste Kritik absoluut gesproken
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origineel is, (Esthét. de Kant. Introd. pp. XXV-XXVI) en hij een lange lijst
overeenkomsten aanvoert met al de aesthetici die wij citeerden en vooral met de
engelschen Hutsheson, Shaftesbury, Burke, Home, enz. Die lijst kan men natuurlijk
betwisten in menig detail, doch de Kantstudie kan niets dan den algemeenen indruk
versterken dat het kriticisme veel dankt aan de circulatie van zijn tijd, zelfs veel van
die leerstukken, waarop zijn groote philosophische naam berust, en dat het alleen
door de systematiek zoo monumentaal en indrukwekkend grootsch is. Een psychologie
van het gevoel daarenboven moeten wij in de kritische werken niet zoeken; het
kriticisme immers heeft eigenlijk weinig gemeens met de psychologische ontleding
van het empirisme of van het rationalisme: het ontwart immers niet de psychologische
wordingsgeschiedenis voor het verstand, de oordeelskracht en de rede, maar wel de
logische momenten hunner waardebepaling, en de voorwaarden die gepostuleerd
moeten worden om iets te begrijpen aan de eischen van noodzakelijkheid en
algemeenheid die hun respectieve oordeelen vertoonen.
De kritiek der Urteilskraft evenmin leert ons de gevoelspsychologie in zoover zij
met het schoonheidsoordeel in betrekking staat kennen. Zij onderzoekt wel onder
welke voorwaarden wij den gevoelsgrondslag samen met de algemeengeldigheid
van het schoonheidsoordeel kunnen begrijpen, maar niet welke psychologische
processen zich afspelen in de wording van het gevoelsoordeel. Dergelijk proces in
Kant's kritische werken zoeken beteekent zich zelf den weg versperren om iets aan
het kriticisme te begrijpen. Daarom moet ik erop den nadruk leggen, alvorens een
dier elementen te behandelen. In de verschuiving van het empirisch wordingsplan
naar het logisch waardeplan ligt de eigenaardigheid der methode, die Kant de
transcendentale noemt. Ik veronderstel dat de lezer de architectuur van de K.d.U.
kent, alsook de zoo diep-ware theorie waarin het schoone en het sublime niet twee
graden in het aesthetisch gevoel, maar twee zelfstandige en eigenaardige aesthetische
gevoelens beteekenen Wij bepalen ons bij het schoone. Deze aesthetica is uit twee
deelen samengesteld, nl. een analytiek, waarin Kant de noodzakelijke eigenschappen
van het schoonheidsoordeel uiteenzet; vervolgens een deductie, waarin hij het bewijs
levert dat deze oordeelen, uitgerust met hun eigenschappen, als noodzakelijke en
algemeengeldige oordeelen moeten aanzien worden. Kuno Fischers, Kant expositie
ontleedt de aesthetische doctrine in vier hoofdstukken, wier titel ons de analytiek
volledig beschrijft: het schoonheidsoordeel is onbaatzuchtig,
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is algemeen, drukt een doelmatigheid uit en is noodzakelijk. Mijn bedoeling is dus
de eerste eigenschap, het niet geinteresseerd zijn op te helderen. Ik ben wel verplicht
die eigenschap uit haar verband te rukken en afzonderlijk voor te dragen; ik hoop
echter dat dit niet zal gebeuren ten koste van de helderheid.
*

**

Met oneindig min redenen kan Kant de prioriteit toegekend worden voor de
eigenschap der onbaatzuchtigheid van het aesthetisch gevoel- of oordeel. De vroegere
metaphysica van het schoone insisteerde niet bijzonder erop, daar het vraagstuk
buiten den horizont van het begrip valt, doch moderne vormen ervan zijn eensgezind
om haar als de vanzelfsprekende eigenschap van het schoone in ons te bevestigen.
De directe verbinding van het schoone met het nut of de bruikbaarheid wordt wellicht
nooit systematisch verwezenlijkt vóór de biologische conceptie van het positivisme.
Doch volgen wij onze vroegere methode. De 18de eeuw eischte met kracht de
onbaatzuchtigheid op van de ziel in de aesthetische contemplatie; ook de vreemde
is hier Duitschland onmiddellijk voorafgegaan; Engeland met Burke en Frankrijk
met Montesquieu, om er maar twee te noemen, vervechten krachtdadig het begrip.
De laatste drukt zich uit zonder plaats voor discussie over te laten: ‘lorsque nous
trouvons du plaisir à voir une chose avec une utilité pour nous, nous disons qu'elle
est bonne; lorsque nous trouvons du plaisir à la voir sans que nous y demêlions une
utilité présente, nous l'appelons belle.’ (Reflexions sur les Causes du Plaisir. Oeuvres
ed. 1835 p. 586) Mendelsohn, die al de fijne draden der Aufklärung met een zelden
falende flair opving, herhaalt het: ‘wir betrachten die Schónheit der Natur und der
Kunst ohne die mindeste Regung von Begierde, mit Vergnùgen und Wohlgefallen.’
(Morgenstunden V.S.I. p. 294) Riedel ‘Theorie der Schónen Kùnste’ (1797 P. 17)
leert dat het schoone ons bevalt zonder de voorstelling van een doel, en ons bevallen
kan zelfs wanneer zijn bezit uitgesloten is. Sulzer is nog nadrukkelijker en wij trekken
de aandacht op deze twee teksten die zoo duidelijk in hun bewoordingen zelf doen
denken aan zinsneden van kantiaansche geut: ‘Das Schóne gefällt uns ohne Rùcksicht
auf dem Wert des Stoffes, wegen seiner Form oder Gestalt, die sich den Sinnen oder
der Einbindungskraft angenehm darstellt.’ (Algem. Theorie der Schónen Kunste,
Par. 22 1792); Schón ist der Form der Zweckmässigkeit eines Gegenstandes, sofern
sie ohne Vorstellung eines Zweckes an ihm wahrgenommen wird. (3 lib. par. 17).
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Kortom om niet verder af te dwalen, deze teksten, die ik - O Luiheid! - ontleen aan
Eisler's woordenboek en die nog met talrijke andere aangevuld kunnen worden,
spreken duidelijk hoe levendig de overtuiging der Aufklärung aangaande het
onbaatzuchtige van het schoonheidsoordeel was gegroeid. De originaliteit van Kant
ligt in de revendikatie van deze eigenschap, maar in haar logische bevestiging en in
haar ontleding.
Het begrip ‘Interesse’ en diensvolgens zijn negatief beleeft allerlei zinsverschuivingen
naar gelang de wetenschap waarin het gebruikt wordt; in de rechtstaal heet het het
voor- of nadeel, dat iemand wordt aangedaan; in de psychologie de bereidwilligheid
van een groep voorstellingen tot de aperceptie; in de moraal beteekent het amper
meer dan het eigenbelang en in zoover de metaphysica van het schoone met deze
eigenschap rekening houdt, denkt zij er een moreele betrekking bij, die soms heel
nauw verwant schijnt met de populaire notie van het eigenbelang. Ook de aesthetica
vóór Kant ligt niet veel verder, zooals de in alle opzicht duidelijke taal van
Montesquieu in den tekst, die wij daareven citeerden, bewijst. Alleen Sulzer benadert
de kritische elementen waarin Kant het begrip zal ontleden - bemerk echter het jaar
van verschijnen van zijn werk. Het schoone bevalt ons ‘ohne Interesse’ wil vóór
Kant zeggen: het schoone wordt niet bepaald door een betrekking van nut of
bruikbaarheid met het subjekt. Tusschen de metaphysica van het schoone en de
voorkritische aesthetica is er dus aangaande de begripsbepaling der aesthetische
onbaatzuchtigheid geen noemwaardig verschil. Kant daarentegen vat de bepaling
heel wat dieper aan en komt tot een expositie die ons heel wat meer bevredigt.
De Analytiek van het schoone volgt de tafel der kategorieën, die uit de K.d.R.V.
afstamt en alle latere theoretische, practische, aesthetische en wetenschappelijke
werken van Kant tot grondslag diende. Kategorieën zijn voor hem de functies door
dewelke het verstand het ervaringsgegeven tot de voorstelling van een object verwerkt.
Zij zijn ten getalle van twaalf maar in vier titels gerangschikt: kwantiteit, kwaliteit,
betrekking en modaliteit. Wanneer wij immers weten wat iets is, hoe iets is, hoe het
in tijd en in ruimte met andere dingen in betrekking staat, en welke betrekking het
met ons verstand kan hebben, zijn ook al de facetten van het kenbare onderzocht en
is aan de totaliteitseischen van de rede voldaan. Een eigenaardigheid nochtans merken
wij op in de toepassing der kategorieën op de aesthetische begrippen: wijl overal
elders de kwantiteit voorafgaat, zien wij hier de kwaliteit de eerste plaats innemen.
De kwaliteit
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immers is het allereerste waarop onze aandacht bij het schoone getrokken wordt.
Dit kwalitatief onderzoek van het schoonheidsoordeel is niet het origineelste stuk
der kritische aesthetica; integendeel nergens meer dan hier sluit het zich bij de traditie
aan. Het schoone, voorwerp van een gevoelsoordeel, het schoone gekenmerkt door
de absolute onafhankelijkheid van gelijk welk belang voor het subject, schijnen op
Kant's tijdstip der aesthetische ontwikkeling geen paradoxale leerstukken.
Immers wanneer ik zeg: die Madonna van Rafael is schoon, wil ik uitdrukken dat
het predikaat schoon niet volgt op de kennis van het object; aangaande Maria buiten
het doek leert mij het oordeel niets, dat hoeft niet gezegd; maar zelf aangaande Maria
in het schilderstuk wordt niets voorgelegd aan mijn verstand. Zij is schoon, beteekent
dat mijn verbeelding van de uitwendige vormen, waardoor het tableau mijn oog
affecteert, een gepaste, harmonische en evenwichtige voorstelling heeft, die juist
door het harmonische en het aangepaste een weerslag teweegbrengt op mijn gevoel,
dat erop met behagen reageert. De voorstelling mijner verbeelding is koncreet, m.a.w.
een beeld; dit zinnelijk beeld gaat niet over tot den rang van abstract begrip, want
dan zou het schoone een nota worden van het object, en zou ik het aan het object
ontleenen. Welnu als gevoel van behagen is het schoone geen begrip; ontleed ik b.v.
een tableau in al zijn logische bestanddeelen, zoodanig dat ik de analyse uitput, dan
ontmoet ik nergens in de ontleding van het object de nota der schoonheid. De
voorstelling bevat dus het schoone niet, maar ik deel haar mede aan het object. Het
object is de uitwendige vorm van een voorwerp; de vorm is niet schoon, maar opdat
ik hem schoon zou kunnen noemen, is het noodzakelijk dat hij mijn gevoel op een
bepaalde wijze beroere en ik uit mijn eigen psyche de nota van schoonheid aan den
uitwendigen vorm toevoege. Kant's schoonheidsidee is dus niet objectivistisch; zij
bestaat in een subjectieve reactie op een uitwendig gebeuren. Zij is geen objectieve
eigenschap der dingen, maar een loutere toestand van mijn gemoed: het behagen,
het gevoel, m.a.w. het schoone is geen predikaat der dingen.
Het schoone is tengevolge daarvan geen kennis van het object; en mijn zielsfunctie,
die zich erin openbaart, is niet het kenvermogen. Ik ken alleen dan, wanneer mijn
voorstellingen abstracte begrippen worden: de kennis speelt zich af in de regionen
van het abstracte en het universeele. Welnu bij het schoone verblijf ik in de wereld
der koncreete
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vormen; ik abstraheer niets, en mijn voorstelling van het object is individueel. Daarom
heet hij het oordeel der schoonheid later: objectief individueel maar subjectief
algemeen, d.i. algemeengeldig. Als ik het object door middel van een abstract begrip
ken, waarin bestaat dan de susceptie van het object in mijn vermogen? In de
contemplatie. De contemplatie, als tegenhangster van het kennen, door middel van
begrippen, is dus de susceptie eener koncreete voorstelling in de verbeelding zonder
dat de koncreete natuur der bestanddeelen eeniger mate verloren ga. Het voorwerp
eener contemplatie kan dus enkel de uitwendige vorm zijn. Als ik streef naar de
kennis van een object, niet in zijn uitwendigen vorm maar in zijn wezenheid, in zijn
inhoud of materie, moet ik mij noodzakelijker wijze ven een concept bedienen. Alleen
het uitwendig spel der zinnelijke vormen kan langs het kanaal zijner zintuigen
geapprehendeerd worden en aan mijn verbeelding overgemaakt zonder dat verandering
in de koncreete natuur der voorstelling plaats grijpe. Het schoone is dus geen kennis,
maar gevoel; een subjectieve verandering en geen objectieve nota. Het leert mij niets
aangaande het object, is dus noch kennis noch begrip. Het is een gevoel van psychisch
behagen bij de beschouwing van den uitwendigen vorm der dingen.
Maar één woord uit het voorgaande is dubbelzinnig, nl. het woord gevoel. Kant
vereenvoudigt sterk zijn taak met de eenvormige opvatting van het gevoel. Er is maar
een enkel gevoel, het behagen en zijn tegenstelling. De hedendaagsche experimenteele
psychologie gaat hiermede niet akkoord, doch Kant is hierin kind van zijn tijd. De
analytiek van het gevoel was nog in de eerste kinderjaren. Nochtans bevestigde hij
een aantal modaliteiten van het behagen: het aangename, het nuttige, het goede
wekken in ons een eigenaardig soort behagen op aangezien hun verschillende
voorstellingen ons op verschillende wijze beroeren. Het aangename bevalt aan onze
zintuigen, of naar Kant's preciese bepaling: het is datgene wat in een perceptie aan
de zintuigen bevalt. Evenals het aesthetisch gevoel drukt het geen nota van het object
uit, maar een subjectieven gemoedstoestand, die, en dat is de tweede overeenkomst
met het schoone, door geen begrip maar door een koncreete voorstelling veroorzaakt
wordt. Wij kunnen nochtans het gevoel van het aangename niet verklaren zonder
een onmiddellijke verbinding met een subjectief belang, wat aanduidt, dat het gevoel
niet op een loutere contemplatie van het object berust. Wanneer ik ten titel van
voorbeeld zeg: de roos is aangenaam, dan voel ik een streven naar haar bezit, om de
voor de hand liggende reden
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dat ik naast de beschouwing van de roos ook door haar betrekking met mijn
subjectieven toestand beroerd geworden ben, dat ik in haar belang stel, niet alleen
om haarzelf, om haar kleur, haar vorm, maar tevens om den invloed die deze
kwaliteiten op mijn gemoed uitoefenen. Daarom is het aangename louter subjectief
en wortelt het in geene mate in het object.
Het goede staat tegenover het aangename in de toonladder van het gevoel. Het
aangename bevalt ons zonder het minste begrip van het object, alleen door een
betrekking met ons zintuigen. Het goede daarentegen bevalt door een begrip in zijn
twee modaliteiten; het nuttige en het goede in engeren zin. Het nuttige immers is het
goede beschouwd als middel; het goede als goed op zich zelf. Het nuttige bevalt ons
door het begrip van het ermede te bereiken doel; het goede door het begrip van het
doel zelf. Om iets als nuttig te kunnen denken moet ik weten, waartoe het dient, moet
ik zijn bestemming, zijn doel kennen. Om iets goed te noemen, om mij iets als doel
op zich zelf voor te stellen, moet ik het begrip hebben wat een object moet zijn. In
beide gevallen bijgevolg moet ik het begrip inroepen om het gevoel van behagen
erin te kunnen rechtvaardigen.
Derhalve volgt het behagen in het nuttige en het goede niet op de loutere contemplatie
van het object. Immers als ik behagen neem aan geld, is de grondslag van mijn
behagen niet het zien van de metalen of papieren munt, maar wel de idee van alles
wat ik daarmede bereiken kan; het is voor mij geen genot geld te bekijken maar wel
datgene te bekomen wat ik mij voorstel. De idee van het doel trekt mij aan en derhalve
is het genot niet verbonden aan de zinnelijke gewaarwording, aan den uitwendigen
vorm, maar aan de idee, die mijn wil drijft naar bezit, mijn begeerte opwekt om het
te gebruiken. Het behagen vestigt zich op het geld met een verborgen bedoeling, die
uren ver van de contemplatie verwijderd is. Ten einde alle misverstand te vermijden
voeg ik er aanstonds aan toe, dat ik een stuk goud louter beschouwen kan om zijn
vorm, zijn kleur, zijn schittering en dat het behagen erin alsdan een aesthetisch genot
is; doch dan vervalt het suppositum dat ik het goud beschouw als middel om iets te
bereiken, t.t.z. als iets nuttigs. Maar het genot aan het nuttige verbonden wordt nooit
door een loutere contemplatie veroorzaakt, doch altijd door een streving van den wil
naar het bezit, ten einde met dit bezit te voorzien in een der essentieele of kontingente
behoeften van den mensch. Hetzelfde mag gezegd worden van het goede, met dien
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verstande dat het goede genot verschaft niet als het kanaal om een doel te bereiken,
maar als het doel op zich zelf. Het moreel goede toont dit duidelijk aan. Wanneer ik
bv. mediteer over de waarachtigheid, die de mensch op alle oogenblikken van zijn
individueel en sociaal leven aan den dag zou moeten leggen, verschaft die meditatie
mij een gevoel van behagen. Doch ik ben mij klaar bewust, dat dit behagen niet
veroorzaakt is door de contemplatie der abstracte waarachtigheid, maar wel door de
begeerte, dus door de streving van mijn wil om deze individueele en sociale deugd
persoonlijk te verwezenlijken en door anderen verwezenlijkt te zien. De beschouwing
der deugd wekt op haar eigen geen genot, en bevredigt niet de behoefte, die ik aan
de deugd heb; immers de behoefte slaat op de practische verwezenlijking. Ik heb
geen behoefte aan de contemplatie der deugd, maar wel aan haar realisatie. Mijn
genot in het goed bijgevolg is veroorzaakt door een streven naar bezit; de bevrediging
immers van een moreele behoefte is een spiritueele vorm van bezit. Per slotsom
vervult het behagen in het aangename, het nuttige en het goede niet de eerste kwaliteit
van het aesthetische oordeel. Het zijn geen oordeelen van het gevoel, minstens geen
zuivere, want zonder een beroep op een zinnelijke of moreele behoefte ken men hen
niet op voldoende wijze verklaren; het aangename vergt niet de tusschenkomst van
een begrip; het nuttige en het goede wel. Allen drukken uit dat een persoonlijke
behoefte aan den grond van zijn gevoelsreactie ligt, wijl de gevoelsreactie, die zich
in het aesthetisch oordeel openbaart, moet volgen op de loutere contemplatie van
een object zonder de voorstelling van eenige betrekking met mijn streefvermogen.
Onderzoeken wij dit nader. Opdat een gevoel schoonheidsgevoel wezen zou, is het
dus onontbeerlijk dat de voorstelling, de beschouwing van het object alleen de
beweegreden is tot de opwekking van het gevoel. Dat is de positieve formule van
den term ‘ohne Interesse’. Immers de loutere contemplatie bepaalt zich tot den
uitwendigen vorm der objecten. Wanneer het gevoel reageert op de kennis van het
object qua talis, is het geen aesthetisch of schoonheidsgevoel. Het aesthetisch genot
volgt op de loutere beschouwing van den vorm der dingen beteekent hetzelfde als
het aesthetisch genot is het genot waartoe het bestaan der dingen niet de beweegreden
is. Immers als het genot afhankelijk is van het bestaan van een object, kan zulks om
twee redenen gebeuren: ofwel omdat de erkenning van dit bestaan een intellectueele
behoefte bevredigt, en dan bepaal ik mij bij het nastreven eener kennis en door dit
feit zelf bij geen
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louter contemplatie van den vorm der dingen; ofwel omdat ik met dit bestaan een
andere behoefte wil vervullen, omdat ik mij voorstel dat dit object mij op eenige
manier kan bevredigen, wanneer ik het bezit. Intellectueele of materieele possessie
is de grondslag van elke belangstelling in het bestaan van iets, want wij geven er
door te kennen dat wij met dit object iets voor hebben, het een bestemming
toeschrijven, m.a.w. ons een doel voorstellen, dat door dit bestaan verwezenlijkt
wordt. De contemplatie van het object is bijgevolg niet de bepalende factor van mijn
genot, maar wel de idee van een doel, decisief motief opdat mijn streefvermogen
zich op het object richten zou. Welnu de zuivere contemplatie verdraagt zich niet
met het opwekken van een wilsbeweging; zij verloopt in haar zelf; heeft aan haar
zelf genoeg. Daarom zijn er geen modaliteiten in het schoonheidsgevoel; het genot
kan opgewekt worden door een veelsoortigheid van uitwendige vormen, door lijnen,
kleuren, en zoo meer, maar het aesthetisch genot, om reden zijner onafhankelijkheid
van het overig physisch en psychisch leven en om reden zijner zelfgenoegzaamheid,
kan niet gedifferencieerd worden zooals het geinteresseerde in voorstellingen van
het aangename, het nuttige of het goede. Het aesthetisch genot is eentoonig
Ik sta voor een Madonna van Rafael, en beschouw dit schilderstuk met een gevoel
van behagen, met een zeker genot, dat ik om sociale rede nen vertaal met de woorden:
dat is schoon. Aan de hand van de voorgaande ontleding is dit oordeel gevestigd op
de contemplatie van den uitwendigen vorm van het doek, opdat het oordeel aesthetisch
zou wezen. Ik moet abstractie maken van twee dingen. Eerstens van het bestaan van
Maria. Ik kan belang stellen in het bestaan van Maria om religieuse of
wetenschappelijk-kritische redenen, bv. om er een eigen meening op na te houden
aangaande de discussie tusschen de roomsche traditie en de kritische stellingen van
een Strauss en een Renan. Doch op dat oogenblik heb ik geen aesthetisch oordeel
maar een theoretisch of een practisch. Voor het aesthetisch genot is het mij dus
absoluut onverschillig of Maria een historische of een mythologische persoon is.
Het is duidelijk dat het genot veroorzaakt wordt niet door de contemplatie van het
doek, maar door een intellectueele of een moreele behoefte, die mij in aanwezigheid
van het doek solliciteerde. Vervolgens het bestaan van het doek mag geen motief
zijn van behagen. Want is mijn gevoel opgewekt door de beschouwing van het bestaan
van het doek, dan schuift zich een verborgene idee tusschen mijn beschouwing der
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Madonna en mijn gevoel. Mijn gevoel is alsdan verdeeld tusschen het getroffen zijn
door den vorm en een bijbedoeling: het is aangenaam, nuttig of goed dat het doek
besta. Kant's meer prozaisch voorbeeld bedoelt hetzelfde. Het beschouwen eener
groene weide wekt een gevoel van behagen; is dit behagen veroorzaakt door de
contemplatie der groene oppervlakte dan hebben wij een zuiver aesthetisch oordeel.
Wordt het integendeel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door een belangstelling van
ons in het bestaan der groene weide, dan is het oordeel geheel of gedeeltelijk niet
aesthetisch. Van welken aard het niet aesthetische in dergelijk oordeel is, hangt af
van het motief waarom ons het bestaan der groene weide belang inboezemt. Nogmaals
herhaald, want het misverstand ligt voor het grijpen, het doek en de weide zijn
naderhand oorzaak van belang voor ons, doch het gevoel STEUNT niet op belang,.
Het scherp uiteenhouden van oorzaak en gevolg zijn neemt de mogelijkheid der
vergissing weg.
Het begrip der onbaatzuchtigheid bijgevolg in de kritische aesthetica wil zeggen, dat
het schoonheidsgenot niet veroorzaakt is door een genot in het bestaan van een object
of in het object qua talis, maar wel door een genot aan zijn uitwendigen vorm. De
kritische aesthetica is dus een formalistische. Wat het object is, waartoe het bestemd
is, ligt buiten de grenzen van het aesthetische; de voorziening in onze innerlijke,
intellectueele of moreele behoeften is niet de rol der schoonheid. Zij heeft in ons
geestelijk compositum een plaats sui generis: het verstand en de wil zijn vermogens,
die haar niet kennen en haar verontreinigen, wanneer zij in de gevoelens dringen,
die zij opwekt. De schoonheid is niet conceptueel, niet actief, maar contemplatief.
De rustige zielsontroering, die de som onzer kennissen niet poogt uit te breiden, die
onze wil niet meerukt naar begeerten en niet drijft naar de constructie van een
bestemmingsidee, eerbiedigt alleen de onverstoorbaarheid van schoonheidsbehagen.
Hieruit volgt voor Kant een wondere theorie; zij is wellicht niet onberispelijk en zal
altijd, wat ook haar wezenlijke waarde moge wezen, een zekere ontevredenheid in
den geest nalaten. Het aangename, het nuttige, het goede, kortom alles wat op het
belang, op het object steunt, wat het behagen aan een bestaan uitdrukt, wat een
betrekking met het streefvermogen te kennen geeft, is geldig voor den mensch in al
de droombare omstandigheden van zijn leven. Waar een menschelijke natuur zich
bevindt, zullen die gevoelens gelden; een Robinson Crusoé op zijn een-
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zaam eiland zal hen bij elke gelegenheid ondergaan; het aangename, het nuttige en
het goede verlaten geen oogenblik de natuur van den mensch, omdat de natuur telkens
iets heeft aan het bezit van de objecten, die hen opwekken. Doch veronderstelt - quia
absurdum - een natuurmensch buiten alle menschelijke samenleving, buiten alle
gezelligheid en beschaving opgegroeid, en in zijn natuurlijkheid van alle verkeer
met, menschen verstoken, die mensch zal nog reageeren op het aangename, het
nuttige en het goede, doch niet op het schoone. In deze veronderstelling zou geen
schoonheidsgevoel in de ziel oprijzen en belangstelling in voorstellingen, gevoelens,
indrukken van dien aard zouden uitgesloten zijn. De vraag is: Waarom? Een dergelijk
natuurmensch heeft als levensmotief de realisatie van zijn natuur. Zijn natuur echter
in zoover zij door geen kultuur veredeld is, wordt beheerscht door de streving naar
zelfbewaring. De aandacht van den mensch wordt in louter natuurtoestand enkel
getrokken op de behoeften der vermogens, die de ontwikkeling van de natuur dienen.
Welnu de menschelijke natuur als stuk physiologie, psychologie en moraal heeft
geen behoefte aan de loutere contemplatie der uitwendige voorwerpen; hij stelt belang
in datgene wat zijn levenswil bevordert: het aangename, het nuttige, het goede; hij
vraagt wel zinnelijke, intellectueele en moreele bevrediging, doch kent de
schoonheidsindrukken niet, die op het streefvermogen geen invloed nalaten. Bij de
opgaande of ondergaande zon zou hij zijn hart wel plagen met de zorg om weten:
van waar zij komt en waarheen zij gaat; bij mooi zonneweder zou hij voelen dat het
aangenamer is te leven dan bij overtrokken luchten, hij zou geestelijke weerstand
voelen bij het vrijwillig en nutteloos leed berokkenen aan dieren, doch het genot niet
kennen der rustige contemplatie van de rijzende of dalende zon, van de stralende
natuur, van het organisch mooie dier. Onafhankelijk van de natuur, heeft het schoone
geen vat op de natuurlijke behoeften van den mensch. Als het niet gegroeid is uit
natuurlijke behoeften, dan moeten wij veronderstellen dat de natuur van
maatschappelijk wezen in den mensch het aesthetische teweeg brengt. Het is geen
natuurlijke maar een maatschappelijke waarde en dan nog alleen een waarde in een
beschaafde samenleving. Het is een sociale, een luxebehoefte maar geen
levensbehoefte voor ons. De mensch buiten het gelid der gemeenschap is op den
strijd voor het bestaan in zijn menigvuldige vormen afgericht maar niet op de
onbaatzuchtige contemplatie.
De loutere contemplatie en haar reactie, nl. het schoonheidsgevoel
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verbiedt dus dat wij ons het object eener beschouwing voorstellen als zijnde een
bepaald doel voor ons. Stellen wij het ons op dergelijke wijze voor, dan verkrijgen
wij een theoretisch of een practisch oordeel. Nochtans opdat het subject met een
gevoelsindruk en daaropvolgens met een aesthetische oordeel zou reageeren op een
object, meent Kant, en ditmaal zien wij duidelijk het noodzakelijke ervan in, is het
noodig dat er een zekere aangepastheid tusschen het subject en het object besta. Als
ik mij deze aangepastheid denk tusschen het object qua talis en mijn subject, dan
besef ik onmiddellijk dat ik nooit van het bestaan van het object abstractie maken
kan en dan stel ik mij het object altijd als een bepaald doel voor, wat natuurlijk den
aesthetischen aard van gevoel en oordeel zou vernietigen. Niet het object qua talis,
redeneert Kant, maar zijn uitwendige vorm is aangepast aan mijn subject. D.w.z. aan
die vermogens welke onmiddellijk bij de beschouwing van een verschijningsvorm
betrokken zijn. Deze vermogens zijn de waarneming, de verbeelding en het verstand.
Volgens de analyses van de K.d.R.V. geeft de waarneming ons een geïsoleerde en
enkelvoudige voorstelling, waarvan wij echter als zoodanig nooit bewust zijn, maar
die ons door de achterafsche ontleding van het verbeeldingscomplex gegeven wordt.
Daarom schakelt Kant de waarneming uit en bepaalt hij zich tot de verbeelding en
het verstand.
De aangepastheid of evenwichtigheid van den vorm der dingen met beide vermogens
brengt een weerslag teweeg in de ziel, het gevoel van behagen; dit gevoel is dus het
kriterium der evenwichtigheid, en der schoonheid, want deze bestaat in de
proportionaliteit van den objectieven vorm met mijn kenvermogens. Waarin bestaat
de proportionaliteit? Verstaan wij daaronder de evenwichtigheid van het object en
onze verbeelding, dan is het schoone een objectieve eigenschap van de dingen, en
niet een zuiver subjectief moment. Welnu dat ontwortelt een der grondbeginselen
van de kritische aesthetica en moet van de hand gewezen worden.
Om dit subjectief karakter te redden verlegt Kant het evenwicht, de aangepastheid
tusschen de verbeelding en het verstand. De voorstelling van den uitwendigen vorm
der dingen, als resultaat der waarneming en der reproductie, is een zinnelijke
voorstelling, een beeld, en geen algemeen en abstract begrip. Het evenwicht, dat ons
bewust wordt door het gevoel van behagen, is dus niet de feitelijke overgang van het
zinnelijke beeld tot een abstract begrip, maar de mogelijkheid van deze omzetting:
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het is de voorstelling dat het zinnelijk beeld van den uitwendigen vorm der dingen
zoo geaard is, dat de verstandsfunctie, wier resultaat de begripseenheid zijn zal, zich
zonder verwijl kan uitoefenen, dat niets meer het verstand belet den
voorstellingsinhoud in een begrip onder te brengen.
Het aesthetisch oordeel drukt de doelmatigheid uit van den uitwendigen vorm voor
de functie mijner kenvermogens en dat zonder de voorstelling van een bepaald doel,
d.i. van een begrip. Kant zegt dat in de kernachtige formule: het aesthetisch oordeel
drukt een doelmatigheid uit zonder doel. Aan deze proportionaliteit verleenen we
niet alleen een subjectieve waarde, maar een universeele geldigheid tevens; de
proportionaliteit geldt voor al wie deelachtig is aan de natuur van den mensch, omdat
wij een gemeenzame geestelijke natuur aan alle menschen toekennen. Het
schoonheidsoordeel bijgevolg mag beroep doen op de algemeene instemming van
eenieder, om wille van de universaliteit die wij aan de doelmatigheid en het evenwicht,
dat tusschen verbeelding en verstand bestaat, toekennen.
*

**

De gewoonte wil dat een expositie gevolgd weze van een kritiek in gunstigen of
ongunstigen zin; wij permitteeren ons die gewoonte niet te volgen. De historische
studie der aesthetica, de variaties in de beoordeling van kunstvoorwerpen, stemmen
ons ietwat sceptisch aangaande de mogelijkheid een objectieve maatstaf aan te leggen
aan de kunstproductie. Dergelijke maatstaf zou juist een objectieve aesthetica zijn,
en alles ingezien met de niet overbodige melancolie om de ontoereikendheid der
menschelijke kracht tegenover de vaak tragische, maar altijd ernstige moeilijkheid
van de waarheid, willen wij den immer jeugdigen overmoed van ons dialektisch
verstand intoomen door de nederige gelatenheid der oprechtheid, en in de heerlijke
meditatie der groote philosophische systeemen meer dan in het ras bereide definitief
oordeel het voedsel zoeken, om ons leven te richten midden de vergankelijkheid der
formules. Wat wij dan ook aan te voeren hebben tegen Kant's aesthetische leering,
verdwijnt voor het genot met den diepen denker te mediteeeren over de laatste
bereikbare grondslagen van ons zeggen en doen uit het dagelijksche leven en de
overtuiging te voeden dat de waarheid de kollectieve verdienste is van het totaal
leven der menschelijke historie.
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Kronieken
Fransche letteren.
Proust onder het ontleedmes.
door Leopold Levaux.
Proust is dood sinds 1922 en zijn reusachtig werk: ‘A la recherche du temps perdu’
is thans in zijn geheel verschenen, gedeeltelijk dus na zijn dood. In het laatste
hoofdstuk, dat in September 1927 publiek is gemaakt,(1) legt hij zelf heel den omvang
van zijn plan voor ons open. Aan de hand hiervan, en vooral van het feit dat we dit
plan thans bezitten volkomen uitgewerkt, wordt het voor de kritiek mogelijk, zijn
waardeeringen te beoordeelen. Ik ga dat hier doen, wat mij aangaat, met het doel om
licht te werpen op een werk van een wondervol geduld en uiterst nauwkeurig en dat
geteld zal worden onder de belangrijkste van onze eeuw.
Wat dat werk beheerscht, is het begrip van den Tijd. ‘Si du moins il m'était laissé
assez de Temps pour accomplir mon oeuvre, je ne manquerai (sic) pas de la marquer
au sceau de ce Temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui.’(2)
De wezens van deze wereld bewegen zich niet enkel in de ruimte, maar vooral in
den Tijd of liever nog, zij zijn zelf van de ruimte en van den Tijd. Proust beschouwt
het heelal onder dien gezichtshoek, en hij ziet dat het ‘heelemaal opnieuw moet
geteekend worden, (‘à redessiner tout entier’), zoodanig dat de mensch er ‘de lengte
niet van zijn lichaam, maar van zijn jaren hebbe’, ‘de afmeting van den Tijd’.
Zoodoende begint hij ‘gebruik te maken, in tegenstelling van de vlakke zielkunde
die men gewoonlijk bezigt, van een soort zielkunde in de ruimte’. Nieuwe zielkunde
waar in ‘het geheugen, door het verleden in te voeren in het heden zonder het te
wijzigen, zooals het was op het oogenblik dat het 't heden was, juist die groote
afmeting van den Tijd opheft volgens welke het leven verloopt’.

(1) In ‘La Nouvelle Revue française’ No 168 van 1 Septembre 1927, Paris.
(2) ‘Als mij ten minste Tijd genoeg werd gelaten om mijn werk af te maken, zal ik niet nalaten
het te merken met den stempel van dezen Tijd, waarvan het begrip zich vandaag met zooveel
geweld aan mij opdrong.’
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O Temps, être inconnu que l'âme seule embrasse...(3) Men moet dat goed verstaan:
als hij hier spreekt van af te schaffen wat hij daar straks beweerde in te voeren - ‘la
dimension du Temps’ nl. (de afmeting van den Tijd) - dan is dat alleen
onvolmaaktheid van taal (de voorbeelden daarvan komen veel voor bij Proust):
feitelijk gaat het er alleen over - in zijn eigen visie en in die zijner lezers - het
rechtlijnig, achtereenvolgend en dus bedrieglijk lint af te schaffen volgens hetwelk
de Tijd hem tot nu toe, heeft toegeschenen zich af te rollen, om daarvoor in de plaats
te stellen een waarachtige tijdelijke ruimte, waarin de omvangen en de interplanetaire
kringvormige bewegingen tusschen de wezens, om zoo te zeggen, mogelijk worden.
Anders gezegd, in plaats van een lijnvormigen Tijd wil hij, dank aan het geheugen
dat het verleden omvat als een wereld, gebruik maken van een - waarachtigen - Tijd
met drie afmetingen, zoo ongeveer als in de organische scheikunde, waar men, om
lichamen aan te duiden die aan elkander vreemd zijn, maar onder een en dezelfde
nominale formuul begrepen, men formulen in de ruimte heeft uitgevonden die
evenveel groepeeringen van dezelfde atomen en van dezelfde molekulen mogelijk
maken als er werkelijk onderscheiden lichamen zijn.
Of nog anders gezegd, Proust zou willen vatten en ons doen vatten in de wezens,
meer hun gelijktijdigheid van bestaan en van handeling, van den eenen Tijdstip tot
den anderen, dan de op elkaar volging van hun bewegingen, in een duur, rechtlijnig
gezift door het getiktak onzer uurwerken.(4)
En vooral wil hij ze gevoed en als opgezwollen van Tijd, zelf Tijd. Op die manier
is het dat, als Juffrouw de Saint-Loup - dochter van die Gilberte vroeger door hem
bemind en sinds gehuwd met de Saint-Loup - hem verschijnt in haar lachende
schoonheid nog vol hoop en verwachtingen, hij haar ontdekt als ‘gevormd uit de
jaren zelf die hij verloren had.’
Uit deze wijze van opvatting der wezens volgt dat ze voor hem als uurwerken
worden, of beter nog als sterren, wier onvoorzienbare wentelingen, bepaald door de
vreemdsoortige, op een geniale wijze(5)

(3) Thomas, (XVIIIe siècle) ‘O Tijd onbekend wezen dat de ziel alleen omvat.
(4) Hierin is hij wel de tijdgenoot van Einstein en van diens relativiteitstheorie, en van de kinema
die op zoo'n wonderbare wijze (als hij goed is) het gelijktijdige realiseert in het op-elkaar
volgende en die het verleden in het heden vermag op te roepen.
(5) Geniaal wel, maar door een genie dat blind is om te zien ‘wat geen menschenoog gezien
heeft.’
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doorvorschte diepten van het ik, den Tijd afmeten, in den hemel van zijn ‘verstandelijk
heelal’ waarin zich koncentreert zijn heele zoo koortsig subjektieve ziele-leven.
En die subjektiviteit wordt nog sterker door het feit dat enkel in het meest intieme
van zichzelf die werkingen van psychologische samenstelling kunnen voltrokken
worden. Als het verstand van Proust, bij middel van het geheugen door geschreven
nota's geholpen, zich meester maakt van de ‘tijdelijke liggingen’ van de ‘vlakken’,
van de ‘dwarslijnen’ - dat alles besloten onder de benaming van
‘geesteslandschappen!’ - dan is dat, we moeten zulks goed in aanmerking nemen,
om ze te herscheppen door een diep intieme en, methaphysisch gesproken, louterende
werking: ‘Het herscheppen door het geheugen, van indrukken die daarna moesten
worden doorgrond, belicht, omgevormd in evenwaarden van het verstand, was dat
niet een der voorwaarden, bijna het wezen zelf van het kunstwerk, zooals ik het had
opgevat...’(6)
Om dus tot een veel diepere objektiviteit te geraken, om te trachten de menschelijke
realiteit in haar wezen zelf te omvatten, vervormt de zielkundige kunstenaar den
uiterlijken schijn in voorstellingen waarin zijn eigen ik zich op een onoplosbare wijze
vermengt met de beelden die hij er zich van maakt, zonder te aarzelen om b.v. ‘zich
sommige personen voor te stellen niet buiten, maar binnen in zichzelf, waar hun
minste handelingen doodelijke verstoringen kunnen te weeg brengen.’
Ik zei daar even: diepere objektiviteit: nochtans lost zijn werk zich op in de
subjektiviteit, niet in een gemakkelijke en verwaande subjektiviteit - egocentrisme
van letterkundige à la De Goncourt - maar in een benauwende, bedektelijk
Pascaliaansche subjektiviteit.
Inderdaad, als hij het op zich neemt ‘de afmeting van den Tijd voortdurend
merkbaar te maken in een afschrift van de wereld dat noodzakelijk totaal verschillend
zou zijn van dat wat onze zoo bedrieglijke zintuigen er ons van geven’, als hij wil
dat, door de kracht van zijn boek, zijn lezers niet eenvoudig weg ‘zijn lezers zijn,
maar de eigen lezers van zichzelf, - wijl zijn boek niets anders is dan een soort
vergrootglas, bij middel waarvan zij in zichzelf kunnen lezen, - als hij zelf in zichzelf
wil lezen, dan is dat om de waarheid van zijn ik in de kern te bereiken.

(6) ‘La recréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer,
transformer en équivalents d'intelligence, n'était-elle pas une des conditions, presque l'essence
même de l'oeuvre d'art telle que je l'avais conçue...’
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En als hij wil terugvinden ‘den verloren Tijd’ - ‘onuitsprekelijk terugkrijgen van de
verspilde zelfstandigheid’ zooals Bloy het uitdrukte met een heel ander inzicht - en
hem wil sublimeeren in een onvernietigbaar werk, dan is zulks opdat dit werk ‘zijn
graf aanduide en het bescherme tegen het rumoer en geraas, en een weinig ook tegen
de vergetelheid.’
Het is zoo heel natuurlijk dat Proust, werkende om zich te verwezenlijken in den
Tijd, niet heelemaal wil sterven! Maar, evenals Renan, evenals sommige Ouden,
zoekt hij zijn over-leving... in den roem bij de menschen, die zon der dooden!
Smartelijke dwaasheid die bestaat in het vragen van het onvergankelijke aan het
vergankelijke, de eindelooze en eeuwige verwijding aan dien Prometheus van het
tijdelijk eindige: de Mensch.
Merken we, in 't voorbijgaan op, dat om te slagen in deze verovering, hij het geenszins
te veel oordeelt daaraan te doen meewerken, zooniet alle kunsten, dan toch de
veelvuldige bevoegdheden die de omgang van allen en ook de meest afgewisselde
beoefening van het bestaan ontwikkeld hebben in zijn gevoeligheid van schrijver en
in zijn handigheid van mensch: ‘Wat zou hij, die zulk een boek kon schrijven, gelukkig
zijn, dacht ik; welk een labeur zou hij vóór zich hebben. Om daarvan een begrip te
geven, zou men aan de meest verheven en de meest verschillende kunsten,
vergelijkingen moeten ontleenen; want die schrijver, die trouwens van elk karakter
de meest overstaande zijden zou moeten in 't licht zetten om diens omvang te maken
als dien van een meetkundig lichaam, zou zijn boek moeten voorbereiden, met de
uiterste zorg, met gestadige hergroepeeringen van krachten als voor een offensief,
hij zou het moeten dragen als een vermoeiende last, het aannemen als een regel, het
opbouwen als een hinderpaal, het veroveren als een vriendschap, het overvoeden als
een kind, het scheppen als een wereld, zonder van kant te laten die geheimenissen
die waarschijnlijk hm uitleg slechts vinden in andere werelden en waarvan het
voorgevoel dàt is, wat ons het meest ontroert in het leven en in de Kunst.’
Ik heb deze wonderschoone bekroning bij dezen agnostieker onderlijnd. Zoo groot
is nochtans de prijs dien hij er in toestemt te geven voor den aankoop van een
akkerveld waar geen schat in verborgen zit. Zijn plan lijkt hem leefbaar, daarom
geeft hij er zich aan met heel zijn ziel, zooals Plato wilde dat men tot de Waarheid
gaan moest. De litteraire kunst wordt voor hem, evenals voor alle groote geesten,
een middel
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van geestelijke realisatie. Subjektivisme, zei ik: maar van de nobelste hoedanigheid,
zelfs in zijn afdwaling.
En toch, als deze groote gedachte, als de revelatie van dit ‘begrip van den Tijd’ hem
gewordt, als hij dit besluit neemt ‘dat hem het leven had doen beschouwen als waard
om geleefd te worden’, is Marcel Proust zwaar ziek, zit de dood op hem te loeren
en... hij weet dat. ‘Een lichaam te hebben, dat is de groote bedreiging voor den geest’.
Vooral als dit lichaam gaat sterven ‘en de geest zich zal moeten overgeven’. ‘Reeds
komt de nacht waarin men niet meer kan schilderen en waarover de dag niet meer
zal opgaan’. Reeds voelt hij dat bij hem ‘de krachten van den schrijver niet meer op
de hoogte zijn van de ikzuchtige vereischten van het werk’.
Een drama wordt dan ingezet waarin het hem gegeven is al de ongenoegzaamheden
te peilen van een geest die, in den strijd des geestes, enkel en alleen door zichzelf
geholpen wordt: ‘Menschelijk en denkend leven waarvan men ongetwijfeld niet zoo
zeer moet zeggen dat het een mirakuleuze vervolmaking is van het dierlijk en physisch
leven, dan wel een onvolmaaktheid, even onontwikkeld nog als het gemeenschappelijk
bestaan is der voordiertjes en der poliepen, als het lichaam van den walvisch, enz......
in de organisatie van het geestelijk leven. Hij ontdekt ten minste dit: de spiritualiteit
van den geest, gedurende deze roerende en ongelooflijk ascetische krachtsinspanning(7)
waarbij hij ten slotte de overwinning behaalt in dien zin dat hij ertoe komt ons na te
laten dat ‘afscheid van een stervende’, ‘die bouwkundige werken’, die ‘Mémoires
van Saint Simon van een ander tijdperk’, ‘dat boek zoo lang als de Duizend en één
Nacht misschien, maar heel anders’, als de acht zwaarlijvige deelen zijn van zijn
buitengewone ‘Recherche’.
Maar hij wordt overwonnen omdat hij sterft.
Te vergeefs zoek ik een slagboom tegen den Tijd....
Een gansche rij boekdeelen kan daar niet voor dienen.

Na dat alles te hebben gezien - wat overigens voor iedereen onmogelijk was te
bemerken wijl het werk deel na deel werd uitgegeven,(8)
(7) De smartvolle verwikkelingen daarvan moet men zelf lezen: immer en altijd te bed,
vensterluiken gestadig gesloten, werken bij kaarslicht, bladzijden ontrukt aan de ziekte, een
voor een. Wat geven hem de relaties zijner vrienden en van die met hem zijn omgegaan!
(8) Met een bescheiden bitterheid heeft Proust zich beklaagd slecht te worden begrepen. ‘Het is
pijnlijk - zoo schreef hij o.a. aan iemand - als men in elkaar heeft gezet - en ik zeg dat in de
echt bouwkundige beteekenis - een werk op een zoo beredeneerde wijze dat iedere zin er
zijn symétrie heeft en dat ten slotte op de eerste bladzijde van het eerste deel, gelegd wordt
de laatste zin van het laatste, het is pijnlijk zeg ik, dan te hooren spreken als van een
verzameling toevallige herinneringen...’ (Nouvelles Littéraires van 31 December 1927). Dat
was fataal, wijl hij, deel na deel, een zoo lang en, ten slotte, zoo geheimzinnig werk uitgaf.
Wat hem het meest schijnt aan 't hart te liggen is, niet genomen te worden voor een ‘fouilleur
de détails’ gebroken over zijn stof, maar voor een ‘architecte’ bouwende uit vrijen wil, of
liever nog voor een sterrekundige, 'n soort Kepler die de wetten ontdekt van de psychologische
gravitatie: ‘Welhaast kon ik eenige schetsen toonen. Niemand begreep er iets van. Zelfs zij
die gunstig gestemd waren voor mijn waarneming der waarheden die ik daarna in den tempel
wilde uitbeitelen, wenschten me geluk ze ‘met den mikroskoop ontdekt te hebben, terwijl ik
me integendeel van een teleskoop bediend had om dingen te bemerken die inderdaad heel
klein waren, maar omdat zij zeer ver af lagen en die ieder een wereld waren. Daar waar ik
de groote wetten zocht, noemde men mij snuffelaar van kleinigheden.’
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gevoel ik vandaag de noodzakelijkheid sommige mijner beoordeelingen te herzien.
Acht jaren geleden schreef ik, in een studie over ‘A l'ombre des jeunes filles en
fleurs’ maar die ik meen geldt voor heel het oeuvre: ‘Ik blijf niet stil staan bij de
bovenmatige banaliteit van het voornaamste gegeven, noch bij het eindeloos genoegen
waarmee de schrijver zich ophoudt bij elke kleinigheid. Dat is klaarblijkend volgens
de architektonische opvatting die hij zich van den roman gemaakt heeft. Maar dan
is er onevenredigheid tusschen het enorme materiaal, en de onbeduidendheid van de
hoofdgedachte. Zou heel de verklaring van deze fundamenteele fout niet hierin
bestaan dat M. Proust, wat de algemeene kunstopvatting aangaat, een
onvoorwaardelijke realist is en zelfs een naturalist, terwijl hij, wat de uitvoering
betreft, verschijnt als een impressionnistisch intellektualist van allereerste grootte?
Vreemd mengsel van radikale zwakheid en van weinig voorkomende kracht, dat ons
van zijn kunst, het monsterachtig beeld geeft van een waterhoofd op een tenger en
misvormd lichaam’.
Slechts aan het eind van zijn werk kan men gewaar worden, hoe zeer zijn personen,
met wie ik hem te veel gelijk stelde, op een zekere wijze van hem onthecht zijn, hem
vreemd zijn. Heel zijn leven heeft hij omgegaan met mondaine weerhanen, waaronder
heel enkele waarachtige menschengezichten. Op zekeren dag, een inwendige schok:
‘angst maakte zich van hem meester’; en die ‘gegrimeerde gezichten hebben hem
de notie geschonken van den verloren tijd’. Hij tracht dan dezen

Deze ingemetselde van den Tijd ondervond een niet-te-bedwingen drang er de grenspalen
van achteruit te zetten, wat zelf weer een onbewusten maar diepen drang verried van
vereeniging met den Oneindige, vereeniging die alleen ons kan ontrukken aan de folterende
beperkingen van den tijd en van de ruimte. Veritas liberabit vos. Juist omdat Hij de oneindige
Waarheid is, is Jezus de Verlosser der Wereld.
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terug te vinden, verkruimeld onder den stoot der minuten, in stukken gerukt door de
uitrekking van den duur. Dat verplicht hem om onophoudelijk met de pen, zijn
levenshoning af te krabben van die lage of platte kreaturen, om er zoo mogelijk, alle
perceeltjes, alle oogenblikken van te verzamelen. Daar vandaan, wat ik genoemd
heb zijn eindeloos genoegen.(9) Dit ‘alle’, dit bezittelijk bijvoeglijk naamwoord, heeft
zijn naturalisme voortgebracht, dat ik hem te recht verweten heb: door hem, wordt
de keuze uitgesloten van af het begin: respijt wordt ons niet gegund van geen enkelen
trek, van geen enkele bijzonderheid, hoe gering, hoe rauw die ook zij.
Dat Proust ‘een impressionnistisch intellektualist zou zijn van allereerste grootte’ is
thans helderder dan ooit. Zelfs zijn ‘her-schepping’ van de ontvangen indrukken,
zijn ‘omvorming in verstaanbare gelijkwaarden’, doen ze niet wonderbaar denken
aan het Thomistisch begrij pen?
‘Kennen, dat is in ons den vorm opnemen van een ander voorwerp, terwijl we toch
onzen eigen vorm bewaren’ leert de School(10).
‘De vorm’ dat is gekend, is het substantieel dynamisch en soortelijk beginsel dat,
vereenigd met een stof, de eenheid voortbrengt, de vastheid en de werkzaamheid van
het wezen dat het met haar vormt. Zoo is ‘de vorm’ van den mensch, zijn ziel. ‘Als
ik den boom ken, ontvang ik in mij, zonder iets van mij zelf te verliezen, de
voorstelling of den vorm van den boom. Vitale vereenzelviging die, wel verre van
mijn geest te kwetsen, hem vervolmaakt en hem in werking stelt’ (op. cit.). Doen de
zaken zich zóó niet voor, en voorbedachtelijk, bij Proust, zoowel op het plan van het
doorgemaakte leven als dat van de kunst, als hij ‘zich M. de Norpois voorstelt, niet
buiten maar binnen in zichzelf’ en als hij ‘er den indruk van doorgrondt, verlicht en
omvormt in 'n verstaanbare gelijkwaarde?’
Helaas! dit onvergelijkelijk vermogen van begrijpen en van zielkundige
doorvorsching, in plaats van hem normaal te voeren tot God langs de klimmende
ladder der schepselen, brengt hem enkel terug tot zichzelf, en tot zijn dwaas plan van
‘her-schepping door het geheugen’.

(9) Noteeren we ook deze treffende bekentenis: ‘Jong zijnde had ik het gemakkelijk gehad en
Bergotte had mijn bladzijden van kollegestudent “volmaakt” gevonden, maar in plaats van
te werken, was ik lui geweest, levend in de verstrooiïng der genoegens, in de ziekte en zorgen
en dwaze grillen, en ik ondernam mijn werk den vooravond van mijn dood, zonder iets af te
weten van mijn stiel’ (N.R.F. op cit.).
(10) Hugon, Les vingt-quatre thèses thomistes, Téqui, Paris 1922 blz. 139.
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De giftige stoffen waarop ik van ideologisch en zedelijk standpunt uit, bij Proust
gewezen heb, zitten er wel degelijk in: ‘Vertwijfelend determinisme à la Taine’,
‘zoekend en snoepachtig dandysme à la Stendhal’, ‘eclectisme en zinnelijkheid à la
Remy de Gourmont’. Toch meen ik juist hier, een wijziging te moeten aanbrengen
in mijn oordeel dat betrekking had op een al te klein gedeelte van zijn werk. Ik heb
geschreven dat, ook het minste zielroerende uit dit werk afwezig was. Alleen op het
einde, ten langen laatste, komt zijn onderdrukte pathetiek, van ondergedompeld dat
ze was, aan de oppervlakte drijven. Maar ze bestaat. Die hevige en verkropte hartstocht
de wezens te kennen in hun essentie, en die zoo innig verbonden is met den nood
hun te verleenen hun waarachtigen omvang in Tijd, wijst die niet bij Proust op een
weinig voorkomenden metaphysischen honger, nog ten uiterste bevestigd door zijn
allerscherpst verlangen zichzelf te realiseeren, zoo sterk als maar eenigszins mogelijk,
in den schoot van den ongepeilden kosmos? Waarnaar streeft dan zijn heldhaftig
pogen, tenzij om voort te brengen ‘een verwijding van zijn geest zoodanig dat het
verledene er zich kunne hervormen, er weer aktueel worden, en hem schenken - maar
helaas! slechts kortstondig - EEN EEUWIGHEIDSWAARDE?’
Dat woordje ‘helaas!’ wat verraadt het anders dan de verscheurende, tragische
verzuchting naar de plaats, de wijze van bestaan waar de Tijd niet meer voortspoedt,
de wezens niet meer vermoordt, niet meer oplost, maar waar hij ze, als een schieter
of een aanloopplank, buiten zich wegslingert, zoodat hij er niet meer aan kan, en ze
zijn in een verlevendigende rust en een ongeschonden gaafheid, voor immer in 't
bezit van al hun minuten, voor altijd verlengd in het standvastig geluk van de
gelukzalige eeuwigheid!
De Eeuwigheid! voor Proust is het zijn werk dat ze aanvult. In de plaats van het
Boek des Levens, voor 't betrachten zoo heilzame schuilplaats, moet hij maken een
boek van de dood. Maar hij doet het op een heldhaftige manier, met een goede trouw
en een stoïcijnschen ijver die zeer sterk staan tegenover het scepticisme waarvan ik
hem beschuldigde, en die de bewondering afdwingen.(11).
Is zijn zinsbouw zelf geen weerspiegeling van dit geestelijk drama,

(11) Het is niet overbodig te doen opmerken dat het eigenlijk godsdienstig scepticisme, wat
rechtstreeks ingaat tegen het uitdrukkelijk geformuleerd Geloof, ook wel aanwezig is. Maar
we moeten erkennen dat dit, bij Proust, zich niet uitstrekte tot alles, dat het niet inbeet in de
gansche ziel, maar er integendeel plaats liet voor een soort oprechtheid die ik er niet ver af
ben enorm te noemen.
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met zijn wending los van 't kortstondige, maar, terzelfdertijd, angstig voor men weet
niet welk beslissend gebeuren dat even goed een ramp als een onthullende dageraad
zou kunnen zijn? Langs alle kanten is dit boek over den Tijd ingesloten door de
ondenkbare nadering van het einde van den Tijd.
Zoo is bij den schrijver van ‘A la recherche du temps perdu’ ‘het werkend intellekt
(hooger vermogen van het verstand, dat het voorwerp der verbeelding verheft en
omvormt) wel degelijk die zon die is aangestoken op den top van onze ziel en die er
de twee hellingen van verlicht; door hare werking op de duistere verschijnselen der
verbeelding, verlicht ze de helling die aan de zinnelijke wereld raakt; door haar
invloed op het passief intellekt (vermogen dat zich rechtstreeks met het voorwerp
bezighoudt en aan hetwelk eigenlijk de akt der kennis toekomt) verlicht ze de helling
die raakt aan de geestelijke oevers en aan de eeuwigheid’ (op. cit.).
De geest van Proust heeft deze tweede helling gevolgd met een verbitterd en
ingewikkeld rondtasten: in de oogen der menschen, is hij niet geland. Deze
letterkundige held onzer dagen, in wiens aderen voor de helft Joodsch bloed stroomde,
heeft niets schijnen af te weten van den Vader des lichts. En toch, wreede kontradiktie,
is hem hoegenaamd niet onbekend geweest ‘het vergankelijke van de liefde, der
aardsche grootheden en van allen menschelijken hoogmoed’(12). Wat bleef hem dan
over, in zijn kwade uren? De groote doodssmart die zweeft over zijn werk, uitgestrekt
naar den eeuwigen oever, als de krampachtig uitgestoken arm van iemand die
verdrinkt.’

(12) Sodome et Gomorrhe.
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Amerikaansche-Engelsche Letteren.
The bridge of San Luis Rey door Tornton Wilder (1927),
door Marnix Gijsen.
Een half miljoen menschen hebben dit boek in stormpas gelezen. Het verscheen in
October 1927. Zijn oplage stijgt gedurig nog en de verkoop gaat a rato van 10.000
exemplaren per dag. Het is voor het laatste jaar zeker het best verkochte boek in de
Staten en in Engeland, ‘the best seller of the year’.
Dit succes heeft het te danken aan hoedanigheden die we nader zullen omschrijven
maar vooral aan een zuiver literair karakter dat ongewoon is in Amerika. De
Amerikaansche literatuur is voor negen tienden sociale critiek of apologie. Hare
bekommernissen zijn niet allereerst van vormelijken literairen aard. Zij wil niet
zoozeer scheppen dan wel aandikkend verhalen, caricaturaal beschrijven, lyrisch
wraken de elementaire oncultuur van het gros der Amerikaansche massa. Neem de
twee best gekende auteurs: Theodor Dreiser en Sinclair Lewis. De eerste schildert
met volledig pessimisme de huidige Amerikaansche samenleving: hij doet dit met
een naturalistische nauwkeurigheid waaraan de Europeesche letterkunde al sedert
lang is ontgroeid. Hij ergert den gewonen lezer dood in de Staten: zijn groot boek
‘An American Tragedy’ is exact als een officieel stenographisch verslag en in zijn
tragische naaktheid een breed fresko van een Amerikaanschen ondergang. Al zijn
andere werken zijn in den zelfden toon, met even pijnlijke juistheid opgemerkt, met
even veel pessimisme doortrokken. Dreiser schreeuwt een hartstochtelijk: Neen, tot
de Amerikaansche maatschappij van heden.
Sinclair Lewis valt haar niet aan met een somber verslag, hij geeselt haar, hij
ridiculiseert haar met bloedige requisitoria. ‘Babbitt’, ‘Mainstreet’, ‘Arrowsmith’,
‘Elmer Gantry’: allen geniale caricaturen van een type uit de Staten. Babbitt: de
businessman, Mainstreet: het dorp, Arrowsmith: de geleerdenwereld, Elmer Gantry:
de geestelijkheid. Zijn menschen heeft Sinclair Lewis tot blijvende figuren
omgeschapen:
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dat schoonste doel der kunst. Zooals we van Teirlinck Mijnheer Serjanszoon’ hebben
gekregen, van Timmermans ‘Pallieter’, zoo kregen de Amerikanen op een mooien
morgen Babbitt en Gantry thuis. Met de geesteskinderen van Timmermans en
Teirlinck kunnen wij het zonder protest wel stellen, maar die van Lewis hebben het
erg te verduren gehad. Ze zijn blijven groeien zoodanig dat men van Babbittry spreekt
en van een Gantry als van bekende vertrouwde verschijnselen. Bij het Amerikaansche
publiek is dus de aandacht vooral getrokken door schandaal: elke critiek op den stand
van zaken in de Staten verwekt dit. In een optimistische gemeenschap is pessimisme
op zichzelf al défaitisme. Beter sensatiestof als het verschijnen van een boek als
Elmer Gantry is er op een heel jaar wellicht niet voor de pers. Dat leidt dan gedurig
de aandacht af van die literatuur die zich niet rechtstreeks met de sociale gebreken
van de Staten bezighoudt, zij bloeit in een besloten tuin en zelden dringt zij door bij
het publiek wanneer zij niet eerst langs Engeland terug geimporteerd werd zooals
het ten andere met Dreiser ook het geval is geweest.
John Erskine, de schrijver van ‘Adam and Eve’, ‘Helen of Troy’, ‘Galahad’,
behoort tot die categorie. Zijn proza behandelt in een archaische atmosfeer de moderne
psychologie der Amerikaansche vrouw., J. Cabbell en een heele reeks jongeren zijn
van het zelfde gehalte. Tot de zeldzame niet critiseerende literatoren behoort Thornton
Wilder met zijn beide boeken ‘Cabbala’ en ‘The Bridge of San Luis Rey’.
**
Op 20 Juli 1714 brak de hangbrug van Lima in Peru af, op het oogenblik dat er
vijf menschen over wandelden: een tooneelspeelster La Perichole, de Markiezin de
Montemayor, een scheepsmaat Estaban, een dubbelzinnig personnage oom Pio, een
pleegkind der markiezin Pepita. Allen sterven in de kloof onder de gebroken brug.
Dit wondere boek verhaalt waarom zij dààr en op dàt oogenblik moesten sterven.
Tot die diepe christene waarheid is de schrijver geraakt: geen leven eindigt gebroken.
Er is een volheid in elk bestaan; als het gegeven heeft zijn schoonsten bloei, dan eerst
komt de dood. Herhaaldelijk is dit thema door dichters en schrijvers behandeld. In
den angst van een bewuste jeugd is het het schrikbeeld dat steeds oprijst: Rilke zei
ergens hoe elk mensch de dood in zich voedt als een klein gewas dat groeit en zich
uitbreidt tot het al het andere overwoekert. ‘O Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
das sterben, das aus jenem Lieben geht, darin er Liebe
*
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hatte, Sinn und Not’. Of wij ons zelf van die rijpheid en die volheid des levens in al
hare persoonlijke relativiteit bewust zijn, heeft minder te beteekenen: anderen zien
het soms. Er zijn oude menschen die gelaten wachten op den dood, anderen die met
panische vrees bevangen het einde naderen; voor de jonge man is beider dood van
eender beteekenis: hij ziet een rijpe vrucht terug naar de aarde neigen. Slechts zij die
in signalen en symbolen gelooven begrijpen de plotselinge dood van een jong mensch
in volle kracht der daad: zijn rijpheid lag langs binnen. Hij droeg zijn mysterie in
zijn hart. Waarom zouden wij rechten wat tusschen een menschenhart en Gods
voorzienigheid gebeurt. Wij naderen allen bewust of onbewust het geestelijk
hoogtepunt van ons leven: dat alleen heeft belang. Succes, gezin, werk, spelen daarin
een slechts verwijderden rol. Het begrip van lang leven is een patriarchale
overlevering: een lang leven is een vruchtbaar leven. De eene mensch leeft
quantitatief, de andere qualitatief. De europeesche beschaving streeft resoluut naar
het eerste, de amerikaansche naar het tweede. Het is een essentieele levenswijsheid
deze dingen te begrijpen. Ik heb ooit getracht dit alles samen te vatten en te zeggen
in een vers ‘De archeologische vondst’. Thornton Wilder zegt dezelfde gedachte in
een kort boek waarvan een groote charme uitgaat en dat in een klassiek sterke taal
is geschreven. Luister naar het plechtige slot van zijn boek. ‘But soon we shall die
and all memory of those five will have left the earth, and we ourselves shall be loved
for a while and forgotten. But the love will have been enough; all those impulses of
love return to the love that made them. Even memory is not necessary for love. There
is a land of the living and a land of the dead, and the bridge is love, the only survival,
the only meaning.’
Is het op zichzelf niet een pleidooi voor het bestaan van geestelijke élite in de
Staten, wanneer een boek met een dergelijk slot duizenden kan bekoren? Elk der
personnages groeit langzaam maar gestaag naar zijn eigen rijpheid toe. La Perichole,
de grillige, hartstochtelijke, altijd zeer persoonlijke tooneelspeelster die haar hart
uitleeft met een romantische wildheid die aan de onstuimige ‘Vita’ van Isadora
Duncan doet denken: ‘She had never realized any love save love as a passion. Many
who have spent a life in it can tell us less of love than the child that lost a dog
yesterday’.
Heel anders is de liefde die de markiezin de Montemayor haar heel leven draagt,
de liefde tot een bittere, vreemde dochter. ‘All she could ask of God was the gift of
a place where daughters love their mothers: the other attributes of Heaven you could
have for a song’.
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En dan de liefde tusschen de tweelingbroeder Esteban en Manuel. Zij is zoo schoon
geestelijk, tot een vrouw tusschen beide komt en tot Estaban ontdekt ‘that secret
from which one never recovered, that even in the most perfect love one person loves
less profoundly than the other’.
Zoo heeft, op het eeuwige en eenige thema van het roman, Thornton Wilder
motieven geschreven die zoo diep en schoon zijn dat ze stolden tot een merkwaardige
taal en een onberispelijken vorm. Het is geen klein hart dat dit boek ingaf. Zachte
ironische wijsheid vindt men er in, een eerbied voor de schoone dwaasheid die in
een nuchtere wereld liefde heet, een psychologische scherpte die nooit tot het dor
analytische vervalt. Een roman is het niet, een serie korte novellen wel, hun
samenhang heeft niets te maken met de gewone romantechniek, het is een geestelijke
band. De personnages komen slechts toevallig en zeer losjes met malkaar in contact,
wel leven zij in een zelfde atmosfeer van gevoelens en wezens maar elk bevordert
zijn eigen weg resoluut. Zoo komt het dan dat het boek eenigszins uiteen valt in de
vijf novellen die het bevat.
Het is geen literair meesterwerk, het is een diep en schoon menschelijk boek,
bekoorlijk door de vaste en sobere suggestie van een romantisch land en tijd,
ontroerend door de eenvoudige diepte der groote gedachte die het draagt.
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Duitsche Letteren.
Gottfried Hasenkamp: Hymnen(1)
door Aug. Van Cauwelaert.
Nog ligt hier ter bespreking voor me: een bundel Hymnen van den Akenaar Gottfried
Hasenkamp. Tusschen 't verschijnen van dit boek en deze bespreking ligt de afstand
van vier jaren. Het beteekent niet veel; en het beduidt alles. Tusschen heden en toen
ligt een periode van bezinning, ontnuchtering en wasdom, van aarzeling en loutering
en bewuste opgang.
De katholieke Jongeren die de vrome bedichters van religieuse themas oneerbiedig
waren te lijf gegaan, moesten zich tevens keeren tegen een gevaar dat hun eigen
gesteigerde jeugd en geloof hadden gewekt: de dingen des geloofs dreigden vaak te
worden aangewend als literaire motieven en gebruiksvoorwerpen. Maar ook op dit
gebied zijn ze gekomen tot gelouterd inzicht en onderscheid. Hier en elders. Het is
deze verheugende vaststelling die den leider van het jonge Rijnlandsche Tijdschrift
Orplid, Dr. Martin Rockenbach geleid heeft tot het samenstellen van eene speciale
aflevering gewijd aan de nieuwe religieuse poezie. En hij spreekt als zijne overtuiging
uit in een overzichtelijk nawoord.: dass es heute um jungen Deutschland keine
Dichtergruppe rein religöser Kunst aus protestantischer oder jüdischer oder gnostischer
oder pantheistischer Substanz gibt, die sich der katholischen Gruppe der Reinhard
Johannes Sorge, Konrad Weiss, Josef Wittig, Heinrich Suso Waldeck, Karl Borromäus
Heinrich, Richard Knies, Ruth Schaumann, Franz Johannes Weinrich, Gottfried
Hasenkamp an die Seite stellen darf.(2)
Van al deze Jongeren is de Akenaar Gottfried Hasenkamp de jongste. Pas zes en
twintig, schrijver van drie mysteriespelen, een respectabel aantal gedichten en doctor
in de philologie. Het religieuse onderwerp is

(1) Gottfried Hasenkamp: Hymnen. - Verlag des Buhnenvolksbundes, Frankfurt M.
(2) Orplid, Febr./Mârz 1928, Uitg. Orplid-Verlag, Augsburg.
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hem nooit gelegenheid geweest tot expressionistisch experiment en hij heeft nooit
de dingen des geloofs als louter literaire motieven aangewend en misbruikt. Hij had
de vlam van binnen; de laaiende liefde voor Gods verborgen heerlijkheid in het H.
Sacrament en de schoone opgetogenheid in Christus die elk mensch maakt tot een
minnende broeder onder de broeders. Zijn werk is geen weerslag van hunkering en
steigering naar God, het is: de jonge blijdschap om het gevoel van ‘God in ons’ te
dragen onder de menschen. Zijn bundel Hymnen is één zang voor Christus in de
Eucharistie, voor Maria's ongerepte maagdelijkheid; en één opwekking der jeugd tot
broederlijke, offervaardige en zich offerende daad in Christus.
So trete ich, meine
In Christus unserem Herrn lieben
Geschwister dieser Zeit der Reinigung zu Euch
Als wie ein Dienender und Ihr
Vor allen, denen, so in Euch
Die Seele einem Atemheben gleich
Ihrer Unsterblichkeit auf gehet, dieses Glûck
Frei und gewaltig lebend sich empor
Hebt auf der deutschen Zunge
Seligtragendes Wort, das da,
Als wie fûr eine Lerche in dem Frühling ist,
Das sie eintauchet in die Jugend rings
Hinauf, der Himmelsluft
Durchklarend Geistigwehen, die empor
Uns aufbildende Form der Liebe, Ihr
Vor allen reichet mir
Das offene Vertrauen...

(Hymnen: Das neue Geschlecht).
Toen G. Hasenkamp deze Hymnen dichtte stond en ademde hij nog in de onzuivere
strijdatmosfeer van het religieuse expressionisme. De drang naar apostolaat, de
dwingende behoefte om te getuigen voor en van God heeft nog te zeer den
scheppenden arbeid in hem vertroebeld en misleid. Hij had nog niet geleerd zijn
sterke bewogenheid te dwingen in de gebondenheid van het woord. Hij liet zijn
gevoelens uitstroomen, overvloedig, maar met eene eentonige gelijkmatigheid, waar
geen stuwing in stak. Daar zit geen jubel in die ze optilt van de aarde in zingende
bewogenheid. Het zijn recitatieven die recto tono gelezen kunnen worden als een
liturgisch gebed, maar ze zijn niet de zingende opvaart der ziel.
Gottfried Hasenkamp is zich hiervan zeer spoedig bewust geworden. Ich verhehle
nicht, schreef hij me anderhalf jaar geleden, dass ich im ganzen von meinen frühen
Arbeiten nicht mehr viel halte. Einen sonderdruck meiner Gedichte aus dem Siegel
1926 lege ich bei; Sie sehen daraus in Welcher Richtung ich weitergegangen bin.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

719
Maar sterker nog dan in bedoelde gedichten spreekt de zich bezinnende, zich
samentrekkende kracht van G. Hasenkamp uit de laatste verzen op den mystieken
Adelaar, die ik van dezen dichter lezen mocht in voormeld Orplid-nummer.
Hoch auf ragendem Horst zur Freiheit bist du geboren;
Ihre Fittiche sind deines Adles Gewähr.
Nahe dem lichte der Welt, von ihm gesängt, von der Sonne,
Wird ohne Fehle dein Tag, froh seiner Jugend, gross.........

Er is niemand wellicht onder de kath. jongeren in Duitschland die zulke ruime
mogelijkheden openbaart en zulke ruime verten opent voor de toekomst. God moge
zijn verderen arbeid zegenen.
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Boekbespreking.
Uit het werk van Dr. Jul. Persijn, uitg. De Standaard, Brussel.
Een uitstekende, zeer doelmatige keur voor schoolgebruik uit het werk van Dr. Jul.
Persijn. Elk stuk of fragment wordt door enkele karakteriseerende regelen, die het
in zijn kader plaatsen, ingeleid. De grootsche hulde die ter eere van Dr. Persijn wordt
ingericht, weze voor onze leeraars een gelegenheid en een aansporing om deze
bloemlezing met hunne studenten door te lezen. De uitgave is zeer keurig.
D.W. & B.

Hendrik Louw: De Wereldkrijg, gedicht in vijf zangen. Uitg. Verbeke-Loys
Brugge.
Getokkel op een lier uit de jaren dertig:
Op mannen. Grijpt de slavenbanden
Die Satan-Willem biedt,
En slaat ze stuk op zijne tanden,
Lijk 't past aan 't vrije diet!......

F. Van Hoeck S.J. De Manke Zwartrok. Uitg. Xaveriana, Leuven.
Pater Van de Velde, de manke Zwartrok, is een dier heldhaftige missionarissen
geweest die op het woord en naar het voorbeeld van Pater De Smet, zijn leven en
zijn apostolischen ijver gewijd heeft aan de bekeering der Indianen.
Stichtende en tevens sterkende lektuur voor de jeugd.
V.

Joris Eeckhout: Litteraire Aktualiteiten (Zuivere Poezie, Expressionisme,
Romantisme). Uitg. De Standaard, Brussel.
Het expressionisme is voorloopig nog aktueel; de Zuivere Poëzie is het enkel jaren
geleden geworden door het merkwaardig betoog vooral van Abbé Bremond; en het
Romantisme werd het omdat de Franschen het verschijnen van Hugo's Préface van
Cromwell, een eeuw geleden hebben willen beschouwen, als de groote mijlpaal van
het Romantisme. Naar aanleiding van J. Eeckhout's tweeden bundel Litteraire
Profielen werd hier gewezen op het karakter van Eeckhout's litteraire kritiek; op zijn
ongemeene werkkracht en verrassende belezenheid. Het is natuurlijk niet doenlijk
een uitvoerige kritische bespreking te geven over deze studies die elk tientallen van
andere studies en boeken in verschillende talen bespreken, het volsta te zeggen dat
wie studie maken wil van het Expressionisme, de Zuivere Poëzie of het Romantisme
hier een gedocumenteerden gids vindt.
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Dr. Fl. Prims. Antwerpiensia. - Uitgave De Vlijt, Antwerpen 1928. 248 bl.
15 fr.
Onder deze benaming bundelt Dr. Prims de talrijke bijdragen over de Antwerpsche
Geschiedenis, die hij in 1927 schier wekelijks verschijnen liet in de Gazet van
Antwerpen.
Deze artikels, resultante van de opzoekingen op het archief gedaan ter gelegenheid
van merkwaardige gebeurtenissen, voorkomende ontdekkingen en zoo meer, of van
het streven van den schrijver om een brok van Antwerpens stadsleven dichter te
brengen bij het groot publiek maken dus geen geheel uit en chronologisch zelf worden
er gebeurtenissen of toestanden uit zoowat alle tijden van de Antwerpsche
Geschiedenis behandeld.
Diezelfde wordingsgeschiedenis dezer artikels legt uit dat het hier ook niet gaat
om uitgebreide bronnenopgave of diepgaande tekststudie. Dit werd immers geenszins
beoogd.
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Toch zal de schrijver zijn doel wel hebben bereikt: deze losse bijdragen brengen
inderdaad aan den Antwerpenaar heel wat nieuws over zijn stad, dat hij allicht niet
eens vermoedde, en zullen er toe bijdragen om oude voorstellingen of als gangbare
munt aangenome vaststellingen van de baan te ruimen.
Als vulgariseerend werk over Antwerpens geschiedenis zullen deze Antwerpiensin
bij velen welkom zijn.
J.U.

Prof. Dr. Otto Hellinghaus. - Maximilian von Mexiko. - Uitg. Freiburg
Herder 1928. 195 bl. 4 Mark.
Door verschillende omstandigheden en vooral door het verschijnen van Corti's boek
‘Maximilian und Charlotte von Mexiko’ is deze figuur wederom op het voorplan
getreden. Om aan de heerschende strooming te voldoen gaf Prof. Otto Hellinghaus
dan ook onder bovenstaande titel uittreksels uit het vroeger uitgegeven maar thans
uitgeputte Dagboek van den eersten vleugeladjudant Felix zu Salm-Salm en het
voorafgaan van een historische inleiding waartoe hij gebruik maakt van het beste
wat in dit opzicht verscheen.
Dank zij deze inleiding krijgen wij inzicht in het historisch gebeuren en geven wij
ons rekenschap van het diep-treurige van die wandaad. Uit het dagboek zelf
verschijnen Maximiliaan en Charlotte als de verpersoonlijking van dit type van
menschen die door heerschzucht gedreven, veel verder streven dan zij reiken kunnen
en dit roekeloos streven duur moeten bekoopen.
Bij het doorlezen van dit Dagboek beseft men ten volle Corti's getuigenis: Weinige
historische feiten hebben de wereld zoo geroerd als het droevig leven dat dit
ongelukkig keizerlijk echtpaar van Mexiko doormaakte.
J.U.

Lyceum Herdrukken VII: Bloemlezing uit de Nederlandsche
prozaschrijvers der zeventiende eeuw, van een inleiding en aanteekeningen
voorzien door Dr. G.A. Brands. - Uitg. J.B. Wolters, Groningen.
Als nummer VII van de zeer verzorgde Lyceumherdrukken, deze welkome
bloemlezing uit het te weinig gekende en bestudeerde proza der gouden eeuw. Niet
enkel artistiek proza werd hier opgenomen, maar tevens ten einde de leerlingen in
staat te stellen kennis te maken met het geestesleven en de bedrijvigheid in de 17e
eeuw, fragmenten uit reisverhalen, geschiedkundige werken, enz.
DR. V.

P. Anton Stormer. - Kind zijn voor God. - vert. door E. Druwé S.J. Uitg.
De Vlaamsche Drukkerij, Leuven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

St. Stanislas wilde zijn en is geweest een kind voor God. En over dit kind voor God
heeft P. Stormer een ideaal boekje geschreven dat door P. Stracke werd ingeleid.
K.D.

Erzahlungen von Fritz Reuter, autorisierte für den Schulgebrauch mit
Erlauterungen versehene Ausgabe, von G.G. Van den Andel. Uitg. Wolters.
Dit is een keuze uit Reuter's drie voornaamste werken. Humor, gevoel en
levenswijsheid, met een gemoedelijkheid in het verhalen die steeds boeien blijft. Het
plat Duitsch werd in Hoogduitsch overgebracht, waardoor natuurlijk een bekoorlijk
element te loor ging, maar waardoor tevens het werk van dezen uitstekenden verteller
voor schoolgebruik dienstig kon worden.
DR. V.
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Katholieke Jaarkrans, bijeengebracht door J.R. Cauberghe. - Uitg.
Excelsior, Brugge.
Een krans van gedichten om het kerkelijk jaar. Een boekje, dat een hand vol zuivere
christelijke poezie brengt, naast wat vrome en goedbedoelde bedichting.
A.V.C.

E.P.J. Schrijvers. - Mijne Moeder. - Uitg. St. Alfonsius Drukkerij, Esschen.
Prijs 4. - fr.
Wanneer en waarom Maria onze Moeder geworden is en hoe onze ziel met haar
vereenigd moet zijn en blijven in der eeuwigheid. Aanbevolen.
D.W.

Alban Stolz. - Als wij Maria groeten. - vert. door Arth. Coussens. - Uitg.
Abdij Averbode.
Met den lieven, natuurlijken eenvoud van een kind, dat over zijn moeder vertelt, en
met die warme innigheid der liefde die elk menschenhart welsprekend maakt, heeft
de beminnelijke Alban Stolz deze Mei-lektuur geschreven over het Weesgegroet.
Een model van volksche vroomheid. De betreurde priester-dichter A. Coussens heeft
het keurig vertaald.
D.W.

W. Brom-Struick. - Reidansen. - Verlucht door Pol Dom. - Uitg. W. & L.
Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam.
Een homoeopatisch middel, en 't is probaat: de moderne jonge lui genezen van de
danspassie door den dans; door die heerlijke, oude maar niet uitgestorven reidansen,
die, geboren uit het volle leven en de frissche natuur, veerkracht geven, edele
ontspanning. Ten behoeve en tot vreugd der Nederlandsche jeugd heeft W.
Brom-Struyck een aantal Hollandsche en uitheemsche reidansen - woorden en muziek
- gebundeld. Voor een eventueelen herdruk kan ze ook in Vlaanderen nog heel wat
moois ontdekken.
DR. L. DE SMET.

Paul Kiroul. - Dikkopje, die zijn ziel verkocht aan meneer Pastoor. - Uitg.
Excelsior, Brugge.
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Het is natuurlijk maar een sprookje en 't is leuk verteld, maar zelfs in een sprookje
is het niet goed valsche begrippen te verwerken en niettigheden voor te stellen als
kwaad dat de hel verdient.
V.

Steden en Landschappen. - West-Brabant. - Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Deze vierde monographie is gewijd aan het Payottenland. Werkten eraan mede: Dr
J. Lindemans, Ir. Stan Leurs, P. Lindemans, EE. PP. R. Podevyn en Delestré, Dr. L.
Crick en Frans Van Cauwelaert, die in dit die vruchtbare streek geboren is, leidde
het boek in.
D.

Prof. J. Bellefroid. - Belgisch Wetboek van Strafrecht. 2e Herz. Druk. Uitg. J. Ceyssens, Hasselt.
Voor advocaten en rechters volstrekt onmisbaar.

H. Van Booven. - Het groote Sportboek. - Uitg. Gebr. Kluytman, Alkmaar.
ing. 2,90 fl. geb. 3,90 fl.
Ter gelegenheid der Olympische spelen die dit jaar te Amsterdam gehouden werden,
heeft H. Van Booven een kloeken bundel verhalen samengesteld waarin over sport
wordt verhaald en de sportieve geest tot uiting komt. Er is werk in opgenomen van
Ern. Claes, L. Zielens, V. Naveau, Jan Feith, enz.
Het is een luxueus boek van 260 bln, overvloedig geillustreerd door Pol Dom, H.
Peeck, e.a.
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J.B. Deelen, arts, Het sexueele in den mensch. - Uitg. L.C.G. Malmberg,
's Hertogenbosch.
Met een voorrede door F. Van De Loo, professor in de moraaltheologie aan het
Seminarie Rijsenburg. Een uitstekend katholiek werkje voor sexueele voorlichting
aan jongvolwassenen.

Paul Sabatier, Het Leven van St. Franciscus van Assisi, vertaald door B.
Jalink, N.V. Loghum Slaterus en Visscher, Arnhem.
Paul Sabatier, hoogleeraar in de protestantsche theologie, is in dit jaar overleden. Hij
was een alleszins nobel karakter en eerlijk geleerde die breed en ruim dacht. Wat
niet belet dat dit zijn standaardwerk, om het voor de Kerk onaannemelijk rationalisme
van den schrijver veroordeeld werd.

Benedictus de Spinoza, Ethica, vert. ingeleid en toegelicht door Nico van
Suchtelen, Uitg. Wereldbibliotheek.
Verleden jaar werd het eeuwfeest van Spinoza gevierd. Dit was zeker de aanleiding
tot deze heruitgave. Als men nu weet dat naast deze vertaling er nog een andere van
Willem Meyer in den handel is, staat men verbaasd over de belangstelling hier voor
Spinoza of voor de wijsbegeerte in 't algemeen. Deze zeer schoone uitgave is als
vertaling ook uitmuntend

Dr. A. Schierbeeck, Instinct of verstand. Uitg. Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
Deze buitengewoon interessante studies hebben wij regelmatig gevolgd in ‘Wil en
Weg’ en wij zullen wel niet de eenigen geweest zijn. De wetenschappelijke
experimenten die Dr. Schierbeeck vermeldt en verklaart en toelicht zijn alleszins
belangrijk. Alleen hadde hij zich moeten onthouden van filosofische conclusies of
zooniet ten minste eerst een definitie van de twee termen instinct en verstand moeten
geven. Nu, hij bezondigt zich maar weinig aan filosofie en als wetenschappelijk
werkje is het boek waarlijk aanbevelenswaard.

De Firma Wolters te Groningen kondigt het verschijnen aan van een
tweeden druk der ‘Paulus' brieven’ door Prof. Dr. H.M. Van Nes, in de
serie ‘Tekst en Uitleg’ practische (protestantsche) bijbelverklaring.
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Michiel De Swaen, Tooneelspelen, Uitgegeven door Dr. V. Celen met de
medewerking van Dr. C. Huysmans en Prof. Dr. M. Sabbe. - Uitg. De
Sikkel, Antwerpen 40 fr.
‘De Sikkel’ haalt alle eer van dit groot opzet de werken van Michiel De Swaen in
zes deelen uit te geven. Het is een gedurfde kultureele onderneming. Door ex-minister
Huysmans en het Vlaamsche Volkstooneel is de naam van Michiel De Swaen in
Vlaanderen weer bekend geworden. Dit heeft een bevoegd man als Dr. V. Celen
aangezet om met behulp der geschiedenis de figuur van den chirurgijn van Duinkerke
weer in 't licht te zetten. Over hemzelf wist men nog minder dan over zijn werken.
Dr. V. Celen benuttigt in een lange en alleszins gedocumenteerde studie de resultaten
der jongste nazoekingen in archieven. Zijn levensbeeld is vrij volledig. Bij de
‘Menschwording’ gaat een korte pittige inleiding van Dr. Huysmans. Waarop volgen
‘De gecroonde Leersse’, ons allen welbekend, en ‘Catharina’ of triomf van het Kristen
Geloof over d'Afgoderij. Bij de volgende deelen vergete Dr. Celen de inhoudstafel
en bibliografische lijst niet. Mogen de Vlamingen deze uitgave steunen.

Dr. A.J. Portengen, Primitieve Cultuur. Uitgegeven door W.J. Thieme,
te Zutphen.
Dit boek staat, door zijn beknoptheid, tegenover de wetenschap die het behandelt,
zooals de kleine mechelsche catechismus tegenover de verzamelde werken van St.
Thomas en Suarez. Met de geweldige uitbreiding welke de ethnologie heeft genomen
in de laatste jaren is er niet aan te denken een vergelijkende volkenkunde te geven
op ruim 200 blz. Tenzij dan uiterst beknopt en mits beperking tot enkele belangrijke
resultaten over wereldbeschouwing, taal en schrift, maatschappelijke toestanden,
middelen van bestaan, techniek, kunst, het kind, huwelijksinstellingen, ziekte en
dood. Daarbij beperkt zich dan ook de geleerde auteur. Nochtans licht hij ook in over
de verklaring der documenten volgens de wetenschap. Meestendeels neemt hij zelf
geen standpunt in maar zet eerlijk de verschillende meeningen
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uiteen. Een werk zeker voor oningewijden. Overigens door de helderheid en
aantrekkelijkheid der voorstelling mede een allerbeste boek om aan te zetten tot
dieper doorgronding der zoo passionante ethnologie.

Bernard Shaw, De vuistvechter, Uitgeverij Scheltens en Giltay,
Amsterdam.
Deze roman werd uit het Engelsch vertaald in den ouderdom van bijna vijftig jaar.
Hij verscheen nl. voor 't eerst rond de jaren tachtig. Het beste ervan is de voorrede,
waarin de eeuwig pratende Shaw op alle tonen zingt dat hij dezen roman droog en
saai vindt. Helaas zakt het geestige van die voorrede als men den roman leest, want
de voorrede is maar al te waar! Het verhaal is verre van oorspronkelijk en nog verder
van waarschijnlijk. En zooals in de tooneelstukken praten weer al de personen voor
Shaw in plaats van voor zichzelf. Zij maken lange zinnen, theoriseeren over zijn
onderwerpen, en zijn alle even geestig als hij. En zonder twijfel worden zij betaald
om zijn ‘princiepen’ te verkondigen. Het boek zal maar matig meevallen.

Gertrud Bäumer, Die Frauengestalt der deutschen Frühe, Verlag Herbig,
Berlin.
Een wetenschappelijk werk is het niet. De inleiding is een soort lyrisch essay, dat
zooveel belang hecht aan het spel der woorden als aan dat der gedachten. Maar zeer
mooi is het niet uitgebreide, fraai verzorgde boek door de zeer mooie illustraties. Dit
zijn alle keurige reproducties van de mooiste vroegmiddeleeuwsche beeldhouwwerken
voorstellende: ‘die deutsche Frauengestalt’. Bij elke plaat gaat een fijne lyrische
ontboezeming van de schrijfster. Uit de schoonste Doms heeft zij de schoonste
beelden uitgekozen en inderdaad het is een heerlijke beeldengalerij waar zij ons dóór
leidt. Terecht is haar lyrisch refrein dat die schoonheid voor alle tijden is en tijdloos.
Als album op een mooie tafel in de mooiste kamer is Gertrud Bâumer's boek
voortreffelijk.

Aart Van Der Leeuw, De Zwerftochten van Odysseus, Uitg. J.M.
Meulenhoff, Amsterdam.
De odussea ‘voor moderne menschen bewerkt’. Vrij bewerkt. De lange toespraken
ingekort, den Telemachus weggelaten en aan het slot van het laatste kapittel werd
gezorgd voor het ‘bevredigend einde’ dat een eisch van den tijd is. De vrijers
sneuvelen onder Odussens pijlen. Men weet vooraf dat die rekels het in het verhaal
wat al te bont maken voor jonge lieden. Daarvan afgezien: een meesterlijke bewerking.
Niet onverdiend heeft Aart Vander Leeuw den prijs der Ned. Ver. voor Letterkundigen
gekregen. Ook dit boekje weer is een pareltje van schoon Nederlandsch, wat minder
luchtig en speelsch en wat kouder dan zijn ‘Ik en mijn speelman’.
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Hugh Lofting, De Zeereizen van Dr. Dolittle, De geschiedenis van Dr.
Dolittle. Uitg. Nijgh en Van Ditmar.
Deze twee mooi uitgegeven, geestig geillustreerde en zeer goed uit het Engelsch
vertaalde kinderboeken mogen gerekend worden bij de allerbeste in het genre. De
uitgeverij Nijgh en Van Ditmar haalt er alle eer van. Wie dit boek in handen neemt
wordt eerst geinteresseerd door die origineele en pittige teekeningen van den schrijver
zelf. Daarna begint hij te lezen en geeft het niet meer op. Het is dol, dwaas, stupied
soms, maar het is frisch en de lach dien het wekt is zoo gezond en hartelijk. Er is er
maar een die niet lacht: de schrijver zelf. Een echte Buster Keaton. Waarlijk
humoristische boeken bezitten wij haast niet en zeker geen humoristische
kinderboeken. Men late ze dus voorloopig uit Engeland importeeren.

Herman Poort, Van De Planken, Opstellen en Lezingen, Uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
Wij verkiezen veruit de Herman Poort der ‘dagbladkronieken over Tooneel’. Die
staat onbevooroordeeld tegenover het werk. Die ontleedt zakelijk en met begrip den
inhoud van een stuk, zegt dan eerlijk zijn meening over het spel, over de regie en
ook over het stuk en we weten waar we aan toe zijn. Dit boekje zal nog lang frisch
blijven.
Maar de Herman Poort van de Opstellen en Lezingen is vooreerst al zeer ongelijk
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De eerste uitvoerige studie over Breeroo is gewoon prachtig. Daarop volgt een
uitvoerige recensie over een boek van Henriëtte Roland Holst met een quasi diepen
kijk in het evolueerend geestesleven dezer groote dichteres. Ook ‘Huwelijk en
echtscheiding in den Ned. roman van onzen tijd’ geeft lang niet wat de titel belooft.
En vervolgens komt de Herman Poort die doceert over het ‘wezen der poëzie’ met
het verlaten standpunt van het ‘woordschoon’ en wat dies meer zij, wel wat laat.
Natuurlijk moet die Herman Poort, de verouderde, klagen over de stijlloosheid en
de onbeheerschtheid van Dostoievski. Al gewichtige vraagpunten die in dezen tijd
de moeite van ernstige studie en meditatie waard zijn.

S. Ulfers, Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald, 5e druk,
geillustreerd door J.H. Hartley, gld. 9,75.
Dit is de allerschoonste bijbelsche geschiedenis voor kinderen welke wij kennen. En
zoo bestaat er ook maar eene, zoo eenvoudig, zoo prettig, zoo onderhoudend verhaald
dat de jeugdige lezers en lezeresjes er niet zullen van af te houden zijn. De vijfde
druk van dezen bijbel voor kinderen is een ware weelde-uitgave op featherweight
en verlucht met niet minder dan 35 prachtige platen in vierkleurendruk naar aquarellen
van J.H. Hartley. De aantrekkingskracht welke van Ulfer's bijbelsche geschiedenis
uitgaat, de ware kindertoon het bloeiende vertellen en ten slotte de waarlijk
schitterende illustratiën doen de kinderen telkens weer naar het vervolg der
geschiedenissen verlangen en die blijvend in zich opnemen, hetgeen voor hen van
grooten invloed kan zijn op hunne verdere geestelijke ontwikkeling. Als geschenk
waar ouders en kinderen genoegen en vreugde zullen aan beleven heeft dit prachtwerk
zijn gelijke in het genre niet.

H.J.M. Van Den Heuvel, Legenden en vertellingen uit het land van
Ravenstein, N.V. De Standaard, Brussel.
Wie kent van H.J.M. Van den Heuvel de, we mogen wel zeggen beroemde, schetsen
uit het land van Ravenstein niet? Aan overproductie laboreert deze auteur niet, en
nochtans nu wij dit tweede bundeltje van hem bezitten, is dit enkel een tweede bewijs
dat Van Den Heuvel een geboren verteller is. De humor is met de jaren niet ten onder
gegaan. Hij heeft zich alleen maar in harmonie gezet met de wijsheid en de
levenservaring van den bedaagden schrijver. Rijp werk en schoon werk. Wij wenschen
dit boek eenzelfde blij onthaal als nog steeds de schetsen uit Ravenstein vinden.

Joanna Oterdahl, De Familie Kruse, vert. d. N. Basenau Goemans,
Meulenhoff, A'dam ing. 3,50 fl.
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Maarten Kruse, een brouwer, een gul joviaal man, een man met een gouden hart, een
vroom man. Zijn vrouw even vroom, practischer dan hij zorgzaam. Leven in de
brouwerij en bloei van de zaken. Kinderen. Later (in het 2e hoofdstuk al) worden er
de weesjes vanden dominee bij opgenomen. Zijn boekhouder Muller, een dwaze
kerel, maniak, doet in vlinders. Jufvrouw Apelstam, een hatelijk mensch. Cilia, de
goede oude meid, trouw aan meesters, zooals er nu geen meer bestaan. Cilia en Muller
zijn als kat en hond. En alles gaat op zijn beste. Tot opeens, na Maarten's dood, de
heele boel begint spaak te loopen. Er is geen tegenhouden meer aan. De brouwerij,
de inboedel alles wordt onder den hamer gebracht. Men denkt aan Inger Skram, die
heerlijke vrouwefiguur uit een ander boek der schrijfster, als men de goede vrouw
Kruse dien hardsten slag vroom en moedig ziet dragen. Maar men heeft zonder Muller
en Cilia gerekend. Zij heeft een beetje geld en wat hij heeft gaat haar niet aan, zegt
hij, maar zij slaan toch die twee partjes samen en koopen een huisje voor de Kruse's.
Zij redden zelfs de firma. Het boek is misschien wel een beetje lang en effen. Oterdahl
weet raak te typeeren. En haar kunst is in hooge mate opbeurend.

Edith Werkendam, De goddelijke zonde, Em. Queriado, Amsterdam.
Lieve hemel, het moet dan weer een kunstenaarsroman zijn. Het succes van Alie
Smeding wordt benijd, wat vuiligheid gaan we nog krijgen! Het staat niet goed met
het land waar vrouwen zulke boeken schrijven.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (Juli) Tien jaren Finsche Onafhankelijkheid: J. Van der Mandere
- Uit mijn Gedenkschriften: L. Van Deyssel - Binnengedachten: W. Kloos - Demonen:
H. Swarth. - Avond in 't Stadje: Dr. H. Gerversman. - Toch tot haar doel: J. De
Meester. - De Salon van 1928: D. Cort van der Linden. - De laatste Scheepsdominee
van Michiel de Ruyter: Joh. H. Been. - The Novel in the Netherlands: J.A. Russell.
- Over Romantiek: W. Kloos. - Buitenlandsch Overzicht: M. Wagenvoort. - Moderne
Duitsche Literatuur: J.J. Zeldenthuis. - Feiten en Fantasiën: J. Kloos - Reyneke Van
Stuwe. - Ontvangen herdrukken.
DE NIEUWE GIDS (Augustus) Toch tot haar doel: J. De Meester. - Jules
Schurmann: Joh. Reddingius. - Binnengedachten: W. Kloos. - Liefde: H. Swarth. Verzen uit den Cyclus ‘Ons Geluk’: A. Van den Boer. - Betrekkelijkheid: C. Veth.
- Per Pedes Apostolorum: Kees Urseny. - Sinte Elisabeth: P.H. van Moerkerken. Hoe 'k mij verhouden heb, en in gestadige ontwikkeling, verhouden blijf tot datgene
wat men het Metapsychische noemen kan: W. Kloos. - J. Hora Adema †: W. Kloos.
- Buitenlandsch Overzicht: M. Wagenvoort. - Bibliographie: J. Kloos. - Reyneke
van Stuwe.
DE GIDS (Juli) Eros en de Nieuwe god: P.H. Van Moerkerken. - Zomereinde: Miek
Janssen. - Zeldany aan de haven: A. Van Oosten. - De anderen roeiden het scheepje
in de haven: Ben Onie. - Verzen: A. Segers. - Chromo: J. Greshoff. - De Keuze:
Fenna de Meyier. - Als het oog breekt: J. Van Schaik. - Willing. - De Ideeën van
Mevr. de Charrière; Dr. P. Valkenhoff. - Atheners en Bocotiers: L. Maas. Becking.
- Nederlanden en België: waarheen?: Fr. Nierstrasz. - Zeetermen: W.J. Nouhuys. Bibliographie.
DE GIDS (Augustus) Het licht achter den heuvel: A. Van Cauwelaert, I. - De
Nachtegaal: A. Donker. - Twee voeten: Ina Boudier-Bakker I. - Nederland en het
onzijdigheidsrecht: Jhr. Eysinga - Het sprookje in de wetenschap: Dr. A. Jolles I. In Memoriam J.J.G. Vurtheim: Dr. H. Oldenwelt. - Fransche letteren: M. Vermeulen.
DE STEM (Juli-Augustus) J. Havelaar: Reisindrukken. - Dr. P.H. Van Moerkerken:
Bar Abbas of het lijden. - Emiel Ludwig: Goethe en Schiller. - Dirk Coster: De
aesthetiek van Unamuno. - Ach. Mussche: Vincent. - Varia: Oorsprongen ondergang
van een legende. - H. Marsman: Jos. Delteil. - Menno ten Braak: Verdediging van
de Middeleeuwen. - Joh. Slauerhoff: Dschengis. - J.D. Laudin en de zijnen. - Dirk
Coster: Marcel Arland. - Ach. Mussche: Meditaties over schoonheid en leven. - Dop
Bles: Tooneel.
NU (Augustus) Maskerade: A.M. de Jong. - Vragensmoede: Jhr. de Kock. - De
XXe reis: Fr. Hulleman. - Chaos: P.V. Reussen. - Karl Kautsky over de eerste
ontwikkeling van kunst en schoonheidsgevoel: Fr. V. der Goes. - Parijsche levens:
A. de Rosa. - Aanteekeningen: R. Steynhuis. - Gustave Le Bon en zijn psychologie
van het socialisme D.F. Vuysje. - Gieren: S.V. Praag. - De herrijzing: K.V. Bruggen.
- Het tooneel en de arbeiders: J. Stuiver. - Kroniek van ‘Nu’: S. Goudsmit. - Nederl.
Literatuur: Is. Querido.
DEN GULDEN WINCKEL (Juli) Jong gestorven dichters: A. Donker. - Bij het
graf van John Reed: Nico Rost. - The ‘Big Three’ van Londens Leesbibliotheken:
Etty Leal. - Het Nederlandsch Ex-Libris: Schevencke. - Kroniek der Poëzie: R.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

Herreman. - Kroniek der Vertalingen: Karel Leroux. - Fransche Letteren: Franz
Hellens. - Engelsche Letteren: Etty Leal. - Een nieuw gedenkteeken voor E.
Verhaeren: K. Leroux. - Korte Overwegingen: J. Greshoff. - Boekenschouw.
LEVEN EN WERKEN (Juli-Augustus) De Nar uit de Maremmen: C. en M.
Scharten. - Inheemsche Boomen: W.J. Hendriks. - Boomen: E.C. Knappert. - Leo
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Nikolaevitsch Tolstoï 1828-1928: A. Salomons. - De Houtsnede: Dr. N. v. Huffel.
- Zieken Bezoeken: M.P. Zaalberg. - Maalstroom: Mooy. - Boekbespreking. - Onze
Bijlage.
DE GEMEENSCHAP (nummer 6) Afschaffing A. Kuyle. - Gothische
Holzbildwerke: H. Schneider. - De Stille Plantage: A. Helman. - De Openluchtschool
voor het normale kind: W. Maes. - Strawinsky's ‘Oedypus Rex’: L. Lichtveld. Kroniek. - Boekbespreking.
ROEPING (Juli) Ernst Voorhoeve (met reproduktie) H. Brunning. - Vertelsel in
de hut: A. Van Duinkerken. - Een nieuwe Rimbaud. - Biographie: H. Klomp. Mechtild de Begijn: M. Molenaar M.S.C. - Dr. Moller Ridder in de Gregorius-Orde:
Redactie. - Henri Massis en het Oosten: L. Levaux. - De Tooverberg: P.V. der Meer
de Walcheren. - Een honderdtal: Th. De Jager. - Pater Duynstee's ‘M. Luther in de
Kritiek’ Jac. Jacobs. M.S.C. - Boekbespreking.
BOEKZAAL (Augustus) Het Breugelboek van Felix Timmermans: L.J.M. Feber.
- Simson de Godsgewijde: Dr. H. v.d. Mark. - Het bendeleven in New-York: Dr. R.
Kreemers. - Panait Istrati. - De Mei onzer Schrijfters: Leo Feys. - Uit Boek en Blad.
- Verscheidenheden.
BOEKENGIDS (Juli-Augustus) Maurits Sabbe: Dr. A. Boon. - Boeken der Maand.
Inlichtingenpost. - Top Naeff. - Van Boeken en Menschen. - Boekbespreking.
LA REVUE GENERALE (Juillet) J. de Simon de Saint-Bois: Le développement
de l'Espagne, depuis la dictature et ses grands projets de travaux publics. - Hubert
Krains: Un ami d'Octave Pirmez. - Pierre de Ruynes: L'Ombre du péché (suite). Ed. Devoghel: Accords et Concordats. l'activité diplomatique du Saint Siège. Marguerite Vincent: Poèmes. - Joseph Melot: Réflexions sur quelques poètes. Chroniques.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (Juillet) J. Giraudoux: Divertissement
de Siegfried. - Fr. Mauriac: Le démon de la Connaissance. - J. Supervielle: Saisir. André Gide: Lettres. - A. Suares: Remarques. - A. Malvaux: Les conquérants (fin et
Propos d'Alain. - Thibaudet: Réflexions. - B. de Schaeper: La Musique. - J. Prevost:
Les Spectacles. - A. Gide: Faits divers, etc.
LA REVUE BELGE (15 juillet) J.J. Tharaud: Impressions de Cuba. - D. Russo:
Au pays de Tamerlan. - Hub. Krains: Portraits d'écrivains (F. Severin). - Ph. Ph.
Curtiss: On demande un fou (II). - J.H. Rosny: Notre Flandre. - P. Daye: Dans le
vieux Japon. - Em. Chardome: En courant les salons d'art. - P. Prist: Lettre de Paris.
- J. Nesmy: La quinzaine litteraire. - La quinzaine anecdotique. - Les livres.
LA REVUE BELGE (1 août) Helene Vacaresco: Un grand tribun à Rome au
Moyen Age. - Cam. Mauclair: Un Centenaire (J.A. Houdon). - Jacques Kervyn de
Mérendré: Poème. - Nic. Pascazio: La Révolution mexicaine. - Abbé Moreux: A
l'assaut du Pole Sud. - Sud. - P. Daye: Dans le vieux Japon (1II). - Ph. Curtiss: On
demande un fou (III). - Em. Chardome: La quinzaine littéraire.
ORPLID (Aug.-September) Sonderheft: Kath. England. - Eine kritische Darstellung
des Katholischen literatur des heutigen England. - Kunstlerische Beitrage von Hilaire
Belloc Ronald Knox. - Maurice Baring: Lucas Malet und versch andern Autoren. Eine reichhaltige Kritische Rundschau allgemeinen Inhalts.
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Ter bespreking ontvangen.
Van de uitgeverij J.B. Wolters, Groningen:
P.B. BENJERT EN DR. J.J.B. ELZINGA: LA GAITÉ FRANCAISE. Leesboek voor de
hoogere klassen van Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, Kweek- en
Normaalscholen. Ing. 2,40. geb. 2,75 fl.
P.B. BENJERT EN DR. J.J.B. ELZINGA: FRANSCH VOOR DE MIDDELBARE SCHOOL.
Voorlooper van het eerste leesboek. Met illustraties van M.H. GUTHSCHMIDT.
Prijs met woordenlijst ing. 0,60 gl., geb. 0,80 gl.
C. VAN HEERIKHUIZEN: OEFENINGEN. Behoorende bij Engelsch spreken en
schrijven, voor Hoogere Burgersscholen, Gymnasia en Lycea.
DR. JACOBA H. VAN LESSEN. Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch.
Pr. geb. 4,50 fl.
J.H. SCHUTT. An Introduction to English Litterature. For secundary schools.
Vol. I. - Ing. 4,25 fl. Geb. 4,90 fl.
L. BOT: Die ewige Quelle. Erzählungen, Lieder und Gedichte. Für das 1 Jahr.
Ing. 1,50 fl. geb. 1,75 fl.
DR. TH. LANSBERG: Vondel's Gijsbreght van Aemstel en Leeuwendaelers in
verkorten vorm uitgegeven. 2e Druk. (Lyceum-herdrukken). Pr. 1,25 fr.
H. MACHWURTH: Der Pflegebrüder. Eine Erzählung herausgegeben von W.U.
Uitenbogaard. Ing. 1,50 fl., geb. 1,70 fl.
L. BOT: WÖRTERVERZEICHNIS ZUR DER EWIGE QUELLE. English passages for
translations. For use of higher forms in schools and of students, selected by Dr.
H.G. De Maar. Pr. 0,80 fl.
J. VAN HAM en DR. S. HOFKER: EEN NIEUWE NEDERLANDSCHE SPRAAKKUNST.
- Drie deelen. Elk deel ing. 1,50 fl. geb. 1,75 fl.
P.H. VAN NIEUWENBURG en C. STUMPHUIS: NIEUWE TAALCURSUS. - 5e stukje,
3e druk. Pr. 0,90 fl.
C.A. HOFMAN: ENGELSCHE WOORDEN EN ZINNEN. - Herzien door J. Hoogland.
4e druk. Pr. 0,65 fl.
DR. Y. DUBOSQ en B. HYLKEMA: ZINSWENDINGEN UIT DE FRANSCHE
HANDELSCORRESPONDENTIE. 3e herziene druk. Pr. 0,75 fl.
P. VRIJDAGHS: DOUZE CONTES PAR ALPHONSE DAUDET. - Pr. 1,50 fl.
C.A. VAN BEEK en C. VAN HEEK: REKENKUNDE VOOR
ONDERWIJZERSOPLEIDING. - Pr. 1,90 fl. geb. 2,25 fl.
J. BIERBRAUER en J.H. CAUBERGHE: MIJN REPETITIEBOEK VOOR
AARDRIJKSKUNDE. Pr. 1,25 fl.
BEKNOPT OVERZICHT DER GRIEKSCHE MYTOLOGIE, naar het duitsch van D.
HERRLICH. Bewerkt door DR. J. VAN VEEN. - 13e druk. Pr. 0,80 fl.
J. DYKSTRA: VAN VELERLEI VOLKEN. - Algemeene geschiedenis. Pr. 1,40 fl.
F. KERSTEN: MET ONS VIEREN. - 1e stukje, 7e druk. Voor R.K. Scholen. Pr.
0,45 fl.

Verschenen:
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[1928/10]
Katholiek leven en Katholieke kunst in Nederland.
Enkele kantteekeningen.
door Willem Nieuwenhuis.
Vlamingen en Noord-Nederlanders kunnen verdieping der wederzijdsche kennis van
elkander nog zeer wel gebruiken. Katholieken van Noord-Nederland kunnen niet
naar de Vlamingen zien zonder een heilig heimwee. Vlaanderen is voor ons als een
oud gothisch Madonnabeeld, een minnelijke Moeder, Die lacht over de oogsten van
het land en roodwangig te nijgen schijnt naar alle bellefleurige kinderen: en al is het
beeld geschonden en verweerd, nog klopt er het hart, edel en volksch, in die katholieke
synthese, die hemel en aarde verbindt met den hemelsblauwen gordel der Koningin,
wanneer de processie uittrekt, alle menschen blinkend van zon. Misschien klinkt 't
den Vlaming vreemd in de ooren, maar wanneer 't heilig heimwee ons bekruipt, dan
zien wij Vlaanderen, althans in zijne dikwijls even diep-verscholen als weerbarstig
op te graven potenties, als wat wij hadden kunnen zijn, indien niet... Zoo gevoelt 't
althans een Nederlander van boven den Moerdijk. Wat in traditioneel katholieke
landen ons altoos weer treft, diep in 't hart met een pijnlijken schicht, is het
van-zelf-sprekende van het katholicisme, dat ondanks alle uiterlijke verwaarloozing,
de haven blijft na alle bonte zwerftochten, het altoos open huis waar de haard gloeit
tot in 't eind. Misschien bezitten wij meer dan gij, vrienden van Vlaanderen, maar
we zijn innerlijk nog zoo arm; misschien zijn we machtiger dan gij, doch macht is
kil: een marmeren troon en een vergrijsde koning. De historie van een volksbestaan
moge tragisch zijn, veel verspild bloed, veel geplet leven, veel zaad verstrooid in
den wind, doch niets zoo tragisch als de breuk dààr waar de innerlijkste en teerste
roerselen der volksziel zich samen voegen: in de gemeenschappelijk beleden
godsdienstige overtuiging. De nationale eenheid blijkt dan een moeilijk verkregen
en moeilijk te behouden evenwicht. De nationale eenheid kan alleen rusten
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op een, dikwijls pijnlijk-nauwkeurig, afwegen der rechten (vandaar die homerische
gevechten soms over een kleine toelage aan een bijzondere school of een
confessioneele vereeniging, zoo kleingeestig schijnend voor kleine zielen). De
Noord-Nederlandsche katholieken, nog lang niet in heel het nationale
beschavingsleven ‘uit het diensthuis uitgeleid’, prat op het verkregene, beducht voor
het kleinste, waarin zij te kort worden gedaan, zijn allen opgegroeid in sfeer van
wapengekletter, zij zijn bij uitstek polemisch en paedagogisch. Polemisch zijn we
allen, in Noord en in Zuid, want ook in het Zuiden is het katholicisme voornamelijk
op verweer ingericht in zijne verhouding tot ‘de anderen’. Iedere katholieke
Nederlander heeft het bloed, bijwijlen ook den bek, van een waakhond: het gebas is
niet van de lucht. Met dat polemische, dat overal waar over ons ook maar gesproken
wordt, onraad snuffelt, en vast op de achterste pooten staat, gereed tot den sprong,
gaat het paedagogische element in ons katholieke leven hand in hand. Waar ‘de
anderen’ hun leven verslijten - althans zoo is nog de gangbare opvatting - met op
pogingen te zinnen om ons afbreuk te doen, wanneer ze niet reeds de poging
belichamen in een daad, daar is 't onze dierste plicht, om de onzen ook bij nacht en
ontij te waarschuwen voor al dit gedoe. Natuurlijk moet dit ook geschieden in een
land, waar ruim baan kan worden gemaakt voor alle denkbare dwalingen en zelfs
voor enkele dwalingen, die niet denkbaar zijn. Doch onze paedagogie schijnt te veel
te bestaan in reeksen waarschuwingen - loop daar niet, want daar val je; blijf daar
niet staan, want daar komen aanstonds de ongeloovigen - dan in de innerlijke
versterking, in het doen opgroeien tot de ouderdomsmate van Christus' Volheid. Nu
wordt de zwakheid eener louter defensieve positie - het katholicisme in Nederland
moet ge wel haast in militaire termen kenschetsen - gaandeweg ingezien, doch de
mentaliteit is daarmede niet gewijzigd. Want ook ons offensief - men vergeve ons 't
krijgshaftige, maar 't is hier toch juist - ook ons offensief is even luid van gerucht;
de waakhond blijft bassen om de zielen te bekeeren. Er ontbreekt aan ons katholiek
leven een besef der groote, ook apostolische waarde, van de stille en eenvoudige
dingen; wij letten te weinig op de zeer subtiele vertakkingen in het cultureele en het
zieleleven eener natie; wij schenken geen aandacht aan de imponderabilia, de
onweegbare en niet na te cijferen impulsen en invloeden in het volksleven, die
tenslotte dit volksleven meer beïnvloeden dan veel, wat zich zoo pompeus aandient
en zoo de zware stappen doet dreunen in de gangen van den tijd. Er staan aan de
poorten der emancipatie van katholiek Nederland twee namen - of liever: er
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moesten twee namen staan. De naam van Schaepman en de naam van Thym. Doch
terwijl we in den naam van Schaepman een wetenschappelijk-propagandistische
stichting in het leven willen roepen - en we werken er van ganscher harte aan mede;
moest de uitgave der verzamelde werken van Thijm wegens gebrek aan belangstelling
worden gestaakt...... Terwijl we toch eens de vraag moeten stellen, of het katholieke
Nederland niet evenzeer zou zijn gebaat met het beïnvloeden van het nationale
beschavingsleven door de katholieke cultuur, als door de politieke machtsvorming
door Schaepman? Vele jaren van ‘Christelijke politiek’ hebben de ontwikkeling van
een ruig paganisme in ons volksleven niet kunnen keeren. Wij moeten niet zoo prat
gaan op het behoud van Schaepman's erfdeel, terwijl wij het erfdeel van Thijm
begroeven in de vaderlandsche klei, die we nog wat aanstampten met de klompen
onzer botheid. Doch de geest dringt en wringt zelfs door de vaderlandsche klei, echter
het logge en vakerige van een leven zonder natuurlijke hoogtetoppen hangt nog als
een klomp lood aan de voeten, nu ook het Nederlandsche katholicisme is aangeland
bij een keerpunt zijner historie, en de wegwijzer van politiek naar cultuur wijst.
*

**

Wij zouden niet rechtvaardig zijn tegenover de levenden, en zeker niet tegenover de
dooden, wanneer we ook niet op de keerzijde wezen. Er is een schoone beslotenheid,
een schoone intimiteit, met een zilverglans als op werk van den Delftschen Vermeer,
in dit oude katholieke leven, waar 't na al de gepaste vermaningen te hebben
aangehoord, schuchter het huis opzoekt, met het blonde licht achter de vensters en
de luiken. Er hangt een geur over dat stille katholieke leven, als opstijgt uit vergeelde
bladen van een oud gebedenboek. Dit leven is zoo eerbiedig en waardig, klein en
saamgetrokken onder den lichtkring der huiselijke lamp, doch met een kern van
gouden licht, de stilte toeft hier als op de stukken der primitieven. Zonder aandeel
aan het cultureele leven der natie, tevreden met het nauwlijks ontleedde besef vreemde
eenden te zijn in de vaderlandsche bijt, werd hier een erfdeel van trouw bewaard en
ongeschonden overgeleverd aan de nieuwe tijden en de nieuwe geslachten. Ons gemis
aan inzicht in de waarde der stille en eenvoudige dingen, ons tekort in de schatting
der imponderabilia, doet ons hier weer voorbijzien, hoe ook voor onze politieke
emancipatie de stille uren onzer geschiedenis van zoo groote beteekenis waren.
Schaepman vond een volk
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van een monumentale behoefte aan trouw, en hij was een virtuoos in de kunst om
zulk een volk aan zich te verbinden. Daarom is zijn heengaan iets onherstelbaars
geweest, de trouw van ons volk dwaalt sedertdien, verbrokkelt zich over personen
van kleiner dimensies, dit volk is te menschelijk om bevredigd te kunnen worden
door trouw aan iets, dat alleen door menschen gewrocht en gesticht is, maar niet al
het formidabele, barokke, gistende van een groot menschenleven vertoonen kan,
althans niet iederen dag: een politieke partij...... Doch het trouwhartige in onzen aard
is gebleven. We vliegen op als er naar ons gewezen wordt, doch voor een goed
woordje van de overzijde zijn we dankbaar als kinderen. De grondtoon dier gesteltenis
is de liefde voor een groot goed: krampachtig verdedigd, wanneer men 't bedreigd
acht; en dankbar jegens allen die 't een vriendelijk woord schenken. De Nederlandsche
katholieken behouden zoo iets jongs: hunne liefde is als van knaap en meisje in een
Meischen morgenstond, roerend-stuntelig, aangrijpend-bizar. En wij zijn ook jong,
als volksgroep en in de nationale cultuur: flink uit de kluiten gewassen, maar wat
slungelig in het eerste besef der gewonnen kracht, die niet zonder onbeholpenheid
wordt gebruikt. Wij groeien nog, en moeten veel van de jeugd niet zonder weemoed
achterlaten. In de beweging om het leekenapostolaat vooral groeien we naar het
volwassen-zijn, naast de trouwhartige en kinderlijke vreugde - zoo écht, zoo roerend
écht - om een optelsom van gewonnen zieltjes, komt hier dat stoere, bronzen besef
van de ontzaglijke uitgestrektheid onzer taak: de kerstening eener heidensche massa,
zwaarder belast dan Dajak of Kaja-kaja met een schandaal-revue van vooroordeelen
en de prediking van het dogma van de Rots der Eeuwen, aan een versplinterde
intellectueele ‘upper ten’, wier subjectivisme verbijsterend is toegespitst.
*

**

Geldt deze vluchtige schets - uiteraard kan 't niet meer zijn - voor heel het katholieke
leven, zoowel boven als beneden den Moerdijk? De Noorderling Gerard Knuvelder,
die een Brabander werd uit eigen verkiezing, schrijft in dit tijdschrift meer in 't
bijzonder over het Zuiden en de Zuiderlingen, en we willen geen strooptocht
ondernemen op zijn jachtgebied. Doch wij gelooven, dat verschijnselen als de door
ons geschetste, parallel loopen in Noord en Zuid, zij 't met tal van nuanceeringen.
Het polemische en paedagogische karakter is hier en ginds
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gelijk; ook daar die stil-zonnige beslotenheid eertijds zonder aandeel in het cultureele
leven der natie, ook daar de trouwhartigheid en het kinderlijke, het bizar-jeugdige
in veel verschijnselen van het katholieke leven. Doch er is, bij alle overeenkomst,
ook kenmerkend verschil, en dit verschil vinden wij vooral in het ontbreken, in het
Zuiden, van protestantsche en puriteinsche invloeden op de mentaliteit van het
katholieke volksleven. ‘Im täglichen Verkehr wird ein dogmatischer Unterschied ja
viel weniger stark empfunden als der Akzent, den einer seinen Erlebnissen gibt’...
zegt Hermann Bahr terecht. Dit ‘accent’ nu is in het volksleven in het Noorden een
protestantsch accent, en den invloed van dit ‘accent’ hebben ook de katholieken
ondergaan. Merkwaardig, hoe bij het paedagogisch karakter van het Nederlandsche
katholicisme tegen alles-en-nog-wat wordt gewaarschuwd, tot zelfs tegen allerlei
‘Spielereien’ in het volksleven toe - wanneer voetballers een mascotte bezitten, staan
aanstonds paters overeind om te waarschuwen tegen heidensche invloeden! - maar
nooit een vinger wordt opgestoken tegen protestantsche invloeden op dit deeltje van
den aardbol, waar bijna nergens het levensaccent zóó sterk protestant is als in
Nederland boven den Moerdijk. Want of we 't willen weten of niet: we hebben het
Zuiden noodig; zonder dit Zuiden ware de Nederlandsche natie van protestantsch
karakter. De nauwe politieke samenwerking heeft dit protestantsch ‘accent’ waarlijk
niet verzwakt; integendeel, de verbreiding van protestantsche pseudo-ideeën en
flarden-van-ideeën onder ons was zeker heel wat sterker dan de beïnvloeding van
het politiek protestantisme door het katholicisme. Van dit laatste is althans geen
spoor te ontdekken. Dat jongere katholieken in het Noorden wel eens vreezen voor
een ‘Christelijke politiek’, die men hoopt te winnen uit een smeltpot der confessies,
is begrijpelijk; evenals dat in het Zuiden de politieke samenwerking gemoedelijker
wordt opgevat: want daar wordt het volksleven door die samenwerking niet beïnvloed.
Doch hoe dit ook zij: dit alles valt onder de nuances; het algemeene aspect van het
katholicisme boven en beneden den Moerdijk verandert er niet door. Dit algemeene
aspect is strijdbaar tot in de polemische overdrijvingen en onhebbelijkheden;
paedagogisch, tenslotte meer aandringend op het verwijderen van gevaren en
gevaartjes, dan op de vorming der katholieke persoonlijkheid, die de onvermijdelijke
gevaren, onafscheidelijk van het leven zelf, weet te overwinnen; argwanend tegenover
al wat vreemd is of vreemd schijnt aan de katholieke volkspsyche; argeloos in het
onstuimig binnenhalen van iedere vriendelijkheid, argeloos ook tegenover alles,
waarmede het volksleven geen pijnlijke
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of streelende aanrakingspunten ziet of gevoelt, waardoor de nietszeggende neutraliteit
wederom in den vorm van het onschadelijke het katholieke leven wordt binnengeleid,
soms door eerwaarde heeren aan het volk gepresenteerd en onder het gebeier van
pastorieklokken binnengehaald.
*

**

Het probleem der verhouding van Kerk en cultuur blijft nijpend allerwegen; 't is
merkwaardig, hoe wij 't ontdekken in de missielanden, en soms niet schijnen te
ontwaren bij allerlei vooralsnog speculatieve beschouwingen over de hernieuwde
kerstening van Europa. Volgens sommigen, die zich vermeien in het naarstig optellen
van verkiezingscijfers, hebben we in Nederland de hernieuwde kerstening niet van
noode: wij kunnen voortbouwen op de Christelijke grondslagen van ons volksleven.
Anderen echter, niet tevreden met het nastamelen eener protestantsche phrase, door
ons ontijdig geannexeerd, zien bij hunne vooralsnog speculatieve beschouwingen
over de mogelijkheid eener katholiseering van Nederland, niet voorbij, hoe als een
Amersfoortsche kei de wanverhouding tusschen katholicisme en nationale cultuur
dwars over den weg naar die mogelijkheid ligt. Want de door ons geschetste
mentaliteit van het katholieke volksdeel maakt 't wel bijzonder moeilijk, laten we
maar zeggen wanhopig-moeilijk, om toenadering te brengen tusschen dit volksdeel
en de nationale cultuur, vooral in hare fijnere vertakkingen, met name in de kunst.
Hier heerscht de argwaan welig: in laatste instantie vreest de Nederlandsche katholiek
van de kunst, en van de literatuur, een opnieuw samenrotten van allerlei vijandelijke
machten, die alleen boeken uitgeven om 't ‘heilig geloof’ te bestoken (hij ziet niet
in, hoe 't meerendeel onzer publicisten nog niet eens toe zijn aan eenige waardeering,
zij 't critisch en afwijzend, van het katholicisme). En die argwaan slaat dan plots over
tot soms uitbundige argeloosheid, waar alle muziek vrijwel als ‘neutraal’ terrein
wordt aanvaard (ofschoon juist bij muziek, langs allerlei haast onnaspeurbare wegen,
de weekstreelende, geraffineerde sensueele beïnvloeding 't sterkst kan zijn), terwijl
onschadelijke ontspanningslectuur jubelend wordt binnengehaald, wanneer de
tyrannieke aantrekkingskracht der sexen maar niet verder gaat dan een verholen kusje
en de Naam van God fungeert als uitroepteeken in moeilijke omstandigheden.
Om in katholiek Nederland te trachten belangstelling te wekken voor cultureele
verschijnselen, met name voor de literatuur, moet men eigenlijk
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beginnen met het polemische en paedagogische standpunt van de groote hoop over
te nemen. Belangstelling voor kunst en literatuur zal misschien ietwat kunnen
toenemen, nu zelfs politici schijnen te hebben bespeurd, dat het communisme nog
iets anders is dan een stelletje politieke partijen, die als de vechtende honden, die
Bereisde Roel zag in een kleine Poolsche stad, niets anders dan de staarten zullen
overlaten. Wanneer de polemische katholieke Nederlanders bespeuren, dat 't toch
eigenlijk niet aangaat om de boekenmarkt en de tooneelmarkt over te laten aan
anderen, maar dat we daarentegen, al blazend en schermutselend, ook op die terreinen
ons een weg moeten bevechten, dan ware er misschien wat meer belangstelling
gewekt. Cultuur en leven echter, in alle wederzijdsche invloeden en spanningen,
vormen een groeiproces: een roos bot niet eerder uit door pistoolschoten, en het
viooltje schiet niet fleuriger en vlotter uit den grond, wegens de klewang-wettende
strijdzangen, die een organisatie aanheft. Ook de emancipatie kan echter bij bochten
gaan, en de Nederlandsche katholiek wil misschien een eigen Nederlandsche literatuur,
omdat anders de vermaledeide rooden er een krijgen. Doch eenmaal in een hoeksken
met een boeksken, kan de ziel zich openen voor de trillende al-menschelijke stem,
die fluistert tot de zielen in het nauwste natuurlijke contact. Misschien dat ook langs
den paedagogischen weg langzamerhand afstanden worden overbrugd, want de
waarheid begint toch wel te dagen, dat de natuurlijke vervolmaking onzer
persoonlijkheid in het cultuurleven niet straffeloos zóó kan worden verwaarloosd en
veronachtzaamd, als wij lange jaren deden. Er zijn nog voorbeelden te over in
Nederland van vromen levenswandel, van een uiterlijk stug maar toch innerlijk warm
nauwgezet vervullen der godsdienstplichten, terwijl het leven daarnaast zoo
plomp-verloren materieel blijft, zonder eenige natuurlijke geestelijke verheffing,
zonder eenige behoefte dan nu en dan wat net, maar grof vermaak. Doch wij meenen
goed waar te nemen, wanneer hier het gecompliceerde van den menschelijken aard,
waarin alle strevingen dooreenvlechten, zich gelden doet, zoodat het grove en
materieele in het alledaagsche tenslotte belemmerend werkt op de ontplooiïng der
strevingen in het bovennatuurlijke. Een afkeer en tegenzin in iedere natuurlijke
geestelijke ontwikkeling, of ook maar een verwaarloozen dier ontwikkeling, zet de
deur op een kier voor de overwoekering van het zinnelijke. Onze vrees voor de
gevaren, die uit een door ons a priori als vijandig beschouwde nationale cultuur
zouden voortvloeien, heeft ons wellicht te blind gemaakt voor de gevaren, die ‘ein
totes, verrohtes Volk’ zonder eigen-verworven cultuurleven medebrengt voor
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het godsdienstig leven. Zóó erg is 't natuurlijk niet, maar de onverschilligheid en
zelfgenoegzaamheid, waarmede ook in hooge regionen van ons katholiek leven het
cultureele probleem... vergeten wordt, is een paedagogische doodzonde - wanneer
we nu alleen maar bij de paedagogie willen blijven. En nu willen we niet heel het
cultuurleven opslokken voor de kunst - stelt u gerust, ook vendelzwaaien is echte
volkscultuur - maar het luchtige, en toch zoo waarschuwende woord van Gerard
Brom: ‘de teere plek in den mensch is het schoonheidsgevoel, dat langs zinnen en
zenuwen onze ziel beweegt’, worde niet vergeten. Al is heel de paedagogische
waardeering van kunst en literatuur een zijweg - maar onze emancipatie kan over
zijwegen gaan - voor het groote probleem der verhouding van kerk en cultuur, van
het Nederlandsche katholicisme en het nationale cultuurleven.
*

**

Ook met de cijfers en de jaartallen zou kunnen worden vastgesteld, dat de vernieuwde
bloei van het Nederlandsch katholicisme in deze eeuw samenvalt met de stugge
getrouwheid, waarmede hier de voorschriften en opwekkingen tot vernieuwing van
eucharistisch leven uit het Rome van Pius X werden gevolgd. En de jonge cultureele
beweging onder de jonge katholieken, zich thans vooral uitende in kunst en literatuur,
is aan dezelfde bronnen ontsproten. Wanneer ondanks alle moeilijkheden, in
Nederland een katholiek cultureel leven en eene katholieke literatuur ontstaat, niet
meer te scheiden van de ontwikkeling der nationale cultuur, dan is dit evenzeer
afgebeden, en zoo is de hoogste gemeenschap met ons goede, stille, biddende volk
bereikt, ook waar alle natuurlijke verbindingswegen afgesloten blijven. Wij weten
niet, of dit besef onder de ‘happy few’, die aan het katholiek cultureel leven arbeiden,
wel zoo sterk is als we zouden wenschen. Het streven naar een zuiverheid in artistiek
leven, die alle voorbarige en ongewenschte populariteit uitsluit, moet niet worden
verward met de manie van den Noord-Nederlander voor de eenzaamheid, die ook
het letterkundig sectewezen in stand houdt. Amper sterk genoeg om een tafelronde
te vormen, kennen de jonge katholieke literatoren van Nederland reeds groepen. De
groepen zijn er al, de verschillen eigenlijk nog niet, tenminste nog niet zóó, dat ze
met eenige kans op succès kunnen worden geformuleerd - zoodat we dikwijls niet
weten, of groepvorming sectarisme of zelfverwezenlijking beduidt.
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Doch verdraagt mij, indien de liefde tot de jongere katholieke cultuurbeweging in
Nederland zelfs de hebbelijkheden omvat. Ware dit een uitvoeriger opstel over de
katholieke cultuurbeweging in Nederland, dan zou de stelling mogen worden opgezet,
dat iedere cultuurstrooming hier zich allereerst picturaal en architecturaal uit. En dan
zouden we gevoeglijk verder kunnen beweren, dat het beste proza onder de katholieke
jongeren wordt gevonden bij de critische beschouwingen over beeldende kunst van
Jan Engelman. Hier wordt ook spoedig de jonge cultureele beweging van weidscher
vleugelslag, aanraking met de kerkelijke beeldende kunst voert ons in het hart van
het katholieke leven. Het plastische zien van Jan Engelman wordt door hem vertolkt
in een Nederlandsch van zoo ongemeen coloriet, dat de grenzen van het beeldende
en het beschrijvende schijnen te vervagen. Er is in het werk van Jan Engelman een
bittere ernst, meedoogenloos voor al onze tekorten, een critische scherpte, die mildere
naturen afschrikken kan, doch begrijpelijk is voor hem, die weet hoe de kanker der
verwaarloozing het ontleedmes vraagt. Betreuren doen wij 't alleen, dat de dichter
Jan Engelman, die een speelschen en volkschen toon kon aanslaan, thans in de poëzie
meer de subtiele verwikkelingen der ziel, waarover hij mijmert en napeinst, vertolkt,
alsof het scherp-gewette critisch vernuft onbewust een palliatief zoekt in de meer
ordelooze subjectieve mijmeringen, waarin Jan Engelman meer de ontroeringen
ondergaat, dan ze temt in den altoos hevig-bewogen maatgang van zijn vers. Naast
hem is Anton van Duinkerken een zeer bijzondere figuur. Hij heeft het hoofd vol
van een Dickensachtig golvende wereld, bewoond door het volk van Brabant; hij
heeft van het volk alle opgetogenheid mee, het goed-lachsche en de kinderlijke tranen,
in zijn verzen is de sonore klank van optochten en processies, zijn proza heeft het
vloeiende van den schrijver, wiens verbeeldingen lichtvoetiger zijn dan het puntje
van een gauwe pen. Naast hem Albert Kuyle, Breëro in een notedop in de Stille
Zuidzee, verzen neurieënd in een Utrechtsche kamer, speelsch en luimig, een
Hollandsche musch soms en een paradijsvogel, die met zijn fluiten alle geleerde
baretten, alle pruiken en alle reputaties wegblazen kan. Gezond en struisch en vol
overmoed, de oogen als klaar water, reizend naar Marokko met pijp en tandenborstel,
en weer terug om boeken te verkoopen in Sneek en Roozendaal, in Den Helder en
Venlo. Om dan plotseling te verdwijnen, tot het gerucht gaat dat hij ‘short storys’
zit te schrijven in Lugano. Hoe is 't mogelijk, dat in één Nederland ook Gerard
Knuvelder leeft, deze verbetene, koppige, weerbarstige natuur, die Brabander werd
uit vrije
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verkiezing, een proza schrijft, scherp en bijtend als zout, doch misschien méér dan
eenig ander, den samenhang ziet van allerlei verschijnselen, waakhond voor allerlei
gevaren, die de tanden opeenklemt om in de trillende mondhoeken niet te doen
bespeuren van een groote liefde? En Lou Lichtveld, de Surinamer, wonend in Abcoude
midden in het Hollandsche polderland, weiden en nevels en blinkend water, denkend
aan Mozart en vreemde Indische verhalen, alle boeken kennende en alle schuilhoeken
van bijkans alle talen, melancholie van een bedroefd volk en de vroolijkheid om alle
dingen ineen, toch zoo veilig in de wereld -; God houdt de ketens vast van alle
grommende dieren...... En wanneer wij enkelen onder de levenden herdenken, dan
gaan de gedachten ook uit naar den doode, die de grootste en diepste onder ons was:
Gerard Bruning. Zijn naam heeft reeds een legendarischen klank verworven, want
hij is meer voor ons dan een vroeg-gestorven verwachting. Hij is onze rechtvaardiging.
Hij getuigt van de diepe christen waarachtigheid dezer weerbarstige en nukkige
generatie; hij, die te leven en te sterven wist, en den dood oprecht in de oogen zag
als een goeden en trouwen laatsten gezel. Dit sterven was de opgang van een Christen,
die uitging of hij sliep in Gods open Arm.
** *

De problemen der jonge katholieke kunst, en vooral der jonge katholieke literatuur,
zijn tenslotte, zij 't langs een omweg, de problemen weer van het katholieke leven
in Nederland. De verhouding dier jonge katholieke kunst tot het heden wordt - of
moeten wij reeds schrijven: werd? - door sommigen bezien in dezen trant, dat er in
't geheel geen verhouding moest zijn: en zoo kwam, in anderen vorm, weer het
isolement terug, vèr van de nationale cultuur, bron immers van vijandschappen en
samenzweringen. Onder de romantische inbeelding, dat een katholieke kunst van
volstrekte zuiverheid en innige helderheid zou ontstaan - de omschrijving der
verwachtingen was uiteraard wat vaag - waartoe we ons verre dienden te houden van
alle cultureele verschijnselen op heden: ‘Untergang des Abendlandes’ en anders
niets. Het onttrekken aan het heden bleek niet zoo gemakkelijk, het abstraheeren
werd onvruchtbaarheid, zooals alle katholieke strevingen, die den weg naar het heden
niet of moeilijk kunnen vinden, gevaar loopen te verzanden. Waar het heden een
grondslag kan zijn voor ons handelen, zullen we 't nooit kunnen versmaden als
werkmateriaal, en wie in het heden niet leven wil, bereikt
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ondanks al zijne pogingen, nooit het gouden morgen. Ernstiger is het innerlijke
probleem: de jonge katholieke kunst en literatuur blijven een vreemd element in het
katholieke leven. Dat er in de of-fi-ci-ee-le katholieke wereld zijn, verpolitiekt en
zelfgenoegzaam, die haar bestaan niet eens kennen, ligt eigenlijk in den aard der
dingen. Doch er is een eenzaamheid, die pijn doet: ook onze herleving hier is
afgebroken door de kleinen en stunteligen, met hun Rozenkrans en ontblood hoofd
achter in de kerken, en wij kunnen ze niets nog terugschenken. Doch: wij strijden
ook voor hen, al zal deze generatie van het katholieke volk 't niet bespeuren, en
misschien volgende generaties evenmin...... Wij strijden ook voor hen, want de
samenstemming van bovennatuurlijke verheffing en natuurlijken cultureelen opbloei
onder de katholieken van Nederland is noodig als brood, óók voor onze innerlijke
versterking, maar vooral voor de verheffing dezer stugge natie, en voor de glorie van
dit geliefde land. De categorie van kleine spotters en plompe betweters, die de buiken
willen doen schudden om onbeholpen en zwaar-drachtige pogingen in katholieke
kunst en literatuur gaan wij zwijgend voorbij, zij zullen al het ongewone blijven
bestrijden, uit de vrees levend in hunne onbewustheid, dat eens het groote er uit zal
worden geboren. Met de dagelijksche pasmunt van het gegrinnik en het sabbelend
gehoon is hunne ijdelheid ruimschoots betaald. Doch aan het volk, het goede en
innige volk, gaan onbeholpen strevingen en het frunniken der ijdelheid voorbij.
Wanneer zullen wij iets kunnen schenken, opdat dit zuivere levensrhythme kloppe
met versterkten en veredelden hartslag?......
*

**

Zij die nog gaarne onder de jeugd verkeeren, doch op een stillen Zondagmorgen
mijmeren over de eerste grijze haren, willen steeds bruggen bouwen. En wanneer de
brug weer ineenstort, dan moeten zij zeer, geduldig zijn. Het vertrouwen blijft, dat
de Geest Gods weeft aan een kleed zonder naad voor de katholieke gemeenschap
dezer lage landen en voor heel dit karige volk, dat God zien wil.
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De Gezondene
door M. Molenaar M.S.C.
In de schemering over de landen, in deze machtloze overgave aan de vroege
nachtwording, vochtig en donker, over de wereld: denk ik aan hem. O de stilstanden
en de bewegingen van zijn wezen in dat vreemd en van ver schreiend en glimlachend
verleden.
Terwijl wij zijn afscheid vreesden, vereerden wij het als iets heilig: het zou
neerkomen over ons allen, hem echter wijdend het allermeest, en diep in hem
neerdalend.
Aanvaard heeft hij die vreemde pijn: hij liet geen deel verloren gaan. De lichtende,
vurige gloed, die hij verwacht had uit het hevig Hart van God, vloeide breed,
langdurig, over hem: hij genoot het geheim van pijn en blijdschap verenigd: hij
scheen zich zelf niet te kennen.
In die dagen de Man in hem zich ophief. Deze zag in de eenvoud van het leven.
verwonderde zich over de spannende kern van vrede, die hij duidelik ervoer, die hij
veilig aanwezig wist, ziende in die eenvoud.
En toen hem alles ontviel, wat hem sinds jaren zo lief was, met hem saamgegroeid
teder, zodat hij zich niet, zonder dat, denken kon:
en toen hij onder de steile zonboog door, voer over de zeeën, eenzaam naar de
onzekerheid, zich wel wetend te zijn aan de weifelende aanvangen van een geheel
onbekende dag:
‘Dit is niet mijn wil geweest’, zo dacht hij: juichte in hem de sterke, heldere moed
van de gezondene.
Hij is mijn stille roem: zijn aanschijn is over mij lichtend: zijn daden worden tot
spreuken in mijn mond: zijn herinnering een stralende kleine schat.
Toch wacht ik niet op het uur van zijn terugkomst: want in de verten, die hem
verbergen, heiligt hij zich.
Groeit hij niet schoner en sterker als wanneer ik hem zag van nabij?
En het is schoon in zijn onzichtbare rijke aanwezigheid te geloven.
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[M. Molenaar]
Heilsoldaat
door M. Molenaar M.S.C.
Dit is 'n alzijdige naderende drang
van geloof, hoop, liefde.
Dit is 'n driftige, dit is 'n verblinde overgaaf
aan 'n onzichtbare kracht alom-tegenwoordig.
O dit onstuimig Bloed- en Kruislied der verloste massa.
Op het van zon en wind glanzend, wuivende marktplein
schettert trombone, tromroffels en rinkelbellen van tamboerijnen,
de vurige kreet van de kruisvaan boven de hoofden.
Heft zich omhoog nu 't bleek, krachtig vrouwfiguur,
signaal tot inkeer binnen de mysteriën
van mens en Heiland: vloek over de wereld,
roem en halleluja den eeuwigen Heiland.
Stort nu de Geest weer neer in vurige tongen?
Berouw mild loutert mensenharten:
'n oude man tast naar het midden voort:
hoort, hoort, hij doet 't spijtig verhaal van z'n ontrouw.
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Pastoor van Ars
door M. Molenaar M.S.C.
Altijd de donkere vloed van zonden, stuwend tegen hem op,
nooit bevrijd uit de benauwenis van die duistere stoel,
uit eindeloze fluistergeluiden,
uit de luisterspanning en die angstige dwang van 't snel,
beslist oordeel: eenzaam op 'n altijd eender smal en klein
gebied tussen God en mens:
O de held, hij had dit lief: op elke morgen vond hij zich blijgezind.
Kwam de nacht op 't krassende ledikant:
de rusteloze rust, de wrede revanche van Satan
en de obsessie van 'n verward zielsgeval,
't loom zich daarvan ontdoen en telkens opnieuw
telkens opnieuw de val
in dezelfde wentelende denk-cirkel:
o het leed van dat oud-koud lijf
dat maar niet slapen kon.
Dat maar niet slapen kon
bij de grimassen van het geometries figuur,
de wegsluipende naaktgedaanten, de bloeiende fruitboom en daarboven: het breed argeloos hoofd
van de domme, stompgebekte krijsvogel,
Deus in adjutorium! wat hielp 'n kruis
in 't duister van dit verdoemde huis.
Geen oogenblik wist hij, hoe groot hij was,
lichtend heerser over de duistere machten
uit de vier luchtgewesten - Ars hun trefpunt -:
en voor de poort des doods kreet hij van angst:
God, wees mij zondaar genadig.+

+ Il confessait en moyenne seize heures par jour. Souvent dix-huit, jamais moins de quinze.
Et cela dura plus de trente ans. (Le Saint Curé d'Ars par Joseph Vianey).
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Enkele herinneringen aan Jacques Maritain
door Pieter van der Meer de Walcheren.
Het is nu meer dan zeventien jaar geleden dat ik bij Léon Bloy, in Januari 1911,
eenige weken voordat ik gedoopt zou worden, Jacques Maritain voor het eerst
ontmoette. Bloy had mij dadelijk reeds bij mijn bezoek, toen ik hem om raad kwam
vragen en mij bij een priester te brengen, gesproken met kinderlijken trots en liefde
van zijn petekinderen Jacques en Raïssa Maritain. - ‘In “L'Invendable” (het vierde
deel van zijn dagboek) heb ik dat mirakuleus schoone avontuur verteld’, zeide hij
mij. En ik herlas wat Léon Bloy geschreven had over de schuchtere, wonderbare
komst van twee wezens, een jonge man en zijn jonge vrouw, in Juni 1905. - ‘Zijt gij
het, Sint Barnabas, die mij deze zielen zendt? Geheimzinnige verwantschap tusschen
dien Apostel en mij. Ik verwonderde mij reeds, sedert den 11den, zijn feestdag, dat
ik zijn hand niet gevoeld had, evenals de andere jaren. Twee wezens, een jonge man
en zijn jonge vrouw (die ons weldra als Paradijs-buren zijn geworden) bieden zich
plotseling aan om vrienden van ons te worden, met den uitgesproken wensch zich
nuttig te maken.’ - En een maand later, op den 25en Juli, schrijft Bloy in zijn dagboek:
‘Welk een bovennatuurlijk avontuur, welk een zegen voor ons, die twee vrienden,
ons gezonden op den 20en Juni, en die zich liefdevol nestelen in ons hol! De jonge
man is een dier idealisten, die God niet kennen, die zich bij de haren of bij de beenen
laten sleepen in de trap van het Licht. De jonge vrouw is een heel kleine Russische
Jodin. Zij doet mij denken aan 'n lelietje-van-dalen, dat zijn stengel neerbuigt onder
een te zware zonnestraal. En in dit lieve en zoo brooze wezen woont een ziel, in staat
eiken te doen knielen. De scherpte van haar verstand verblufte mij van het eerste
oogenblik af. Aan Jeanne (Bloy's vrouw), die zeide dat zij in haar, Raïssa, christelijke
gevoelens vond, heeft zij geantwoord: “Het is zeker omdat wij christenen zijn, dat
wij uw man zoo liefhebben.” - Lieve, kleine Samaritaansche, die medelijden hebt
gehad met den gehavenden reiziger, wees op uw beurt genezen door dien anderen
Reiziger dien uw voorvaderen gekruisigd hebben.’
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Op den 29en Augustus van datzelfde jaar, - en in dien korten tijd is de vriendschap
tusschen die edele wezens nog gestadig inniger geworden - herlas ik Bloy's
aanteekening: ‘Ik zou niet weten hoe te zeggen wat we voor elkaar voelen. Deze tijd
is voor ons, uit het oogpunt van vriendschap, hetgeen de Handelingen der Apostelen
zijn voor het Christendom.’
Jacques noch Raïssa denken er reeds over katholiek te worden. Zij hebben wel
‘Le salut par les Juifs’, dat diepe en sublieme boek van Bloy gelezen. Maar zij zoeken
nog.
......‘Je zoekt, zeg je,’ schrijft Léon Bloy in een brief aan Jacques, - ‘O professor
in de wijsbegeerte, o Cartesiaan! Jij meent met Malebranche dat men naar de waarheid
moet zoeken! Jij meent, dat het menschelijk vernuft iets vermag! Jij meent - 't komt
op het zelfde neer - dat met een zekere mate van ijver, een persoon, die zwarte oogen
heeft, ze zou kunnen veranderen in groene oogen met gouden glinsteringen! Je zult
er ten slotte toe komen om in te zien, dat je slechts vindt, wanneer je heel nederig
het opgegeven hebt nog te zoeken hetgeen je daar vlakbij voor het grijpen hadt,
zonder het te weten. Wat mij betreft, ik verklaar ronduit, dat ik nooit iets gezocht
noch gevonden heb, tenzij men het een vondst wil noemen, dat je blindweg tegen
een dorpel stoot en plat voorover het lichtende Huis binnen valt. Je geestdrift voor
“Le salut par les Juifs” is een inleidend mirakel. Er zullen er nog andere gebeuren.’
En den 5en April 1906 noteert Bloy: ‘Het wonder is volbracht. Jacques en Raïssa
vragen den doop! 't Is groot feest in onze harten.’ In Juni daaropvolgend, op den
feestdag van Sint Barnabas, heeft de plechtigheid plaats: ‘Afzwering van Jacques,
zijn doop; de doop van zijn jonge vrouw Raïssa en de huwelijksinzegening. De doop
ook van Vera, zuster van Raïssa. En ik ben de peter van deze drie door God beminde
wezens, die ik veroverd heb met mijn boeken en die mij, verleden jaar, gezonden
werden door den zelfden grooten heer van het Paradijs, Sint Barnabas, mijn
beschermer. ‘Het is heden een dier dagen die den duur van het eeuwig leven hebben.’
*

**

Ik herkende Jacques Maritain, toen ik hem zag, op dien verren middag, in het atelier,
de werkkamer van Bloy, in het bouwvallige paviljoen, dat onze oude peter toen
bewoonde met zijn gezin, bovenop Mon-
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martre, achter de Sacré-Coeur. Het was of mij een oudere broer gegeven werd. Hij
wist, dat ik een jaar lang geregeld de diensten had bijgewoond in de kapel van de
Benedictinessen van de rue Monsieur. En hij begon mij te spreken van de
Benedictijnen, van de liturgie, over Solesmes. O niet als een doceerende leeraar,
maar met die zoekende, liefdevolle, aandacht voor wat den ander boeide en ganschelijk
vervulde, met die schuchtere zachtheid, die hem eigen is en waarmee hij een ieder
tegemoet treedt die tot hem komt. Hij was toen nog niet de beroemde thomist, en
zijn teederheid had nog niet die stellige, milde en onverzettelijke kracht welke hij
winnen zou door jaren van studie en gebed. Hij was toen acht en twintig, droeg lang
haar en een losse das en keek je aan met zijn hart (wat hij nog altijd doet). Ietwat
gebogen van schouders, het hoofd even schuin, lichamelijk niet sterk, leek hij een
zwakke natuur. Ik moest aan een offerlam denken. Ik wist nog niet - hij zelf ook niet!
- tot welk een kracht die bedeesdheid eenmaal zou uitgroeien, wanneer de hartstocht
en de liefde voor de waarheid hem aangegrepen zou hebben.
Wij wandelden dien eersten middag samen in den kleinen donkeren tuin van Bloy's
woning. Wij hadden elkander dadelijk gevonden. En ik herinner mij nog zijn oogen
en zijn glimlach, die liefde geven en waarmee hij mij aankeek en waarmee hij nog
altijd iedereen aankijkt, in wien hij maar de geringste beweging naar de waarheid
voelt.
Zooals Bloy en zijn vrouw ons, nieuw-gekomenen, opnamen in hun leven als hun
kinderen en als hun vrienden, zoo werden wij ook door de Maritains ontvangen, door
Jacques en zijn vrouw. Want ik moet het zeggen, het is geen geheim: den jongen
man van 17 jaar geleden kan ik in mijn dankbare herinnering, - zoo ontzaglijk veel
in mijn geestelijke ontwikkeling heb ik hem te danken - niet scheiden van zijn jonge
vrouw, evenmin als dat nù ook mogelijk is. Samen hebben zij gezocht; samen hebben
zij ‘Le catéchisme spirituel’ van Père Surin gelezen en bestudeerd; samen lazen zij
de boeken van Léon Bloy en de heiligenlevens. Samen hebben zij het thomisme
ontvangen en verwerkt. Herinnert u maar ‘Kunst en scholastiek’. Samen schreven
zij dat kostelijk boekje ‘De la vie d'oraison’. Want meent toch vooral niet dat deze
scholastische wijsgeer een denkmachien is, een kille haarkloover, en een dorre
professor met gewichtige allures en ongenaakbare hoogheid.
Jacques Maritain is in de allereerste plaats een man van gebed. En ge hebt maar
even met hem te zijn, om te voelen, dat heel zijn kracht de overvloed is van het
innerlijk leven.
Ik persoonlijk heb dat eerst eenige jaren later bespeurd. Want in
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den beginne was ik een beetje schuw voor al die philosofie. Wat wist ik van St.
Thomas? Niets. Zelfs in de geschiedenis der wijsbegeerte, zooals die door de
professoren aan onze officiëele Hollandsche universiteiten gedoceerd werd in mijn
tijd (het zal nu nog wel hetzelfde zijn), werd St. Thomas totaal genegeerd, sprong
het college, van Plotinus ineens naar Descartes over, want in de Middeleeuwen
bestond er geen andere wijsbegeerte dan een minderwaardige ‘ancilla Theologiae’!
Jacques Maritain heeft mij Thomas leeren lezen. Het was in het tweede jaar van
den oorlog, in den zomer van 1915, dat hij mij voor het eerst sprak van een zekeren
Père Pègues, een Dominicaan, die een (‘Commentaire français littéral de la Somme
théologique de Saint Thomas d'Aquin’ aan het uitgeven was!
We waren heel veel samen in die jaren. Maandenlang woonden we, de Maritains
en wij, in de buurt van Parijs, en later in 1918, tijdens de dreigende opmarsch der
Duitschers, in de pastorie van een klein dorp in het Sarthe-departement, waar wij
dan het strenge werken, des Zondags onderbraken met zeer onwijsgeerige ‘charades’,
waarbij de thomist Maritain de allerdwaaste hoofdrollen vervulde tot uitbundig
vermaak van den pastoor en de andere vrienden en familie-toeschouwers!
En ik las onderwijl Père Pègues' commentaar, en als ik er niet uit kwam, dan hielp
hij mij en gaf een commentaar op den commentaar met eindeloos geduld. Maar méér
nog gaf hij mij. Hij leerde mij priesters, monniken kennen, die niet bang zijn om de
zielen uitsluitend naar God te richten en ze waarachtig te leeren bidden.
Door hem ken ik ook de St. Paulus-abdij van Oosterhout, en wat deze voor
beteekenis in mijn, in ons leven heeft gehad en steeds zal hebben, kan ik moeilijk
zeggen.
Dat heb ik alles te danken aan Jacques Maritain. En hoevele andere, ontelbare
zielen heeft hij niet geholpen op diezelfde liefdevolle wijze, in eigen omgeving door
zijn onmiddellijk contact, en in wijderen, zeer wijden kring door de geniale macht
van zijn boeken.
En toen is hij bekend geworden, deze eenvoudige, zeer nederige man, die nooit
invloed gezocht heeft, geen eerzucht kent, en maar stil voor zich heen gewerkt heeft
uit den overvloed van zijn gebed. Ik ken in de wereld nauwelijks iemand anders in
wien een zoo volkomen evenwicht bloeit - en dit is toch niet zeldzaam in de landen
van katholieke latijnsche cultuur - van rede en gevoel, van verstand en hart.
En weet ge hoe deze geniale mensch, van wien nu een zoo diepe invloed en gezag
uitgaat over wijsgeeren en priesters, over dichters en
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geleerden, over monniken en modernste kunstenaars; die dingen heeft geschreven
over de tegenwoordige maatschappelijke toestanden die meer bekend moesten zijn
bij onze Katholieke politici, en die, met verlegen bescheidenheid, want zichzelf niets
tellend, en met een onverzettelijke liefde vechtend voor God, wel de grootste en
rijkste en veelzijdigste geest van Europa is (hadden wij maar zoo iemand in Holland!)
- weet ge hoe hij in zijn jonge jaren, toen hij het materieel heel moeilijk had en de
zorg kende voor het dagelijksch brood, zijn kost heeft moeten verdienen?...... Voor
den uitgever Hachette zette hij een ‘Dictionnaire de la vie pratique’ in elkaar: een
handboek waarin je inlichtingen kunt vinden over de manier waarop je de
verschillende soorten vleesch moet snijden; over hangsloten; over de modes enz.
enz.!
Maar er is nooit bitterheid in Maritain geweest. Want hij is niet op zichzelf gekeerd.
Hij wroet niet, hij is niet ‘verscheurd’. Het is alles overwonnen in de diepte. Hij is
er boven uit in de klaarheid der liefde. Helder overziet hij het leven, want hij woont
in het bovennatuurlijke leven, niet met gespannenheid en verbeten wil, maar bloeiend
in vrede en kinderlijken ootmoed, God liefhebbend boven alles en de menschen.
En wat hij zegt van onzen ouden smartelijken peter, dien hij als geen ander
begrepen heeft: ‘Léon Bloy bad met den eenvoud van een klein kind’, moet ook van
Jacques Maritain gezegd worden. En zou daarin de oorzaak niet te vinden zijn van
heel die groote macht welke zijn heldere gedachten, die telkens verschieten openen
op de allerschoonste en diepste geheimen van het geestelijke leven, uitoefenen op
tallooze en onderling zoo verscheiden menschen van nu?
Cocteau had dat ook begrepen, toen hij in zijn brief aan Jacques Maritain schreef:
‘......je zwakheid is een verschrikkelijke kracht, de kracht van een ploeger’......
Ik zie hem duidelijk door al die jaren heen: zooals hij thuis de bezoekers en de
vrienden ontvangt, zooals hij lacht en zwijgend luistert, zooals hij de menschen
aankijkt, zooals hij met sterke stem zijn gedachten voorleest: altijd dezelfde uiterlijke
bedeesdheid, maar met een ziel zoo sterk levend binnenin en toch zoo kinderlijk teer,
met zijn geest alles omvattend als in een fijne, nerveuze hand, en dat alles volbrengend
met een weergalooze liefde die geen mindering kent maar zich zelve verterend brandt
tot bate van ons allen. Zoo ken ik hem van onze eerste gelukkige ontmoeting af.
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[Willem ten Berge]
De Boodschap
door Willem ten Berge.
O, het steeds steiler laaiende morgenrood,
waarin de ziel afreist met de Dood,
en 't lichaam achterlaat in witte schrik de onverhoedsche morgen, als de ontwaakte blik
plots over het hemelsch Hoogland vloeit,
en de ziel, verrukt, tot heerlijkheid ontbloeit
in het eerste, ondiepste licht,
dat afstroomt van Gods Aangezicht dan spreekt zij, de ontvoerde uit donkere schoot:
meld, meld den menschen, gij Dood,
dat ik het onuitsprekelijke heb gehoord:
de Vader sprak het al-omvattend Woord,
en beide zijn vereenigd in de eeuwige Geest,
die Tong en Tongval bindt meld, o Dood, den menschen,
dat een onweerstaanbare vreugde mij overwint.
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Het verholen Lied
door Willem ten Berge.
Ik weet wel, dat ik het nooit voluit zal schrijven,
altijd zal er het onbereikte kustland blijven,
waarheen mijn stameling fluisterend breekt,
want, o, ik ben een mensch die spreekt,
(uit dracht van vreugde en zwaarder verdriet,)
mijn spreken is een menschelijk lied en mocht nog ooit, en hier, de Geest mij vinden,
hoe zal Hij mij de tong ontbinden,
dat ik het overzeesche Land beschrijf,
waarheen ik op de wieling van mijn heimwee drijf?
o neen, ik ben een mensch, menschelijk is mijn lied,
en mocht ik al, na een reize, keeren uit dat hoog gebied,
en tot een weidsch relaas het scherp bevel ontvangen:
mijn woorden zouden als gillende sterren
aan een onmetelijk nachtzwerk hangen maar dit is pijn en sombere kommernis,
dat mijn wildste heimwee diep verborgen is
aan haar, wie 'k aarzeloos schenk
de blinde maat van mijn beminnen;
mijn barre heimwee, dat zich niet laat ontginnen
in der woorden stoutste ontmanteling o woest verdriet, dat ik het schoonste verborgen zing
voor het meisje, dat de ivoorkust van haar tanden
klaterend naar mij openlacht,
wier zwarte haren stroomende pracht
de innigste erbarming biedt:
mijn heimwee is voor haar een diepverholen lied,
een donkere nachtegaal, die eenzaam door de stilte slaat,
in steile nacht, doorschemerd van hemelsche dageraad.
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Schemering
door Willem ten Berge.
Geruischloos regent scheem'ring aan mijn raam
uit duistere avondwolken,
en bluscht den dag mij drenkt de jonge scheem'ring van uw lach,
het eerste regenen van uw donkere minne,
welke als een balsem lenigen mag
de schrille pijn van binnen o, zegening van uw brauwenboog,
o, zegening van uw donker oog
met teere schemering,
o, zegening.
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Vervloekt
door Willem ten Berge.
Vervloekt, de grijze veiligheid der muren,
en 't lauwe vuur, dat aan onz' voeten brandt,
o heiligschennis van de witte hand,
welke het duister van de diepnacht buitensluit vervloekt, voor de naakte ruit,
het ondoordringbare gordijn,
dat het dreigend teeken aan de wand der nacht
- het vuren vonnis van een verborgen macht in haar fluweelen plooien vangt
en roerloos hangt totdat het morgenlicht er schitt'rend door zal slaan,
de springende morgen, waarop wij sterven gaan.
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De Engel in het vleesch(1)
door Jan Engelman.
‘Mais l'art lui-même va spontanément à Dieu. A Dieu non comme fin de
l'homme, non dans la ligne morale. A Dieu comme principe universel de
toute forme et de toute clarté.’
‘L'art d'église, qui fait des objets devant lesquels on prie, se doit d'être
religieux, théologal. Hors ce cas particulier (et éminent), il est bien vrai
que Dieu ne demande pas d'“art religieux” ou d'“art catholique”. L'art qu'il
veut pour lui, c'est l'art. Avec toutes ses dents.’
(MARITAIN)
Deze tentoonstelling wordt gehouden in het ranke licht van een gothische omgang.
Als ik door de vensters kijk zie ik de mastodontische vormen van de Mariakerk, het
prachtige geelgrijze steenblok, rijzen met den grootschen eenvoud van het romaansch
en omvaemend gebaar achter een hof die stilte zamelt. Mijn voeten gaan over de
zerken van vele geslachten. Onder de steenen liggen van hun stoffelijke verschijning
alleen de geraamten: hun geest is rondom niet verschemerd. Zij wederom rusten op
een vroeger getuigenis van menschelijk bestaan: de romeinsche vestingwal, die het
oudst Maastricht beschermde. Zoo stapelt zich beschaving op beschaving - geboorte,
bloei, ontbinding, altijd opnieuw - en waar wij tijd en natuur een prooi betwisten
zullen wij weten, dat de ééne getuigenis zich niet herhaalt. Het werk is sterfelijk, als
wij zelf. Het werk van hen die ons voorgingen is diepe les en bestendig gevaar. Want
zóó zij onze gesteldheid bij de wandeling over dezen heiligen grond, langs deze
dierbare, dierbare schatten van Maastricht - van het kristal waarin de lichtstralen van
de waarachtige voedingsvuren der Nederlandsch-katholieke beschaving samenschieten
en uitbreken -: dat wij bewonderen en ons vrij houden! Dat wij bewonderen in het
aangezicht van een bloei die ons doet schreien van wanhoop, en dat wij bereid zijn
alles op te offeren voor het ééne beeld waaruit opnieuw de vlam slaat.

(1) Geschreven voor den cataloog der tentoonstelling van beeldende kunst in verband met het
Presbyterium, door den Permanenten Tentoonstellingsraad ‘Petra’ gehouden in de omgang
van de O.L. Vrouwekerk te Maastricht, van 26 Mei - 3 Juni mcmxxviii.
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De vlam van een biddende ziel uit het werk van een hand die àlles aanvaardt wat
God's wijsheid zichtbaar voor ons schiep. Maar die het doet met zijn eigen, meest
persoonlijk gebaar: het eenige wat van belang is op het oogenblik dat het wordt
gemaakt.
Als dit beeld gesneden is - vandaag, morgen, over honderd jaar - zal het herkend
worden door weinigen. Het zal wellicht het minst herkend worden door hen die de
leiders zijn. Want de clercen van weleer zijn de materialisten van heden, schuldeloos
naar wij vertrouwen, en als zij de waarheid leeren, - hoe pover het getal van hen die
de wilde en zachte huivering der schoonheid kennen! Hoe vergen wij dat de menigte
haar schoon ontvangt als wij zelf zoo flauw van veneratie zijn?
De katholieke kerkgebouwen? Veelmalen een schande, ten deele uit onverstand,
ten deele uit onmacht, - voor ieder die naïef bedrog en gekunstelde grootspraak van
waarachtigheid onderscheidt.
Er is niet veel veranderd sinds Anna Catharina Emmerich in hare visioenen zag:
‘...velen, die in de wezenlijke tegenwoordigheid van den levenden God in het
allerheiligste Sacrament geloofden, haar aanbaden en ook aan anderen leerden, maar
zichzelf niet veel aan die tegenwoordigheid lieten gelegen liggen: want zij
veronachtzaamden en vergaten het paleis, den troon, het heiligdom, den zetel, de
juweelen van den koning van hemel en aarde, d.w.z. de kerk, het altaar, het tabernakel,
den kelk, de remonstrans en andere heilige vaten; de gewaden, de sieraden, in één
woord, alles, wat tot gebruik of sieraad van het huis des Heeren dient. Nergens
droegen zij zorg voor; alles lag bedolven onder stof of onreinheid en door roest
uitgevreten en werd jaren lang geheel veronachtzaamd; de dienst van den levenden
God werd, zoo al niet inwendig ontheiligd, dan toch minstens uitwendig onteerd. Dit
alles was het gevolg, niet van werkelijke armoede, maar van onverschilligheid,
luiheid, overtollige bezorgdheid voor ijdele en wereldsche beslommeringen, waaraan
men zich overgaf; dikwerf ook waren zij het gevolg van eigenbaat en gebrek aan
innerlijk leven; want ik zag zulke tekortkomingen in kerken, die gegoed, om niet te
zeggen rijk waren; vele andere kerken zag ik, waarin een wereldsche praal en pracht,
zonder welvoegelijkheid, de heerlijke sieraden van vroegere tijden vervangen had,
ten einde de verkwisting, slordigheid en treurigen toestand te verbergen onder het
blanketsel van valsch en ijdel praalvertoon. Het verkeerde voorbeeld van de trotsche
verwaandheid der rijken werd, helaas, al spoedig onverstandig, bij gebrek aan
eenvoud, door de arme kerken nageaapt. Ik kon niet nalaten hierbij
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te denken aan de kerk van ons arm klooster, waar men het schoone, oude altaar,
kunstig in steen gewerkt, vermomd had door een prachtige betimmering van
zoogenaamd gemarmerd hout, iets, dat mij altijd erg gespeten heeft...’
- Hoe heeft, tegenover deze verlaging van het peil en deze wanorde, óns beeld,
óns altaar te zijn? Wij moeten, ook in dit facet van gemeenschappelijk en individueel
leven, de theologische waarheid verdedigen, het is noodig, ik bestrijd het niet. Naarstig
kunnen wij voortgaan met de negativiteit der verkondiging van strenge voorschriften,
het is nuttig, ik betwist het niet. Wij kunnen bevorderen den aankweek van een kunst
die niemand ergert en niemand verrukt, het is beter dan de schande der fabriekmatige
wandaad, ik geef het toe. Maar wij maken met al deze dingen het goddelijk toeval
van de geboorte des magiërs niet die de steenen doet zingen als hij zijn harp op de
steenen zet. De geest waait waar hij wil en soms waait de geest waar gij, die de orde
verdedigt, slechts wanorde ziet, en niet het geheime licht dat langzaam, langzaam
de duisternis verdringt. Het rijk der kunst is een rijk van licht en donker en het licht
zal niet uitstralen als alle menschelijke kwaal niet in werkelijkheid, of in mogelijkheid,
is doorleden. Hoog en zalig over het land der kathedralen heen bloeit de glimlach
van den Reimschen engel, maar in lange ketens verdringen zich onder de dakgoten
de bultenaars, de melaatschen, de gedrochten, de monsters. De hypocriet verdraagt
ze niet - zij zijn er nochtans.
Schoone kunst zullen wij alleen bezitten als het leven schoon is - schoon,
gespannen, lenig, mannelijk, dapper, wijs en vol in zijn onophoudelijken strijd en
zijn eeuwig drama.
Begraaft hen niet onder het verleden, die uw kunstenaars zijn, en dwingt hen niet in
een harnas van schoolsche voorschriften.
Ik erken als eenige geldige houding tegenover dat, wat op vandaag voor de kerk
gemaakt wordt, - en natuurlijk ook tegenover deze tentoonstelling - de bitterste
ontevredenheid. Ontzaglijk is het niveau gedaald wanneer wij om ons heen zien naar
de getuigen uit vroeger eeuwen. De kunst heeft zich verplaatst, van de bouwhut en
het gewelf naar het atelier en de studeerkamer, en het zijn de met God en wereld
vechtende eenzamen die haar maken. Ik heb de imitatie van dit nooit terug te roepen
verleden niet lief en ik hecht niet aan de ‘monumentale’ scheppingen waarin het
bloed te kil en traag pulseert. Ik geef geen sou voor de bleeke mode eener schimmige
styleering, waaraan de weligheid van het onbe-
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vangen gevoel ontbreekt, en ik wantrouw de architectonische zuiverheid die de goede
vrije voorstelling niet verdraagt. Ik ben óver mijn geduld been met de fakir-achtige
Christussen, die al even weinig als de zeepkleurig-academische natuur, waarheid,
noblesse bezitten. Maar gij zult dit niet verbeteren met de selectie van den
verzamelaar, slechts met liefdevolle aandacht voor de krachten die zich bewegen
naar een voller en meer harmonisch leven.
Ontevredenheid - maar niet zonder hoop. In de zwartste ongerechtigheid en de
zwakste nabootsing bleef een licht leven dat onvergankelijk bleek en hier en daar
begint het te dagen met nieuwen, oorspronkelijken glans over een oud en goed land.
De suggestie der Menschheitsdämmerung wijkt, men zal de technische cultuur weten
te scheiden van een dieper zielsbeschaving. De sterken verdringen de zwakken of
sleepen hen mee. Bidden zij die de geroepenen zijn dan Baudelaire na: ‘Eloignez de
moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde’ - geven zij en de anderen het
jonge gewas voedsel in een groot, ruim, ongeremd leven!
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[Hans van Zijl]
Carnaval
door Hans van Zijl.
De maan hangt boven het zwarte dal
een lachende, dwaze, oranje bal,
laag wapperen de vlaggen;
de nacht is bevracht met lampions.
Jouw lichaam is brons in brokaat
jouw mond een granaat
je bloed is donkere, volle wijn
gegoten in broze schaal,
dwars slaat het licht een gestolde lijn
over jouw gestalte ovaal.
De wind scheurt in raggen
jouw kanten lachen.
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Vers
door Hans van Zijl.
Het witte schip
zeilt tusschen grauwe rotsen.
Zijn nog de bakens van de haven ver?
Hoog aan de hemel staat een stille ster;
de golven klotsen
aan de heup van onbeklimbare klip.
het zwarte wonder wacht in alle hoeken.
waar de bakens van de haven te zoeken?
Misleidt de ster?
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Richtingen in de moderne Nederlandsche bouwkunst
door Willem Maas.
Toen Berlage aan het einde der vorige eeuw zijn beginselen over bouwkunst aan de
verbaasd opschrikkende menigte toeriep, zullen weinigen hebben beseft, wat hij in
die korte formuleeringen voor nieuwe kiemen in den reeds tientallen van jaren
onbewerkt gebleven grond plantte, waarvan hij nog tijdens zijn leven den rijken bloei
zou beleven.
Wat anderen voor de zuivering en bevrijding van de overige kunsten, litteratuur,
muziek en schilderkunst zijn geweest in de tachtiger jaren, was Berlage voor de
architectuur, en het feit dat Berlage een Hollander was, is voor een niet gering gedeelte
de oorzaak, dat de Hollandsche architectuur tot op heden in het middelpunt staat van
de belangstelling van hen, die in bouwen nog iets anders zien dan het hebben van
een gelegenheid om te slapen, te eten en andere dingen te doen waarvoor men beschut
moet zijn tegen de weersinvloeden.
Al meten wij Berlage den vollen maat zijner verdiensten toe, die wellicht grooter
is dan wij U kunnen doen gelooven, het wil niet zeggen dat wij thans nog de
beginselen kunnen huldigen welke hij aan de architectuur ten grondslag heeft gelegd.
Het is niet een kwestie van uiterlijken vorm der bouwkunst die ons van hem scheidt,
het verschil ligt dieper. Zijn beginselen tasten een levensbeschouwing aan die waarde
hecht aan, of minstens het bestaan erkent van waarden, welke geen functie hebben
in zijn theorieën, die consequent, het zij met waardeering geconstateerd, in zijn werk
zijn doorgevoerd.
Laten wij goed onderscheiden.
Al zou Berlage's werk in een zeer onverwachten vorm zijn gegroeid, al zou in de
uiterlijkheid van zijn werk slechts met de grootste moeite de primaire geest zijn te
ontdekken, dit neemt niet weg dat het de uitbloei is van een zaad, dat een eigen
karakter heeft en naspeurbaar in den groei is. Het levensbeginsel blijft behouden, de
principes werken door,
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de opvattingen over belangrijke levensvragen doen zich gelden en dit alles des te
sterker, naarmate het kunstenaarschap grooter is.
Het is niet de grootte van kunst waar wij ons tegenover plaatsen, wij stellen ons
tegenover een levensbeginsel dat misschien nergens zoo sterk zijn invloed op de
menigte doet gelden als bij de bouwkunst, omdat zij ieder omgeeft en dwingt haar
te bezien en haar invloed te ondergaan.
In de litteratuur kan men een waarschuwing, een index doen gelden, in de
bouwkunst niet.
Wij hebben dus geen bezwaar tegen het feit dat Berlage een groot kunstenaar is,
maar wij keeren ons tegen een beginsel dat oppervlakkig bezien misschien geen
bedenkingen oproept, maar waaraan toch iets ontbreekt. En het is juist datgene wat
een scheidslijn trekt tusschen hem en ons, dat tusschen hem en ons een geestelijke
kloof vormt, die niet dan met een kerstening van een geheele levensopvatting is te
dempen.
Een enkele blik in de litteratuurlijst, zijn boek ‘Bouwkunst en Samenleving’
besluitend, zal inzicht geven in de verschillen die wij hier bedoelen. Daar blijkt wie
zijn leermeesters bij de vorming van zijn levensinzicht zijn geweest: Kant,
Schopenhauer, Bolland, Bergson, Clara Wichman, Hegel, Friedrich Paulsen, Nietszche
en andere geesten, waarbij er intusschen ook zijn, wier ideeën over het leven zoo
weinig invloed op hem hebben gehad, dat ze niet in staat zijn gebleken hem af te
houden van de onzes inziens voor den goeden geest destructieve werking. Zijn
historisch-materialistische levensopvattingen zijn kennelijk terug te vinden in zijn
werk, hoe men het ook keeren wil, want voor hem is bouwen alleen het scheppen
van ruimten, hij vat bouwkunst op als het combineeren van een hoeveelheid
bouwmateriaal, dat naar zijn aard uitmuntend is verwerkt tot een werk van bouwkunst.
Duidelijk kenbaar is het materiaal in den zin der kunst hoofdzaak, het leidt een eigen
leven. Puur-aesthetisch mag men daar geen bezwaar tegen hebben, inderdaad kent
ieder kunstenaar dat, wat we de zelfwerking der stof zouden kunnen noemen. Op dit
gegeven moment schijnt het ons toe, dat het materiaal ons aanstaart en een autonome
zelfstandigheid is geworden. Maar wij moeten altijd in het oog houden, dat dit
‘zelfstandige’ leven ondergeordend is, dat de doelstelling het voornaamste is. En
ergens, ergens verraadt deze zich. Men zou kunnen zeggen, dat Berlage zóózeer van
zijn doel vervuld is, dat er geen plaats blijft voor een... doelstelling. Hij erkent maar
één plan, dat van het bouwen, en geen plan daarboven. Hij is rationalist, ondanks
zijn vele en vage geestelijke belangstellingen. Al bouwend verwacht hij alles van
een nieuwe materieele ordening, een
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ordening die van àlles onafhankelijk zal zijn, behalve van den onafhankelijken
menschelijken geest. Kenmerkend voor die opvatting is zijn meening, dat de
bouwkunst de leiding moet hebben over de andere beeldende kunsten, gelijk een
hemellichaam dat door planeten is omgeven. Maar hoe prachtig alles in zijn systeem
ook in elkaar zit, wij blijven de strengheid, de rust van zijn werk voelen als verwijderd
van een strengheid en een rust die wezenlijk contemplatie zijn. Het constructieve
organisme dat van de bouwkunst het beginsel is, wordt hem idool en levensbeginsel,
en zijn werk kent geen hoogere onredelijkheid. Hij is, op zijn best, een zuiveraar van
het middel, niet van het doel. En als wij éven denken aan den grootschen eenvoud
der romaansche kerken, dan weten we dat er een kunst mogelijk is, zeker niet minder
constructief, doch oneindig dieper en feller van geestesspanning. Daaraan te denken
is tevens de hoogste eisch stellen. Hetgeen we nimmer mogen nalaten, ook hij niet,
die reeds de grootste moeite heeft zich materieel een weinig van Berlage's zuiverheid
te verwerven.
Wij wachten een andere gelegenheid dan dit korte bestek om den geest van het
werk van Berlage en diens discipelen, met alle waardeering voor hun kunstenaarschap,
nader te beschouwen en te toetsen aan waarheden van hooger orde dan die welke
voor hen wetens of onwetens leiddraad zijn geweest in dat deel van de manifestatie
van hun geestelijk leven, dat toch de kunst is.
*

**

Berlage's werk gaf uiting aan den gemeenschapsgeest van het groeiend socialisme.
Hij vertegenwoordigde de nieuwe humaniteit, het streven naar aardsch geluk,
gelijkelijk voor allen, de afkeer van pompeuzen praal die voor enkelen is bestemd.
Men kan niet zeggen dat de ‘Amsterdamsche School’, waarvan De Klerk de
hoogbegaafde voorman was, daar wezenlijk tegen inging. Zij prolongeerde vele dezer
wenschen, maar zij deed het met een sterk subjectieven inslag, met een levendige
behoefte bijvoorbeeld om het gevelbeeld te vitaliseeren. Zij nam stelling tegen de
dwangregeering van het materiaal, ten voordeele van de fantasie. Zij was typisch
explosief in haar uitingen, expressionistisch, kind van groote en felle beroeringen en
versnelde bewegingen in den tijd (‘Oorlogsbarok’ zegt Engelman).
Als elke reactie, in dit geval nog gesterkt door de omstandigheden, sloeg ze in
overdrijving door, n.l. toen het materiaal, vooral hout en baksteen, kennelijk bewust
tegen zijn aard werd gebruikt. Het hout nam
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vormen aan waarin zijn structuur onherkenbaar was en de baksteenen hingen bij
trossen neer tegen de gevels, als waren het steenen guirlandes. (Scheepvaarthuis,
architect Van Der Mey). Het smeedijzer werd in vormen en krullen verwerkt als was
het van stopverf, met de duim en vingerafdrukken er nog op, uit de handen van een
schilder in plaats van die van een smid gekomen. Alles moest ‘gegroeid’ zijn. Het
eene bouwelement moest organisch, zooals in de natuur, uit het andere groeien,
waarbij de ‘vormen’ uit de organische natuur sterk hun invloed deden gelden.
Het socialisme, de vraag om goede levensomstandigheden van allen, had zijn
karakteristieken architectuurvorm gekregen. De Klerk c.s. schiepen een architectuur
die daarvan a.h.w. de eerste religieuse behoeften, pantheistisch georiënteerd,
vertegenwoordigde. De natuur was de groote leermeesteres, zij moet haar vormen
leenen aan de bouwmaterialen. Huizen leken gegroeid als planten en formaties van
natuursteen. Men voelt hoe dit in strijd moest komen met het karakter der verwerkte
materialen. Er is boeiend werk gemaakt door de Amsterdammers, maar ook veel dat
met bouwen in den eigenlijken zin niet al te veel uitstaande had. De conjunctuur was
hun gunstig en wij konden de stad beschouwen als één groot experimenteerveld.
Met de dood van De Klerk taande deze beweging, ofschoon in zijn laatste werk
reeds voorteekenen van een verdieping, een hoogeren eenvoud waren te bespeuren.
Zijn medestanders, zooals Kramer, Staal, Wijdeveld en Van Der Mey hebben niet
de kracht gehad die de Klerk eigen was, om vanuit hun jonge, milde
bouwkunstbeweging een architectuur te bereiken, die de materieele erkenning van
de bouwstof paarde aan het inzicht in de bestemming en de beteekenis van het
bouwwerk.
De ‘Amsterdamsche School’ is echter in het zand verloopen en thans zijn het de
kleine eigenbouwers die aan hun bouwsels de baksteenen laten uithangen buiten de
gevels, ze op hun kant zetten, vreemdsoortig afhakken, in één woord: procédés van
De Klerk's school zijn de verfrommelde beplaksels geworden van geestesarme
huisjesbouwers.
Toen Amsterdam nog leed aan het gemis van De Klerk, kwam op een onvoorzienen
dag Dudok onze aandacht vragen voor zijn werk, dat opviel door zijn eenvoud van
vorm, door den romantischen, gesloten bouw, en dat, na Amsterdam, waar
geforceerdheid de rust verstoorde (alles stond onder een schijnbare, uiterlijke
spanning)., een vorm had die juist rust beoogde. Bij Dudok is een meesterschap van
de goede verhouding van massa, lijn en kleur te waardeeren, maar vaak maakt zijn
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architectuur meer den indruk van een kubisch plastiek dan dat het ruimten geeft, die
in eerste instantie dienen om in te leven. Een bestudeering van zijn plattegronden,
in verband met de doorsneden en de gevels, zal veelal uitwijzen, dat, om uiterlijke
massale effecten te bereiken, hij niet zal schromen, holle onbruikbare ruimten te
maken, muren hooger op te trekken dan op praktische gronden te verdedigen is, en
meer dergelijke middelen.
*

**

Los van Amsterdam en geheel bezijden Dudok groeide in de stilte (door gebrek aan
opdrachten en geld) de Stijl-beweging waarvan Van Eesteren, Rietveld, Oud,
Mondriaan, Stam en Van Ravensteyn de belangrijkste figuren voor Holland waren.
Na jaren miskenning won hun beweging langzaam veld en thans zijn er doordat hun
opvattingen over architectuur zich niet binden aan een bepaald land, vele aanhangers
in het buitenland, mede propagandisten.
Zij bestrijden den uiterlijken decoratieven vorm en zoeken een interpenetrabiliteit
van alle bouwelementen naar het beginsel van doelmatigheid. Niets zal om der wille
van het uiterlijk uit zijn bestemming als dienstbaar element worden gehaald, alles
zij functioneel. Achteraf zal pas blijken of het een kunstwerk is, desnoods
onafhankelijk van den maker. De bedoeling is niet kunst te maken, maar te werken
aan de functioneele voortreffelijkheid van het voorwerp, daarbij gebruik makend
van alle middelen welke de moderne techniek biedt. Het materiaal heerscht dus niet,
maar de oorspronkelijke vorm in al zijn zuiverheid, er is een zuivere dienst van het
doel, wat dit ook zij.
Zooals een foto-apparaat en een vliegmachine zich onafhankelijk van
kunstinvloeden en wijsgeerigheden hebben kunnen ontwikkelen tot vaak schoone
voorwerpen, die even anoniem als een plant hun eigen, onbeinvloede, praktisch
natuurlijken vorm hebben, gewoon als een krant en onopvallend, zoo zal de
architectuur zich van den decoratieven en wijsgeerigen rompslomp hebben te ontdoen
en te zoeken naar een begrip van bouwen (niet een begrip van architectuur) dat, sterk
doorleefd, zal voeren naar een nieuwen vorm, klassiek en ongerept, die de basis zal
zijn van een toekomstige ontwikkeling, die waar, eenvoudig, rustig en oprecht, aan
de individualiteit van den maker de allergrootste eischen stelt wat zijn kunstenaarschap
en zijn technische kennis en vaardigheid betreft. De kunst zal geen inzet zijn, doch
gevolg, wanneer de maker althans kunstenaar is. In dat geval zal alles wat hij maakt,
ook het ge-
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woonste technische ding, zijn geest ademen en kennelijk van zijn hand zijn, omdat
de persoonlijkheid nooit verloren gaat en de doelmatigheid duizend vormen heeft.
Waar geslachten lang een zeker gevoel voor een bepaalde verhouding, gebaseerd
op een homogeen bouwmateriaal, zich burgerrecht heeft verzekerd, zich als een oude
dienstbode onmisbaar heeft gemaakt, daar zal het altijd een pijnlijke en moeilijk te
gewennen geschiedenis zijn, waar een nieuwe verhouding, die geboren is door het
gebruik van een héterogeen bouwmateriaal, hetgeen b.v. gewapend beton is, opkomt.
Immers, gewapend beton, bestaande uit ijzer in cement, dus onzichtbaar en toch
een deel van de krachten opnemend (hebben Berlage en Kropholler c.s. hier geen
bezwaar tegen?) heeft uiterlijk altijd een dunneren vorm dan we verwachten. Dat
komt doordat datgene wat we zien maar een deel van de belasting voor zijn rekening
heeft.
Het is duidelijk dat dit onmisbaar materiaal zijn invloed in belangrijke mate deed
en nog zal doen gelden. Hetzelfde geldt in zekere mate van ijzeren ramen en
spiegelglas.
Wij moeten er voor waken dat de oude verhoudingen en vormgevingen niet geënt
worden op nieuwe omstandigheden met nieuwe factoren. Laten wij desnoods de
oude schoone verhouding totaal verlaten en de ontdekkingsreis beginnen met het
nieuwe materiaal. Het resultaat in het begin zal een slechte verhouding zijn:
1e omdat we aan een andere verhouding gewend zijn den naam schoon te geven;
2e omdat we zelf moeilijk een verhouding kunnen loslaten die een waardering van
geslachten achter zich heeft;
e omdat de nieuwe verhouding met groote moeite veroverd zal moeten worden.
3
Overigens dienen wij vertrouwen te hebben in het kunstenaarschap en den geest van
deze jongste generatie. Met haar breekt een gansch nieuw tijdperk aan. Een ontzaglijk
gevaar is voorzeker, dat zij ideologisch verkeerde wegen kan opgaan. Deze
uiterst-constructieve bouwkunst behoeft niet materialistisch te zijn, zij kan het echter
op de gevaarlijkste wijze worden. En wel, wanneer men het einddoel des levens zoekt
in het uiterlijk comfort. Het vereenvoudigen der levensvormen mag het levensdoel
niet doen vergeten. Om de complicatie van het moderne leven het hoofd te bieden
moeten wij alles versnellen en simpelder maken, maar met onzen geest en onze
geestelijke verantwoordelijkheid is het niet
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op een accoordje te gooien. Er zijn gebieden, waar de ‘nieuwe zakelijkheid’ al heel
slecht van pas komt. Dit streven mag dus niet ontaarden in een vlot amerikanisme
zonder geestelijke verantwoordelijkheden. Maar ik ben er tevens van overtuigd, dat
men den hemel evenzeer per raketen-automobiel als per trekschuit kan verdienen,
m.a.w. dat men het moderne wereldbeeld kan accepteeren, zonder geestelijk
verwoester te zijn. Alles geschiedt thans met schokken, maar als wij wat verder zijn,
zal zeker blijken dat ook aan de geindustrialiseerde wereld, de geindustrialiseerde
architectuur, den goeden geest is in te blazen. Wanneer men maar in 't oog houdt,
dat alles ‘zijn eisch’ moet hebben en dat dus een kerk wezenlijk iets anders is dan
een graanpakhuis of een autogarage.
De inhoud van elk kunstwerk wordt door den geest van den maker bepaald. Mag
thans niet worden gezien op welke wijze zich een kerk zou vormen, beantwoordende
aan de geschetste beginselen, dan komt dit omdat de katholieken in deze beweging
geen plaats hebben bezet (om redenen die wellicht terug te voeren zijn naar Dr.
Cuypers), omdat geen enkel werk den katholieken geest ademt, om de eenvoudige
reden dat er geen sterke katholieke kunstenaars in het midden dezer jongeren zijn.
*

**

Ziehier een kort overzicht, in groote trekken, van hetgeen Holland in de laatste dertig
jaren op bouwkunstig gebied beleefde. Er valt van de toekomst al zeer weinig positiefs
te zeggen. Er was veel schijnbloei in hetgeen achter ons ligt, maar er was een
zegenrijke en vruchtbare bedrijvigheid. En wie onzer zou niet graag een voorbereider,
een wegverbreeder zijn, indien een groote tijd met groote mannen nog in de toekomst
ligt?
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Over de bloemen(1)
door Alb. Kuyle.
Allerliefste,
De grond is hier donker geworden als je haar. Drie dagen graasden de wolken laag
en hingen hun buiken over het gras. Onder de warmte van hunne lijven is de wereld
open gegaan. Heb je ooit gezien hoe een oude hond langzaam wakker wordt?
Die onverzoenbare met den dag, en dat angstig knipperen van de ooghoeken waar
nog de zalige droom in hangt?
Zoo werd hier de aarde wakker. Zonder de zon. Het was grijs boven de zwarte
wereld. Stoom-grijs alsof alles snel droogde. Toen kwam het water in lange strepen
naar boven geweld en langs het water kwamen de eerste bladeren.
Het kost me zooveel moeite om het te gelooven. Ik heb er dagen lang naar gekeken,
en ik geloof zelfs dat ik bang was voor de wereld, die weer jong werd. Er zijn nog
zooveel dorre bladeren en de hooge boomen staan zoo donker en dor als smeedwerk.
Van morgen heb ik een blad van de dotterbloem geplukt en het was alsof ik een hand
in de mijne voelde. Zacht en koel. Er waren gezwollen aders in, als in de hand van
een man die veel gewerkt heeft.
Koel stroomt het water langs de blaren en het gaat ver en verder naar beneden tot
ik het niet meer zie achter de ronde muur van de molen.
Ik ben gisteren gaan slapen met het blad op mijn witte laken. En vanmorgen zag
ik het eerst de groene schemer door mijn oogharen. Ik heb gebeden terwijl ik nog
lag, en het groene blad hield mijn handen gescheiden.
Ik bad dat de wereld weer zou mogen groeien met het licht en dat mijn ziel weer
groeien mocht met de wereld, nieuw en oorspronkelijk als was ik geboren met dit
blad onder de schaduw van een groote wolk.
En nu gaat het sneller na de eerste aarzeling. Alsof het geluk en de

(1) Fragment uit: ‘Drie brieven over de lente aan de vrouw die ver-af woont’.
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jeugd komen aanrukken van de horizonten die wit optrekken onder de wolkenbank.
Er komen kleuren tegen de hellingen en bijna zijn de wolken zoo hoog dat ik de
scherpe sneeuwvelden zie die langs de toppen liggen. De berken sluieren langzaam
dicht en het wordt een groene nevel die opwaait en weer neervalt in de lichte wind.
Het geluid wordt ronder en mindert zichzelf. Het is in de donkere maanden zoo hard
en vijandig geweest, hoekig en altijd dichtbij. Alsof de wereld zich sloot op de kring
van mijn oogen.
Nu komt de muziek van de wind in de takken langzamer naar hier, vreemder, en
ik luister of ik niet méér kan hooren achter dit bekende. Waar de menschen het laatst
liepen toen de winter viel bleef him spoor staan, als van een kudde vreemde dieren
die op zoek is naar water.
Ik heb jouw smalle stap gevonden naast de mijne, en er door heen; in alle stappen
zijn kleine witte bloemen gekomen, die geen naam hebben, maar die iedereen kent.
Waarom moet ik zooveel leven vinden en zooveel jeugd, terwijl ik zelf nog niet
losbrak uit de gewoonheid van den winter?
Ik ben nog dor als de hooge boomen en als ik in mijn pols knijp veeren de spieren
maar langzaam terug. Ik ben als een canoe die in de luwte ligt en niet draaien kan
naar den stroom.
En elk uur dat ik droom over mijn tafelblad, en elk uur dat ik wakker lig tusschen
de lakens met mijn gezicht naar de sterren boven het raam, voel ik hoe het buiten
hooger en hooger groeit. Razend en krachtig. De ronde vruchten van de kastanje
barsten in de warme grond en de scheuten groeien: alles rekt zich en veert op.
Ik lig en waak en zie hoe de sterren in trossen bloeien en grooter worden, grooter
en altijd meer helder. Boven mijn hoofd begint het feest en er blijft bijna geen donkerte
voor mijn moede oogen.
Onder me groeit de wereld, en het water stroomt altijd verder naar de horizon. Ik
ben het eenigste instrument dat het tempo niet vatten kan, en er is niemand die mij
met groote oogen komt aanzien en zijn hand legt achter mijn klamme rug en mij
opricht in de wereld. Recht als de boomen staan.
Eerst in den morgen ben ik ingeslapen. De wind is gaan liggen en voor de eerste
maal in dit jaar kwam de zon over mijn roode vloeren. Mijn oogen kunnen de zon
niet verdragen. Maar heel vaag, diep en veraf, voel ik een warmte in mijn lendenen
die anders is als de warmte van het bed. Ik zou mijn hand willen bergen in de holte
van je hals en zoo wachten of de warmte wil stijgen in mijn bloed.
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*

**

Ik stond tegen de middag op en dronk zoo wild het water uit mijn karaf dat het in
stralen langs mijn borst neerliep. Ik heb het snoer kastanjes genomen dat ik voor je
geregen had en het gebroken, en heb de gaten betast die de naald maakte, en heb ze
in de aarde gelegd. Een lange rij in de zonnige aarde van het Zuiden. Het zal Juni
zijn voor er bladeren komen en je zult ze zien als wij in de Zomer samen zijn. Ik heb
in de zon van de middag een beest hooren brullen, klagend en vol drift, op de hellingen
van het westen.
Wij zullen samen zijn als het Zomer wordt!
Ascona. Mei 1928.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

770

Amenophis IV
door Jan Engelman.
Een boek vol strenge beelden. En de zware hiërarchie
van de gelaten, ondoordringbaar, overvloert het hart.
Maar hier dit pril gezicht, bloemschoon uit steen ontloken, zie
hoe het teeder en onstuimig doode wetten tart.
Dit is Amenophis: twee harde jongenshanden
gesneden - biddend - uit het wild azuur,
zijn oog een vlaag van weerlicht dat de kimmen overmande,
zijn stem omspoeld van eeuwen in het snelle uur:
- Mijn god is Aton, oorsprong van het leven,
des hemels eindloos dak en diepte die het land vervult,
zeeadem, woudgeur, en der bergen beven,
het eerste licht, het onuitsprekelijk geduld
dat heeft mij zelf gemaakt, de slaven aan mijn voeten,
de dieren en de bloemen en de zachte stoeten
van vrouwen, en haar weelden onverhuld.
In onze lend'nen zwoegt hij als wij haar bevruchten,
de Maker, die de kind'ren hamert uit heur schoot,
de jonge borsten spant, het leven afrondt op de lippen
en zwijgend wegneemt voor wij 't duchten.
O heimlijk vuur! O straalkracht koen en groot
die ons ontvlamt tot klaarheid van begrippen!
O mond die jagers aanroept en de baan proeft van hun pijlen,
het zaad blaast in de veie akkervoor,
die bollen wind stiert in 't vermoeide slaan der zeilen,
de visschen aanzuigt die hij voor het net verkoor!
Ik bid tot Aton, die met zacht gebaren van zijn handen
de zeeën heendrijft, die het veld verhoogt
tot ketens en verlaagt tot dalen,
die regens uitzendt en moerassen droogt,
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die spelend zon en maan en sterren spande
en die den Nijl dwingt uit zijn palen
tot voeding van d'Egyptelanden.
Ik ben niet in mijn rijk,
ik ben, als gij, beschoren
zijn rijk te dragen in dit hart
en goed te zijn voor allen die hem hooren,
in Syrië, in Nubië, op Creta, Cyprus, hier, en tot gelijk
vereeren, nu en na de laatste smart...
Hij zweeg en sloot zijn smalle armen
om Nefretete, die hij bevend heeft gekust:
hier staat hij, uitgehouwen, met een groote rust,
maar in een weergaloos erbarmen.
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Het Zuiden in Nederland
(Een fragment)
door Gerard Knuvelder.
......Inderdaad: de godsdienstig-zedelike toestand in een gewest hangt nauw samen
met sociale en ekonomiese faktoren! En daarom valt met zo waakzaam oog de
instroming van talrijke niet-katholieke arbeiders en intellektuelen in het Zuiden, te
beschouwen. Het is een sofisme te beweren, dat men bij de beoordeeling van het
Zuiden deze niet-katholieken moet uitschakelen. Zij mede, en niet het minst, bepalen
ieder voor zich en allen gezamenlik de toekomst van deze gewesten; zij worden met
hun intrede een faktor van, zij 't nog zo geringe, betekenis, maar de demonstratie van
het kwaad lokt sterker, fascinerender dan die van het verborgene werkend goed. Dat
het Zuiden bij tijd en wijle deze invasie met lede ogen ziet is geen reden zich
chauvinisties hier tegenover te stellen. Het moet het Zuiden 'n aansporing zijn zo
spoedig mogelik te komen tot een eigen, ook profane, kultuur, die volledig de gelijke
is van de liberale noofdelike. Dat in een oer-katolieke stad, als Eindhoven
oorspronkelik was, onder het talrijke hoogste personeel van Philips slechts één
katoliek te vinden is, moge enerzijds de geest van exclusivisme, die in de hogere
regionen aldaar heerst, veroordelen, anderzijds wijst zij op een ontbreken van intellekt
dat, zeker in de opkomst der fabrieken, mee de leidende plaatsen had kunnen bezetten.
Dit scherp te hebben ingezien over de hele linie is, zonder zijn voorgangers vanaf
Mgr. Zwijzen tot heden in 't minst te willen vergeten, de grote wijdbetekenende
verdienste van één der sentrale figuren uit het Zuiden: Dr. Moller. Dr. Moller
organiseerde het katoliek middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs van
verschillende brabantse steden in een sentrale; in 1912 was al wel door de
bemoeiïngen van de Hanzeverenigingen in de bisdommen Breda en den Bosch de
vereniging ‘Ons Handelsonderwijs in Noordbrabant’ opgericht; maar Moller heeft
deze vereniging nieuw leven ingeblazen en haar werkingssfeer essensiëel uitgebreid
zoals de naam van de in 1918 herdoopte vereniging al aangeeft: ‘Ons Middel-
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baar Onderwijs in Noordbrabant’(1). De zorg voor goed handelsonderwijs werd voor
Moller een zorg voor goed middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, zodat in
Den Bosch, Waalwijk, Eindhoven, Helmond, Bergen-op-Zoom en Rosendaal door
de zorgen van O.M.O. 3 middelbare en 4 hogere Handelsscholen, 5 jongens H.B.S.,
1 meisjes H.B.S., 3 meisjes Lycea en 2 jongens Lycea met (in 1927) een getal van
81 klassen en over de duizend leerlingen - een getal dat met de geleidelike verbetering
van handels- en industrieële toestanden stijgt - tot stand kwamen.
Alleen al deze scholen leverden na één jaar eindeksamens óver de veertig studenten
aan 's lands hogescholen en universiteiten, benevens 'n aanmerkelik getal studenten
voor middelbare akten. Bij dit getal dient dan rekening gehouden met de voor het
Katolieke Zuiden zeer ongunstige - want te noordwaarts gelegen - ligging van de
Katolieke Nijmeegse universiteit, waardoor vele ouders nu reeds niet in de gelegenheid
zijn hun kinderen het gewenste hoger onderwijs te doen volgen. - Dit betreft dan nog
alleen maar het door O.M.O. georganiseerde onderwijs(2).
In omgekeerde volgorde van de Tijd-evoluties, verhuisde Moller met zijn R.K.
Leergangen van Amsterdam naar Den Bosch om tenslotte in het hartje van Brabant,
Zwijsens onderwijsstad Tilburg terecht te komen. Het geval wijst tevens de lijn van
Mollers toch niet noodgedwongen inzichten-ontwikkeling: in het Zuiden, het nog
als complex katolieke Zuiden een zuiver katolieke inrichting voor hoger onderwijs(3),
waar de leraren konden gevormd worden voor de katolieke scholen. Geen allereerst
universitair, maar katoliek gevormde lekenleraren wenste Moller terecht; zijn opzet
is geslaagd, zó: dat de middelbare scholen kunnen bloeien, en Brabant zijn
onderwijs-sentrale in Tilburg bezit. Een ter zake bevoegd oordelaar, Dr. P.J.M. van
Gils, getuigde ‘dat de weg tot de roomse universiteit geëffend was door de R.K.
Leergangen’(4), die na veel strijd te Nijmegen werd gesticht, duidelik de ‘stad van
het kompromis’. Tussen Zuid en Noord, maar zeker niet in 't Zuiden, zodat tans het
Noorden àlle en het Zuiden géén universiteit bezit. Als ‘doekje

(1) Th. H.M. van den Donk: Het St. Joriscollege en het St. Catharina Lyceum te Eindhoven.
Amsterdam 1926.
(2) Voor de overige over het Zuiden verspreide scholen zie het ‘Jaarboek van het onderwijs en
de opvoeding der R.K. Jeugd in Nederland en Koloniën 1928.’ Den Haag.
(3) Aan de R.K. Leergangen zijn tans de afdelingen: Algemene Wetenschappen (Ned., Frans,
Duits, Engels, Spaans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuur- en Scheikunde,
Cosmografie, Staatsinrichting, Staathuishoudkunde, Notariële examens Opvoedkunde,
Gemeente-administratie en finansiën), Handelswetenschappen, Akademie voor Beeldende
en Bouwende Kunsten, Conservatorium voor Muziek, Centraal Instituut tot vorming van
leerkrachten in de gymnastiek met 700 studerenden.
(4) Lustrum Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen, 1922, blz. 28.
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voor 't bloeien’ kreeg Tilburg 1927 zijn R.K. Handelshogeschool.
Men kan veilig zeggen dat het dadenrijk initiatief van Moller meer prakties goed
werk verrichtte dan de woordenrijke betogen van veel anderen op het geduldig papier.
Met zijn geniale onderwijs-strategie beoogde Moller de geestelike en godsdienstige
vorming der katolieke zuidelike jeugd die tot voor kort beperkt bleef tot de lagere
school of aangewezen was op het dure internaat. En de mogelikheid van M.O. en
V.H.O. opent de mogelikheid tot vorming van een autochtoon katoliek intellekt, dat
in de leidende posities zijn plaats heeft in te nemen.
Van meer dan gewone betekenis is ook het dosentschap in de nederlandse taal- en
letterkunde van Dr. Moller. Hierbij valt de klemtoon eerder op dosentschap dan op
de vakken die hij doseerde. Het prakties rezultaat van Mollers kolleges wijst uit, dat
van hem een bezielende kracht uitgaat als persoonlikheid, zodat het beste wat zijn
studenten hem te danken hebben is: de bezieling voor zijn verheven idealen. Terecht
gekarakteriseerd als een groot Gelovige is er een niet te onderschatten invloed van
Mollers vurig katolisisme uitgegaan op degenen die de inwerking van zijn gesproken
woord ondergingen. Moller is vóór alles dosent. Ik ben zeker de enige niet die
allesbehalve contrecoeur, maar met de hand op het hart te verklaren heb, dat ik niet
zeker zou zijn van de richting van mijn leven als ik Moller niet gekend had. Hij drukt
zijn merkteken - als een nieuw Doopsel! - in de zielen. En men ga de invloed na die
de aldus gevormde dosenten aan de katolieke scholen vermogen te oefenen.
De laatste tien jaar, sinds Moller niet meer aan zijn Stichting der Leergangen
verbonden is, oefent hij een diepgaande invloed op Brabant en Limburg door zijn
talloze kursussen, voordrachten en redevoeringen in steden en dorpen. Het procédé
is bij hem immer zeer eenvoudig: wijsgerig grondig geschoold, zet hij in enkele
prinsipiëele lijnen de grondstellingen in het licht van het geloof uiteen, om vandaaruit
als uit een prisma de stralen te laten uitschieten naar alle zijden van het onderhavige
vraagstuk. Zo beziet hij onder wijsgerig oogpunt literatuur en... politiek. Maar immer
met als oogmerk ‘verdieping van leven en kultuur’, zoals de ondertitel van het door
hem gestichte tijdschrift ‘Roeping’ luidt. Verdieping van het leven zijner toehoorders,
en daardoor verdieping der kultuur, der katolieke kultuur, die hij met name in het
grote Brabants-Limburgs gebied van Nederland en het aansluitende vlaamse gedeelte
van België mogelik ziet. Hier is naar zijn idee nog een algemeen-omvattende katolieke
kultuur mogelik; weinig streken in Europa bevatten nog
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een zo kompakte katolieke bevolkingsgroep die vatbaar is voor de hogere en diepere
idealen van het kristendom. En naast zijn bekende sympatie voor de vlaamse strijd
is dit wel één der hoofdmotieven, waardoor Moller telkens en telkens weer met
onweerstaanbare kracht naar het Zuiden van Groot-Nederland getrokken wordt om
daar de vlaamse en katolieke belangen inéén te bepleiten. Wij menen dat hij het met
sukses doet! Moller is geen stylist, is evenmin een ‘fraai’ orateur en in de handboeken
voor welsprekendheid zal zijn naam niet als klassiek exempel van retorijke kunnen
vermeld worden. Maar de diepe overtuiging en immer warm katolieke bezieling,
recht uit de ziel naar boven springend, onweerstaanbaar gedrongen door 'n muurvaste
overtuiging te moeten spreken zolang zijn lichaam hem draagt, werken mèt zijn
germaanse gestalte samen om een rede van Moller, altans in Nederland, telkens tot
een evenement te maken. Niet zozeer boven de Moerdijk. Het onmiskenbare verschil
in kultuursfeer tussen Zuid en Noord, dat een Noorderling eerst na lange jaren in 't
Zuiden gewoond te hebben, begint te vermoeden naar wezen en oorzakelikheid, dit
verschil doet zich ook enigermate gelden in de waardering van figuren. Moller past
zich wonderwel aan bij die éne eigenschap van het zuidelik temperament: de
warmbloedigheid. En dit treft de Zuiderling. Moller werkt op inzicht èn overtuiging,
op intellekt en gemoed, Moller bezielt. En dat is een faktor van niet geringe betekenis
in ons enthousiasmeloos land...
Er is één moment in Mollers leven der laatste jaren waarop hij met vreugde mag
terugzien: de dag van zijn verkiezing als lid van de Twede Kamer der Staten-Generaal.
Dit is de dag geweest waarop zijn volk, het zuidelike volk, het duidelikste bewijs
gegeven heeft hem te waarderen. Moller is niet gekozen omdat hij op een veilige
plaats van het politiek advies stond, hij stond op een onveilige! Moller is letterlik
door het Zuiden in de Kamer gebracht. Het is de spontane uitdrukking van sympatie
en hoogachting die dit tot stand bracht. Hier werd een groot man geëerd door het
volk dat beter zijn betekenis bleek te begrijpen dan het officiëele en dus kleingeestig
gedoe, waarin zelfs een klein land groot blijkt te zijn.
*

**

In één der dorpjes van Brabant worden mede van de kostbaarste schatten opgehoopt
van Rooms diepste kultuurbezit: Oosterhout herbergt de beschouwende ordes der
Benediktijnen en Benediktinessen, die de stralenbundels van Gods genade en zegen
neerbidden over de
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vlakke trouwe heimische brabantse boerenlandouwen.
Zonder het gerucht der ‘beschaving’ wordt hier aan de diepste kultuur gewerkt,
die alleen de redding brengen kan uit de rampzalige tijden die wij beleven. Maar van
hieruit gaan toch ook boeken over Nederland van àndere en hogere kultuurwaarde
dan de beste roman, van hieruit gaan óók schilders en kerkenbouwers van meer dan
middelmatige betekenis.
Onder de stille muren van Oosterhouts Benediktijnenklooster na de wereldoorlog
tot rust gekomen, verhuisde Pieter van der Meer de Walcheren in 1921 naar Helmond
om aan de Nieuwe Eeuw de rubriek Kunst en Letteren te verzorgen. Deze rubriek is
de eerste stoot geweest in de muur van veel vermolmd traditionalisme. Ondanks alles
was de katolieke nederlandse beschaving blijven voortleven in 'n gezapige sfeer van
gemoedelike praatzucht en zelfbedwelming (‘Rooms is troef!’), die in de letterkunde
neerkwam op de gezellige babbelerij van 'n dameskransje. De kosmopoliet van der
Meer maakte hieraan een eind, en wekte de slapende krachten. Zodat, toen Moller
eind 1922 Roeping oprichtte, dit tijdschrift na enkele nummers ‘in handen viel’ van
de z.g. katolieke jongeren. Het is de niet te vergeten verdienste van Moller geweest
zodoende de jongeren hun eerste uitingsmogelikheid verschaft te hebben.
In één opzicht harmonieerden Pieter van der Meer en Dr. Moller toentertijd
merkwaardig simultaan, dat zij de jongeren de eis stelden van diepe beleving hunner
godsdienst. En al werden daarbij in den beginne de eisen van het vakmanschap wel
enigermate verwaarloosd, dit herstelde zich al vrij spoedig, toen ‘De Gemeenschap’
zijn aanvullend werk kwam verrichten. Mag de letterkundige ontwikkeling van
Nederland al de richting van ‘leven en kultuur’ naar ‘schoonheid’ vertonen, het
tijdschrift Roeping vertoonde de kulturele ontwikkelingsgang van de ‘schoonheid’
naar het ganse compleks van ‘leven en kultuur’(1). Zonder de literaire en artistieke
eisen in 't minst te verwaarlozen, meende Roeping, na 't verdwijnen van De Beiaard,
zijn arbeidsveld te moeten verbreden tot dat der algemeen kulturele vraagstukken,
in welke richting het zich de laatste twee jaren voortbeweegt. Hoewel de redaktie op de Vlaming Wies Moens na - uit geboren Noorderlingen bestaat, menen wij dit
Tijdschrift in dit verband te mogen noemen, daar zowel zijn stichter als zijn
redakteuren allen van Noord naar Zuid kwamen wonen, en het tijdschrift voor 'n niet
gering gedeelte door zuidelik geld in het leven

(1) Roeping had eerst als ondertietel: Maandschrift voor schoonheid, làter: Maandschrift voor
verdieping van leven en kultuur.
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wordt gehouden, evenals onze katolieke universiteit. Ook dit, menen wij, wijst op
groeiend kultuurbesef bij de katolieken van het Zuiden. - Bracht Limburg ons een
produktieve schrijfster als Marie Koenen, inspireerde Brabant een Marie Gijsen tot
haar boerenverhalen, ook de moderne letteren vonden onder Zuiderlingen hun
kontingent: een Feber schreef zijn prachtig boek over Indië ‘Onder de schaduw der
Waringins’ en de twee goede bijbelspelen van de moderne tijd: ‘Holofernes’ en
‘David’, een Pater M. Molenaar M.S.C., met hart en ziel Zuiderling geworden, zijn
fijnzinnig heiligenleven ‘Mechtild de Begijn’ e.a. een Anton van Duinkerken zijn
verzen ‘Onder Gods ogen’, terwijl nog heel wat van stapel dreigt te lopen, een Matth.
Kemp zijn toneelspel ‘De grote Drijver’, zijn verzen en soms merkwaardige novellen.
Naast een taalgeleerde van europese naam als Jac. van Ginneken, kweekte het Zuiden
een serieuze historiese school met een eigen algemeen-nederlands ‘Historisch
Tijdschrift’, met de provinsiale organen ‘Bossche Bijdragen’ en ‘Taxandria’, 'n eigen
literair histories ‘Tijdschrift voor Taal en Letteren’ onder leiding van één der
scherpzinnigste taalkundigen van Nederland Drs. L.C. Michels; de taalkundige Dr.
Jos. Schrijnen was één der promotors onzer Universiteit; een standaardwerk als ‘De
Katholieke Staatspartij’ van Dr. Willox doet waarlik het Zuiden geen oneer aan! De
Paters van het H. Hart te Tilburg geven een Tweemaandeliks Tijdschrift voor ascese
en mystiek ‘Ons Geestelijk Leven’ uit, dat 'n enige plaats in Nederland inneemt.
Limburg bracht een architekt Cuypers voort en een Joz. Wielders die voortreflike
kerken en scholen bouwt, een Joep Nicolas die als glasschilder het vak tot nieuwe
perfektie bracht; in het Zuiden voelden zich schilders als Otto Van Rees, Piet
Wiegman en Henk Wiegersma niet misplaatst...
Het zou niet moeilik zijn deze reeks te verlengen! Er gaat voor de onpartijdige
toeschouwer een boeiende bekoring uit van het Zuiden dat tot een langzame, maar
gestadige ontplooiing zijner krachten komt. Het is in Brabant alles sinds de vorige
eeuw geleidelik gegaan, de enige figuur van hervorragende betekenis is Dr. Moller,
maar overigens groeit Brabant. Het groeit zó vruchtbaar dat het initiatieven nam,
toen het Noorden dààr nog niet aan dacht. Zuidelike initiatieven, waar later het
Noorden zich eenvoudig bij aansloot, waren o.a., om van de vorige eeuw maar niet
te spreken, Roeping, Historisch Tijdschrift, Tijdschrift voor Taal en Letteren, Ons
Geestelijk Leven - om in dit hoofdstuk enkele tijdschriften te noemen, waar zich dit
handtastelik demonstreerde. Dit is geen reden voor het Zuiden zich te verhovaardigen,
het is wel een reden voor het
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Noorden om niet de woorden van Prof. Brom te onderstrepen:
‘Daartegenover mogen de geloofsgenoten buiten Brabant van harte wensen, dat
de scheppende vermogens van dit gewest, waar zoveel geestelike schatten nog gaaf
bewaard, alleen wat diep verborgen liggen, zich tijdig gaan betuigen tot heil van
Nederland.’(1)
Dit provinsialisties standpunt dat de reële toestand in Brabant - die kritiek is miskent, en de krachtige kulturele beweging - die daar sints jaren desondanks intens
groeit - niet ziet, doet zelfs de Noorderling die met belangstelling en liefde het zuidelik
pogen aanziet, pijnlik aan. Om zijn geloof eeuwen verdrukt, van zijn universiteit
beroofd, buiten zijn wil overstroomd met niet-Katolieken, vallen de gewesten te
bewonderen, die desondanks blijven strijden voor het erfdeel der vaderen, dat niet
bestaat in het vrije vers van 1920, maar het geloof aan Kristus.(2) Er gaat in
Oost-Brabant en Limburg iets anders om dan ‘querelles littéraires’. Het gaat om het
behoud des geloofs, en om daarmee te verzoenen een zich opheffen tot de wijdse
toppen der profane kultuur, die hier maar al te veel gebracht wordt en gedragen door
geloofs-vijandige machten. Het konflikt dat hieruit ontstaat tussen geloof en kultuur,
zou de Brabander en Limburger kunnen ‘oplossen’ door op te gevenwat een
verdrukking van eeuwen niet bereiken kon, maar de schittering der mondaine
beschaving tot stand vermag te brengen, indien de Kerk door haar schoonheid, haar
rechtvaardigheid en haar liefde de mens niet weet te boeien. En van die Kerk maken
de leken en de priesters deel uit...(3)
*

**

Ik heb in dit boek geen massa-organisaties besproken, geen getallen van
honderdduizenden genoemd, niet met miljoenen gegocheld. Ik heb gewezen op enkele
verschijnselen van kernvorming. Vóór alles

(1) De Tijd van 7 April 1928, nota bene in een artiekel over Witlox Zwijsen-boek.
(2) Hier valt te herinneren aan die ad rem opmerking van de Javaan Prawirapratama: ‘...het
parool van heel de Javanenwereld is practisch op 't oogenblik nog: prius vivere, - zoodus
ook voor Jong Katholiek Java. Eerst voor zijn levensbenoodigheden zoowel op tijdelijk als
op zedelijk gebied moet het zorgen. En dan pas denken aan kunst.’
(Maasbode, 21 Okt. 1927).
(3) Het valt in dit verband zozeer te bejammeren dat het Zuiden over 't algemeen in den steden
geen behoorlik geoutilleerde pers heeft. Het is bijv. bedroevend te konstateren hoe in een
stad van 70.000 inwoners als Eindhoven 't grootste blad van de meest dorpse en dorpelike
allure is, ia Tilburg het grootste blad in handen der Volkspartij, in Bergen-op-Zoom twee
bladen elkaar sints jaren op de ordinairste manier om persoonlike ruzies bevechten.
Bedenkelike atavismen van het verleden! Gelukkig zijn er uitzonderingen, en aanwijzingen
van verbetering.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

779
heeft het Zuiden - en niet het Zuiden alleen! - persoonlikheidskultuur nodig als
tegengewicht tegen een te sterk gemeenschapsgevoel, dat in vervlakking zou kùnnen
overslaan. Haarden van geloof en, als 't kan, beschaving heeft het Zuiden nodig - en
zij groeien in kracht en omvang. De materialist en statistieker zal niet kunnen aantonen
dat het Zuiden zichzelf wordt in het geheel der nederlandse kultuur-eenheid, de
waarnemer die de geestelike verschijnselen ziet, zal uit één zwaluw geen lente
profeteren, maar arbeiden ...en niet vertwijfelen. Een vonk kan plotseling opvlammen
en uitslaan tot een verterend vuur. Nóg bezit ons geloof de veroverende kracht der
eerste kristentijden: het blijkt in China, het blijkt in Oeganda. Ondanks liberalisme,
ondanks socialisme, ondanks mechanisme, ondanks eigen karakterfouten tot lafheid
toe, geloof ik in Brabant en Limburg, omdat de Kerken er bevolkt zijn, Christus
gekend is en de Eucharistie bemind.
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[Anton van Duinkerken]
Uit: Het Scheeps-Museum
door Anton van Duinkerken.
Van mij gegroet, blonde carveelen,
die vreemdling aan uw dromen ben,
maar aan uw driftige tocht om aarde's verste delen
u als geheel mijzelf herken.
Zovelen zeiden: schoner stranden
hebben mijn rust een hut gebouwd,
doch vondt gij de uwe niet in 't rusteloze branden
om wie zichzelf der zee vertrouwt?
Elk doel schijne in de droom verloren:
de wijsheid, die de daden leidt
wordt mij als uwer elk eerst onderweg geboren
ten zwerftocht onzer eenzaamheid
Golvenbewogen, onzelfstandig
scheent gij der zee geringe deel,
doch diep verborgen leefde een kracht, die zekerhandig
het stuur dreef van het blank carveel
Uw mede-deinen was regeren,
uw eenzaam dolen doelbewust,
maar welke vreemde schat kon de'eigen schat vermeren
van uw verzade zwerverslust?
Geen zee te wijd, was u geen haven
genoegzaam ruim ten laatste wit;
vorstinnen waart gij, schoon der zee gebonden slaven:
- is meer dan zwerven mijn bezit?
Van mij gegroet, blonde carveelen...
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Vervulling
door Anton van Duinkerken.
Eens, - zal het een zomerdag zijn, als onder de brand uwer zon
alle gewassen van mijn land te dorsten staan?
of het zachtst uur van den eerste dag, dat een nieuwe lente begon? eens zal het geheiligde vuur uit het hoogste der hemelen slaan.
Mensen zullen aan mensen verkonden het heil van de komende tijd;
hun handen ontmoeten elkander, hun monden spreken het woord,
dat verloren gegaan was; de wereld ligt licht en verbijd
open voor ieder die 't uitspreekt en open voor ieder die 't hoort.
En dit zal een woord zijn van vrede, maar scherp als het zwaard
dat den vader scheidt van den zoon en de kinderen onderling
tegen elkander ten strijd drijft. Doch hij, die de liefde bewaart
en van Uw Aanschijn den afglans ziet in elk licht verheerlikt ding
zal dit woord verstaan en voortgaan, tot vreugde en dood bereid,
niet langer vragen, maar weten: ons kwam Gods Rijk nabij,
ons is de dood een gewin en het leven onsterfelikheid
en de wereld was niets dan een bloem in een eindeloos bloeiende mei.
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Muziekleven in Holland
door Lou Lichtveld.
Indien, door de eigen taal, Holland nog eenigermate een nationale literatuur bezit,
indien er ook al een specifiek Hollandsche schilderkunst en architectuur bestaat, een
eigen muziek heeft Noord-Nederland thans evenmin meer, als zijn zuidelijke gebuur.
De schoone dagen van Obrecht en Sweelinck, de dagen dat de liederen uit Valerius'
Gedenckclanck nog leefden onder het volk, zijn even oud en ver als de tijden van
Ockeghem en Lassus, of verwijderd van de populariteit die het Antwerpsch liedboek
en het Devoot en profijtelijk boeksken eens genoten hebben.
Over deze volslagen achteruitgang is er reeds genoeg gejammerd, en ook nu nog
is er volop reden het heden te betreuren omwille van die schoone dagen van Aranjuez.
Maar toch, sinds eenigen tijd - laat ons zeggen: een kwart eeuw - komt er een
verbetering in de toestand. Er bestaat geen reden aan te nemen dat Holland of
Nederland ooit een nationale muziek herkrijgen zullen; daarvoor zijn de artistieke
stroomingen in Europa te zeer geinternationaliseerd, is de uitwisseling van ideeën
te eenvoudig, en dientengevolge te zeer noodzakelijk geworden. Maar wel stijgen
thans meer dan ooit de kansen dat Nederland zal gaan meetellen in de Europeesche
muziekproductie; zij doet dat reeds niet weinig in de re-productie van alles wat de
muzikale markt op het oogenblik biedt.
Holland, als transito-land met een aantal bloeiende en goed-gesitueerde steden die
bijna alle stapelplaatsen zijn, is ook voor de muziek een doorgangsoord. Zoowel de
Fransche als de Duitsche muziek, en in Zekeren zin ook de Engelsche zijn er in eere;
in die mate zelfs, dat de meesten tot-nu-toe niet eens de behoefte van een eigen
muziekproductie hebben gevoeld. Er wordt druk gemusiceerd, drukker wellicht dan
elders; maar het is een echte ‘doorgang’. Weinig van dit alles beklijft, en er zet zich
slechts zeer langzaam en eerst in den laatsten tijd een muzikaal residu af, dat als een
eigen winst van al het uitwisselen van Europeesche waarden valt te boeken.
Mogelijk dat ‘de’ Vlaming van vandaag nog zingt; de Hollander
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echter doet het niet, ondanks het feit dat hij een bijna manische muziek liefhebber
is. En een gebrek aan bloeiende volkszang is typeerend voor het gebrek aan muzikale
scheppingskracht. Het volkslied lijdt hetzelfde kwijnende bestaan van alle historische
monumenten; de volkszang die er is, wordt kunstmatig in stand gehouden door middel
van Liedertafels, Kerkkoren en Oratorium-vereenigingen. Deze opeenvolging geeft
ook globaal genomen de rangorde van hun artistieke prestaties aan. Inzake
zangtechniek wordt er veel bereikt, zooveel zelfs dat heel wat van deze koren om
hun uitvoeringen te goeder naam en faam bekend staan. Maar de werken waaraan
meestal zulk een kwantum van zorgen besteed worden, zijn van een gehalte dat
genoegzaam de onmuzikaliteit bewijst van een categorie die om haar toewijding
onverdacht is als liefhebber.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen: koren die onberispelijke uitvoeringen van Bach,
en van de overige klassieken geven. Andere die de beste noviteiten met succes
aandurven. Doch het zijn maar al te schaarsche uitzonderingen die de regel des te
meer bevestigen.
Wat in Holland minder bloeit is het dillettanten-orkest. Zooals er relatief genomen
veel minder liefhebberij-tooneel in Holland is, als in Vlaanderen, zoo vindt men daar
ook minder animo voor het populaire orkest dan in de naburige landen. Dit is
vermoedelijk echter ook een der redenen waarom wij wel in het bezit zijn van een
zestal goede symphonie-orkesten, die als de voornaamste apparaten in dienst van de
muzikale transito beschouwd moeten worden. Van dezen spant het Amsterdamsche
Concertgebouw-orkest onbestreden de kroon. Als muziekcentrum is Amsterdam met een uitzondering voor de opera - van haast even groote beteekenis als de
voornaamste centra in het buitenland. Het aantal symphonie-concerten schat ik per
jaar op ruim honderd, het totale aantal concerten varieert tusschen drie- en vijfhonderd
per jaar in de hoofdstad. Van een zoo superieure kwaliteit en zulk een reputatie als
Mengelberg's orkest zijn de anderen niet. Toch mag het Residentie-orkest om z'n
kwaliteit, het Utrechtsche orkest om zijn voortvarendheid gerust meetellen, en kan
men de beteekenis van het Rotterdamsche, het Haarlemsche en het Groningsche
orkest voor kleinere of provinciale kringen niet licht overschatten.
Een tiental jaren geleden is vaak, en niet ten onrechte het verwijt gedaan, dat de
muzikale transito van Holland eenzijdig was, en bijna exclusief Germaansch. Zeker
is het, dat aard en aanleg van het toonaangevende publiek, en in sterkere mate nog
de opvoeding en afkomst van de muzikale leiders een voorkeur voor Duitsche en
Duitsch-Oostenrijk-
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sche muziek in de hand werkt. Maar van een bewuste uitsluiting is thans geen sprake
meer. Er wordt evenveel aandacht aan Fransche of Russische noviteiten als aan
Duitsche geschonken, en dat van de klassieken de Germanen nog het meest aan het
woord gelaten worden, is een algemeen, ook buiten Holland waarneembaar
verschijnsel. Evenzeer is het belangrijke aantal Germaansche solisten dat jaarlijks
hier optreedt, in verhouding niet grooter dan het aantal Franschen, Engelschen of
Amerikanen.
Meer en meer doen concertdirecties en publiek hun best om à la page te zijn.
Amsterdam is nu niet alleen voor Mahler en Strauss het Mekka, maar bijna ook voor
Strawinsky, terwijl vanuit Utrecht een krachtdadige propaganda voor de jongere
Franschen is gevoerd, en de andere steden kalm-aan meeprofiteeren terwijl ze de kat
uit den boom kijken.
In één opzicht is de transito in Holland ondanks allerlei geforceerde pogingen
falikant mislukt; en wel ten aanzien van de opera. Welke de oorzaken van deze
immerdurende opera-malaise zijn, kunnen wij hier niet nagaan; wel meen ik dat dit
samenhangt met de ongunstige tooneeltoestanden ter plaatse, en dat de kans op
verbetering zeer gering is. Het uitgebreide symphonische apparaat waar over het
land beschikt, absorbeert voorloopig de geheele geestelijke, en wat niet weinig
meetelt, ook de commercieele belangstelling.
Geen artistieke interesse in Holland is wezenlijk algemeen en populair, behalve
die voor muziek. Een groot aantal van symphonie-uitvoeringen zijn echte
volks-concerten, en deze zijn steeds zeer druk bezocht. Ook de kamermuziek-avonden
zijn dat onder bepaalde omstandigheden. Doch daar er vaak lukraak geconcerteerd
wordt, en bovendien de muzikale markt in Nederland juist tengevolge van gunstige
omstandigheden beslist overvoerd is, blijft het grootste deel der
kamermuziekuitvoeringen in de groote steden nagenoeg onbezocht, terwijl toch zulk
een fiasco dikwijls door veel succes in de provincie gevolgd wordt.
*

**

Wat nu de eigen muzikale productie van Holland betreft, vergeleken bij het druk
gemusiceer is zij bedroevend. Terwijl er een aanzienlijk aantal geoefende musici
zijn, meestal solisten of koordirigenten, is het totaal aantal componisten klein, hun
oeuvre nog kleiner, en het aantal
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belangrijke figuren van één hand af te tellen. Niet één geniet nog invloed of reputatie
in het buitenland, wat op zichzelve voor hun kwaliteit niets zegt, maar wat toch
geenszins verwonderlijk zou behoeven te wezen, waar er onder de uitvoerenden wèl
verschillenden zijn met een Europeeschen naam.
Overigens, gelijk overal elders zijn ook hier de profeten niet bijster geëerd in hun
eigen land. Zeker, er zijn enkele gevierde componisten; maar dat zijn ook niet juist
de profeten. Het is een middelmaat die almogend is binnen den kring van zijn
vereerders, daarbuiten echter volslagen onbekend en onbeteekenend.
Van de anderen, die dan in werkelijkheid meetellen, moeten vooral Diepenbrock
en Wagenaar genoemd worden, omdat het deze twee zijn, die feitelijk school maakten.
De eerste indirect, de laatste direct. De van nature latijnsche geest in Diepenbrock
heeft hem op het eind van zijn leven ertoe gebracht een fusie te zoeken tusschen de
Fransche en de Duistche muziektendenzen; hierin is hij dus een baanbreker in Holland
geweest. Wagenaar heeft zich beijverd voor een specifiek-Nederlandsch element.
Van Anrooy heeft hem in dit opzicht gevolgd, en beter nog Cornelis Dopper, die een
zeer vitaal en zeer kundig componist is, verreweg de belangrijkste onder onze
vijftigers. In de lijn van Diepenbrock heeft Sem Dresden met een overigens weinig
omvangrijke productie gewerkt.
Opvallend tegenover het manco aan scheppingsdrang bij de ouderen, is de groeiende
herleving van het ‘serieuze’ componeeren bij de jongeren. De muzikale renaissance
in de omringende landen heeft hierbij natuurlijk vooral haar invloed doen gelden. In
een tamelijk snelle evolutie kwam Willem Pijper uit de school van Wagenaar tot de
muzikale extremisten. Ondanks zijn gezochte analogieën en zijn opvallende
sympathieën met Diepenbrock, is Pijpers werk het meest verwant met dat van de
Schönbergsche school, terwijl het ook niet vrij is van eenige onvermijdelijke
americanismen. Momenteel is Pijper de representatieve figuur der jongere
Nederlandsche componisten, een die ondanks zijn extremisme langzamerhand toch
geaccepteerd wordt, zoogoed als Strawinsky.
Andere namen zouden nog te noemen zijn, die in de naaste toekomst van evenveel
of misschien grootere beteekenis zullen zijn. Buiten Holland zouden deze namen
echter niet meer dan namen zijn, want reeds in het eigen vaderland is de belangstelling
voor deze kunstenaars uiterst gering. Het Hollandsch muzieklievend publiek is nog
geheel ingesteld op de transito, en gelooft slechts in de douane-verklaring, liefst
‘made
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in Germany’. Om de eigen productie uit de kwijnende toestand tot een groote bloei
te brengen, zou noodig zijn één figuur van zooveel beteekenis als muziek-schepper,
dat zijn naam via het buitenland weer binnendringt. Hij zou de redder uit de nood
kunnen zijn; hij zou elk oogenblik kunnen komen. Maar is er nog niet.
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Mislukt leven.
door Kees Meekel.
Ze was een klein vrouwtje maar een raar vrouwtje. Toen ze zestien jaar werd had ze
al meer mannen mee gemaakt dan ze vingers telde aan haar beide handen, en klampte
zich daarna vast aan de beste van de wereld: Gaston Avallon.
Zij heette Lucie Lumière. Zij ontmoette hem in de metro van Parijs waar hij
werkman was. Ze zaten naast elkaar op een bank van de ondergrondse wagon - hij
kwam van z'n werk naar huis - zij drukte zich zo dicht mogelik tegen hem aan. Gaston
Avallon van Ramiront maakte zich zo smal als hij kon, hij hield de ogen op de punten
van zijn bestoven schoenen en kleurde.
Hij had een jongensachtig rond gezicht, goede ogen en 'n paar sterke brede
werkers-handen.
Gaston kwam uit een gezin waar de moeder dronk en de vader, een stille bescheiden
man, bekend stond als beter werker dan huisvader. Hij, de oudste van elf kinderen,
had nooit veel anders gekend dan karigheid en kinder-gehuil, boodschappen doen
en vroegtijdig er op uit om wat te verdienen. Bij het negende kind was moeder aan
het drinken geslagen. Hij had het niet tegen kunnen houden - vader zweeg maar en
werkte dag en nacht - hij zag het huisgezin aftakelen en naar de ellende gaan.
Het drinken van moeder kwam van te veel zorg, te veel werk: elf kinderen waarvoor
ze alleen stond, ze kon het niet voorlopen; ze waren rumoerig, robbedoezig,
wispelturig, ze kenden geen medelijden en geen rust.
- Het is om gek te worden! riep de moeder en greep als troost en opbeuring naar
de fles; ze kwam niet meer door haar werk heen en zuchtte aanhoudend ‘het is om
gek te worden!’
Dat duurde tot ze zich op bed wierp, een bed dat evenals de bedden van de kinderen
ontaarde in een strozak.
Toen trok Gaston, omdat hij zich schaamde voor de andere mensen
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over deze ellende waar niets voor hield, naar de grootstad. Hij vond werk als lijnman
aan de metropolitain, leefde rustig en bescheiden en verdiende goed. Hij spaarde en
stuurde geregeld wat geld naar huis - niet veel evenwel, want hij wist dat er drank
en onnodige dingen voor werden gekocht.
Vaak na zijn werk struinde hij langs de grote magazijnen en over de markten en
langs de uitdragers. Dat was om schoentjes voor de broertjes en zusjes thuis in
Ramiront, eom 'n broekje, 'n stukje ondergoed, om alles wat maar nodig en dienstig
kon zijn voor een huisgezin van tien. Ook kocht hij wel eens een lap grof katoen of
keper voor een prikje. Dan zette hij zich 's avonds na z'n arbeid op zijn kamertje dat
niet veel groter leek dan een konijnehok te Ramiront, aan het knippen en naaien en
fabriceerde broekjes en hemden. Naaien kon hij als de beste. Zijn eigen goed verstellen
en zijn sokken stoppen kon geen vrouw hem verbeteren. Eens in de maand als hij
een bundeltje had - kousjes, schoentjes, ondergoed - bracht hij het zelf naar de Gare
de Lyon als vrachtgoed voor Ramiront, ontving zijn reçu en trok opgewekt en stevig
stappend door de grote stad naar zijn klein eenzaam kamertje terug.
Dat was zijn leven geworden. De gewezen houthakker, spitter en bieten-rooier
van Ramiront werkte aan de metropolitain en zorgde met het geld dat hij verdiende
mede aan het hopeloze huisgezin dat hij achter gelaten had in het dorp.
Het duurde totdat zij naast hem kwam te zitten in de wagon van de metro. Zij
kende geen verlegenheid.
- Je lijkt wel te denken dat ik je op wil eten! kwam ze ineens en begon breedmondig
te lachen.
Nu keek hij haar aan, hij moest wel, onwillig werden zijn ogen. Zij was wel een
hoofd kleiner dan hij. Daarvan moest hij onwillekeurig lachen: dat ze zo'n klein nest
was en zoveel praats had...
Heur zwart haar droeg ze kort en vlak tegen haar bol hoofd, het zat als geplakt.
De ogen keken groot en ondeugend, de neus mopte stomp en stug met grote ronde
gaten, de mond vormeloos en breed sprong naar voren van te fel rouge, de kin stond
sterk en eigenzinnig en als ze lachte kreeg ze putjes in 'r wangen en kleine scherpe
slecht-verzorgde tanden werden zichtbaar. Alles was stug en gedrongen aan deze
Lucie: het voorhoofd en de schouders, de borst en de heupen.
Haar lippen trokken zinnelik en breed uit en bij haar lachen toonde ze een
ongemanierd stuk van 'n rode glinsterende tong.
Zij was de dochter van een moeder die van morgen tot avond sloofde,
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een wasvrouw die alles wat ze verdiende aan drank besteedde - van een vader, die
volgens het zeggen der moeder als een zwijnjak leefde, waarom ze van hem
weggelopen was.
En zij had een zuster die geen fatsoen meer kende, die van haar twaalfde jaar voor
zich zelf moest zorgen en de trottoirs afliep.
- Jij lijkt wel te denken dat ik je op zal eten!
Dat was de kennismaking van Lucie Lumière met Gaston Avallon.
Met meer verstand van vrouwen had het bij Gaston Avallon misschien zo'n vaart
niet gelopen - maar zij was de eerste die zó tot hem sprak en haar manieren
overrompelden hem voor hij er zich rekenschap van kon geven.
Er kwam al heel gauw trouwen van en een kindje: een meisje, een schat van 'n
klein zwart-ogig engeltje, levenslustig en kraaiend. Een klein ding bij een klein
bij-de-hand ding van een moeder, die haar zeventiende jaar nog moest beginnen!
Ze woonden op het konijnen-hokje van 'n kamertje van Gaston, een ruimte waar
naast het ledikant nauweliks ruimte overbleef voor twee stoelen.
Ze zaten met de knieën tegen elkaar, aan een eigen getimmerd tafeltje en voor het
venster op een ander eigen-gemaakt tafeltje brandde een petroleum-stel als
keuken-fornuis. En het kind, het kleine kraaiende zwart-ogige meisje sliep in een
kistje met een appelbloesem-kleurig kapje, door Gaston getimmerd en in elkaar
geknutseld. Het knusse wiegje hing met kettinkjes aan vier krammen in het plafond
boven hun eigen ledikant.
Dat was alle ruimte en behuizing die ze hadden in de grote stad, zes verdiepingen
hoog, een donker-bruine muffe trap op.
Het kind zal zowat drie maanden oud zijn geweest, daar begon Lucie te grillen en
te nukken, zwart te kijken en te vloeken.
Het leek of het nieuwe en het aardige er af was. Op 'n goeie dag dronk ze de
wijnfles achter elkaar leeg, lei de ellebogen op tafel en spuwde Gaston midden in
het gezicht.
- Wat! zat hij te beven en te traan-ogen van onthutsing. Hij wreef met de mouw
van z'n colbertje het speeksel van zijn gezicht en zag haar treurig en ongelukkig aan.
- Wat is er, Lucie? Wat heb je?
- Alweer éen! alweer éen!
- Wat?
- Ja! Ja! Ja!
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Ze vloekte, lachte, lolde - ze deed van alles wat gek was en onfatsoenlik, om hem
maar te ergeren.
Hij wist niet wat hij moest denken en meende dat het in haar hoofd geslagen was.
- Maar Lucie, mijn lieve Lucie.
Lucie luisterde niet eens. Zij wierp zich op bed met een kreet als een aangeschoten
haas, het zwakke ledikantje kraakte en waggelde. Met de voet gaf zij een trap tegen
het hangend wiegje dat er van schommelde en dobberde als een scheepje in storm;
het kindje viel er bijna uit en begon te huilen van schrik.
- Maar Lucie, maar Lucie, ons kindje...!
Hij greep beschermend het wiegje vast en trok het naar zich toe buiten het bereik
van haar stormende liederlike voeten. Zij lalde nog wat als 'n dronkeman-in-woede
en viel in stompe slaap. Hij keek naar zijn kind, naar zijn vrouw, hij vertrouwde z'n
eigen huilende ogen niet, hij wist niet wat te denken.
Tijd voor naar m'n werk te gaan, hoog tijd... schokte het opeens in hem. Hij liet
het wiegje los waarin het kindje alweer rustig sluimerde.
Dan nam hij zijn pet. Bij de deur draaide hij zich om, zag het petroleum-stel nog
branden, deed het uit en ging. Als hij op 't trapportaaltje stond voor de deur keerde
hij terug, voorzichtig, sluipend op de punten van z'n schoenen. Het kindje lei rustig.
Daarna viel zijn oog op de schoenen van zijn vrouw. Hij boog zich, adem-inhoudend,
maakte de schoenen los en trok ze uit. Dan kan ze rustig slapen, gingen z'n gedachten,
krijgt ze geen last van het knellen van 'r schoenen.
Hij veegde de tranen uit z'n ogen en trok naar de metro. Die dag werkte hij vol
zwaarmoedigheid en onrust. De treurigste voorgevoelens tergden hem tijdens zijn
werk, elk ogenblik hief hij het hoofd of hij in de verte iets hoorde van onraad of
gevaar. - Die Lucie van hem, die Lucie, God als dat huwelijk van hem maar goed
ging en niet iets werd als... bij hem thuis, thuis... zijn moeder...
Hij mocht er niet aan denken! Hij hield van Lucie, zij was zijn eerste liefde, alles
had hij voor haar over, hoe kon ze nu zo nukkig worden en onverschillig - en hij
hield dol van het kind! Hoe kon ze het kind aanzien met 'n paar ogen of ze er genoeg
van had, zoals een hond die op 'n ogenblik zijn jongen van zich afbijt die te groot
worden en te lastig! God, waarom kon zijn huisgezin niet iets worden als van
anderen... hij hunkerde naar liefde en gezelligheid, huiselikheid en orde... niet zo'n
ellende als hij altijd thuis meegemaakt had...!
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Traag was zijn werk deze dag: het aandraaien van schroeven en bouten, niets dan
vast draaien van schroeven en bouten bij de las-stukken der rails. Het was een werkje
voor jongens zo makkelik maar hij zweette als bij zwaar werk; de wasem sloeg hem
onder de pet vandaan - ongerust was hij, bevend-angstig voor zijn klein arm kamertje.
Hij kwam thuis na zijn werk éen en al onrust. Lucie zat met een boek op bed, een
goedkoop romannetje met een bonte omslag. Hij zag dat het kind rustig sliep, tranen
kwamen in zijn ogen van geluk, zijn hart bonste, hij wiste het zweet van z'n voorhoofd
en gaf Lucie een hartelike kus.
Zij was niet boos meer en scheen verdiept in haar lectuur.
- Dit is toch zo'n prachtig verhaal, Gaston - een rijke graaf die een arm winkelmeisje
ongelukkig maakt en met 'r wil trouwen - en zij wil niet, zij wil niet! Je begrijpt zo'n
dom nest niet, want ze kan 'n leven krijgen van-alles-wat-je-hart-begeert.
- Maar ze hield misschien van een ander, meende Gaston. Wat wist hij van boeken
af en rare malle verhaaltjes?
- Van een ander... wat zou dat? - Een dom nest! Ze kon krijgen wat 'r hartje
begeert...
- Maar... maar... stotterde Gaston.
- Ja! besliste ze. Ja! Nog al geen dom ding!
Van die dag af werd Lucie een hartstochtelike lezeres. Hij kon haar geen groter
genoegen doen dan thuiskomend een boekje te geven, dat er nieuw en bont uitzag
aan de buitenkant, en dat van binnen licht en raar was en het leven op de kop zette
en het anders maakte dan het gewone van de alledaagse dag.
Een tweede kindje werd geboren elf maanden na het eerste. Een zwak pierig
jongetje dat ter wereld gebracht werd door Gaston en een vrouwtje uit het huis. Het
kind stierf na enkele weken, het deed niets dan jengelen en wilde geen eten. Op
dezelfde dag dat het wicht in een ongeschilderd glad-geschaafd kistje begraven werd
op een nooit meer terug te vinden plekje van een dwaal-grote begraafplaats, kwam
er een brief uit Ramiront in stijf-hakkend schrift geschreven: Geachte Gaston, alsdat
we allemaal gezond zijn alleen moeder niet, die is naar het hospitaal gebracht en is
dood aan de kanker en wordt morgen begraven en alsdat ik nog een honderd stère
hout heb aangenomen te hakken in het bos op de Ronde Heuvel en as dat we dat
samen doen kennen we goed verdienen en je kan het huissie huren van de
wagenmaker.
Die brief kwam van zijn vader. Hij had de grote stad gezocht en het ouderlik huis
verlaten omdat hij zijn drinkende moeder niet had
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kunnen uitstaan. Van zijn vader had hij altijd gehouden in stille achting.
En nu kwam daar een brief die sprak over een huisje terwijl hij hier in de grote
stad hokte als een konijn - een huis daarginds te Ramiront met een kamer en 'n ruime
keuken en 'n schuur en 'n lap tuin.
En er stond in die brief nog iets dat zijn hart raakte: hout hakken op de Ronde
Heuvel! De bossen daar, pracht eikenhout en acacia! Hij kende ze, hij kende ze! die
bossen met hun ruimte en hun rust.
- Wij gaan naar Ramiront, sprak hij tot zijn vrouw.
Lucie had er niets tegen. Van Parijs had ze wel geen afkeer - de winkels, het asfalt
en de glinsterende ruiten, cinema en kroeg, golden als de hoogste dingen van het
leven - maar ze wilde wel eens 'n verandering, iets nieuws buiten de stad.
In Ramiront kwamen ze zonder veel verhuisgoed aan; hun kind, hun kleren,
beddegoed, petroleum-stel en 'n paar borden en pannen. Het huisje van de wagenmaker
stond voor hen open: een ruime lage keuken met éen raam, en een kamer ook al ruim
en laag met twee vensters. Het zag er leeg en kaal uit. Ze spreidden hun bed in stro
op de grond en Gaston sliep de eerste nacht in, met een gevoel van ruimte en vrijheid
om zich.
De volgende dag scheen de zon; Gaston trok in alle vroegte met zijn vader naar
de bossen op de Ronde Heuvel om hout te hakken: zoveel stère per dag is zoveel
maal zoveel frank... dàt wat nodig was voor het meer-dan-arme uit elkaar-vallende
huisgezin van zijn vader en voor het gezin dat hij aan 't opbouwen was en er ook al
raar uitzag.
Hij werkte zoals alleen een vrije man dat kan. Dag en nacht stond hij in het haam:
in de bossen of bij de boeren op de velden, en daarna zijn eigen werk: zijn tuin, zijn
eten, zijn kleren.
Lucie kreeg een derde kind. Zij was toen achttien jaar en drie maanden en wilde
de nieuw-geborene niet zien.
Het kind bleef leven, zij zelf lag weken lang op bed, zwak en onwillig. Zij at goed
en dronk met graagte, zij lag met een hand onder het hoofd en hield in de ander een
boek - dag-in dag-uit, ze werd er dik van en deed of er geen zorgen of kleine kinderen
in de wereld bestonden.
Als hij van zijn werk kwam dan was het: ‘O! O! Wat ben ik moe, het zit me in
m'n rug en in m'n lenden - en ik heb razende honger... en het kind mag wel 'n schone
luier hebben... en de oudste mag je ook wel 's nazien.’
Hij zorgde voor die moeheid door haar op bed te laten liggen, hij beredderde het
eten en de kinderen... zij at op bed met graagte en opge-
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wektheid zelfs, sprak 'n paar kwasie-vriendelike woorden, greep weer naar haar
leesboek of sloot de ogen en sliep in.
Elke avond hetzelfde spel: pijn in de lenden, moe, razende honger en de kinderen
die verzorgd moesten worden. Het duurde maanden.
Op een zaterdag-middag als zij het romannetje waarmee ze bezig was, geëindigd
had, stapte ze uit haar bed gapend en traag.
Ze kleedde zich aan, maakte wat eten klaar, en beredderde de kinderen.
Bij zijn thuiskomst hief Gaston het hoofd van verbazing.
- Ja, was haar eerste woord, er is vanavond bal en ik vind daar moesten we naar
toe gaan.
Dat bal bestond in een muziek-doos bij de kruidenier-herbergier van Ramiront.
In een zaal achter de winkel dromden de jonge mannen en vrouwen bijeen, rokend
en drinkend, dansend en lawaaiend tot laat in de nacht.
Zaterdag-avond voortaan en zondags was ze present voor het bal. De rest van de
week zat ze met de neus in een boekje, deed weinig meer dan eten en naar de winkel
lopen om snoepgoed voor de kinderen te kopen dat ze zelf opat, liet haar man werken
en geld verdienen en het huishouden in orde houden. Die zogenaamde bals zaterdags
en zondags waren voor Gaston bittere pillen. Lucie ging te keer en rumoerde, sprong
om de andere mannen heen alsof haar eigen man niet genoeg voor haar was, lachte
en lolde en hield vol tot de laatste wegtrok. Als Gaston een aanmerking maakte kreeg
hij ten antwoord:
- Een mens is maar eens jong, je moet er van genieten!
En als hij kortaf vertelde waar het op stond, dan kon hij woorden te horen krijgen
dat hij zich wel drie maal bedacht om opnieuw zijn mening te zeggen.
- Wat jij? Wat maal ik om jou? Ik heb m'n hand maar uit te steken, ik ken betere
mannen dan jij...!
Zijn hart bloedde er bij. Hij moest wel met haar mee of hij wilde of niet... hij hield
te veel van haar om ze zó maar te verliezen.
Hij ging waar zij ging: de bals, de bals, dàt was het. Alles moest er voor wijken.
De kinderen werden te bed gelegd - slapend of niet, huilend of lachend - de deur
werd gesloten en ze gingen. Meestal bleven ze weg tot middernacht, soms tot de
morgen aanbrak. Ja, het gebeurde zelfs dat hij haar kwijt raakte bij al dat gedans,
dan trok hij naar zijn woning, ongelukkig, eenzaam, ellendig - huilde bij zijn kinderen
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en wachtte, wachtte tot zij genoeg gedanst had en genoeg genoten en slaap verlangde
en thuis kwam.
- Wat jij? Als het je niet aanstaat heb je maar te zeggen; ik ben jong, ik dans, ik
wil pret in 't leven hebben, jij bent 'n oue kerel, als het je niet aanstaat...
- Maar Lucie!
- Ja, je heb maar te zeggen, voor jou 'n ander!
- Maar denk je dan niet aan je kinderen?
- Wat maal ik daarom!
- Maar Lucie!
- Maar Lucie! Ja! Ja, sarde ze dan, een mens is maar eens jong en jij wil 'n oud
wijf van me maken! Als jij een kerel was dan hadden we een ander leven! Wat ben
jij voor een domme houthakker die niks kent en niet aan geld weet te komen.
- Aan geld weet te komen? stond hij dan. Met werken, met m'n handen! Er is geen
kerel in Ramiront die kan werken als ik, geen éen, geen éen! Je wil toch zeker niet
stelen!?
Dan greep ze naar een beduimeld boek:
- Hier is een verhaal van een meisje zo oud als ik en ze heet ook Lucie, ze heeft
ook donker haar en zwarte ogen net als ik, en ze houdt van een man - een fijne vlotte
jongen die 'r alles kan geven, een bontmantel heeft ze van hem die vijf-duizend frank
waard is en een ring met een brillant en ze maakt een reis langs de Riviera in een
auto en ze wonen in prachtige hotels... en jij... en jij... jij bent vast geroest in dit
smerige nest van 'n dorp en ik krijg kind op kind... kind op kind.
- Maar Lucie, wat praat je toch onverstandig, zó is het leven. Een mens leeft niet
voor z'n pleizier.
- En waar dan voor? Waar dàn voor? Dat vraag ik - wat ben je een onbeholpen
stakker! Waar leef je anders voor?
Hij, Gaston Avallon was niet erg onderlegd in de duistere dingen van het leven waarom een mens leefde en zwoegde en het beroerd had en dood ging. Als jongen
had hij katechismus gelopen, weinig of niets was hem daarvan bijgebleven, en op
school had men hem niet gezegd waarom of je leefde. Hij had geen houvast dan een
vaag woord uit zijn jeugd...
- God... God...
- Ik lach om je. Wat God? Jij ben niks en die God van je kan niks... een mens leeft
maar ééns.
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Hij ging met haar: altijd maar weer naar zo'n tingel-tangelend allerellendigst bal waar
zij oog-stralend te keer ging en dezelfde stugge ergernis-wekkende niet meer leek
van thuis, waar hij een vrolik gezicht moest zetten dat hem af ging als een grijns. Zij
rookte en hij rookte - om haar te beschermen voor de anderen - zij dronk, hij dronk
zoveel als zij - alweer om haar te beschermen... tegen de anderen, tegen hun ogen
en hij wist zelf niet tegen wat allemaal - maar al zijn moed had hij nodig om bij haar
te blijven en haar te horen praten en lachen. En ook hij had te lachen en te dansen,
en te zien dansen en lachen, al trapte men op zijn hart. Niets begreep hij van haar.
De enigste verklaring die hij vond kwam er op neer, dat zij jong was - zoals zij
zelf hem tot vervelens herhaalde - dat zij jong was en kinderen had, en dat zij zelf
nog een kind was.
Dat vergoelikte alles en niets en het verklaarde alles en niets.
Elke dag ontdekte hij wat nieuws: geld geleend van iemand die er hem om aansprak,
duur snoepgoed in huis of drank - een fiets gekocht op afbetaling, die ze verstopt
had op hun zoldertje onder een bos stro - politie die hem aanhield op de weg en haar
verdacht van diefstal van perzikken - en een andere dag een gendarme die veel te
veel keek naar de deur van zijn huisje. Door het dorp lopend had hij vaak moeite z'n
ogen recht naar de mensen te houden - hij begon gebogen te worden en zijn rug te
krommen. En hij was het zo gewoon, wanneer hij 's avonds van zijn werk thuis kwam
om zijn vrouw op bed te zien liggen met een boek en een sigaret, dat hij zich niet
meer verwonderde maar zich al gelukkig rekende dat zij er was - hij liep dan naar
de kachel en zorgde voor het avondeten en het verstellen van kinderkleren, waaraan
hij vaak tot laat in de avond bij een klein walmend lampje bezig was, moedig en
tevreden omdat hij het voor zijn kinderen kon doen, want hij hield dol van hen.
Hij werkte steeds met zijn vader: 's winters in de bossen en zomers in de bieten
bij de boeren - zwaar bukkend werk dat zomer-werk, waarmee ze veel geld verdienden
omdat ze zulke taaie werkers waren - geen man kon tegen hen op, binnenvetters en
zonder praat of rust bij hun zwoegen.
Toen ze na de dood van de moeder elkaar voor het eerst zagen, verklaarde de
vader:
- Kanker was het, zeien ze in het gasthuis. Je weet wel, moeder klaagde erg de
laatste jaren en ze werd lastig. Dat kwam daarvan.
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Geen woord werd er gesproken over het dodend-veel drinken van de ongelukkige
vrouw, waardoor ze haar leven giftig had verkort.
- En nou heb ik geschreven dat ik hout heb aangenomen...!
Ze werden alle twee zakelik zonder al te langdurig verdriet en togen dadelik aan
de arbeid. Er moest verdiend worden! Verwijten hadden ze elkaar niet te maken:
ieder had genoeg te dragen aan het zijne, het leven viel nu eenmaal niet mee.
Bijna geen woord werd er gesproken over Lucie... Een vrouw is nu eenmaal een
vrouw, het is er mee als met het leven: je wordt er nooit goed wijs uit. - - Maar op een dag gebeurde er iets biezonders.
De twee waren bezig in het bos op de Ronde Heuvel. Eiken en acacia's hakten ze
om, zaagden de bomen in moten en stapelden het hout naast elkaar op in lange mijten,
zoveel meter lang, een meter breed en een meter hoog... zoveel stère.
Naast zich onderhielden ze een vuurtje om de dorre takken en scherp-doornige
acacia'-struiken te verbranden - de rook steeg recht omhoog, het vuur smeulde
knetterend.
Ze werkten kalm en nijver naast elkaar, kapten een boom aan en zaagden hem om.
Boom na boom. Voor mensen van het vak is dat een spel: hier kap je de boom aan
- daar zaag je - en dààr komt hij te landen! Het is een vak als alle vak, op een meter
kan je bekijken waar de kruin van de boom zal neerslaan.
Nu waren ze bezig met een krom-gedraaide boom, een stug-gegroeide, een
wind-gebeukte; zo'n boom die misschien te veel van de anderen had geleden, geen
licht genoeg gekregen om recht op te schieten naar de hemel. Ze keken de boom aan
en zagen eens rond waar hij moest vallen, namen hun bijlen en sloegen de keping er
in die nodig was voor de richting van zijn val.
- Hij is 'n beetje krom, meende de vader.
Dan trokken ze hun grote lange scherptandige zaag heen en weer, als maar heen
en weer. Zo'n aangezaagde boom begint wanneer het doorsnijden van z'n levenskracht
lang genoeg geduurd heeft, te beven in zijn kruin en te bewegen, om op het laatst
onzeker te neigen en dan opeens te kraken en zoevend en zwaaiend neer te smakken
met een takverpletterend geraas of de donder hem raakt.
Ook deze morgen, na wat geduldig zagen, begon de stam te kraken en de kruin te
beven.
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- Hij komt, riep Gaston en sprong weg, als om zich te bergen; maar juist de kant uit
van de vallende stam die hem in z'n neerzwaai een stompende duw gaf dat hij er van
over de grond rolde.
Geen van de twee gaf een kik van verrassing; Gaston krabbelde overeind, zwijgend
bij de omgezaagde boom. De vader, een man van een goede vijftig met een gezicht
dat rossig-rood geslagen leek door weer en wind, keek naar zijn zoon.
- Dat is mij ook eens overkomen, sprak hij zonder opwinding in z'n stem. Hij was
alweer over de eerste ontroering heen en begon zich een sigaret te draaien.
De zoon keek naar de boom en hield de hand op de schouder, waar de stam hem
geraakt had in de val.
- Dat was, vervolgde de oude Avallon, op een dag dat ik alleen aan het hakken
was en dat kwam...
De zoon wist daar niets van en werd aandachtig:
- En...? vroeg hij verwonderd.
- Omdat moeder zo dronk.
Gaston lei de hand op de omgevallen boomstam, het was of hij houvast zocht, de
vingers tastten onzeker. Opeens boog hij het hoofd, tranen kwamen in z'n ogen, ze
vielen op z'n vingers en op de boomstam.
- Is het zo erg met Lucie? informeerde de oude. Hij was klaar met zijn sigaret en
haalde een koper tondel-doosje uit de zak waaraan een stuk geel katoen opgerold
hing van wel 'n halve meter lengte, hij sloeg vuur, blies op het stinkend tondel, zoog
z'n sigaret aan en herhaalde:
- Is het zo erg met Lucie? - eh - Gaston?
- Ja, snikte Gaston.
Hij droeg de mouwen van zijn overhemd opgestroopt - sterke harige
pees-bundelende armen had-ie - de snik van 'n kerel met zulke sterke armen klonk
onnatuurlik-treurig. Het moest wel heel erg zijn. Weinig spraken ze gewoonlik over
Lucie; ze wisten nu eenmaal uit de ervaring van hun leven, dat aan 'n verkeerde
vrouw niks te doen was, daar kon je niets mee aanvangen... en dan die Lucie was zo
jong, zo jong, te jong...!
- Toen ik gister-avond thuis kwam lag er 'n briefie.
De traan-ogende Gaston vingerde in het zakje van zijn bruine overhemd en bracht
een verfrommeld stukje papier te voorschijn.
Met moeite spelde vader Avallon het met potlood-geschrevene:
‘Ik ga er van tussen, Gaston. Voor jou ben ik alleen maar goed om kinderen te
krijgen. Ik dank er voor. Ik wil wel eens wat anders in mijn
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leven. Een mens is maar eens jong en moet er van profiteeren. Je heb me niet na te
gaan, want ik kom toch niet terug. Lucie.’
De oude stond met het briefje en bleef er maar op turen, langzaam en als van buiten
af drongen de woorden die hij las tot hem door.
- Wat niet terug? kwam hij opeens, en de kinderen?
- De kinderen, schoudertrok de zoon, sliepen nog toen ik van huis ging.
- En...? wenkbrauwfronste de ander.
- Ik... ik... ik... stotterde Gaston, Jezus-nog-en-toe, ik weet het niet meer.
- Wat weet jij niet meer?
- Ze heeft drie honderd en zestig frank mee genomen - alles wat ik had.
De oude knikte en trok de lippen treurig. Hij begreep maar al te goed, ook de
sprong van z'n jongen op die vallende boom toe.
Lang zwegen ze, ieder bezig met zijn eigen onrust om het zware leven.
- Dat komt van die rare boeken die ze leest! heftigde opeens de zoon. Dag-en-nacht
lezen en allemaal van die fabeltjes die niet waar zijn en die 'r hoofd van streek maken.
Vader Avallon knikte en keek naar de steel van zijn glinster-scherpe bijl, hij vond
dat 't tijd werd om door te gaan met het werk. Hij had nog nooit, zo oud als-ie was
een boek tot 't einde toe uit gelezen. Hij begreep z'n jongen: dàt was niks voor 'n
werkmens.
- Zij is te jong! snikte Gaston.
Vader Avallon knikte bevestigend en keek van de bijl naar zijn jongen.
- En...
- En...?
Mijn God, wat kan er nog meer komen, klemde het in hem.
- En...? Ze wil niet naar me luisteren, ze lacht me uit als ik wat zeg. O! O! O! Als
ik wat zeg, dan begint ze dadelik over ons: ‘kijk naar je eigen familie, je moeder, je
moeder.’
Vader Avallon boog het hoofd in de schouders alsof de stam van een vallende
boom nu langs hem sloeg.
Ze stonden zonder elkaar aan te zien, verlegen, geen-raad-wetend,
arme-zondaars-achtig. Dan bukte de vader, greep z'n bijl van de grond en keek naar
de liggende boom waarvan de takken moesten gekapt worden.
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- Het is... ik weet wat het is, ik... hakkelde Gaston... zij is te jong en ik ben te goed
voor 'r.
De oude houthakker draaide de steel van de bijl spelend door z'n vingers, hij voelde
zich beschaamd en klein. Zijn sigaret was uit; haastig of het erg gewichtig was greep
hij z'n tondeldoosje, maakte vuur en blies opnieuw de smeulende stank om zich heen
van het verbrandend katoen - die jongen was net als hij, te goed, ook al te goed, niet
baas genoeg in huis - ze konden werken, ze hielden van hun kinderen en van hun
vrouw - en ze wisten geen van twee wat ze moesten doen... omdat ze zo goed voor
'r waren...
Hij werd er korzelig van en wees op de boom:
- Als jij daar onder de boom gelegen had wie had dan voor je jongens moeten
zorgen? Ik zeker? Heb ik al niet genoeg ân m'n eigen?
Gaston hield beschaamd het hoofd opzij - zijn vader had gelijk, laf vond-ie zich
zelf, hij kreeg medelij met z'n vader en vond hem flink en ferm. Hij achtte nu ook
zijn gaan naar Parijs, toen hij vader met de ongelukkige moeder liet zitten, even laf
als die sprong naar de boom.
- Ik had niet naar Parijs moeten gaan!
De oude hief verrast het hoofd.
- Ik had bij je moeten blijven... dan had ik haar ook nooit ontmoet!
Ze zwegen. Niet ver van hen af begon een vogel te kloppen en te boren op een
boom-bast.
- Een specht! kwam de oude, om maar wat te zeggen.
- Ik ga naar huis, naar de kinderen kijken.
Gaston ging, kortaf. Hij stapte vast als een soldaat, hij had de grote oorlog mee
gemaakt op alle fronten en was er zonder ziekte of schram afgekomen.
Even zag de vader z'n zoon na. Dan greep hij weer naar z'n tondeldoosje en sloeg
vuur. Zijn sigaret brandde nog - het was 'n gewoonte van hem dat vuur-slaan als hij
stond te piekeren.
Daar had hij gelegen als het raak geweest was, gingen z'n gedachten, nu is hij er
over heen. Net als ik, toen ik dacht dat ik niet meer kon.
Hij vond het heel beroerd, dàt leven van hem en van zijn zoon. Iets poperde in
hem als een verwijt: ik ben de oorzaak van alles. Hij was arm, dàt was 't! De lui met
geld hadden het makkeliker dan hij. Zo'n Lucie die het laatste geld van z'n jongen
mee nam...!
Hij moest er niet aan denken, geen geld had de jongen meer in huis om brood te
kopen! Hij draaide zich en keek naar de stapels hout die
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ze al hadden gekapt. Daar kregen ze geld voor... Werken maar, werken.
Hij greep zijn bijl, spuwde even in de linkerhand en begon met vaste slagen de
takken van de omgezaagde boom te kappen.
God-nog-'n-toe! poperde het in hem, God-nog-'n-toe, bij de felle slagen van zijn
bijl. God-nog-'n-toe! Het was 'n soort kreet om hulp en uitkomst, om iets anders dan
het was.
Dan liepen dadelik zijn lastige gedachten over in z'n werk: hakken, zagen... de
gang en de manier van werk dat vlot en je aandacht vraagt...
Een week later verscheen Lucie weer te Ramiront. Ze had een nieuwe zomermantel
gekocht en 'n paar modieuze schoentjes die geknipt waren voor een bal; ze zag er
welgedaan uit en kwam glimlachend het woninkje binnen.
- Zo ben je daar eindelik, vroeg Gaston, ben je terug?
Hij kreeg een kleur van geluk. Het was tijd voor 't avondeten, hij zat met 'n kind
op de schoot dat hij een broodpapje voerde.
Zij ging op de kinderen af en gaf ze een lief woordje en 'n zoentje en trok dadelik
een pakje open met snoepgoed.
Ook Gaston werd omhelsd. Hij weerde haar voor de vorm af, want hij wilde wat
grommen en over het meegenomen geld beginnen maar hij kreeg een zoen en nog
een zoen.
- Je moet maar niet kwaad op me wezen, Gaston! meende ze luchtig, je weet ik
had een mantel nodig. Hoe staat-ie me? En hoe vin' je m'n schoenen? Chic hè?
Hij kon wel huilen, hij kon wel vloeken! Maar ze keek hem aan met haar zonnigste
glimlach; ze zag er zo flink uit, zo nieuw scheen alles deze avond, ze was zo jong...
en ze was weer terug en hij hield van 'r...
De woorden van afkeer en aanmerking die de hele week in 'm gegist hadden,
bleven binnen zijn mond.
Even maar moest-ie grommen, het was sterker dan hij:
- En het geld, Lucie, het geld?
- Maar dat zie je toch, domme jongen, daar heb ik 'n mantel voor en schoenen ik hoop niet dat je denkt dat ik het versnoept heb.
Er kwam een strijdlustige klank opeens in 'r stem. Hij kende de snerp er van. Hij
zweeg. Hij verlangde rust en vrede, een beetje huiselikheid, een beetje gemak en stil
geluk als 'n mens de hele dag hard gewerkt heeft buiten deur.
Hij knikte zonder strijdlustigheid, hij voerde het kind verder. Zij pronkte wat met
de nieuwe mantel en hij moest wel twintig keer herhalen
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dat hij 'm mooi vond en modern... modern! Zij had er een koopje aan gehad, een
koopje!
Even nog sprong het zuur-verdiende verdwenen geld in hem op. Zij merkte het
aan z'n gezicht.
- Gaston, kijk nu alsjeblieft niet zo zuinig, jij vergeet altijd maar dat ik jong ben
en ook wel 's wat in mijn leven wil hebben!
Hij wist dat ze jong was! Hij keek anders, niet kwaad meer, hij deed z'n best, hij
glimlachte met alle goede bedoeling die in 'm bloeide - zijn blozend gezicht met zijn
grote goedige ogen straalde als van een kind.
- Lucie! Lucie...! Laten we toch leven met onze kinderen en gelukkig zijn, Lucie.
Het klonk als een gebed, zo innig.
Zij had wat versnaperingen mee gebracht: parijzer fijne broodjes, ze smikkelde
en likte daarna de vingers af. De kinderen kregen ieder een stukje en ook Gaston
moest meeproeven. Er was maar éen stad in de wereld, Parijs: alles lekker en
goedkoop en je kon je amuseren...!
Tien minuten later zat ze, met de voeten waaraan de nieuwe schoenen blonken,
op twee stoelen, lang-uit lui-uit en begon een nieuw romannetje: rood-bloederig,
zoenerig, moorderig, drakerig. Ze had een hele bundel van die slette bonte krengen
bij zich: ze leek maar weinig te begrijpen van zijn noodkreet: ‘Lucie, Lucie, laten
we toch leven met onze kinderen en gelukkig zijn!’
Hij verzorgde de kinderen - bracht ze naar bed. Hij zag het wel: veranderd was ze
niet. Telkens slopen zijn ogen om haar heen - wat had ze dan toch, wat wilde ze?
Wat verbeeldde ze zich wel? Zoals zij daar zat, onverschillig, lui en onbezorgd, werd
ze hem een raadsel en toch iets dat hij kende, iets dat hij meer gezien had. Hij
piekerde, hij dacht, zijn geheugen begon te werken. Opeens zag hij. Hij schrok en
begon er gebogen van te zitten, het hoofd in de schouders. Hij durfde zijn gedachten
niet doordenken... Moeder, moeder, als moeder dronken was...!
Hij sloeg de handen klappend op z'n ogen dat er sterren dansten, hij gaf een kreet
waarin afschuw en medelij klonken.
- Wat is er? Wat heb je, Gaston? vroeg ze al lezend en verstrooid.
- Lucie... Lucie...
- Watte?
Ze keek van haar boekje niet op, het boeide haar meer dan zijn rare stumperige
geluiden.
- Lucie, Lucie, laten we... laten we...
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- Wees nu toch stil, laat me nu 's rustig lezen, riep ze onwillig.
- Moeder, moeder, lispelde hij wanhopig.
Hij had wel willen bidden, op z'n knieën kruipen... een kreet geven, iemand vragen
hem te helpen: God, de kerk, de meester, de pastoor, de krant, de dokter, de
veldwachter...
Wist hij waar hij hulp moest zoeken? Wat hing er boven zijn hoofd?
- Moeder, moeder!
Zij las en merkte niets. In een kistje dat als wiegje diende begon het jongste kindje
onrustig te jengelen. Hij stond op, nam een fles van tafel en rook er aan om zich te
overtuigen dat de melk niet zuur was geworden, proefde even en zette het flesje aan
de mond van het kind.
Een paar maanden later, op een zonnige middag, klopte de veldwachter aan de deur
en bracht een briefje. Lucie opende het en las, vloekte daarna dat het klonk.
Zij moest bij de burgemeester komen. Onmondige kinderen had ze in haar huis
gehaald en rare dingen gedaan, rare dingen verteld of gelasterd - in elk geval de
ouders kwamen in opstand en dienden een klacht in...
- Ik ga niet, stond ze, ik ga niet, ik ga nooit! Ze zullen mij niet dwingen. Ik ga niet
voor die domme burgemeester!
Ze schuimbekte van woede.
Een uur later klonken er twee schoten uit een dubbelloops jachtgeweer en een
gegil dat heftig begon en langzaam minder werd.
Dat was het einde.
Gaston Avallon was naar zijn werk. Toen hij thuis komend de mensen ontdaan
zag staan bij zijn huisdeur, begon hij te huilen als een kind.
Hij had gewerkt en geworsteld voor haar, gekropen, gebeden, bemind en zich zelf
gegeven.
Niets had gebaat.
Hij met zijn vader wikkelden haar in een laken.
- Een ziekte, stonden de twee met elkaar pratend en troostzoekend. Hun anders
rode verweerde gezichten waren nu vaal en verwrongen.
- Een ziekte, een aanval van krankzinnigheid, en die rare boeken... en het leven
dat te zwaar voor 'r was, en geen opvoeding gehad toen ze jong was...
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Aan dit nummer hebben meegewerkt:
Pieter van der Meer de Walcheren:
Geboren te Utrecht 1880. Gymnasiale opleiding en Universiteit te Amsterdam:
Klassieken gelezen met Diepenbrock. Als schrijver gedebuteerd in de Jonge
Gids van Herman Heyermans, en als candidaat in de oude talen, weggevlucht
uit Holland, wegens geestelijke benauwenis. Sindsdien rusteloos, (hoe kan het
anders?) rondgezworven: Brussel, München (Bayreuth), Weenen, Parijs, Brussel,
Londen, Italië (Rome: jubileum van Paus Pius X, in 1908), Uccle. Dan in 1911,
plotseling de beslissende, levende rust, te Parijs, met de oneindigheid van God
als perspectief: het Sacrament des Doopsels, met Léon Bloy en zijn vrouw, als
peter en meter. Ander belangrijk feit: kennismaking met Jacques Maritain. Dit
alles heeft plaats te Parijs. Moeilijke, schoone jaren; iedere dag is boordevol.
Dat blijft zoo altijd. 1914-1918 oorlogscorrespondent te Parijs, van de Maasbode.
Einde 1918 terug naar Holland, eerst te Oosterhout bij de St. Paulus-abdij der
Fransche Benedictijnen; dan in najaar 1921, naar Helmond als redacteur Kunst
en letteren aan de Nieuwe Eeuw. Sinds 1924 te Amsterdam, verbonden aan het
weekblad Opgang. Toekomst onbekend.
Verschenen boeken, voorzichtig in te deelen volgens systeem van abbé
Bethlehem: in de hel:
Jong leven, roman. - Van licht en duisternis, roman - Levens van leed, novellen;
in het vagevuur
Het geheime, vreemde verhalen - De jacht naar geluk, roman;
in den heme:
Uit Italië, reis-impressies - Mijn dagboek, bekeeringsgeschiedenis (ook in het
Fransch verschenen, met een inleiding van Léon Bloy) - Van het verborgene
leven, roman - De heilige Benedictus - Branding, opstellen en kritieken.
Ter perse: Het witte paradijs, een boek over de Karthuizers.
M. Molenaar. - Geboren te Sneek in 1888. Missionaris van het H. Hart.
Medestichter en een der voornaamste redacteuren van ‘Roeping’. Schreef: H.
Geertruid, een bundeltje vertaalde fragmenten uit haar werk (1918); In Koele
Schaduw, een bundel schetsen (1921); Geertrui van Hefta (1925); en publiceerde
verder in Roeping De Tocht met Rafael; 't Gesprek met Rafael; Sint Jan. Hoopt
eerlang uit te geven: ‘Mechtild de Begijn’ en ‘Charles de Foucaul’.
Willem Nieuwenhuis. - Geboren te Amsterdam in 1890. Redacteur van de
Maasbode te Amsterdam. Schreef in dit blad belangrijke beschouwingen over
Kunst, Tooneel en Letteren, werkte mee aan de Beiaard, Roeping, de
Gemeenschap en Dietsche Warande en Belfort, waarvan hij mede-redacteur is.
Zijn beste essays en critieken verzamelde hij in Brokkenhuis (1922). Van hem
verscheen tevens een merkwaardige studie over Chesterton en een Tooneelspel
De Hemelsche Banden.
Kees Meekel. - Doorkruiste heel Europa en een goed deel van Azië en Amerika.
Woont thans te Fleury en Bière (Fr.) Schreef voor het tooneel: Het Slot op den
Mond, de Nar, Ferguut en Galiene.
In proza: De Stad des Levens (Roman), De Laatste Cow-Boy, Verhalen uit het
Prairie leven, enz.
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Vertaalde De Uiterste Dag van Jörgensen.
Jan Engelman. - Geboren in 1900. Bijdragen: De Gids, De Nieuwe Eeuw, De
Gemeenschap, De Vrije Bladen. Richtte na medewerking aan ‘Roeping’, in het
najaar van 1924 met Willem Maas, Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle ‘De
Gemeenschap’ op.
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Redacteur van de rubriek Kunst en Letteren in ‘De Nieuwe Eeuw’. Verzen: Het
Roosvenster (1927), Hijman Stenfert Kroese en v.d. Zande, Arnhem. In
voorbereiding: de uitgave van een bundel essays, monografieën over beeldende
kunst, novellen.
Loe Lichtveld. - Geboren in West-Indië. Medestichter van de ‘Gemeenschap’.
Baanbreker op muziekgebied. Schreef onder schuilnaam Albert Helmann een
prachtig boek over zijn geboorteland: Zuid, Zuid-West. In samenwerking met
A. Kuyle, een reisverhaal van Pij en Burnous. Schreef: Mijn aap schreit en laat
thans in de Gemeenschap een roman verschijnen: De stille Plantage.
Albert Kuyle (Schuilnaam voor L. Kuytenbrouwer). - Medestichter van de
Gemeenschap. Liet in 1924 een bundel verzen verschijnen: Seinen. Van hem
verscheen in proza een bundel: de Zeiltocht en samen met L. Lichtveld een
reisverhaal van Pij en Burnous.
Gerard Knuvelder. - Geboren 25 Januari 1902. te Arnhem; na zijn studies
voor Nederlands (o.a. onder Moller en Michels) leraer, eerst te Bergen op Zoom
(vanaf 1921), daarna te Eindhoven (vanaf 1923). Tans nog werkzaam als zodanig
aan het Sint Joris Kollege en Sint Catharina-Lyceum te Eindhoven.
Werkt mee (aan diverse tijdschriften, o.a. Roeping, Tijdschrift voor taal en
Letteren, Gemeenschap, Nieuwe Eeuw. voornamelik op letterkundig gebied.
Gaf weinig in boekvorm uit, o.a. echter H. Teresia van het Kind Jezus
(Geert-Grote-genootschap) (1925), Pioniers (in samenwerking met Th. de Jager,
zijnde werk der Van Onzen Tijd-groep) (van Munster) (1925), terwijl binnenkort
'n boek over Het Zuiden verschijnt.
Redigeerde van 1925 tot 1926 met Gerard Bruning de kroniek van Kunst en
Letteren in De Morgen. Momenteel hoofdredakteur van Roeping.
Anton van Duinkerken (schuilnaam van Willem Asselbergs). - Geboren te
Bergen op Zoom 2 Januari 1903 thans letterkundige aldaar. Debuteerde in 1923
met gedichten in het tijdschrift ‘Roeping’, waarvan hij in 1927-1928 redacteur
was.
Van hem verschenen: Onder Gods Ogen (gedichten) 1927. - De Ravenzwarte
1928. - Verdediging van Carnaval 1928. - De Kreet van Abels Bloed (Ernest
Hello) 1928.
In ‘Roeping’: Sint Bernards verhandeling over de liefde tot God (1927). Vertelsel in de Hut (1928).
Voorts gedichten en essays in verschillende tijdschriften. Medewerking aan:
Roeping, De Gemeenschap, De Nieuwe Eeuw, De Tijd, De Boekzaal der geheele
wereld, Dietsche Warande en Belfort. Zijn letterkundige opstellen zullen in den
loop van het volgende jaar verschijnen in de verzamelbundels ‘Achter de
Vuurlijn’ en ‘Roofbouw’.
Willem ten Berge. - Geboren 3 Juli 1903 te Leens (prov. Groningen) Middelbare
studies aan het St. Canisius College te Nijmegen. Verzen: ‘De Reiziger’ 1928.
Bijdragen in De Gemeenschap - Roeping - De Nieuwe Eeuw.
Mej. Hans van Zyl. - Geboren te Haarlem in 1910. Debuteerde dit jaar in De
Gemeenschap. Voor 1929 bereidt zij een bundel verzen voor.
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Inhoud van Tijdschriften.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (September 1928) André Gide: Lettres. Georges Bernanos: Dialogue d'ombres. - André Gaillard: L'ombre et la proie. - Julien
Benda: La Fin de l'Eternel. - Marcel Jouhandeau: Astaroth. - Goethe: Aphorismes
sur la nature. - Propos d'Allain. - Albert Thibaudet: Réflexions. - Jean Prevost:
Spectacles. - Notes. - Littérature générale. - Le Roman. - La Poësie. - Les Arts. Revue des Livres.
LA REVUE BELGE (15 aout 1928) Henry Bordeaux: Le Premier amour de Victor
Hugo. - Knud Rasmussen: Chez les Esquimaux. - Robert Pitrou: Triomphe de
Schubert. - Jacques Mortane: Une tentative d'évasion pendant de la guerre. - Philip
Curtiss: On demande un fou (Roman IV). - Jean Nesmy: La Quinzaine littéraire.
LE REVUE BELGE (1 septembre 1928) André Maurois: Le Chapitre suivant
(Nouvelle). - Tancrède Martel: Portraits d'écrivains: Henri de Régnier. - Ch. du Bus
de Warnaffe: Les élections présidentielles américaines. - Henri de Régnier: Poème.
- Robert Hénard: Les causes judiciaires célèbres (l'affaire de Hornes). - M. Bousquet:
Bains de mer et bains de soleil. - Philip Curtiss: On demande un fou (Roman V),. Emile Chardome: La Quinzaine littéraire. - Paul Prist: Lettre de Paris. - Les Livres.
LA REVUE BELGE (15 septembre) A. Wullus Rudiger: Lettre Ouverte à M. Whitney
Warren. - Francois Vermeulen: Portraits d'écrivains. - Edouard Estaunié: La
Découverte (Nouvelle). - Cdt. G. Hennebert: Un épisode peu connu de l'histoire du
Congo Léopoldien: La Répression des Batétélas. - Ernest Closson: Pourquoi la
‘Brabançonne’ n'est pas devenu un chant populaire. - Philipp Curtiss: On demande
un Fou (Roman-Fin). - Jean Nesmy: La Quinzaine littéraire. LA REVUE GENERALE (aout 1928) Georges Goyau: Missionnaires d'Irlande dans
l'Europe Mérovingienne. - Aloïs Simon: La question de la personnification civile de
l'université catholique en 1841-1842. - Pierre de Ruynes: L'ombre du péché. (Roman
III). - Louis Willems: Le pouvoir Judiciaire et le controle des lois. - Henriette
Charason: Louis Mercier. - Abbé Rod. Hoornaert: Mystiques du Nord et Mystiques
espagnols. - Pierre Gérard: La prière du Ruisseau d'Argent. - Chroniques.
LA REVUE GENERALE (septembre 1928) Thomas Basyn: L'arrestation de Karl
Marx à Bruxelles le 4 mars 1848. - Emile Cammaerts: L'apologie de Dickens. - Pierre
de Ruynes: L'ombre du Péché (Roman-fin). - Edmond Rubens: Edouard Ducpetiaux,
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précurseur social. - Leopold Levaux: L'aspect russe du Roma Catholica. - Luc.
Hommel: La vie laborieuse de la Belgique. - Th. Quoidbach: Un audacieux ‘Common
Prayer Book’ au parlement anglais de 1586. - Chroniques.
ELSEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT (September 1928) Jos. De
Gruyter: Moderne Fransche Schilderkunst. - R.A.D. Cort Van der Linden: Franz
Schubert. - G.T. Scheltema: Oude Parijsche Hotels. - Hélène Swarth: Septemberdag.
- Elisabeth Zernike: Avondrood. - D. Zijlstra: Op een hoog duin. - Johan Teunisz:
Sentimenteele avond. - De Buit. - Sam. Goudsmit: Verzen. - Kroniek. Boekbespreking.
LITERARISCHER HANDWEISER (August 1928) Wilhelm Frank: Um die
vollkommene Ehe. - Hans Lorenz Lenzen: Kunstler im Buch. - Arthur Friedrich
Binz: Essayisten. - Max Grösser: Neue Literatur uber Auslanddeutschtum. Buchbesprechungen.
LITERARISCHER HANDWEISER (September) Cornelius Schroeder O.F.M.: Franz
Werfels Weltschau nach seinen Gedichten. - Heinrich Stolte S.V.D.: Prediger unserer
Zeit. - Robert Linhardt. - Ernst Karl Winter: Eugen Baggers Franz Joseph Buch. Josef Leo Seifert: Neue Russische Dichtiung. - Wilhelm Steinitzer: Afrikanisches.
HOCHLAND (August 1928) Dr. Otto Meller: Die Menschheit am Scheideweg. Dr. Sebastian Merkle: Streit um Savonarola. - Albert Otto Rust: Orplid. - Prof. Dr.
Philipp Funk: Wege der Geschichtsrevision. - Hans Leifhelm: Mit dem Sichelmond,
mit dem Abendstern. - Gertrud von Le Fort: Das Schweisstuch der Veronika. - Kritik.
- Rundschau.
HOCHLAND (September) Wilhelm Moock: Deutschland und das
Auswanderer-problem. - Leonard Wolff: Der Junge Clemens Brentano. - Dr. Heinrich
Getzeny: Ernst Troeltsch als Theologe und Soziologe. - Albert Otto Rust: Orplid.
Prof. Dr. Philipp Funk: Wege der Geschichtsrevision. - Kritik. - Rundschau. - Unsere
Kunstbeilagen.
DE STEM (September 1928) Top Naeff: Een Confrontatie. - Joh. Slauerhoff: De
Mensch (Leerdicht) - Just Havelaar: Het Feest. - Dr. Joh. Tielrooy: Herman Robbers.
- Theun de Vries: Bevrijding. - H. Marsman: De laatste twee boeken van De
Montherlant. - Nico Rost: Moscou in 1927. - Anthonie Donker: De kreupele van
Hamelen vertelt. - E. De Roos: Het werk der Filmliga. - Dirk Coster: Merkwaardigs
uit de Tijdschriften: Moscou (Jean Fabre Luce).
BOEKZAAL (September 1928) Dom. J. Huyben O.S.B.: Wat is mystiek? - Jos.
Panhuysen: Robert Louis Stevenson. - Prof. Dr. H. Historie en Solidarisme. - Fransche
Redacteur: Kroniek der Fransche Letterkunde. - Gerard Knuvelder: Zwervers. Russissche Redacteur: Kroniek der Sovjet-Russische Literatuur. - Uit Boek en Blad.
- Verscheidenheden.
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DE VLAAMSCHE GIDS (September) Dr. Ad. van Looy: Over de Oorzaak der eerste
Germaansche klankverschuiving. - Carmen Maarten: Het Wonderbaarlijke. - Frans
de Wilde: De Uittocht. - Frans Demers: ‘Belle met zijn Schacht’. - V. De Maesschalck:
Twee Gedichten. - F.v.E. Drie Gedichten. - Lode Monteyne: Vlaamsche Kroniek. Frans Smits: Fransche Poezie. - Jozef Peeters: Boekbeschouwing.
DEN GULDEN WINCKEL (Augustus 1928) J. van Nijlen: Twee groote Bohemiens.
- E. du Perron: Een Nieuwe Novelle van van Schendel. - Jhr. E. van Lidt de Jeude:
Raadgevingen van een Oom uit de Oost. - Dr. H. van Loon: Mauriac en het Geloof.
- Alfons Maseras: Ter herinnering aan Ruben Dario. - F.S. Bosmans: Te water en te
land. - Prof. Dr. J. de Vries: Een vertaling van Ibsen. - Antonie Donker: Een lawine
van dichters. - Reimond Herreman: Kroniek der Poëzie. - Karel Leroux: Kroniek der
Vertalingen. - Etty Leal: Engelsche letteren. - Fedde Schurer: Friesche letteren. - J.
Gresshof: Korte Overwegingen. - J.R.Th. Campert: Uit Vlaanderen.
DE GEMEENSCHAP (No 8-9) Jean Cocteau: Poeme. - Jan Engelman: ‘J'Adore’
van Jean Desbordes. - Anton v. Duinkerken: Het harmonicaspel in de trein (vers). Albert Helman: Voorjaarsmode (een eenactertje) - Alex. Campaert: Ballade (Vers).
- Mam'ba Pour concourir au Prix Nobel. - Jan Engelman: Arne Borg (Vocalise). Willem ten berge: De baai van Palma (vers). - Pierre Kemp: Carmina Matrimonialia.
- Albert Kuyle: Aan tafel met... H. Marsman. - H. Marsman: Skywriter. - Jansen:
Clublied (vers). - Mede-. deelingen. - Kroniek. - Boekbespreking.
Nu (September 1928) Israel Querido: Een woord over Herman Robbers. - Herman
Robbers: Een woord over K. van de Woestyne's ‘Schroeflijn’. - Frans Hulleman: De
XXe Reis. - A.M. De Jong: Maskerade. - Joh. W. Schotman: De Schone Gave. - Kees
van Bruggen: De herrijzing. - D.I. Vuysje: Gustave le Bon en zijn psycologie van
het socialisme. - Andries de Rosa: Parijsche levens. - Prof. J. Prinzen: Multatuli
afgemaakt. - P. van Renssen: Chaos. - R. Stenhuis: Samenwerking tusschen de
klassen. - Alex. Wins: Handen af. - S. Pinkhof: Gedichten. - Sam. Goudsmit: Kroniek
van Nu. - Mr. P. Catz: Antwoord aan den heer M.J. Vonk. - Israel Querido:
Nederlandsche Literatuur.
DE NIEUWE GIDS (September 1928) Kees Ursem: Per Pedes Apostolorum. Johannes Reddingius: Jules Schurmann. - Dr. J. Berg: Charlotte Busken Huet te
Paramaribo 1871-1878. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Helene Swarth:
Sonnetten. - P.H. van Moerkerken: Sinte Elisabeth. - Jac. Van Looy: Pinkster. - H.F.
Kernkamp:: Mevrouw Noordewier. - J. de Meester: Toch tot haar Doel. - Willem
Kloos: Over Nico van Suchtelen's Tot het Al-ééne. - Herman Robbers zestig jaar. Mauritz Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe:
Feiten en Fantasieën (Damesrubriek).
ROEPING (September 1928) M. Molenaar M.S.C.: Dokter Alfons Ariens. - Anton
van Duinkerken: Vertelsels in de Hut. - Bernard Verhoeven: Bekoelde Kalverliefde.
- Willem ten Berge: Kruistochtlied (vers). - M. Molenaar M.S.C.: Mechtild de Begijn
(ver-
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volg). - Anton van Duinkerken: Liederen uit het Zuiden (gedichten). - G. Van Roeyen:
De Satan van Zuster Pancratia. - Boekbespreking. - Kroniek.
LEVEN EN WERKEN (September 1928) C. en M. Scharten Antink: De Nar uit de
Maremmen. - Katherina Mussche: De Zieke. - Annie Salomons: Leo Nikolaevitsch
Tolstoi 1828-1928. - Prof. Heizaburo Takashima (vertaling van J.J. Kerling)
Kinderleven in Japan. - Max Reinold: Menschen. - Boekbespreking.
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[1928/11]
Kultuur
III.
De eeuwige christelijke kultuur.
door Prof. M. De Munnynck O.P.
Het antwoord op de vragen, gesteld aan het slot van het vorig artikel, vindt men op
de eerste bladzij van het evangelie van Sint Jan: ‘Het Woord is Vleesch geworden’...
(Joan. I. 14) ‘Hij heeft ons de macht gegeven kinderen Gods te worden’ (Joan. I. 12).
Nu ligt het heelemaal niet in onze bedoeling hier een traktaat van christelijke
godgeleerdheid te verwerken; maar de sublieme waarheden, die ‘de apostel der liefde’
aan ons geloof voorstelt, zijn de veropenbaarde verlenging der wijsgeerige leer die
en die alleen, beloften van eeuwigheid voor de kultuur inhoudt. Zij zijn als een
aantrekkingspunt voor het wijsgeerig onderzoek, dat ze brengen op een baan die de
historische gebeurlijkheden nauwelijks in staat zijn te doen vermoeden.
‘Het Woord is vleesch geworden’. De eeuwige Zoon Gods heeft zich bekleed met
onze menschelijke natuur. In de eenheid van zijn goddelijken persoon, is Hij onze
broeder door het vleesch en het bloed. Een goddelijk beginsel is ingevoerd in de
menschheid en in haar streven. Christus heeft handelingen gesteld voor het heil der
wereld; en door Zijne genade kunnen de geloovigen heilzame handelingen verrichten
waardoor de vreugden en smarten, het welslagen en de mislukkingen van het leven
hen voeren tot hun einddoel nl. God. Want als dit oneindig einddoel enkel kan
beantwoorden aan goddelijke werkingen, door het leven in Christus Jezus worden
onze handelingen eenigermate vergoddelijkt. ‘Dedit eis potestatem filios Dei fieri.’
Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken (Joan. XV. 5); Hij is de boom, wij zijn de
takken. De takken leven van het leven zelf van den boom. Wij kunnen leven van het
leven van den Zoon Gods, door ons te vereenigen met zijn mystiek lichaam. En dan
doet ons leven ons opgaan naar Zijn Vader en onzen
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Vader, naar Zijn God en onzen God. (Joan. XX. 17). Het einddoel van ons bestaan
wordt de Oneindige, waarin alle waarborgen van eeuwigheid aanwezig zijn.
Voorzeker, die gegevens van het geloof voeren ons in een bovenmenschelijke
sfeer, die het oog niet heeft gezien, noch het oor gehoord en die het menschelijk
verstand, door zijn eigen werkzaamheden nooit zal kunnen bereiken (1 Cor. II. 9).
Maar vergeten we niet dat de genade de natuur onderstelt en vervolmaakt; en bedenken
we steeds dat we in ons hooger zieleleven, vertrekpunten vinden van de christelijke
openbaring die eeuwig onopgeloste raadsels blijven als we er geen beteekenis aan
toekennen door het geloof. Aldus heeft men kunnen spreken van de ‘anima naturaliter
christiana’. Alzoo vinden we, in de geheimen des geloofs een steunpunt voor
natuurlijke bespiegelingen, wier wijde ruimte enkel roekeloosheid kan zijn voor hen
die zich opsluiten in de toevalligheden van het oogenblik, en alleen gehoor geven
aan de bloohartigheid van hun gemoed.
Wij hebben gewezen op de fundamenteele zwakheid van alle kulturen die vergaan;
zij zijn partikulier; zij zijn ethnisch, gewestelijk en tijdelijk. In plaats van het leven
te omvatten in zijn onverbreekbare eenheid, hechten ze zich aan een of ander
afzonderlijk uitzicht ervan; en zij ontwikkelen dit op een monsterachtige wijze. De
harmonie verdwijnt; het evenwicht wordt verbroken en de val is onvermijdelijk.
Trouwens alle volmaakte zielen komen in opstand tegen die misvormingen. In het
diepste van hun wezen vinden ze ter ontluiking andere vermogens, dan die de kultuur
kenmerken waartoe zij behooren. Er ontstaan reakties; en evenals alle reakties zijn
ze eng, bekrompen, en juist daardoor buitensporig; zij gaan het doel voorbij en worden
de bron van lijden. Aan een soortgelijk verschijnsel immers is, midden in het
aktivistische Duitschland, het semi-boedistisch streven te wijten van Graaf Keyserling
en van zijn ‘wijsheidsschool’. Duitschland, dat zich op een wonderbare wijze herpakt
heeft na de vreeselijke rampen van den oorlog, zal in zijn vleesch dit vreemde
bestanddeel niet lang dulden; het zal er zich van afmaken, en misschien uitdooven
de schemering van waarheid en van ‘wijsheid’ die er uit opgaat. - Er kan hieromtrent
geen twijfel bestaan: een levende kultuur streeft naar het volledige leven;
niettegenstaande de partikuliere strevingen van het ‘ras’ dat haar draagt, wil ze worden
een ‘menschelijke’ kultuur.
Wat overigens elken twijfel aan deze waarheid wegneemt is, dat
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elke sterke kultuur graag de meest in 't oog springende kenmerken van een vreemde
ku tuur zich toeeigent. Zoo weten we dat de Romeinen, die ten tijde van hun grootheid
niet bijzonder artistiek waren, met een geestdriftigen ijver ‘gegriekscht’ hebben. Onze eigen kultuur is met grieksche en latijnsche elementen doordrongen, tot in haar
meest verheven uitingen. Kipling beweert ‘dat het Oosten en het Westen elkaar nooit
zullen ontmoeten’. Dat is een dwaling. De meeste gedachtenstroomingen die de
geschiedenis der Westersche wijsbegeerte ons leert kennen, vinden hun tegenhanger
in de hindoesche gedachten; en men moet wel een onverbeterlijke lomperd zijn om
niet te begrijpen dat de kunst van Indië langs één vlak schittert met een wonderrijke
schoonheid. De ‘gekultiveerde’ mensch is voor geen enkel uitzicht der wereldkultuur
ontoegankelijk, omdat hij streeft naar de volledige kultuur, en omdat deze
‘menschelijk’ is.
En hier raken we aan de meest soliede opvatting van het humanisme. De geheele
mensch streeft naar zijn harmonische ontwikkeling; heel de rijkdom van zijn natuur
eischt den algeheelen glans der kultuur. In dezen zin heeft men kunnen spreken van
het humanisme van St. Thomas van Aquino. Wat een schaduw werpt op het
humanisme van de Renaissance, is niet het feit dat de mensch als maatstaf der
kultureele ontwikkeling werd genomen, maar dat hij werd verheven tot zijn levensdoel.
Daardoor is de Renaissance ‘heidensch’ geworden. De mensch is niet het doel van
zijn werkzaamheden. Handelen om te leven en leven om te handelen is een ‘circulus
vitiosus’ die enkel kan doorgeknipt worden als de mensch zijn doel plaatst in zijn
oorzaak, die God is.
De kultuur is ‘menschelijk’; haar integraal begrip is ‘humanistisch’; maar dat sluit
geenszins de ethnische bijzonderheden uit der nationale kulturen. Integendeel! De
konkrete menschen kunnen nooit worden teruggebracht tot de specifieke bepaling
der menschelijke natuur. Allen zijn ze gevormd door de toevalligheden van psychisch
en gewestelijk midden; allen ontleenen ze kenmerkende neigingen aan hun ras en
aan zijn geschiedenis. Allen zijn ze ‘gespecialiseerd’ door de Natuur en de
Voorzienigheid met het oog op een partikulier werk, op een bijzondere voortbrengst.
Die verschillen zijn gelukkig, want juist de ‘specialisatie’ verzekert de vruchtbaarheid.
Niets zou betreurenswaardiger zijn dan een kultureele eenvormigheid over de heele
aarde verspreid. Niets is trouwens meer onmogelijk. Maar evenals binnen in een
kultuur, de voortbrengende funkties worden toevertrouwd aan ‘specialisten’
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en evenals de specialist in kontakt moet blijven met de algeheele kultuur om een
gekultiveerd mensch te zijn, - evenzoo kunnen de naties alleen een volledige kultuur
samenstellen als ze hun speciaal werk verrichten, zonder zich er door te laten
verslinden. Evenals de enkelingen in het maatschappelijk lichaam, moeten ze begrijpen
dat, met zichzelf te blijven, ze niet alles zijn. De kultuur is menschelijk; en ze kan
slechts gedragen worden door de geheele menschheid.
Welke wereld- en levensbeschouwing, de verruiming beoogend in de kultuur, in de
vruchtbaarheid van het goede, heeft ooit aanspraak gemaakt op de algemeenheid,
behalve het christendom? De volgelingen van Mahomed hebben zijn leer verspreid
door het zwaard en hebben niets anders bereikt dan de onvruchtbaarheid en den dood.
Het boeddhisme heeft den ‘zendelingsgeest’ gehad; maar zijn radikaal pessimisme
moet ieder vruchtbaar en progressief werk in den weg staan. De universalistische
vrij-metselarij is eng egoïtisch in haar positieve werken: alles voor de broeders! En
in haar meest merkbare werking schijnt ze enkel de vernietiging te betrachten van
iederen positieven godsdienst, en zelfs van elken godsdienst; - en dat treft fataal elke
kultuur in haar levenszenuw.
De boodschap van Jezus, na de providentieele zending erkend te hebben van het
Jodendom, doet alle nationale grenspalen verdwijnen: ‘Onderwijst alle volkeren, hen
doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes’ (Matth. 28.19). Die
goddelijke woorden hebben het middelpunt van alle kulturen geplaatst in het hart
van God. Voortaan moeten alle rassen der aarde, in hun eindelooze verscheidenheid,
het kenmerk dragen van den Vader, den Zoon en den H. Geest die samen maar één
God zijn. Alle menschen richten zich tot God door Hem ‘Onze Vader’ te noemen,
allen herkennen zich vereenigd door de banden eener broederlijkheid die
onverbreekbaar is omdat ze goddelijk is. - Vereenigd in een gemeenschappelijken
oorsprong, zijn ze het ook in hun goddelijk doeleinde; want gemerkt met het goddelijk
zegel, moeten ze voortaan hun pogingen doen samen loopen naar een enkel doel:
‘Dat Gods' rijk gevestigd worde op aarde zooals in den hemel’. (Matth. 6.10).
En deze algemeenheid der christelijke opvatting sluit voorzeker niet uit de
diepgaande verscheidenheid van enkelingen en rassen. Ieder aktief streven bereikt
zijn doel, als het verwezenlijkt de inzichten, de
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inwendige finaliteit van zijn beginsels. God nu is de schepper van alles. De
verscheidenheid der menschen en der volkeren beantwoordt aan zijn plannen. Hij
heeft ons verschillende mogelijkheden en strevingen gegeven, opdat wij ze in werking
zouden stellen. Handelen volgens onze ethnische en persoonlijke natuur, is een plicht
die een godsdienstig karakter krijgt als wij er het volbrengen in zien van den
goddelijken wil. Ieder volk, iedere natie en ieder ras moet zijn werk doen, door het
het te richten naar het doel van alle werken en van ieder streven: naar de glorie Gods.
Men lette overigens op de verscheidenheid der rassen die het Christendom in zijn
eenheid omvat heeft bij zijn eerste vestiging in Westelijk Europa. Ontstaan op de
grenzen van het mystieke en intuïtieve Oosten, bevond het zich onmiddellijk in
kontakt met de Grieksche wereld, die wijsgeerig was, redeneerster, twistredenares.
Dat is de tucht der strenge reden, opgelegd aan de weelderigheid der intuïtieve
gedachte, en aan de teugellooze artistieke inspiratie. Maar deze grieksche wereld
was romeinsch. Augustus had in zijn uitgestrekt rijk de ‘pax romana’ doen heerschen.
Het oude Rome nu was geen artist, noch mystieker noch wijsgeer. Het was vóór alles
‘rebus agendis nata’. Bij hem domineert de wil, die zich uit in de verovering, in het
recht, in de organisatie. Van af het begin dus omvatte het Christendom, in zijn
eenheids-en goddelijke inzichten, de drie overheerschende uitzichten van de
menschelijke natuur, het gevoel, het verstand en den wil, vertegenwoordigd door het
Oosten, Griekenland en Rome. - En in het Romeinsche rijk drong zich in, de
Germaansche wereld die haar jonge, nog niet-onderscheiden ziel omdroeg tot in
Spanje en tot aan de uiteinden van Italië. In haar borrelden omhoog al de ruwe weelden
der menschelijke natuur. Zij was werkzaam, wat de Romeinen ondervonden tot hun
scha en schand. Zij was gevoelvol, emotief; en de vulkanische chaos van haar driften
had een nijpenden nood aan de christelijke tucht. En toen het oogenblik van orde en
regelmaat daar was, legde ze de rijkdommen open van haar verstand. Redeneerend,
helder en redekundig in Gallië, vertoonde ze op den eigenlijk Germaanschen bodem
een beschouwende en mystieke neiging die terugging naar de verstandelijke
spontaneïteiten van het Oosten. De cirkel was volledig, was af; alle modaliteiten van
de menschelijke natuur konden zich vrij uitbreiden en ontwikkelen in de eenheid van
het Christendom. Dit kon hen doopen in den naam des Vaders die macht is, in den
naam des Zoons die gedachte is, in den naam van den H. Geest die liefde is, - in den
naam van den Vader,
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van den Zoon, van den H. Geest, die samen één enkele God zijn.
Van dan af was de vooruitgang zeker; en als de christelijke kultuur het kontakt niet
verliest met haar goddelijk beginsel, ziet men geen eindterm aan dezen mogelijken
vooruitgang. Alleen de christen kan streven naar dien ‘onbegrensden vooruitgang’
die de ijdele droom is geweest en het hoogmoedig betrachten van dorre theoretici.
Zoo lang de mensch geen andere maatstaf heeft dan zichzelf, zal hij zich voortdurend
stooten tegen de grenspalen zijner eigene natuur, die door zijn verstand en zijn
verzuchtingen, tot zijn foltering, overschreden worden. De christen heeft voor de
steeds verdere openbloeiïng van zijn leven geen anderen eindterm dan het eindeloos
wezen der godheid. ‘Weest volmaakt’ zegt de Zaligmaker ‘zooals uw hemelsche
Vader volmaakt is.’ (Matth. 5.48). Alle grenzen zijn weggevaagd, alle grenspalen
omvergestooten. Gods' wil moet geschieden op aarde zooals in den hemel. God nu
is de Schoonheid zonder vlek, de absolute Waarheid, het oneindige Goed. God kan
enkel streven naar die waarden, ontdaan dan van alle toevalligheden, van alle
beperkingen; en de mensch mag tot zijn glorie en verheerlijking meewerken met de
godheid door zijn verstand en vrijen wil die zich afhankelijk maken en alle
levensveeren van zijn natuur in beweging zetten. Geen enkele veroverde waarheid,
geen enkele begrepen Schoonheid, geen enkel verwezenlijkt goed kunnen een term
zijn voor den christen, omdat hij gedragen wordt door de kracht Gods, en dat zijn
verzuchtingen hem voeren tot de volmaaktheid van het goddelijk wezen.
Hoe zou men dus kunnen spreken van het verval der christelijke kultuur? Hoe zou
men haar ondergang kunnen vreezen? Een bijzonder treffende vaststelling is, dat de
eerste wet van het evangelie de meest voortkomende oorzaak van verval en ontbinding
uit den weg ruimt; en meer is er niet noodig om in te zien, zelfs onder zuiver
verstandelijk oogpunt, de onmetelijke kultureele draagwijdte van de christelijke leer.
‘Doet boetvaardigheid’ predikte de Voorlooper, ‘want het Gods rijk is nabij’ (Matth.
3.2). En het Vleesch geworden Woord zelf verkondigt ons in de bergrede, verstommend voor de natuur, maar verstommend van goddelijke Wijsheid, - eene
heilsleer, die gelukzalig prijst al die lijden, al die het hard te verantwoorden hebben,
al die afstand doen van alles wat onze zinnelijke driften begeeren. (Matth. 5.3-10).
De verloochening, het afstand-doen van alle genot der zinnen, dat is de eerste
voorwaarde van de christelijke kultuur, van het leven der mensch-
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heid in God, En deze verzaking gaat tot de verloochening van zichzelf (Matth. 16.24)
opdat onze gansche persoon beheerscht worde door de liefde Gods.
Het is van belang hier op te merken dat dit essentieel ascetisme, voorwaarde van alle
vruchtbaar leven, niets te maken heeft noch ontleent aan de grillen der Manicheërs.
De stof is goed, zeer goed; dat staat duidelijk verkondigd op de eerste bladzij van
den Bijbel, en Christus heeft de Oude Wet niet afgeschaft, maar Hij kwam ze
volmaken (Matth. 5.17). Maar Hij kende de wanorde der menschelijke natuur, Hij
wist welke verwoestingen de drievoudige begeerlijkheid (1 Joan. 11.16) heeft
aangericht in de wereld, bij de eenlingen en onder de volken. Zijn eigen voorbeeld
bewijst dat Hij het vermaak niet veroordeelt; als Hij beroep doet op Zijn Wondermacht
om wijn te bezorgen bij een bruiloftsmaal (Joan. 2.1-11) doet Hij zulks om de vreugde
der genoodigden niet te vergallen. Dat wonder van Cana heeft een doktrinale
draagwijdte. De stof behoort den mensch toe en hij mag ervan genieten; maar hij
moet ervan genieten met Christus. Het stoffelijk vermaak moet een gave Gods blijven;
het moet onzen moed levendig houden in den strijd om de hooge Waarden, die in de
Christelijke opvatting een en hetzelfde zijn als het Wezen Gods. Het vermaak, ook
het stoffelijke is goed; maar het moet een middel blijven voor de verovering van het
hooger goed. In het licht van dit beginsel moet men alle zedelijke vragen oplossen,
die door de even onvermijdelijke als gevaarvolle weelde worden opgeworpen.
De bijzondere oorzaken van den val en de ineenstorting der kulturen verschijnen als
even zoovele afwijkingen van de christelijke leer. Het gebrek aan samenhang, dat
een kultuur tot haar verderf voert, heeft geen zin in het christendom. Wat worden
immers de sekundaire verschi len tusschen de deelen van een ras of van een volk,
als alle bijzonderheden gericht worden naar het eenige, goddelijk doel? - Nieuwe
beweegredenen van eenheid en van samenwerking. - Men begrijpt dus dat wijl alles
goddelijk is, ook alles zijn reden van bestaan heeft, en men bedient zich van de
speciale strevingen om de kultuur der menschheid te verrijken. - Als de mensch, zich
op de breede basis zijner menschheid plaatsende, zijn streven richt naar een goddelijk
doel, dan zijn er geen stooten van buiten af, meer te vreezen. Als iedereen glorie wil
brengen aan God, dan moet de vrede heerschen op aarde (Luc. 2.14). Het kromtrekken
der kultuur door de ziekelijke verdikking van een
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partikulieren faktor wordt onmogelijk, als het evenwicht verzekerd is door een doelwit
zoo breed en zoo harmonieus als de godheid.
Zoo kan de christelijke kultuur, gewapend tegen de kiemen van ontbinding, zich
altijd hooger verheffen door onophoudelijk dichter te naderen tot het rijk Gods. De
goddelijke wil eischt, door de mogelijkheden die haar scheppende daad in onze natuur
heeft neergelegd, dat wij onophoudelijk voortgang maken in al de faktoren der kultuur;
en wijl het christendom zoo breed is als het menschelijk geslacht, kent de christelijke
kultuur geen anderen eindterm dan die van de geschiedenis der menschheid. Zeker,
wij leven op de aarde! De verovering der stoffelijke werkkrachten heeft verbazenden
vooruitgang gemaakt; maar eens wellicht, zullen we toch stooten op onoverkomelijke
hinderpalen. De wijsgeerige bespiegeling zal altijd beladen zijn met het gewicht en
de onmacht van de stoffelijke machtsgreep. De verstoffelijkingen van het Idee in de
kunsten zullen altijd een radikale hinderpaal blijven voor de verovering der volmaakte
schoonheid. - De vooruitgang schijnt dus begrensd door de voorwaarden zelf waarin
de Schepper ons geplaatst heeft. Maar volgens de christelijke opvatting wordt het
aardsche leven der kinderen Gods voortgezet in het leven der eeuwigheid, op de
nieuwe aarde en in den nieuwen hemel (Apoc. XXI.I) waar eeuwig en altijd Gods'
wil zal worden volbracht.
Doch laten we die eschatologische beschouwingen daar, die de christelijke
verwachtingen dragen tot de ondoorgrondelijke wonderheden der eeuwigheid.
Beschouwen we enkel de aardsche kultuur, waar onze werkkring gelegen is. Wij
mogen stoutweg verklaren, dat alleen de leer van het Evangelie de kultuur der wereld
kan redden, en de leeraars van de ‘Schemering van het Westen’ kan logenstraffen.
Te dikwijls meent men dat het christendom een verdedigende houding aanneemt
tegenover de wetenschap en de huidige gedachte. Als we onzen blik vestigen op de
eischen der kultuur, moet de hedendaagsche gedachte zich neerbuigen voor de leer
van Christus, die ons eenig heil is. Vóór bijna twee duizend jaar, heeft Jezus van
Nazareth ons een kijk gegeven op de wereld en het leven, waarvan de helder lichtende
diepte verschijnt met een nieuwen glans tegenover de vraagstukken opgeworpen
door de studie der kultuur, tegenover onze bange onrust en onze moedeloosheid. De
wereld heeft Hem niet begrepen; Zijn heilsleer, Zijn voorbeelden en Zijn weldaden,
hebben hun aardsche bekroning gevonden in den
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kruisdood op Calvarië. Ook de hedendaagsche wereld begrijpt Zijn boodschap nog
niet. De wereld is niet christelijk, omdat de Waarheid zich aan de volkeren alleen
opdringt als ze onderlijnd wordt door de smartelijkste ondervinding, door rampen
die de stompzinnigsten bijten tot in hun levend vleesch, in hun ziel en in hun hart.
Maar de moedeloosheid is den kinderen Gods onbekend.
De rampen, verschrikkelijk en heilzaam, schijnen wel in aantocht. Heel onze
maatschappelijke organisatie schijnt te wankelen op haar grondvesten. Onze kultuur
is met doodgaan bedreigd omdat we, niettegenstaande de tragische voorbeelden uit
het verleden, ons gedompeld hebben in de stof; wij hebben de gaven Gods ontwijd
in het stoffelijk genieten. De vooruitgang in de techniek, in de nijverheid en den
handel, in de intensieve voortbrengst van den rijkdom is ongetwijfeld hoogst
begeerenswaard; maar de geestelijke faktoren der kultuur, de zuivere wetenschap,
het heerlijk openbloeien van de deugd en den godsdienst, verkwijnen in de ellende,
en somwijlen in een heiligschendende verachting. De beroemde boksers en de
kinema-sterren zwemmen in het goud en genieten er zoo fel van, dat ze het volk
tergen en verbitteren; terwijl de geleerden de hand moeten uitsteken opdat het bedelen
hen ten minste in staat stelle de menschheid te veredelen. - Zulk een gemis aan
evenwicht moet de ineenstorting en den chaos teweeg brengen. De revolutie is op
komst; zij bereidt ons gruweldaden en bedreigt ons met een nieuwe barbaarschheid;
en als de gedachte en de politieke meening er niet toe komen de zwenking te bewerken
naar een nieuw evenwicht, dan is de revolutie onvermijdelijk. En wellicht omdat de
wereld niet heeft willen luisteren naar het zoete woord van Christus, zal ze de
waarheid leeren der christelijke kultuur in de verschrikkelijkheid der
menschenslachtingen en in den onheilspellenden gloed der maatschappelijke
omwentelingen. - De christen verliest den moed nooit, omdat hij niettegenstaande
de afdwalingen en de struikelingen en den val der maatschappijen, gelooft dat het
Woord des Heeren blijft in eeuwigheid (Matth. 24.35).
En deze kracht van het christendom is opgebouwd uit de individueele verwachtingen
van iederen christen. Wij leven voor de kultuur in de maatschappij. Met de meest
intieme vezels van ons wezen hooren we toe aan het maatschappelijk lichaam; maar
wij staan boven de natuur en de maatschappij door ons verstand en onzen vrijen wil.
Onze ‘persoonlijkheid’ behoort niet aan de wereld; zij hoort enkel toe aan God.
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Alle bergen eener natuurlijke keten raken aan elkaar en zijn één in hun basis; iedere
top staat alleen, en verheft zich in den helderen hemel. Zoo ook hoort de mensch bij
de kollektiviteit door zijn ‘natuur’; hij is haar ondergeschikt evenals een deel aan het
geheel; als ‘persoon’ ontsnapt hij aan deze dienstbaarheid; en zijn individueele ziel
erkent enkel het koningschap Gods. Op dien top, hoe groot ook de gruwelen en de
verwoestingen zijn op deze wereld, geniet hij de heilige vrijheid der kinderen Gods.
Uit liefde neemt hij het werk op zich dat de hemelsche Vader hem oplegt hier op
aarde. Hij weet dat hij voor zijn Meester enkel verantwoording te geven heeft over
zijn inspanning, en dat het individueel welslagen het geheim blijft van de
ondoorgrondelijke oneindige wijsheid. Hij gelooft en hij gevoelt dat hij deel heeft
aan het leven van Christus, van Christus ‘die de wereld overwonnen heeft’ (Joan.
16.33). En in de volledige hoop en in de volmaakte vreugde te leven voor God,
herhaalt hij met Sint Paulus: ‘Ik kan alles in Hem die mij versterkt’ (Philip. 4.13).
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Den bok in 't gezin van Doruske Timmer.
Fragment uit de roman Kinderen van ons volk
door Antoon Coolen. (1)
'Nen bok. Doruske Timmer koopt 'nen bok. 't Is vast en zeker. De jongens en de
durskes, al zijn keinder, ze weten 't allemaal: vader koopt 'nen bok. Vader wanneer
komt ie? Hij komt, ge moet geduld hebben. Maar wanneer, vader? Hij komt. Ik zal
hem bestellen. Ik zal hem schrijven, dat ie 'n bietje apperentie maakt. Den bok. Ze
praten erover. Ze denken er gedurig aan. Ze droomen ervan. Sjef en Sjangske, 's
avonds in hun bed, gaan op hunnen kop staan en spartelen mee hun pooten in de
lucht. Sakkerdie. Vanweges den bok. Dan beuken ze het bonte kussen en dansen op
hun billen. Vanweges den bok. Hij zal Isidoor heeten. Neeje-nee, we noemen hem
Jacob. Bende ge gek, Jacob? We noemen hem Hendrik. We noemen hem Peer. We
noemen hem Sikkepeer. We noemen hem Bles. We noemen hem Mieteman. Vader,
hoe noemen we hem? We noemen hem Jan Willekom, zegt Doruske. Nee, zegt
Sjangske, da's geenen naam. We noemen hem Isidorus, zegt Doruske. Daarmee stond
het vast. De keinder slapen en de ruimte onder het dakgebindt verwijdt zich toe aan
de hei, toe aan den hemel. Over den horizont treedt hij aan. Zijn haren zijn wit en
lang. Zijn oogen zijn groot als glazen zoo helder en staan vriendelijk, schiepsch naar
zijnen blanken, stevigen neus. Hij buigt en groet. Hij wandelt langs den vloer van
den hemel. Hij klavert mee zijn pooten langs de pannen. Hij staat overeind mee zijn
pooten op den bedrand en gaat van 't een bed naar 't ander, knipt een oog en zegt
zijnen goejen dag. Hij laat zijn eigen voor een ledikant spannen, kwispert mee zijn
korte staartje en vertrekt. Ze zitten. allemaal ondereen in den bak van den wagen en
de wielen, zacht en snel, vliegen rond. De bok danst, een dansende vliegen. Over
alle wegen Over alle waters. Om hoog in een diep gat van de wolken. Langs de
kokerwanden van gangen door de wolken in den allerdiepste hemel. En

(1) De roman Kinderen van ons volk verschijnt eerlang bij N.V. Paul Brands
uitgeversmaatschappij te Hilversum.
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door een ander gat recht omlaag. Oei! Oei! 't Is schoon en zoet. Den bok is eenen
draver eerste klas en den bokkenwagen is blauw en blinkend en zoo zacht en diep
om schoon in te zitten. De morgen komt en 't ontwaken. Het beeld en 't gedacht
springt meteen in de koppen. Den bok, Vader, is-ie gekomme van den nacht? Nee,
nog niet. Wanneer vader? Zijnen wagen is nog nie verrig. Doruske timmert eraan.
Hij maakt 'nen schoenen wagen, 'nen flinken, ruimen, schoonen wagen mee twee
bankskes achter mekaar en mee smalle lenige berries. Hij maakt wielen. Hij klopt
en schaaft en meet mee zijnen duimstok. Hij gaat mee de wielen naar smedje
Vlemmings, die zal er ijzeren bandjes om zetten.
Uit de school komme de kinderen thuis en ze spelen mee de kleinsten in den herd.
Sjef heeft zijn boks gescheurd, 'nen drieduimschen winkelhaak en moeder geeft hem
om zijn ooren. De jongen zet een keel op. Het maakt indruk. De anderen kijken hem
stil aan. En achterna zit moeder vlijtig te naaien aan de kapotte boks. Maar Graart
heeft mee zijnen klomp gevochten en nou is de schulp gebarsten. Dat maakt 'n laweit
als hij door den herd stampt mee diejen kapotten klomp. Doruske geeft den jongen
'nen opvoedenden tik mee zijnen duimstok en hij gaat naar de werkplaats en nagelt
mee klompennagelkes een blekken bandje over den klomp. Ziezoo leelijke vlegel
en da ge zóó niet meer thuis komt. Nee vader, zegt de leelijke vlegel, schuldbewust
en van berouw vervuld.
Achterna eten ze hunnen boteram en praten en schreeuwen ondereen. Doruske
vouwt zijnen duimstok open, het verlengt zijnen arm toe meer as op het dubbele en
al duiken ze weg voor vaders, Doruske raakt ze evèl zoo goed mee zijn tikken. Nadien
gaan ze zingen en vader slaat de maat mee denzelfden duimstok. Ze zingen schoone
liekes van school en andere, die vader en moeder hen leeren, Ja, ze zingen
twestemmig, 't helmt den herd vol, die frissche jonge keelen en Graart, die zoo'n
schoon blekken bandje over zijnen klomp heeft, Graart speelt er bij op zijn
mondmuziekske. Tegen bedtijd vliegen de kousen, de boksen, de bloesjes en kieltjes
door den herd. Moeder heeft vier handen om het allemaal op te rapen en te vouwen.
Zij springen in hunnen hansop, zij vechten ondereen en gaan naar bed mee klappen
om d'r ooren en op d'r klinkende billen. Boven, onder de pannen, worre ze stil. Zij
vertellen vertelsels van den bok. Er was 'es 'nen bok. En die wou gaan trouwen.
mee-d' een geitje. Mè mè, zee het geitje. Das pleisierig om te d o e n . Ze mekkeren
allemaal als geitjes. Toe vader zijnen kop door 't luik s t e e k t . Da' ge stil zeed', zegt
vader, of ik kom mee een eind hout. Ooe! oei! Ze zijn subiet stil. En Truuske vertelt
verder. Toen ze getrouwd waren,
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toen kwamen er zes kleine geitjes en n'en jongen bok. Toen kwam er op 'nen goejen
dag 'nen wolf in de wei en die at alle geitjes op. Maar van den jongen bok had ie
schrik. Die durfde n-ie niet op te eten. Toen ging den jongen bok alleen de wereld
in. En z'n vader en z'n moeder? zegt Sjangske. Stil, die had de wolf ook opgegeten.
En had ie dan geenen schrik van den ouwen bok? zegt Sjangske. Stil! den ouden bok
was versleten en blind en die had jicht. Jicht? Ja, zijt toch stil. De jonge bok liep
altijd langs de slooten te eten en toen hij groot was, toen kwam hij bij deftige
menschen, waar ze twee keinder hadden, 'nen jongen en 'n durske. Die spanden hem
voor 'nen wagen, maar de jongen sloeg hem altijd zóó hard, dat den bok op 'nen
goejen keer zijn tuig kapot beet en op hol ging. Op hol? Ja, zijt toch stil. Toen kwam
ie nen ouwen pastoor tegen. En toen zee-t-ie: dag mijnheer pastoor. Kost ie dan
praten, vraagt Sjangske. Natuurlijk kost-ie praten, anders had ie toch niet kannen
zeggen: dag mijnheer pastoor? Dag bok, zee toen de pastoor En toen zee den bok:
waar woont Doruske Timmer? En toen kwam ie bij ons! roep Sjangske. Sakkerdie!
Het ventje staat overeind op zijnen kop, tuimelt, duikelt en springt. Dan valt ie om,
mee zijnen kop op den scherpen bedrand. Ze hooren allemaal den slag en Sjangske
zet een keel op, dat ge het 't heel Kerkeind over hoort. Vader steekt zijnen kop door
het luik. Moet vader komme mee een eind hout? Nee, liever niet. Ze zijn weer subiet
stil en Sjangske ligt verdoken mee zijnen kop onder de dekens te schreeuwen mee
de vuist in zijnen mond.
Maar dan op eenen Zaterdagmiddag mochten ze mee in den timmerwinkel mee
vaders en daar zagen zij de pracht van den bokkenwagen, kant en klaar, mee zijn
bankskes, mee zijn wieltjes. Hij was van binnen blauw geschilderd en van buiten
bruin gevernist en hij blonk van 't gedroogde vernis en op een der burries lag het
kleine zaal en 't tuig. Zij keken mee stille harten en mee eerbied. Zij liepen rontelom
den wagen en zij kwamen er met hun handen aan. Hij stond getooverd. Hij stond er
volmaakt gekomen uit de handen van vader. Zij keken vaders in de grutsche oogen
en dan begonnen ze ondereen te schreeuwen van pleizier.
- En morgen, zee vader, dan komt den bok.
De wind woei over het dak, en de jongens hoorden het. Zij waren er grif stil af, in
't eerst, van wat vader zee, maar dan begonnen ze te vragen. Kwam hij morgen vroeg?
Wie kwam hem brengen? Mochten ze hem tegengaan?
- Gij moogt hem tegengaan, zee vader.
Zij lieten diejen Zaterdagavond zijn eigen rustig wasschen door
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moeders bedrijvige handen in den grooten zinken bak, midden in den herd. Zij
ondergingen geduldig den boender en achterna den handdoek, die hen wreef. Ze
zaten er in het dampende waschwater, ingezeept, de bruine ruggen krom en d'r
kroesharen glinsterend en klevrig van het zeepschuim. Moeder had er hendige keinder
aan, van avond. Maar ja, daar hadde ge nou Sjangske weer, die had een ongeluk. Die
zat mee zijn gatje op den rand van den bak en hij was zóó ingezeept, dat het te glad
was voor zijn gatje en dat ie uitschoof en achteroverviel mee bak en al. Sakkerdie,
da was een rewasie. Sjangske krabbelde overeind en ze wachtten allemaal op de
klappen. Verdimmesche deugniet, zee moeder en ze hief d'r hand en zag Sjangske
mee zijn ingezeept en verschrikt gezichtje. Nee, daar kan men niet kwaad bij worren.
Moeder begost te lachen en ze lachten allemaal mee. Ha, ha! Maar toen moest moeder
eerst den vlo e r dweilen en achterna wier Sjangske verder gewasschen. In den ketel
op de plattebuiskachel daar was er nog heet water genoeg om 't koude pompwater
in de teil wat lauw te maken. En nadien, mee natte haren en glimmend van properte,
klommen zij in hun zuiver hemd en gestreken hansop den zuldertrap op en konden
eerst niet slapen en droomden nadien van den bok.
Dien Zondagmorgen nam Doruske Timmer zijn jongens die boven de zeven jaar
waren mee naar d'eerste mis. En achterna, als zij den boteram op hadden, dan stuurde
hij ze uit, om den bok tegemoet te gaan. Hij stuurde ze twee aan twee, naar den
Wasberg, naar 't Vloeieind, naar de Rucphensche hei en naar den Kulert. Hij stuurde
ze naar de vier windstreken. Zij gingen hun wegen door den blauwen Octoberdag.
De zon zeefde door het bruinende loover, bussels doordauwd licht, da ge overal
zaagt, schuin en schiepsch in de dreven. De aarde glinsterde van vochtigheid die
drogen ging. En de kinderen twee aan twee gingen hun wegen en zagen in elke
nadering den bok. Doruske, die eenigte dagen geleden naar Flip den geitenvilder was
gegaan, die hem vandaag den bok zou leveren, betaald en wel en franco thuis, Doruske
had het geheim voor zijn eigen bewaard, vanwaar den bok zou komen. Hij bleef
alleen mee de kleinsten in den herd, toen de vrouw op haar beurt naar de kerk ging.
Maar nadien, als zijn vrouw weer thuis was, daar kwamen de jongens na malkanderen
en zij brachten de eerste berichten van den bok. Ze hadden hem gezien in 't Vloeiend.
Ze hadden hem ge zien in den Wasberg. En in de Rucphensche hei hadden ze hem
gezien en in de Kulert. Ze hadden hem gezien in de vier windstreken waarnaar ze
uirgezonden waren. Doruske, poperend van 't gloeiende pleizier in zijn hart, luisterde
mee
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grooten ernst. Wie spreekt nou de waarheid? vroeg Doruske. Zij schreeuwden om
het hardst. Ze hadden hem gezien, alllemaal. Dan begonnen ze te twisten en te
twijfelen. Misschien was 't een wit perdje, dat ze gezien hadden, misschien was 't
een geit of een kalf geweest en waar hun opgewondenhart maar nen bok van gemaakt
had.
Maar terwijl ze twistten, daar, ineens, viervoets, vloog Sjangske den weg op. Hij
danste. Hij schreeuwde zijn keel uit het gelid, dat de aderen zich blauw spanden in
den gerekten hals en dat ie vuurrood wier toe in zijn haren: den bok, den bok, den
bok! Ze stonden, de jongens, mee kloppend hart rontelom vaders en moeders en om
't hoekske van den zijgevel kwam de kop van Flip den geitenvilder gekeken en achter
hem aan, parmantig op zijn vier pooten, stapte den bok het erf op, mee groote en
aartsvaderlijke waardigheid. Hij schichtigde eerst wat opzij voor Sjangske, die langs
hem heen naar vaders sprong, dan stond hij, kwispelend mee zijnen korten staart,
mee naasteen gestelde pooten, hief den kop, knikte en keek ze allemaal aan mee de
klare en diepe helderheid van zijn bokkenoogen. Hij stond er krachtig, iets
ineengedrongen, zijnen kop geheven in den dikken nek en mee schiepsch opgestreken
ooren. 't Was nen bonten bok, wit mee zwart in 't midden op zijnen rug en op zijn
gat en nen zwarten vlek op zijn witten kop. Zoo stond hij, deze goede hoornlooze
bok, anders dan hunnen droom, misschien kleiner, misschien minder krachtig, maar
hij stond er in levendelijve, in zoo schoone werkelijkheid, eindelijk gekomen om
voor altijd hunnen bok te zijn. Ze waren eerst allemaal stil. Dan begosten zij te praten
en elkander te vertellen wat ze allemaal wel kosten zien. Dat ie schiepsche oogen
had. En nen zwarten vlek op zijnen kop en zijnen rug en zijn gat. Kijk zijn ooren!
Kijk zijnen staart! Sjangske heeft aan den dries een busselke gras getrokken en hij
komt aarzelend nabij.
- Asteblief, Isidoor, zegt hij en hij houdt zijn handje vooruitgestoken en trekt het
schielijk terug, als den bok snuffelen komt.
- Vader, 't is eenen vurigen, zegt ie.
Flip staat aan zijn pijp te trekken, en hij zegt:
- Ge hoeft er geenen schrik af te hebben, hij zal oe niet bijten, laat hem maar gerust
eten.
Sjangske siddert evekes van zijn eigen moed en hij laat het toe, dat den bok het
gras uit zijn hand eet, mee fijne beetjes, de lippen opgetrokken over de bloote tanden,
de oogen half toe om de lekkernij, en zijn sikske wipt en danst ervan. Achterna staat
hij weer en ondergaat de streelingen van Sjangske's kleine hand. Hij weet niet
heelemaal klaar, wat hem hier
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te wachten staat. Hij ziet al die jongens en hij heeft de herinnering aan handen die
hem inspannen, een zweep streelend en bijtend op zijn schonken en af en toe den
steek van den zweepstok onder zijn staart, die gruwelijke kitteling, die vuur jaagt in
zijn lenden en zijn pooten, zoodat ie 't op een draven zet, om het te ontkomen, een
draven, dat zijn achterpooten tegen het hout van den wagen slaan. Hij weet niet, of
dit al of niet opnieuw beginnen zal. Intusschen krijgt hij uit vijf zes handen te eten,
zooveel, dat hij het niet bijhouden kan. Hij vindt het schoon in zijn bokkengemoed
en hij eet mee grooten vlijt en smaak.
Doruske haalt den bokkenwagen uit de timmermanswerkplaats en nou gaan ze
den bok inspannen. Hij krijgt bevelen. Juu en hot, Isidoor! Hij kijkt naar het wagentje
en naar het tuig en hij verstaat meteen zijn plicht en weet wat men van hem verwacht.
Hij krijgt het zaaltje in zijn schoften, den band voor zijn borst en 't riemke in zijnen
nek, den buikriem onder hem wordt dichtgesnoerd. Als hij zijnen kop schudt, of hij
verzet eenen poot, dan hoort hij twee bellekes rinkelen op zijnen rug, die lichte
muziek, die-t-ie meeneemt op al zijn tochten. Juu en hot. Hij moet achteruit. Flip zet
hem tusschen de burries, de strengen worden aangelegd en den bok staat ingespannen.
Jan neemt de leidsels en mee zijn vieren, twee durskes en twee jongens stappen ze
in.
- Nou rijde gellie van hier toe de molen en dan komde ge v'rum en dan maggen
d'ander erin, om beurten, zegt vader. En mee nie meer dan zijn vieren tegelijk in den
wagen.
- Ja, vader.
Ze vertrekken. Allee ju! Het lijkt wel, alsof ze een ontembaren hengst besturen.
Zij vertrekken, een heelen stoet. Vier in de kar, Jan met de leidsels erneven en de
anderen er rontelom. Moeder staat mee de kleinsten, den eenen op den arm en de
ander aan haar schorten, in d'open deur te kijken. Ze vertrekken, mee 'nen luiden,
langen schreeuw, zóó hard, dat ge het geluid van de bellekes aan 't bokketuig maar
amper meer hoort. Den bok loopt mee veerende pooten, mee dansende kop, lettend
op de bevelen van 't leidsel. Jan geeft zijn bevelen krachtig. Juu, ajéé, hot, hot! zegt
ie. Den bok is den weg op. Daar rijdt de schoone verniste wagen. Daar rijdt het
prachtige gespan. Daar rijdt de schreeuwende vreugde en de jubelende welgezindheid.
Daar trekken de keinder van Doruske Timmer er op uit. Mee hunnen bok. Mee hunnen
bokkewagen. En vader staat te kijken, van blijdschap geroerd toe in 't klokhuis van
zijn gemoed, grutsch en lachend. Sakkerdie! Om den bok. Om zijn keinder. Al zijn
jongens. Verdomme, zegt ie. Hij draait zijn eigen om
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naar zijn twee jongsten bij moeders. Hij pakt de kleine, die aan moeders schorten
staat en heft het op zijnen schouder. Verdomme, den bok die is gekomme. Dan gaat
Doruske mee de vrouw en mee Flippe mee naar binnen. In den herd zet Doruske het
kind neer. Dan staan ze, Doruske en Flip, en krijgen hunnen brandewijn ingeschonken
door Doruske zijn wijf. Zij heffen de glaaskes waarin de fonkelende brandewijn
siddert. Zij kijken erin mee aandachtigen blik.
- Santé, zegt Doruske.
- Santé, zegt Flip.
- Op den bok, zegt Doruske.
- Op den bok, zegt Flip.
Zóó kwam den bok. Hij wier den eersten Zondag niet ontzien. Maar toen 't donkerde
kwam zijn rust. Isidoor kreeg eten volop en sliep zacht in 't schuurke achter de
timmermanswerkplaats, in 't versche hooi en droomde van Doruske's jongens, van
zijnen wagen, van den Octoberdag, van een vloer vol gouden haver en van bergen
van welriekende hooi. En onder de pannen van den zulder lagen Doruske's jongens
zijn eigen te verkneukelen. Den lof van den bok wier bezongen. Hij was sakkerdiesch
sterk. Zoo sterk als een perd. Hij kost mardiesch hard loopen Zoo hard als 'nen haas.
Het wit van zijn haren, dat was het schoonste wit. Zijn zwarte vlekken, da was het
schoonste zwart. En zijn sikske! En zijnen kop. En als ge zee: hot, dan ging hij ewees
hot. En als ge zee: haar, dan ging hij haar. En als ge zee Isidoor! dan keek ie en
antwoordde hij mee een stevig en luid gemekker. Sjangske was bezig hem na te doen,
hoe-t-ie zijnen kop scheef hield en dan keek. Kijk, zóó doet ie, zee Sjangske. Het
ventje trok zijn gezicht, maar ze zagen het niemes in den donkere. Dan dook Sjangske
onder de dekens en mee dichten mond maakte hij allerhande soort geluidjes van
klaarlouter pleizier en wrong zijn handen tusschen zijn tegeneen genepen knieèn.
Van blijdschap. Wat is nen' bok? Da vraagde ge. 'nen Bok is niet veel. Maar groote
blijdschap in een klein hart da reikt toe het hoogste. Toe midden in de kern van alle
goeds. De wind strijkt over alle pannen. De wind strijkt over allen slaap. Doruske
zijn jongens droomen van hun fonkelnieuw en schoon en kostelijk bezit.
Zij beleefden schoone dagen. Zij hadden een nieuwen gezel. Zij hadden in diejen
bok ieder 'nen vriend. Ze hadden er gezamenlijk 'nen nieuwen vriend aan. Den bok
hoefde niet altijd dienst te doen. De dagen gingen korten in 't najaar en als 't regende
en woei, dan gingen de jongens na schooltijd in 't schuurke, bij den bok. In 't schuurke
daar woonde hij.
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Daar resideerde hij. Op de deur had Doruske mee witkalk geschilderd: Huize Isidoor.
De jongens kropen op de hooischelft en zochten er een donkere schuilplaats voor
wind en regen. Zij hoorden den regen troffelen op de pannen, die vlak boven hun
ooren waren. Ze hoorden de zoefrukken van den wind, die donker en breed het dak
besprong. Regen en wind waren daar hun kameraden. Zij brachten appels mee en
beten er om beurten in. Zij luisterden naar den fellen beet der gulzige monden in het
vleesch van den appel. Zij smekkerden en smakten. Isidoor, beneden hen, stond te
bewegen. Hij wou zeker bij hen zijn. Zij duwden door het luikgat in de schelft hooi
naar beneden in zijn ruif. Isidoor zag dat met groote belangstelling aan. Hij bedankte
ze mee zijn vlugge oogen, hief den kop naar de ruif en trok het zoete en geurige voer.
Boven hem deejen de keinder hun spellekes. Zij vertelden vertelsels. Zij speelden
hun raadseltjes. Zij verwedden 'nen laatsten appel, die warm uit een van de
broekzakken kwam. Zij vieten hun mondmuziekske en speelden dat 't schuurke, dat
den huize Isidoor onder regen en wind klonk van de liedjes dezer bescheiden muziek.
Dan kwam moeder hen roepen voor den avondskost.
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Charles Dickens
door M.E. Belpaire.
IV.
De klein-menschen in het Dickens-werk.
De mensch daalt af tot de dieren; hij heeft soms meer moeite om zich te buigen over
zijn evenmensch. De kleinen, de geringen zijn op aarde meest versmaden, onbekenden.
Niet zonder reden liet de Zaligmaker het eeuwig heil afhangen van 't ontdekken zijner
goddelijkheid onder den sluier der armoede.
Tot Dickens mag het verwijt niet worden gericht dat hij onder lompen en ruwe
vormen de zielegrootheid niet bespeurde. Wel integendeel bekleeden de armen in
zijn werk de eereplaats, en verwijlt de schrijver bij voorkeur onder 't volk. Rijkdom,
eer, rang hebben voor hem geen schittering, geen bekoring. Het zedelijke, het
geestelijke alleen zijn van tel voor dezen door en door democratischen geest. Zijn
warm gemoed stort zich uit over alle lijden en verdrukking. Ieder onrecht wilde hij
herstellen, iederen traan stelpen. Een ridder was hij, uit vernieuwde middeneeuwen;
niet in staal en ijzer gedost, maar met het bloote, gevoelig hart steeds gereed om de
lans te voelen van kwelling en smaad. - Want zonder lijden, kan men geen lijden
verhelpen.
Was dan Dickens een tweede Franciscus in zijn neerbuigen tot redelooze dieren,
nog veel meer geleek hij den Poverello in zijne vereering der armoede. Mocht het
ooit gebeuren dat al zijne werken zouden vergaan, één woord alleen van hem zou
volstaan om hem te vereeuwigen - het zoo aandoenlijke: ‘Wat de arme voor den arme
is, weet alleen hij - en God’.
Ondoenlijk zou het zijn al Dickens' typen uit het volk te willen opsommen. Zijn
werk krioelt er van; en zij zijn even afgewisseld, schilderachtig, koddig, tragisch als
het leven zelf; die bonte wereld moet men voor zijn oogen laten glijden bij de
onvermoeide lezing dezer meesterwerken.
Men mag zich afvragen hoe die zoo democratische Dickens-litteratuur plots
opdaagde in het door en door verprotestantst Engeland. Met zijn hatelijke
‘workhouses’, zijn gruwels in de mijnen, zijn barbaarsch rechtswezen, zijne
trotschheid tegenover alle nederigen en
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kleinen, moest het een doorn zijn, niet alleen in 't oog van God, maar ook van gansch
de samenleving. Goud was de God van den dag en hoogmoed zat op den troon. Toen
is Dickens gekomen en hij heeft het evangelie van zachtmoedigheid verkondigd en
vergeving, van lijdensvruchtbaarheid, van liefde tot elkander. Armoe was niet alleen
een ongeluk, het was een schande en het scheen wel een misdaad. Van Hendrik VIII
werden de ongelukkige miseriemenschen gedreven en opgejaagd als vee, in dit land
dat eenmaal het ‘Eiland der heiligen’ heette. In zijn dorst naar goud had de Tudor
de kloosters laten plunderen, die voor scharen verhongerden en arbeiders zorgden.
En zoo werden duizenden haveloozen over heel het land, op den dool gebracht, met
het onvermijdelijk gevolg dat ze een echte plaag werden die de overheid te keer ging
met de wreedste straffen: geeseling, verminking en doodstraf. Aldus werden in de
laatste jaren der regeering van Elizabeth's vader, niet minder dan 70.000 bedelaars
eenvoudig weg opgehangen.
De zeden hebben hun weerslag steeds in de kunst. Geen wonder dus dat deze
Engelsche letterkunde van het begin der negentiende eeuw, enkel oog had voor lords
en ladies en zich weinig om het volk bekreunde. Des te genialer was het optreden
van Dickens, die heel de belangstelling bij deze nederigen verplaatste. Niet weinig
spreekt het voor zijn kracht dat hij met den eersten worp populair werd, dat tien
duizenden met gretige handen naar zijn Pickwick Papers grepen.
Wel is op deze populariteit later een reactie gevolgd; wel is een tijd lang de faam
van den meest gelezen schrijver in Engeland getaand. Men heeft beweerd dat hij
enkel het lagere volk vermocht te schilderen, dat hij met de hoogere standen geen
omgang had, en van hen slechts karikaturen heeft geteekend. Ware dat ook zoo
geweest, dan zou dat geen ernstig bezwaar geschenen hebben aan hen die vooral de
massa beoogen; die bij 't volk meer oorspronkelijkheid, schilderachtigheid, een rijker
gevoel, een spontaner toewijding erkennen. Niets is moeilijker dan de lagere klassen
naar waarheid te schetsen. Maar Dickens kende zijn volk tot in de ziel. Hij had het
leeren kennen in zijn beproefde kindsheid, hij had tusschen het volk geleefd en
gearbeid om den broode; hij had er omgang mee gehad tot in 't schuldenaarsgevang
toe.
Maar te beweren dat hij 't leven van de grooten en aanzienlijken niet zou hebben
gekend en meegeleefd is een vergissing. Hij had zich in der waarheid de kultuur van
een gentleman toegeeigend; in alle kringen, tot aan het Hof toe, was hij een welkome
gast, en gelegenheid had hij te over om die hoogere wereld van nabij te leeren kennen.
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Dat hij zijn eerste vrienden - de geliefdste vrienden van den Zaligmaker - getrouw
bleef, spreekt voor den adel van zijn hart, voor de verhevenheid zijner ziel - en kwam
zijn kunst ten goede. Want een der voornaamste zijden zijner genialiteit ligt juist
daarin.
Wel heeft hij soms karikatuur geleverd - Lord Frederick Verisopht, Sir Mulberry
Hawk, in Nickleby - maar dat deed hij ook voor anderen dan lords - Quilp, in Old
Curiosity Shop, Captain Cuttle, in Dombey. En in Bleak House gaf hij van het
Dedlockgezin een zijner meest tragischgenuanceerde levensbeelden. Nevens het ijle,
leege, bedriegelijke van het beeld der hooge-wereld, wist hij het diep gevoel te
plaatsen van dien armen Sir Dedlock - Baronet! - die ridderlijk getrouw blijft aan de
vrouw, om hare schoonheid gehuwd, die Esther's moeder is.
Doch bij die grooten verwijlde zijn hart niet. Het ging steeds uit naar de kleinen,
en 't is over die wemelende wereld van klein-menschen dat ik in dit hoofdstuk speciaal
handelen wil.
Van zijn eerste werk - The Pickwick Papers - af had Dickens zijn midden van
klein-burgers en volksmenschen gekozen. In dit boek, dat, heel Engeland door, een
schaterlach deed opgaan, komt niet de figuur van een enkele ‘groote’ voor. Er wordt
beweerd dat de letterzetters het bijwijlen zoo op hun lachspieren kregen dat ze den
arbeid moesten onderbreken. Mr. Pickwick, de held, behoort tot de Cockney-wereld.
Een geretireerde koopman of winkelier, die aan wetenschap wil doen, en met zijn
vrienden Tupman, Winkle en Snodgrass, een club gesticht heeft. Mr. Tupman is van
den zelfden leeftijd als zijn voorzitter Pickwick, een klein, dik manneke. Mr. Winkle
is de sportsman van 't gezelschap, en Mr. Snodgrass de dichter. Waarop zijn faam
als dusdanig berust is eenigszins onzeker.
Met zijn Pickwick heeft Dickens een type geschapen, zoo onsterfelijk als Cervantes'
Don Quijote. Ja, een Don Quijote van de negentiende eeuw zou de brave Mr.
Pickwick, met zijn bril en zijn slobkousen, zijn tophoed en zijn frak, kunnen heeten,
want hij ook trekt uit om onrecht te herstellen waar het te pas geeft. En een Sancho
Panza heeft ook hij nevens hem, in den persoon van zijn trouwen Sam Weller, het
meestertype van het werk. Sam Weller - Samivel, gelijk zijn vader, de oude koetsier,
hem noemt - wordt door Mr. Pickwick ontdekt in een Londensche ‘inn’, waar hij de
schoenen poetst. Met den blik van 't genie ontwaart Mr. Pickwick, bij den eersten
oogslag, al wat er schuilt achter het pittoreske en franke van Sam's uiterlijke, en werft
hem aan als knecht. Slechts twee mededingers kent Sam, in originaliteit, in de
Pickwick Papers.
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Daar is vooreerst: Zijn eigen vader, Mr. Weller Senior, met wien wij geïntroduceerd
worden bij 't broederschap der Londensche koetsiers - en ook bij zijne tweede vrouw,
en haren kapelaan, Rd. Stiggins. - Die namen alleen reeds verwekken den lach bij al
wie de Pickwick papers ooit gelezen heeft. Daar is tweedens: Sam's evenknie: Joe,
de knecht, ‘the fat boy’, in Mr. Warden's huishouden. Slechts twee bezigheden kent
de ‘fat boy’: eten en slapen. Hij wordt wakker om te eten; en pas heeft hij zijn maaltijd
verorberd of hij valt opnieuw in slaap. Ook roept zijn meester hem nooit anders dan
met de woorden: ‘Damn the boy; he 's gone to sleep again!’
Pickwick geeft geen andere beelden dan die van kleinen en onaanzienlijken, doch
zonder rechtstreeksche sociale bedoeling. De meeste van Dickens' werken echter
wel. In Oliver Twist wordt het armen-bestuur, met zijn gehate ‘work-houses’,
aangeklaagd. In Nicholas Nickleby, de gruwelen der weezen-scholen in Yorkshire.
- Die kamp tegen de beulen - naar geest en lichaam - der kindsheid, heeft Dickens
nooit opgegeven. - In BleakHouse klinkt hij aan den paal het achterbaksche en
langdradige en onrecht-volle van 't Engelsch rechtswezen. In Little Dorrit moet de
bureaucratie het ontgelden, die hij met een geniaal woord heeft gedoodverfd: Een
Circumlocution office, heet Dickens haar. Overal merkt ge de bezorgdheid om
misbruiken uit te roeien en ellende te verhelpen; en inderdaad hebben de
Dickens-boeken in Engeland eene grondige innerlijke revolutie te weeg gebracht.
Is Dickens dan een tendenz-schrijver geweest? Niet rechtstreeks, en dat zij slechts
de uitstraling was van zijn warm gemoed, verheft de waarde zijner kunst. Zoo hebben
zijn werken, zooals Copperfield, hoewel niet sociaal bedoeld, even veel bijgedragen
om ingekankerde misbruiken te keer te gaan.
Pickwick, in schijn, verwekt enkel lachlust - wat ook goed is in zichzelf, want
gezonde vroolijkheid is zeker een weldaad. Doch, op echt Dickensche wijze, ontpopt
zich Mr. Pickwick langsommeer langs den benevolenten kant, en, wanneer hij, uit
vrijen wil, inwoner wordt van het gevang voor schuldenaars, rijst zijne welwillendheid,
zijne goedhartigheid bijna tot het heldhaftige.
Tegelijk vindt Dickens gelegenheid om deze schurftige plaats van vadsigheid en
demoralisatie grondig te beschrijven, en aldus hatelijk te maken. Dit schande-oord
had de schrijver van in zijn kinderjaren leeren kennen en op den eigen vader had hij
er den noodlottigen invloed
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van kunnen volgen. Weer en weer duiken die herinneringen op in zijn werken, van
Pickwick af, tot in Copperfield en in Little Dorrit. Uit vrijen wil zei ik, had Mr.
Pickwick zich in 't gevang laten opsluiten. Dat is echter niet heelemaal juist. Door
zijne Londensche hospita wordt hem een proces aangedaan, om zoogezegde ‘breach
of promise’, verbreking eener huwelijks-belofte. Onrechtvaardig veroordeeld, wil
hij niet betalen, en wordt dan naar 't gevang verwezen. Volgen dan
onbeschrijfelijk-koddige scenen van die klein-menschen-wereld, wisselend tusschen
het komieke en het pathetieke, want Sam Weller kan het over zijn hart niet krijgen
zijn ouden meester, alleen, zonder bediening, in die plaats van ellende te weten, en
laat zich met hem opsluiten, onder voorwendsel van een schuld aan zijn eigen vader.
Met acht andere koetsiers, brengt Mr. Weller Senior, zijn ‘offspring’ - zijn spruit,
zijn ‘prodigy son’, zooals hij zegt voor ‘prodigal son’ - naar de Fleet. Onvertaalbaar
is de spraak van vader en zoon Weller, van 't zuiverste Cockney dat ooit in druk
verscheen en zoo onweerstaanbaar komiek, maar geheel over te zetten in een ander
idioom.
Onze bewondering oscilleert voortdurend tusschen Sam en zijn vader die
wedijveren in schilderachtige oorspronkelijkheid. Niet alleen echter brengt de vader
ons in 't gezelschap dezer kostelijke Londensche koetsiers die Dickens zoo grondig
bestudeerd had, maar bovendien geeft zijn tweede huwelijk, aanleiding tot
allergrappigste tafereelen. De tweede Mrs. Weller hield eene herberg, te Dorking,
‘The Marquis of Granby’. En op zekeren dag trok Sam er op uit, om kennis te maken
met zijne nog jeugdige stief-moeder die eveneens voor den tweeden keer getrouwd
was;. - Sam, dan, valt The Marquis of Granby binnen, en vindt bij den haard gezeten
den herder der goede dame, Rd. Stiggins. Dickens heeft er eene bijzondere vreugd
in de parasieten die woekeren op de zoo gezegde protestantsche kerk, aan den
schandpaal te kluisteren. Zelden deed hij het zoo gelukkig als in 't geval van dezen
‘Reverend’, met zijn rooden neus, die onder de afwezigheid van vader Weller, zich
te goede komt doen bij zijne vrouw, de sterkste dranken opslorpt, en daarbij nog aan
't hoofd staat van een onthoudersbond. Maar de oude Weller zal zich weten te wreken.
Op een der vergaderingen van den bond, gehouden in een soort zolder, voor een
aantal gedevoueerde vrouwen-bewonderaarsters van den ‘herder’, wordt deze
binnengebracht, zoo zat als een varken - door de zorgen van Mr. Weller - en
scandaliseert de heele vergadering door zijne houding en zijn onophoudend gehik.
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Wereld van klein-menschen! met hun gebreken, belachelijkheden, maar ook met hun
deugden en verdiensten. Want heeft Dickens oog voor de minste hebbelijkheid of
belachelijke gewoonte, even min ontsnapt hem het goede, het aandoenlijke bij die
volksmenschen waar hij zoo hartsgrondig van houdt.
Het wemelt ervan in Nicholas Nickleby. Niet alleen die ongelukkige kinderen,
door den onmenschelijken Squeers gemarteld en waaronder Nicholas Smike aantreft,
dien hij meeneemt en redt - Smike is een dier roerende Dickens-beelden zooals ieder
boek er ten minste één telt. - Niet alleen dus die arme schoolbevolking uit Yorkshire,
maar heel het reizende tooneelgezelschap, waarmede Nicholas onderwege kennis
maakt. Miss Ledrook en Miss Snevellicci, de twee prima donna's in Mr. Crummles'
genootschap - alle twee op den mooien Nicholas verliefd. En wanneer de held Londen
bereikt begint pas voor goed het krioelen der meest afgewisselde typen. Mr. Lillyvick,
de ‘tax-collector’, en zijn ‘fair bride’, Henrietta Petowker; de familie Kenwigs, met
de vijf dochters, teleurgesteld in haar hoop op de erfenis van oom Lillyvick. Morleena
is de oudste van die vijf meisjes, alle gelijk, alle met een ‘queue’ op den rug. Terwijl
mama in 't kraambed ligt, neemt zij het op haar de andere vier te regenteeren en
kletsen uit te deelen waar het behoeft. Miss La Creevy, de miniatuurschilderes, en
Madame Mantalini, de tailleuse voor het groot volk, die zich moet afsloven om haar
man toe te laten ‘demngenteel’ te zijn en het hof te maken aan hare werksters.
Een wereld op zich zelf is deze roman, een der eerste, en zoo goed als uitsluitend
geringe menschen afschilderend. De schrijver is het zich wel bewust; een der
hoofdstukken betitelt hij: ‘Having the misfortune to treat of none but common people’.
Dit ‘misfortune’ draagt hij met een licht gemoed, en hij zal er in volherden tot aan
zijn levenseinde. Zoo heeft Dickens een ongeëvenaard tafereel opgehangen van den
Engelschen middenstand - van den middenstand en 't volk van alle landen? - met
zijn duizend typen van klein-menschen van allen aard, met hunne klein-menschelijke
belangen, hun klein-menschelijk gedoe, hun dagelijksche bezorgdheden, kommer,
hopen, teleurstellingen, vreugden, ellenden en smarten. Ook hun onvermoeid
hulpvaardigheid, hun liefde en toewijding. De sentimenteele kant wordt in Nicholas
Nickleby vertegenwoordigd door Smike, den ongelukkigen knaap, door Nicholas
ontrukt aan de barbaarsche mishandeling van Squeers. In zijne dankbaarheid wordt
de half- versufte jongen als verslaafd aan Nicholas dien hij hartstochtelijk bemint.
Doch te diep werd hij aangetast in zijn physieke kracht,
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en vroegtijdig zal hij sterven in de armen van zijn vriend. Oorspronkelijke beelden
van mildheid en liefde tot den evenmensch zijn ook de verknochte tweelingbroeders
Cheeryble. Hun eenige bezigheid is ellende op te zoeken om ze te verhelpen.
Na Nicholas Nickleby, Old Curiosity Shop. Was Nickleby eene wereld van simpele
lieden, Old Curiosity Shop is eene krioeling van menschen uit de laagste standen.
Uit die krioeling van poppen vertooners, reizende kunstenaars, knechten, arbeiders,
schoolmeesters, koersspelers, klerken, rijst Little Nell's beeld des te zuiverder in heel
haar blankheid op, omwaasd van poëzie. Maar naast deze verschijning van zoete
aanminnigheid welk een gewemel van typen: Quilp, de dwerg, met zijn vrouwtje en
hare moeder; Kit, met zijn verweduwde moeder en de verweduwde moeder van
Barbara; Dick Swiveller en de ‘Marchioness;’ Sally Brass, met haar tulbant, en
Solomon Brass, haar broer, minder kapitein en schurk dan zij.
Kit's moeder en Barbara's moeder moeten samen naar de cirk gaan. De bijeenkomst
is bij Kit's moeder, en de onvermijdelijke thee wordt opgediend.
‘Kit's moeder stond daar, alsof zij heusch van voornamen huize was geweest en
heel haar leven als lady gefungeerd had. Daar stond ze, gereed om hen te ontvangen,
met een fijnheid van theekopjes en potjes, die zelfs in een Chineeschen winkel goed
figuur zouden gemaakt hebben. Little Jacob's opschik en dat van de baby was zoo
keurig dat hun kleeren er bijna nieuw uitzagen. En ze waren al zoo oud. En zei ze
me niet, voor ze vijf minuten gezeten waren dat Barbara's moeder precies er uitzag
zooals zij het verwacht had; en zei me niet Barbara's moeder dat Kit's moeder lijk
geschilderd leek op het beeld dat zij zich had voorgesteld; en was Kit's moeder geen
complementjes aan 't maken over Barbara; en Barbara's moeder over Kit; en was me
niet Barbara zelf in verrukking over Jacob en was er ooit een kind dat zoo gereed
stond om zijn kunstjes te toonen en vriendschap te sluiten!
‘En dat we alle twee weduwen zijn!’ merkte de moeder van Barbara op. ‘'t Is of
we moesten kennis maken.’
‘Ik twijfel er geen oogenblik aan’, antwoordde Mrs. Nubbles. ‘Jammer is het enkel
dat het niet vroeger gebeurde.’
‘Het is toch nog een grootere vreugd dat het gebeurde door onze zoon en dochter,’
opperde Barbara's moeder.
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‘Ten volle werd dat beaamd door Kit's moeder. Nu moest er van uitslag tot oorzaak
geklommen worden, en de twee vrouwen begonnen een overzicht van 't leven, de
dood en de begrafenis van hunnen respectieven man, en ontdekten wonderlijke
gelijkenissen in beider geval. Bij voorbeeld, de vader van Barbara was juist vier jaar
en twee maanden ouder dan de vader van Kit. Een van de twee vaders was op een
Woensdag gestorven, en de andere op een Donderdag. Alle twee waren ze pronte,
welgebouwde mannen geweest, en zoo voorts.
Dit alles is slechts voorbereiding tot de eigenlijke feestelijkheden: ‘Eindelijk waren
zij bij den schouwburg, die van Astley. Nog geen twee minuten stonden ze voor de
nog gesloten deur, of little Jacob was al plat gedrukt, de baby werd van rechts naar
links geslingerd en de paraplu van Barbara's moeder werd verscheiden meters vooruit
gerukt en reisde over de hoofden der menschen naar zijn eigenaarster terug. Kit had
den handdoek met de appelen op iemands voeten laten vallen, en er waren van alle
malheuren gebeurd. Maar nu waren zij den ingang voorbij, waar de tickets werden
afgenomen, en zij draafden binnen, alsof hun leven er van afhing. En eindelijk vonden
zij hunne plaatsen - zoo'n uitgezochte plaatsen! Hadden zij ze op voorhand uitgekozen,
zij hadden het niet beter kunnen treffen. Het gedrang, en al het voorgaande kwam
voor als iets noodzakelijk dat slechts de vreugde verhoogde.’
Wat is Dickens thuis en in zijn schik bij die geringe lieden! genietend van hun
kleine vreugden, deelnemend in hun pijn. Retrospectief komt alles rooskleurig voor,
maar toen hij, als kleine jongen, flesschen vulde met Poll Green en Bob Fagin
ondervond hij scherpe pijn in zulk laag gezelschap geraakt te zijn. Iets anders is het
volksleven te beschrijven, iets anders het mede te leven. En toch zonder die vroege
herinneringen zijner kindsheid, had de populaire auteur nooit zijn duizende typen
kunnen in 't leven roepen. Hij bekent zelf heel de bevolking van Fleet-street-gevang,
ten tijde zijns vaders, in Mr. Pickwick vereeuwigd te hebben. ‘Ik vraag mij af’, zegt
hij, ‘of ik een half-dozijn menschen oversloeg.’ - Want vóór zijn Copperfield
begonnen was, had hij reeds een autobiographie aangelegd, en hij gebruikte ze haast
letterlijk voor zekere deelen van zijn meesterwerk.
Wanneer, in Old Curiosity Shop, little Nell met den ouden grootvader, het wijde
landschap begint in te dooien, komt zij van alle ontmoetingen tegen - goede en kwade.
Zoo maakten ze op zekeren dag kennis met poppen-vertooners op een kerkhof.
‘De zon ging onder, wanneer grijsaard en kind voor 't hekje stonden,
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waar het pad begon. Onpartijdig valt de regen op rechtvaardigen en boozen en zoo
bescheen ook de zon, met hare warme stralen, de rustplaatsen van alle dooden. Al
het groen was insgelijks niet voorbehouden voor het oude kerkske in grijzen steen,
dat onder de veilkransen bijna verdween, want de grafsteenen waren er vol van. Bij
voorkeur, scheen het veil die plaatsen te kiezen, waar nederigen rustten, waar
onbekende armen sliepen; de statige tomben der grooten vermeed het. Die kleinen
verwierven aldus de eerste kransen die voor hen gevlochten werden; die echter zouden
van langer duur zijn.’
Altijd dezelfde voorliefde voor kleinen en geringen.
‘Twee mannen zaten op hun gemak in 't gras; zij waren zoo verdiept in hun werk
dat zij het naderen van de vreemdelingen niet gewaar werden. Niet moeilijk was het
naar hun beroep te raden, want achter hen, op een grafsteen, zat met gekruiste beenen,
een Jan Klaas. Zijn kin en zijn neus waren zoo puntig als men wenschen kon, en zijn
tronie was vuurrood. Dat hij zijn gewoon goed humeur bewaarde, was niet zonder
verdienste, want zijn lijf waggelde slap van den steen af in de onaangenaamste
houding, en zijn hoog puntige hoed, zonder evenwicht met de korte beentjes, dreigde
hem ieder oogenblik naar beneën te doen tuimelen.’
De andere poppen van het Jan Klaasen-spel liggen over het gras gespreid, rond
de twee eigenaars: Tom Codlin en Short Trotters. 't Was Short die de poppen deed
roeren, en iets van den aard van de voornaamste scheen op hem overgegaan te zijn,
want hij was ‘een lustig ventje, met levendig oog en rooden neus. Tom moest het
geld omhalen; en had iets achterdochtigs en ondervragend in zijn blik. Dat kwam
vast uit den aard zijner bezigheid.
‘De eerste die tegen de reizigers knikte, was Short. Hij zag dat de grijsaard
nieuwsgierig de poppen op het gras aankeek, en dacht dat hij Punch wellicht nooit
op het tooneel had gezien - Op dat oogenblik scheen Punch met de punt van zijn
hoed te wijzen naar een zeer bombastisch grafschrift en er inwendig over uit te
proesten.
“Waarom zijt gij dat hier komen doen?” vroeg de oude grootvader, die plaats
genomen had naast de twee mannen en de poppen met vreugde en belangstelling
bekeek.
“Wel,” antwoordde de kleine man, “ge moet weten dat wij ginder in de herberg
logeeren, en het zou toch niet gaan het gezelschap hier te laten aanschouwen als het
reparatie ondergaat.”
“Neen?” riep de grijsaard uit, en hij deed teeken aan Nell dat zij zou luisteren, “en
waarom niet? Waarom dat niet?”
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“Om de illusie te bewaren,” antwoordde het ventje. “Gij zoudt alvast geen duit geven
om den Lord Kanselier in 't privaat, en zonder pruik te zien.”
“Goed!” riep alweer de grijsaard, den vinger uitstekend naar een der poppen, en
hem weer plots terugtrekkend met een scherpen kreet.’
Een menschelijk schepsel, van rede beroofd, is altijd een droevig schouwspel,
maar hoe veel pijnlijker onder de grijze haren van den ouderdom. Des te aandoenlijker
komt het kinderbeeld aan zijne zijde voor.
Ik heb dat vreemde paar reeds vroeger getoond, dolend door het Engelsche
landschap, doch de ontmoetingen van kleine Nell met hare nederige vrienden dienen
hier uitvoeriger aangegeven.
Na de poppenmannen, de brave schoolmeester.
Zoo voortdolend waren grijsaard en kind tegen valavond aangekomen in een dorp
en bleven er staan voor de cottage van den goeden onderwijzer, die in pijnlijke
mijmering verzonken, hen niet had hooren naderen. Toen hij de klink van het hekken
hoorde oplichten, keek hij echter op, benieuwd maar toch wat teleurgesteld.
Nell deed ‘dienareske’ en zeide dat zij arme reizigers waren die een schuilplaats
zochten voor den nacht. Een kleinigheid konden zij wel betalen, maar hun middelen
waren zeer gering. De schoolmeester bekeek hen aandachtig, legde zijn pijp op zij,
en stond onverwijld op.
‘Gij hebt een lange reis gemaakt?’ sprak hij vriendelijk.
‘Ja, Mijnheer, een zeer lange reis,’ antwoordde het kind.
‘En gij zijt bitter jong om zoo ver te reizen,’ voegde hij erbij, eene zachte hand op
haar hoofd leggend. ‘Uw klein-dochter, vriend?’ vroeg hij den grijsaard.
‘Ja, Mijnheer,’ antwoordde deze vurig. ‘En de stut en de steun van mijn leven.’
Waarop de schoolmeester ze bereidwillig in huis opneemt, en van 't eerste oogenblik
af heeft little Nell zijn hart gewonnen, dit hart dat nu juist zoo pijnlijk wordt gekweld
door de ziekte van een zijner geliefde leerlingen. Nu de vlijtige-zindelijke Nell alles
in orde hield in 't eenvoudig huishouden en vooral de huiskamer die als klas dienst
deed schuurde en rein hield, kon de schoolmeester, onbekommerd, wat langer
vertoeven bij zijn zieken lieveling.
‘Het was een heel klein knaapje, nog heelemaal een kind. Weelderig haar krulde
rond zijn gelaat, en zijne oogen blonken als sterren; maar hun glans was meer uit
den Hemel dan van de aarde. De schoolmeester ging nevens 't beddeken zitten en
boog over de peluw neer, den naam
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van den kleine fluisterend. De knaap richtte zich op, streelde 't gelaat van zijn bezoeker
en sloeg de armen rond zijn hals, roepend dat hij zijn lieve vriend was.
‘En wie is dat?’ vroeg hij, wijzend naar Nell. ‘Ik wil haar geen kus geven, want
zij zou mijne ziekte kunnen betrappen, maar ik mag haar wel de hand geven, zoo zij
wil.’
‘Snikkend kwam het meisje naderbij, en vatte het slappe handje in de hare.’
Door 't open raam komt het roepen, 't gestoei der andere kinderen, op de avondlucht
gedragen, de kamer binnen. De kleine zieke, die half ingedommeld was, doet de
oogen weer open en vraagt wat dat beteekent. ‘'t Zijn de jongens die aan 't spelen
zijn op het grasplein,’ wordt hem geantwoord. Dan tracht hij met zijn zakdoekje,
boven zijn hoofd een groet te wuiven; maar machteloos valt zijn armke neer.
‘Wil ik het voor u doen?’ vroeg de schoolmeester.
‘Wuif het als 't u belieft aan 't raam,’ antwoordde 't kind met zwakke stem. ‘Bind
het aan de latten. Zij zullen het misschien zien, enkelen ten minste, en aan mij denken,
en naar hier kijken.’
‘Hij hief het hoofd op, staarde naar 't fladderend signaal en naar zijn kolfje dat
roerloos lag nevens lei en boek, en het ander jongensgerief, daar op een tafel in 't
vertrek. Dan ging hij weer zachtjes liggen om te rusten, en vroeg of het meisje daar
nog was, want hij kon het niet zien.
‘Zij kwam vooruit, en drukte het klamme handje dat op het deken lag. De twee
oude vrienden, de trouwe gezellen - want dat waren zij, ondanks het verschil in jaren,
- omhelsden elkander nauw en lang, en dan wendde het leerlingske zich naar den
wand, en viel in slaap.
‘De arme schoolmeester bleef daar zitten, het koude handje dat hij zacht streelde
in de zijne. De koude hand van een dood kindje was het geworden, en hij wist het.
Toch bleef hij ze, zacht streelend, vasthouden.’
Op haar zwerftocht ontmoet Nell een anderen nederigen vriend: den reeds
vermelden werkman die haar kletsnat op straat aantrof en die haar bij zijn gloeienden
fabrieksoven droeg. Doodmoe blijft ze daar liggen en, tusschen slapen en waken,
ziet zij den man altijd in de zelfde houding, den blik op 't vuur gericht. Zoo roerloos
is hij dat zij er angstig om wordt, en tot hem nadert. Hij keek haar ondervragend aan.
- Het vuur loeit zoo geweldig dat een samenspraak moeilijk valt.
‘Ik vreesde dat ge ziek waart,’ zegt ze. ‘Gij zit zoo stil. De andere mannen gaan
heen en weer; gij veroert niet.’
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‘Zij kennen mij, zij laten mij begaan,’ antwoordt de werkman ‘‘Soms lachen zij mij
wel wat uit, maar gewoonlijk laten zij me bij mezelven. Ziet gij dat ginder? Dat is
mijn vriend.’
‘Het vuur?’ vroeg het kind.
‘Ja. Zoo lang als ik is het in 't leven. Samen denken en spreken wij heelder nachten
door.
‘Het kind bekeek hem met verwondering, maar hij was in zijne vorige mijmering
hervallen, de oogen op den gloed gericht.
‘Als een open boek is het voor mij,’ mijmert hij voort; ‘geen ander boek leerde ik
ooit lezen. En wat al vertelsels heeft het me verhaalt! En muziek! Ik zou zijn stem
onder duizende herkennen... Ook schilderingen zie ik in zijn gloed. Van alle tooneelen
ontwaar ik in de brandende kolen. Dat vuur is mijn geheugen; mijn heel leven zie ik
er in.’
Nelly was over hem gebogen: anders had zij hem niet kunnen verstaan. Meer tot
zichzelf, dan tot haar, gaat hij voort:
‘Van toen ik een luttel wichtje was en voor den oven kroop, om in slaap te vallen,
was het reeds mijn vriend. Het was mijn vader die er toen voor zorgde en er bij
waakte.’
‘Hadt gij geen moeder?’ vroeg het kind.
‘Zij was gestorven. Vrouwen moeten in deze streek hard werken. Zij werkte zich
dood, zeiden de lieden. Het vuur sprak niet anders, en ik heb het steeds geloofd.’
‘Zijt gij dan hier voor dezen oven opgegroeid?’ vroeg kleine Nell.
‘Ja, zoowel des Zomers als des Winters leefde ik hier,’ antwoordde hij. ‘Eerst in
't geniep; maar toen het ontdekt werd, liet men mijn vader met rust en ik mocht
blijven. Zoo is het vuur mijn kindermeid geweest - hetzelfde vuur, want nooit was
het uitgedoofd.’
‘Gij houdt er van?’ zei het kind.
‘Ja, natuurlijk. Mijn vader is er voor gestorven, daar juist waar die assche smeult
- en ik weet nog hoe verwonderd ik was dat het vuur hem niet meer opwekte.’
‘En sindsdien zijt gij altijd hier geweest?’ vroeg het kind.
‘Altijd van af ik er bij kwam waken; maar tusschen in is er een tijdruimte geweest,
een zeer koude en droevige ruimte. Toch bleef het vuur branden den heelen tijd. En
toen ik terug kwam, schoot het op en loeide het als op de beste dagen van ons spel
te samen, eertijds. Met mij aan te zien, kunt gij raden welk een soort kind ik geweest
ben, en toch ben ik eens kind geweest. Toen ik u op straat zag, dacht ik op wat ik
was na vaders dood, en ik voelde dat ik u dragen moest voor dat oude vuur.’
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Misschien zal het sommigen voorkomen dat Dickens al te poëtische beelden en
gedachten legt in den mond van 't volk; maar waar is er meer beeldspraak dan in de
volkstaal? Menschen van ééne gedachte, ééne verbeelding, als ze zijn, leggen die
eenvoudigen meer gewicht op wat zij eens ontdekten en ondervonden.
De ingoedheid van sommige onontwikkelden laat Dickens weer voelen in Hard
Times, waar hij 't gezelschap van ‘Slear's Horseriding’ beschrijft:
‘Allen deden zij of zij vol durf en moed waren; niet bijzonder verzorgd zagen zij
er uit; orde in huiselijke zaken was niet hun kenmerk; de litteratuur van 't heele
gezelschap kon tot een minimum herleid worden. Toch was bij die lieden een wondere
zachtheid en kinderlijkheid te bespeuren. Onder elkander kenden zij geen bedrog,
en waren steeds gereed om behulpzaam medelijdend op te treden.’
Kwam dat misschien uit de wereld der fantazie waarin zij zich bewogen? Telkens
en telkens weer betoogt Dickens' werk hoe de koude werkelijkheid op zichzelf het
hart onverzadigd en ledig laat; hoe liefde tot elkander de hooge hefboom in 't leven
moet zijn. Volksmenschen zijn groote kinderen: over de kinderziel blijft de machtige
schrijver steeds gebogen. De laagste klassen der samenleving wekken bij hem dezelfde
belangstelling, het zelfde medelijden; en met voorliefde teekent hij die nederigen en
misdeelden: Sleary, den eigenaar van de foor-inrichting, met zijn, hetzij door geboorte,
hetzij door een veelvuldig gebruik of van de flesch - te dikke tong. Mr. E.W.B.
Childers, eene wereldberoemdheid als Wilde Jager op de Prairies van Noord Amerika.
Dan een knaap, met een ouderwetsch gezicht, die fungeerde als de zoon van den
Wilden Jager, en ook de Cupido-rollen vervulde wanneer het noodig was. Bij name
heette hij Master Kidderminster. Verder waren daar in de fairy-plays nog twee drie
mooie vrouwen met hun twee drie mannen, moeders van acht à negen kinderen van
beider kunne. De eene vader laat zich door een anderen vader op den top van een
hoogen staak weg en weer zwieren, of een derde vormt met de twee andere vaders
eene pyramiede, waarvan Master Kidderminster het apex was. Al die vaders waren
in staat op rollende tonnen te dansen, op flesschen te staan, messen en ballen behendig
op te vangen, kommen rond te draaien, op gelijk wat te rijden, te springen over alles
en nog wat en de lucht te doorklieven. Al de moeders waren bekwaam op slappen
ijzerdraad of gespannen touw te dansen - en zij deden het ook - op gezadelde paarden
te springen; en ze schaamde er zich niet over een paar gezonde beenen te laten zien..
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Dit pittoresk gezelschap toont ons Dickens rond Sissy Jupe geschaard, wanneer het
blijkt dat haar vader verdwenen is. Niet omdat hij van zijn dochterke niet houdt, och
arme! Integendeel, vader Jupe voelt zich oud en stram worden; hij vreest weldra
onbekwaam te zijn voor de kromme sprongen die zijn beroep vergen. De
goedhartigheid zijner kameraden kennend weet hij dat zij in korps rond Sissy, in
hare verlatenheid, zullen staan, en daarom vond hij geraadzaam te verdwijnen. En
dat was niet verkeerd gezien, want Sissy werpt zich snikkend ‘op den boezem der
dame die meest ervaren was om op het gespannen touw te dansen, en die eene
vergrooting van kroost verwachtte.’ Deze was op den grond gaan zitten, geknield,
om Sissy des te beter in haar armen te kunnen nemen. Zij zocht ze op alle manieren
te vertroosten en weende met haar mee als het beste middel om hare tranen te stelpen.
Op dit oogenblik, treedt Mr. Gradgrind binnen. Deze praktische man stelt voor zich
met het kind te gelasten, om het volgens ‘redelijke’ princiepen op te brengen. Het
zou ons te verre leiden Sissy te volgen in dat zoo verschillend midden, te zien hoe
al de verwachtingen van den feitmensch op mislukking uitloopen, hoe ten slotte het
kind van de bohemers, van de foorkramers, de eenige stut en troost blijft van den
verouderden, verlaten man.
Nog schitterender wellicht heeft Dickens het leven van kleine lieden geschilderd
in zijne onvergetelijke Kerstsprookjes.
Reeds hebben we in de ‘kinderbeelden’ kennis gemaakt met Bob Cratchit en
hebben wij iets gezien van de Kerstviering in dat nederig midden; maar het is tijd
om intiemer kennis te maken met die menschen die alleen rijk zijn aan kinderen en
zorg.
Terwijl Bob met Tiny Tim naar de kerk is gegaan wordt, door zijne vrouw, het
feestmaal bereid en de tafel gezet. Voor de gelegenheid, draagt zij een kleed dat
slechts twee maal werd omgekeerd en dat zij opgesmukt heeft met goedkoop strikken.
Martha is nog niet terug van den winkel, maar haar tweede dochter, Belinda, staat
haar bij; terwijl Master Pieter Cratchit, de oudste zoon met een van vaders kragen
aan waarvan de tippen tot aan zijn mond reiken, met een vork de saus te roeren staat.
Pieter is niet weinig fier op zijn kraag en droomt er van zich alzoo in de Parken te
laten bewonderen. En nu komen twee jongere Cratchits binnen gestormd - een jongen
en een meisje - die elkander nooit verlaten en overal te gelijk verschijnen. Zij hebben
de gans geroken! zeggen zij. Vóór de deur van den bakker, waar ze in den oven werd
gezet. En zij weten stellig dat het hunne gans is. In fantastische vizioenen van salie
en ajuin beginnen zij een wildemansdans rond de tafel. Meester Pieter wordt
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meegesleurd ondanks zijn deftigen kraag die hem dreigt te wurgen. Nu stookt hij het
vuur, om de pataten wat op te wakkeren. Weldra hoort men ze tegen het scheel tikken,
om buitengelaten te worden.
‘Waar blijft toch uw brave vader?’ zucht Mrs. Cratchit ‘En uw broerke, Tiny Tim?
En Martha? Verleden jaar was zij wel een half uur vroeger hier.’
‘Hier is Martha, moeder!’ riep een meisje in 't binnen komen.
‘Hier is Martha, moeder,’ riepen de twee jonge Cratchits, in echo. ‘Hoerrah’! Martha, ge moest eens zien wat een gans!’
‘Waarom komt gij zoo laat, lief kind?’ vroeg Mrs. Cratchit. Zij kuste ze weer en
weer, en nam haar hoed en sjal af.
‘Wij hadden nog veel werk af te maken gisteren avond, moeder, en dezen morgen
moest alles weer in orde gebracht worden.’
‘Dat is niets, kind, als gij er maar zijt,’ zei Mrs Cratchit. ‘Ga wat bij 't vuur zitten,
en verwarm u.’
‘Neen, neen!’ riepen de alom aanwezige twee jonge Cratschits. ‘Daar komt vader.
Ge moet u weg steken, Martha. Spoed u!’
‘Martha ging haar verstoppen, en binnen kwam Cratchit vader, de kleine Bob, met
zijn sjerp die wel een el lang over zijn borst neerhing. Hij had zich opgeschikt ter
eere van den hoogdag, maar zijn frak was tot op den draad door den borstel afgesleten.
Op zijn schouder droeg hij Tiny Tim; want Tiny Tim was een ongelukkig schepseltje
dat in een ijzeren toestel en met een krukje loopen moest.
“En waar is Martha?” vroeg Bob Cratchit, rondkijkend.
“Martha kan niet komen!” antwoordde haar moeder.
“Niet kunnen komen!” herhaalde Bob. Heel zijne feeststemming was verdwenen.
Als een paard was hij van de kerk naar huis gerend, hinnikend en brieschend, met
Tiny Tim op zijn schouder.’
‘Martha kon het echter niet aanzien dat hij zoo teleurgesteld werd. Zij kwam van
achter de kastdeur, waar zij zich verscholen had, te voorschijn, en sprong in de armen
haars vaders. Intusschen tilden de twee jonge Cratchits Tiny Tim op en droegen hem
in het pomphuis, waar de pudding in de koperen ketel te sissen stond...’
Wat later brengen die twee kabouters hun gebrekkelijk broerken terug naar zijn
stoeltje. Het plechtig oogenblik is gekomen: de gans wordt binnen gebracht - Hemel,
wat een herrie daarop ontstond! Moeder zette de saus op 't vuur, Martha droogde
haastig de tellooren af, Bob liep naar Tiny Tim, en de twee jonge Cratchits schoven
gejaagd stoelen bij voor iedereen - zonder zichzelf te vergeten. Dan staken zij
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hun lepel in den mond, om te beletten dat zij, vóór hunnen tijd, naar saus zouden
vragen. Eindelijk was alles gereed en kon het gebed worden gezegd.
‘Een ademlooze stilte volgde, terwijl Mrs. Cratchit het snijmes langzaam draaide,
om en om, het star bekijkend, en zich gereed maakte om het in de borst van de gans
te steken. Maar wanneer de langverwachte straal van het lekkere vulsel eindelijk
door de wonde naar buiten borrelde, ging er een gemompel van extaze op heel de
tafel rond, en Tiny Tim zelf, sloeg op tafel met het gevest van zijn mes, en riep met
zijn flauw stemmeke: Hoerrah!’
Niet bij Bob Cratchit alleen wordt Kerstmis in eere gehouden: Scrooge's neef heeft
ook een partijtje op touw gezet. Hij was zijn oom komen uitnoodigen; maar deze
had norsch geweigerd. Nu, onder geleide van den Kerstgeest, is hij er, onzichtbaar,
toch aanwezig, en ziet hoe al die groote menschen, als kinderen, spelen, op dit
jaargetijde dat God als een kind op aarde verscheen. Ziet ze panden lossen, blinde
man spelen, luidruchtig en blij. Te wild misschien voor de vrouw van Scrooge's neef,
die met een bankske onder de voeten, bij den haard moet blijven zitten. Ziet hoe
zekere Topper schandalig jaagt achter de zuster van die jonge dame, eene poezele
meid, die het overigens wel waard is. Maar te lang mogen wij niet blijven in dat
vroolijk gezelschap, want nog andere sprookjes verwachten ons. Ik houd niet veel
van The Chimes, die mij wat melodramatisch schijnen; maar 't openingstooneel is
toch als een schildering van oude Hollandsche meesters. Toby Veck, de ‘ticket-porter’,
de boodschapper, staat onder den hoogen kerktoren, te wachten op een ‘job’.
‘En wat voor een plaats om er in te wachten! In den winter was het er waaierig,
rood-oogig, kippen-velachtig, blauw-neus-achtig, steenen-teenen-achtig,
tand-klapperend. Toby wist er van te spreken. De wind - vooral de Oostwind - kwam
van achter den hoek aangebold, alsof hij opzettelijk van de uiterste grenzen der wereld
vertrokken was om Toby aan te blazen. Soms was het of hij sneller gereisd had dan
hij zelf wist, want uit den hoek gesprongen en Toby voorbij geraasd, keerde hij plots
terug, en daar was 't of hij riep: “Kijk! 't is daar dat hij staat!” Dan vloog Toby's wit
voorschootje de lucht in, boven zijn hoofd, als 't kleed van een kwajongen; en met
zijn stokske zwaaide en worstelde het ventje te vergeefs; zijn beentjes beefden en
daverden; heel zijn lijf werd mee gerukt, naar alle kanten gedreven; en hij werd
gebuffeld en gebommeld, en gekletst en gesjoffeld, en van den grond opgetild, op
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zulke wijze dat het een mirakel was dat hij niet de lucht in vloog, als vorschen, of
slakken, of andere draagbare schepsels. Hij had even goed kunnen neerkomen op
een ander werelddeel, tot groote verbazing van de inboorlingen die geen ticket-porters
ooit gezien hadden.
‘Maar windig weer was nog feestweer voor Toby... Nat weer was het ergste: de
koude, klamme vochtigheid die hem indoffelde als in een soort overjas - Toby bezat
geen ander jas. Natte dagen, als de regen stil, gestadig neerviel; als de straat met mist
versperd was, gelijk zijn eigen keel; als de dampende paraplus heen en weer voorbij
kwamen; als de goten verstropt werden, en overstroomden, en 't water in spuiten
neerviel; als het nat van de richels en uitspringende kanten der kerk op Toby
afdruppelde - drop, drop, drop, - en 't wischje stroo aan zijn voeten tot modder werd.’
Toby is een vinnig ventje, altijd in de weer. Hij liep met klein passen en had daarom
ook den bijnaam gekregen van: Trotty. Een tenger mager manneke was hij; toch
achtte hij zich een Herkules. Hij had de ambitie van zelf aan zijn brood te komen.
Dood arm was hij, aan geld en aan vreugd; maar deze illusie wilde hij niet verbeuren:
hij was zijn loon waard. Wanneer hij een boodschap mocht doen voor een shilling
of eighteen pence, of met een pakske in de hand liep, voelde hij zich een ander
mensch. Dan liep hij iedereen voorbij, en iedereen moest voor hem uit den weg gaan.’
Dat overwegend gevoelselement in Dickens' werk is hier ook aanwezig in den
persoon van Toby's bloeiende dochter; doch, zooals reeds gezegd, is er iets geforceerd
en tendencieus in de toestanden dat The Chimes tot het minst welgelukte der
Kerstsprookjes maakt.
The Haunted Man integendeel toont Dickens in zijn volle kracht. Vooral in de
schildering van kleine luiden. Had Christmas Carol zijn Cratchits, hier komen de
Tetterbys te voorschijn:
‘Een klein manneke zat in een klein kamerke, van een klein winkeltje afgescheiden
door een houten beschot, dat geheel overplakt was met stukskens krant. Rond dat
klein manneke krioelde het van klein kinderen, zoo talrijk dat er haast geen tellen
aan was. Het scheen ten minste zoo, wanneer men in aanmerking neemt de beperktheid
van de plaats en 't gedruisch dat er heerschte.
“Van dat klein goedje had men er twee, God weet onder welk voorwendsel, in bed
gekregen, in een hoek van 't vertrek. Daar hadden zij rustig en warm den slaap kunnen
slapen der onschuld, waren ze niet met een ingeboren en ongeneeslijke slapeloosheid
behept geweest.
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Ze wilden maar niet inslapen, klauterden telkens weer het bed uit en ondernamen
rooverstochten op de niet-slapende wereld. Het onmiddellijk doel was een
oesterschelpen muur waaraan twee andere kinderen aan 't bouwen zaten, in een hoek
van de kamer. Zooals hun voorouders, de Picten en Schotten van den ouden tijd,
deden de twee in bed-liggenden gedurige invallen op de rustige muurbouwers en, na
verwoesting, keerden zij voldaan terug naar hun grondgebied.”
Soms kwam er dan uit een ander bed een schoen of gelijk welk ander voorwerp
terecht op de vechtenden die zijn rust stoorden. Intusschen schommelde de oudste
van de bende heen en weer onder den last van een reusachtig kerstekindje, dat telkens
weer de optimistische verwachtingen der ouders teleurstelde en zijn kijkers maar
niet sluiten wou.’
Dat is Baby Moloch, een beroemdheid in de buurt, en zijn gepatenteerd slachtoffer
en sleurder: Johnny. Vijf minuten aan een stuk stil zitten kan Baby niet; slapen
wanneer het zou moeten, nog minder. ‘Tetterby's baby’ was in de buurt eene even
gekende figuur als de kroegjongen of de brievendrager. Men zag het schommelen
van deur tot deur op de armen van klein Johnny of het kwam de andere kinderen
nagedrenteld. Overal waar iets te zien was, apentoeren of buitelaren werd Moloch
meegetroond. Wanneer Johnny verlangde te rusten, kreeg Moloch zin om
rondgedragen te worden. Wenschte Johnny uit te gaan, dan wilde Moloch naar binnen.
En toch was het bij Johnny eene heilige overtuiging dat er zoo'n baby nooit gezien
werd; dat het eenig was, weergaloos in heel de Britsche bezittingen. Hij was er gansch
in getroost enkel een glimp van de zaken te ontwaren van achter de slappe koof van
zijn last, en ging er geduldig mee voort, strunkelend en strompelend, als een zeer
kleine pakkendrager met een overgroot pak. Met dat verschil dat het pak voor niemand
bestemd was en nooit werd afgegeven.’
Johnny is niet de oudste van de bende: zijn grootere broer, Dolphus, al is hij nog
zoo klein, loopt al de straten op en neer met de Morningpaper en brengt al wat centen
in huis. Dolphus had allerlei varianten gevonden op zijn blad; 's morgens riep hij:
‘Morning Paper’; wat later werd het ‘Morning Pep-per’; daarna ‘Morning Pip-per’
en eindelijk tegen den avond: ‘Morning Pup-per!’ Niet minder typiek is in The
Haunted Man het gezin van den ouden Stichting-bewaker. Maar nergens heeft Dickens
het familieleven en de familiegehechtheid onder het volk zoo karakteristiek beschreven
als in The Cricket on the Hearth.
Daar hebt ge vooreerst de snoeperige Dot, eigenlijk Mrs. Peerybingle die bij den
haard te wachten zit op man en kind; hoort het: ‘Eerste sjirp.’
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‘De ketel begon ermee! Zeg mij niet dat Mrs. Peerybingle het anders beweert. Ik
weet het immers beter. Tot het einde der tijden mag Mrs. Peerybingle als een open
vraag stellen wie van de twee eerst begon. Ik zeg: de ketel, en ik zal het, hoop ik,
wel weten. De ketel begon, ten volle vijf minuten op de kleine Hollandsche klok, in
den hoek, ginder, vooraleer de krekel zijn eerste sjirp gaf.’
De krekel is de haardgeest, de beschutter, het zinnebeeld van huiselijk geluk en
vrede, onderlinge toegevendheid en vertrouwen, in liefde en toewijding. Mrs
Peerybingle heeft den veel ouderen pakkendrager, John, gehuwd, een lompe, zware
kerel, met een gouden hart, die smoorlijk verliefd is op zijn Dotje van een vrouw,
die op hare beurt zoo fier als een pauw is op hun kostbare baby. - Zou de jonge,
mooie Dot vroeger geen neiging gevoeld hebben voor een jongeren man? Dat vraagt
John zich niet af, want bij Dickens gaat huwelijksliefde altijd voor de zoogezegde
rechten van den hartstocht en wordt zij omglansd door de zoetste poëzie. Dat is hier
weer het geval bij die volksmenschen, die hun brood verdienen met eerlijken arbeid
en de kleine vreugden des levens weten te genieten.
In het nederig Peerybingle huishouden werd een meisje opgenomen om de baby
te verzorgen. Deze is geen modisch juffertje, maar een arme wees, Tilly Slowboy
geheeten, niet zeer handig noch vlug van geest. Gedurig brengt zij 't hoofd van de
kostelijke baby in onzachte aanraking met harde voorwerpen: tafels of stoelen; niet
opzettelijk evenwel, want baby is haar afgod. Onze vroegere kennis, de hond Boxer,
volledigt het paneel. Hij hoort er bij; hij verschijnt al bij de openingsscene. - 't Is
avond, en het licht, door 't venster, roept aan den thuiskeerenden man: ‘Welkom! Maak spoed!’
‘En nu kwam Mrs. Peerybingle naar de deur geloopen. Daar was het om duizelig
te worden tusschen 't krijschen van een kar, 't trampen van een paard, 't spreken van
een man, en 't binnen en buiten vliegen van een opgejaagden hond - en plots kwam
daar een baby te voorschijn, uit welken hoek? dat weet niemand.
‘Waaruit baby vandaan was gekomen, hoe Mrs. Peerybingle het in een ommeziens
had vastgegrepen, dat weet ik niet. Maar dat er een baby in levenden lijve daar was,
en in Mrs. Peerybingle's armen, dat mag ik verzekeren. En zij leek niet weinig fier
toen zij zachtjes naar 't vuur werd geleid door een struischen, stoeren man, veel
grooter en ouder dan zij zelf. Ja, een heelen afstand had zijne hooge gestalte af te
leggen om op haar neer te bukken en ze te kussen. Maar dat was zij wel waard. Een
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lange wapper met een lumbago zou 't nog graag gedaan hebben.
‘Hemel! John; hoe ge gesteld zijt!’ zei Mrs. P.
‘Hij zag er inderdaad deerlijk uit. De mist hing in klissen aan zijn wenkbrauwen,
en mist en vuurgloed zonden regenbogen tot in zijn bakkebaard.
‘Ja, Dot, ziet ge,’ antwoordde John langzaam; een lange sjerp van zijn hals
afrollende en zijn handen warmend, ‘'t is precies geen zomerweer buiten.’
‘Ik zou willen dat ge me niet Dot heette, John. Ik hoor het niet gaarne,’ zei Mrs.
Peerybingle, een pruilmondje zettend dat verried hoe graag zij het eigenlijk hoorde.
‘Wel, wel, en wat zijt ge anders?’ zei John, op haar glimlachend neer blikkend,
en haar middel drukkend met zijne breede hand, zoo licht als het hem mogelijk was.
‘Een dot, en -’ hier keek hij naar de baby... - ‘ik was er dicht bij ditmaal een grap te
zeggen. Nooit was ik er dichter bij.’
‘Hij was er dikwijls dicht bij iets verstandigs te zeggen, die zware, trage, brave
John; die John zoo gewichtig in zijn woorden, zoo los in zijn geest; zoo ruw aan de
oppervlakte, zoo zacht van binnen; zoo bot uitwendig, zoo vlug inwendig; zoo stoer,
maar zoo goed! O Moeder Natuur, bedeel uw kinderen met die ware poëzie des
harten, die huisde in den boezem van dien armen Pakkendrager - hij was maar een
pakkendrager, ten slotte - en wij zullen het gemakkelijk verdragen dat zij proza
spreken, een prozaïsch leven leiden, en wij zullen u zegenen voor hun gezelschap...’
En hier moet ik doen gelijk die brave John, en mij onderbreken, want wat ik in de
volgende bladzijden wil behandelen is juist die poëzie die Dickens zoo kwistig weet
te tooveren rond nederigen en kleinen.
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Kanttekeningen bij het Beeldhouwwerk van George Minne.
door I. van Beugem.
Met zijn Moeder met dood kind gerocht ik, en onmiddellijk, tot Minne's grootste
gedrevenheid: zijn liefde. En vooral door zijn liefde, door zijn schoone
menschelijkheid, heeft hij mij van-eerst-af-aan voor goed gegrepen. Maar zonder
die liefde zou hij ophouden Minne te wezen. Houdt ieder kunstenaar niet op
kunstenaar te wezen, wanneer, om de een of ander reden, de liefde bij hem in gebreke
blijft; wanneer hij niet meer trilt van heilige ontroering; wanneer hij niet meer hoopt
op groot en schoon kunnen; wanneer hij niet meer te leven begeert gelijk de beste
van ons?
Plastisch-schoon zie 'k in mijn gedachten de verscheurend-huilende Niobe van
Praxiteles (of van Skopas?). U herinnert u nog de historie? Niobe en de Thebaansche
koning, Amphion, wonnen zes zonen en zes dochters en of de vrouw fier was over
zulk rijk en gezond kroost! Dit huiselijk geluk verwekte haat en nijd bij de twee
kinderen van de godin Leto: Apollo en Artemis, welke, Niobe tot straf, op één dag,
de twaalf koningskinderen doodden. De schoone Niobe kon met haar geliefden
gemaal de ramp niet doorstaan: Amphion bracht zichzelf om het leven en zijn gemalin
versteef van smart. De beeldhouwer stelde haar, overstelpt van leed, overeind voor,
het neerzijgende, stervende kind tegen den schoot aangedrukt, en met vervaarlijken
roep-gil ten mond.
Er is op verre na geen gelijkheid van onderwerp, van uitwerking. Waarom ik
daaraan denk, weet ik niet, en naar een houvast zoek ik niet; misschien is 't dewijl
ik zeggen wil hoe verscheurend-droef Minne's smart-lied me in 't harte klinkt. Het
is de vervaarlijke schrei van een doodelijk getroffen moeder in den nacht.
Minne's moeder zit neer op blooten steen, houdt haar overleden kind tegen de
kloppende borst gedrukt; heeft het hoofd achterover gestrekt, blind van smart; haar
hart één gebed...
Als men bedenkt, dat zulk beeld ontstond in 1889, op een oogenblik,
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waarop ten onzent nog als 't grootste gold de natuur-schoonheid of den
natuur-schoonen vorm zoo getrouw mogelijk uit-te-beelden, laat staan, de natuur
veelal uitwendig beschouwd weer-te-geven, dan staat men verwonderd te constateeren,
dat zijn naam, alhoewel geen onbekende voor kunstgenooten, toch zoo weinig
doordrong tot de massa, die nog niet beseft welken geestelijken bouwer we in hem
rijk zijn.
De daad van zoo te beeldhouwen in 1889 ging uit van een man die slechts vóór
zich ziet en geen vermeien kent in 't vergenoegen van een achteruit schouwen, één,
die alleen het diep-innerlijk Ik gelden laat; het was de daad van een Meester, die
zielsbewust op zijn doelwit afgaat: plastisch zoo eenvoudig, zoo direkt mogelijk
ziele-smarten te zeggen, die bij hem overstroomden, hij, de ingetogen meester.
Plastisch-eenvoudig, omdat hij hier niet akademisch-schoon uitbeeldt, maar
zoodanig direkt boetseert, dat hij ons onmiddellijk te ontroeren weet, zonder daarom
tot een gemeen pathos te zwellen en zonder hierbij verre van de natuurbeelden
af-te-wijken.
Het onderwerp Moeder met dood kind herpakte hij rond denzelfden tijd toen het
voornoemde ontstond: Smart. Daaraan merkt ge ook d e grootheid van dien beelder.
Het is geen herhaling van hetzelfde thema. De moeder weent-uit op het hoofd van
haar gestorven kind, maar heur rest toch nog een dochterke, dat meedeelt in de
droefheid en dat zij omvangen houdt. Het onderwerp is dus samengestelder; ik zou
daarbij haast zeggen, dat de droefheid meer samengeperst zit, dat uit de materie nog
meer smart geknepen werd. Dit smartbeeld tegenover het andere is een nieuwe
veropenbaring. Waar het eene beeldt: den reddeloozen, wanhopigen smartkreet, biedt
dit beeld toch nog een reddenden straal: het overgebleven dochterke. Het werd als
een overwinning op de smart. Dit beeld schenkt ons geen herhaling, het klapt luide
van een voorwaarts schrijden; bekijk het droefheidsrhythme dier lichamen.
Wie dergelijke groepen, die zich in mijn geheugen prenten als smart-monumenten,
- het is haast overbodig nog te wijzen op de monumenttaliteit derzelve - ons toogt,
maakt hiermede aanspraak op bestendigheid als kunstroem: was hij hier in de eerste
plaats geen groot mensch en heeft hij zijn rijke menschelijkheid niet hartstochtelijk
uitgezongen, zoodat hij ons ontroert tot geween?
Wie een monument van de droefheid begeert te zien, aanschouwe zijn Smart en
zijn Moeder met dood kind.
Wie weet in welke hartverscheurende momenten heeft hij dit gebeeld! Ik dorst er
niet over roeren, bij mijn bezoek, bevreesd oude wonden te
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doen bloeden. Ramp en rouw, honger en ellende moet die man hebben gekend;
opengereten moet hij gelegen hebben, blakend van de koorts, lijdend in alle vezelen
van zijn allergevoeligst lichaam; want zonder ondervinding, met zuiver medelijden
alleen gaat zulks niet.
Geen modern beeldhouwer heeft ons zoo zeer de smart doen meeleven als Minne.
In intensiteit voeren ons die naar de smartbeelden, de Slaven, van Michel Angelo.
Minne moet overwonnen hebben door het idee. Zonder de overwinnende gedachte
was hij niet gekomen tot zijn schrijd-beenende en vooral niet tot zijn geknielde
beelden: Ik heb hierbij vooral op het oog deze beelden, waar behalve de sculpturale
synthese ook een geestelijke synthese werd nagestreefd. Ik denk hierbij aan den
Relikwiedrager (1897). Hij is één van onze eenige beeldhouwers, die de schoonheid
heeft ontdekt van den jongeling in zijn puberteitsjaren. Dat hij bij voorkeur dien
ranken, slanken, reinen jongeling uitbeeldde is voor mij geen louter toeval.
Door liefde tot reinheid en door reinheid tot offerende liefde.
Zijn monument voor Volders, den socialist: twee jongelieden elkander steunend
op het voordek van een zinkend schip, kunt ge omschrijven met het woordje
‘solidariteit’; voor mij geeft het meer: het is het stellen der psychische waarden boven
de stoffelijke; het is de overwinning van den geest op het lichaam.
Zijn Fontein met dien kring van knielende jongelingen (van het type van den
relikwiedrager), zich spiegelend in de bron, is wat meer dan de gewone uiting van
een goed beeldhouwer: het geeft een schouwen in zich-zelf, achter zich, boven zich.
Zijn Redenaar is evenals de Smart één van die beelden, welke u verpletteren onder
hun zwaarte van waarheid. Wie als advocaat dit beeld dagelijks voorbij moet, rekent
wel af met zijn geweten, en meet zijn pleidooi nooit in kracht noch lengte naar het
honorarium, welke hij van zijn kliënt te verwachten is: hij streeft slechts naar
waarheid, waarheid, welke den redenaar hier alleen drijft. Dit klein beeld groeit, staat
als een knotboom, dreigt als een rots. Natuurkracht! Intuïtiviteit, al, wat ge wilt, als
't maar-gezond-geweldig is. 't Is groot door zijn zin voor de materie en door zijn
geestelijke opveering.
U moet eens trachten te zien Drie nonnen (al ware 't nog maar in, afbeelding: Kunst
und Dekoration XXV). Het zijn als droombeelden van verdriet of van in-treurnis; zij
weenen voor ons, die 't weenen hebben verleerd, wij onsentimenteelen. De nonnen,
gebogen, treden op u
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toe getooid in hun mantelplooien. Men zou ze gesneden wanen in de XVe eeuw; ze
getuigen van den monakalen geest van Minne. De Drie nonnen maken een wandelend
gebed uit.
Om dien ernst, die soms al eens uitvloeide in gebed, hebben velen in hem een
volbloed gothieker meenen te zien. Niet door de beelding van uitwendigheid, de
mantelplooien bij-voorbeeld, bij de Drie nonnen, die gothisch aandoet, maar door
den geest is hij gothisch aangelegd: een tot zichzelf ingekeerde. Gelijk den H.
Augustinus heeft hij tot roep: ‘keer tot u zelven in, in den mensch woont de waarheid’.
Dié zelf-beschouwing bracht hem tot de onuitputbare bron van plastische
mogelijkheden.
Zijn Georges Rodenbach-monument te Gent is als een ferment geweest voor onze
Gentsche beeldhouwkunst, in 't bizonder, en voor onze Vlaamsche beeldhouwkunst,
in 't algemeen, om reden van zijne groote monumentale waarden. Door dit beeld en
door Minne's verder werk werden vele krachten, die nog te sluimeren lagen in
beweging gebracht. Het was een verdieping van inzicht: een verlangen, een willen
van, een verwezenlijken van een monumentaler kunst: de natuur persoonlijk gezien
en weergegeven in eigen gestyleerde taal. Minne verrichtte hier mede in Vlaanderen
den pioniersarbeid, verricht door een Dr. Mendes da Costa in Noord-Nederland. In
mijn gedachten moest de beelder van zulk monument behalve een meesterlijk bouwer
ook een mysticus, een wijze wezen. Mijn kennismaking met hem maakte mijn
vermoeden tot waarheid.
Een wijze is hij, ten andere: heel zijn oeuvre biedt ons een bespiegeling aan van
het leven. En in hem culmineeren de grootste eigenschappen van onzen stam: zin
voor vorm, gevoel en meditatie. Het heele leven rondom hem voelt ge versterkt
gereflecteerd in beelden zoo geestelijk of nog geestelijker dan het geestelijkste beeld
uit de middeleeuwen.
En dat hij ter geestelijke interpretatie niet altijd de snijtafel van 't gelaat noodig
heeft, blijkt uit de Drie nonnen, waarbij geen aangezicht te zien is. Bij hem uit zich
de ziel, de psyche over heel het lichaam.
Zijn St. Johannes is bizonder leerrijk, vergelijkend gesteld naast de Non. De H.
Johannes zit geknield en is met harig kleed omhangen en omklemt het hoofd met de
beide handen. Ik kan me maar voorstellen: Johannes, die 't geloof ziet van zijn volk
en van de omwonende volkeren, die hoort de stem van den Heer en die weet van de
komst van den Verlosser. Vandaar dat vorschend nadenken. Wijzen moet ik u op de
expressiviteit van dat beeld, dat dateert van 1895 en waarvan een gipsen afgietsel
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berust in 't Museum voor Schoone Kunsten te Gent. Een louter realist zou zich tevreden
gesteld hebben met een getrouw nabeelden van de voorhoofdrimpels. Wat doet
Minne: vijf sneden in 't voorhoofd. En dan die doorkorven voetzolen. Expressief. Op banderol, dekkend onderlijf en bovenbeenen de woorden: ‘Fuit homo missus a
Deo. Cui nomen erat Joannes’. (Er werd een mensch van Godswege gezonden. Zijn
naam was Johannes).
Minne, zooverre gevorderd, scheen nog geen gemak genoeg te vinden bij den
synthetischen opbouw van zijn beelden; hij beweerde toen, dat hij nog niet voldoende
omgegaan had met beelden uit de werkelijkheid, om vrijop te beelden, hij, die de
natuur zoo door-en-door lief-heeft, zóó op-en-top kent.
En zoo zien we hem vlak vóór den oorlog als een detailleerder, die 't groote nooit
uit het oog verliest, bezig aan de beroemdgeworden Lacaeyse-beelden: Kopstudie,
Mannenromp (De werkman), De Steenlosser, alle naar èèn en dezelfde athletenfiguur.
Ik herinner me nog 't gebazel van vóór den oorlog: Minne doet dat om ne keer te
toonen, dat hij wat meer kan dan stileeren; dat hij wel degelijk modelleeren kan. De
uitgerokken figuur van een St. Johannes werd toen nog niet begrepen door
kunstgenooten; maar nu is 't zoover gekomen, dat beeldhouwers zich op den huidigen
dag nog laten beinvloeden door dat en andere beelden van hem, reeds meer dan dertig
jaar oud. Is dat niet een voorlooper zijn?
De loutere natuurstudies, die hij aanpakte zullen blijven bestaan als dokumenten
van beeldhouwersliefde. Die natuurstudies deed hij overheerlijk, marcheerend
schouder aan schouder met Rodin, den overgevoelige. Minne's Lacaeyse-gestalten
zijn niet min noch niet meer dan één hymne aan den arbeider, en aan den arbeid in
't algemeen. In 't zweet uws aanschijns zult ge uw brood eten.
Dat is Minne als natuurkracht. Maar Pan speelde in hem geen meester: hij is
daarvoor te veel tuchtman dan dat hij zich zou laten meezwieren in een
naturalistischen dans.
En, dat hij nog meer wilde en kon, getuigde hij met zijn naoorlogsche beelden. Ik
noem maar de reeks van Moeder en kind. Die is éénig. Daar tegenover sta ik als een
kind vóór een kerk. Grootsch is de opvatting; die beelding bergt of bevat al wat ze
moet bevatten: levensinhoud intens voorgesteld. Daar vóór sta ik als een dankende,
die tegenover dat geschenk aan de menschheid niets in de schaal kan leggen dan zijn
oprechten dank: dank om de nieuwe schoonheid; dank om de ontvouwde kunst-
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horizonten; dank om de eigen gevoelens, die het ik dieper aanspreken, want dit werk
is zeer humaan.
Ik citeer deze uit die reeks: Verheerlijking van het kind, De opvarende moeder in
kinderliefde, De behoedzame, met die stereotypische vrouwenfiguur, die niet ver te
zoeken is voor wie in den familiekring wat heeft vertoefd, sober vrouwentype, dat
aantoont met welken scherpen blik hij in zijn onmiddellijke nabijheid de schoonheid
ontdekt, waar anderen meenen ze verre te moeten zoeken.
Minne zal de drie voormelde beelden bescheiden heeten: Moeder en kind; ik bepaal
ze nauwer ter verduidelijking. Ver zijn we hier van de analytische schoonheid; de
natuur, de menschelijke anatomie, die hij goed kent - bekijk zijn Badende, David,
Eva (1928) - gebruikt hij kunstvol; geen twijfel hier aan een natuur of een kunstbeeld:
het is geen detail-nabeelding van den lichaamsvorm, maar eer van een geestelijk
beweeg, van een geestelijke geste. In de Moeder en Kind-reeks is het constructivisme
op zijn sterkst. Zijn bouwliefde slaat echter niet over in een neiging van den vorm
om den vorm. Met oog en hart sta ik vóór die beelden en ik voel mede met de
uitgebeelden, en ik voel er door, en ze maken mij beter. Daarom heet ik het groote
kunst; hij raakt hoeken en kanten van ons intiemste wezen aan; hij roept in ons zelf
't onbewuste wakker.
Psychologisch gesproken is hij diep-inwerkend en toch is de vorm er-van een
mengsel van stoerblokkendheid en van een wonderzachte aandoening, met een
sublimiteit in de geste. Hij beschikt over een moderne gave. Ik ging haast zeggen
een moderne ziel, die leven stort in elke molekule van ons lichaam, die ons omhoog
heft de sterren tegemoet, die ons terneerdrukt mak als een lam, ons ineen doet krimpen
van verdriet als gemartelden. Die gave streeft niet een materialistisch maar een
idealistisch doelwit na: uitbeelding van ons psychisch leven ter verheffing van eigen
wezen en natuur.
Deze beelden dragen een ‘sakrale’ strengte in zich om; zij staan er traditieloos,
gegroeid meer uit en door zijn eigen temperament en geaardheid dan door geziene
voorbeelding: (denk aan gothische beelden, denk aan oud-Egyptische schoonheden)
dit is een galerij, die slechts verplichting voelt tegenover zichzelf, met machtige
potenties begaafd, en tegenover Hem.
Deze reeks Moeder met kind, zijn Grafmonument voor Emile Claus (: een
ontwakende vrouw in wanhoop wachtend) zijn Wanhoop, niet alleen de vernoemde
beelden, maar zijn kunst in 't algemeen is een bespiegeling
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van het leven, van zijn leven, van ons leven, van het groote Leven rondom hem; zij
is bezonken kunst, waarin men met genoegen vindt zijn eigen leed en liefde, en dat
van anderen; want deze kunst, zonder dat zij er op boogt, is bij uitstek
gemeenschapskunst.
De religiositeit komt voor velen minder tot uiting in zijn beeldhouwwerk dan in
zijn teekeningen; maar ik beweer, dat vele van zijn naakten, wier opschriften niet
overeenstemmen met namen van heiligen, wel degelijk en diep godsdienstig zijn. Ik
citeer, maar zonder eenige rangschikking: Gebed, David, Non, De drie nonnen, De
verloren zoon, St. Johannes-de-Dooper, of kent ge die werken, gewrocht in
godsdienstige extase geen religiositeit toe? Ik laat dit staan en voeg er aan toe:
godsdienstzin en dan nog hooge zingt me tegen uit de reeks Moeder met kind. Op
het vierde gebod zijn dat heerlijke gedichten.
Het is waar: wat ik heet Gebed, zal hij heeten Geknielden: man en vrouw of bruid
en bruidegom knielen hier naast elkaar. Maar heel die houding is een gebedshouding.
En toch zitten ze piernaakt. Die gebeelden mogen echter niet alleen met het physisch
oog bekeken worden; men moet zich in hen al ware 't nog maar voor één stond
indenken in 't kuischheidsparoxysme van twee menschen en medevoelen het gevoelde,
om er de godsdienstintensiteit van te kunnen schatten. Dit Gebed - ik zal het zoo
maar blijven heeten - is een van zijn schoonste geknielde weinig gestyleerde beelden,
het dateert van het jaar 1889, toen menig detail nog niet over 't hoofd mocht gezien.
Bekijkt die Non. Geprojekteerde zielsuiting. Aanziet die opensperrende oogen! 't
Is iemand die 't kwade voor 't eerst ontdekt. Eén strijd, die ze aanziet! De
individueelste emoties van den artiest werden hier objektief verwerkt. Wereldsche
en godsdienstige gevoelens en gedachten strengelen hier evenwel dooreen als de
witte en roode lichaampjes van ons leven-houdend bloed.
Zijn H. Johannes-de-Dooper is dat de kunst niet brengen aan de voeten van den
Heer; is dat de kunst niet vergeestelijken?
Deze H. Johannes vooral bezorgde me een geestelijke vreugd, niet bereikt door
vele kleinigheden, slechts azend op geforceerde opdringerigheid, maar door den
metaphysischen gloed door die oogen uitgestraald.
In zijn teekeningen, die zonder ‘beslag’ geteekend zijn, dit is: hij legt geen nadruk
op den stijl er-van zelf: zij zijn zoo eenvoudig en werken zoo aangrijpend op ons in,
dat men er niet eens aan denkt, dat het teekeningen zijn - slaat, mij dunkt, ruim zoo
sterk den metaphysischen noodkreet door. Reuzenmijlen ver ligt de verheerlijking
van
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het physisch leven zonder meer: het naturalisme. De ziel, ik kan het niet anders
noemen, blikt eischend ter wereld uit: alle chaos is hier verre gevloden, want hij,
constructivist, houdt van tucht, omdat hij is een geestelijk getuchtigde.
Heel Minne's werk zit vol plasticiteit; spreekt van klaarheid en orde door
ziele-bespiegeling.
Ik zou voor hem wel mogen getuigen, dat zijn eenig princiep schijnt te zijn: te
copieeren van hetgeen hij met zijn geestesoogen ziet. Denk nog eens aan zijn
Opvarende vrouw in liefde, die hij slechts zag met zijn liefdesoogen. Slechts de liefde
om de Liefde wekten in hem de hoogst meevoelende teekeningen als Moeder met
kind, Moeder-Maagd enz. waar het gewoon menschenkind opgeheven, verheven
wordt tot den God-mensch. De wind of de adem van het Hoogere blaast hier doorheen.
Minne's werk door zijn ordenenden geest draagt een universeel karakter. Deze
kunst kunnen alle volkeren genieten, doorleven: de Westerling kan er rust bij vinden,
de Oosterling kan er zijn eigen bespiegelenden geest in terugvinden; zij is het
Jeruzalem geworden waar de grootste plastiekers naartoe tiegen ter inzameling van
versche krachten, ter verwezenlijking van nieuwe mogelijkheden.
Over de eigenlijke modeleerwijze van Minne gesproken. Hij geniet er zienlijk van
in de klei te knijpen, te kneden, te strijken, de boetseerstof te dreelen tot de omtrekken
aan zijn visiebeeld beantwoorden, tot de diepten voldoende relief en leven geven.
Hij werkt langzaam; ik bedoel: dat hij lang een beeld op de boetseertafel hebben kan;
hij werkt vast en zeker van wil, regelmatig als een allerbest arbeider! Ik geloof niet,
dat hij zich verlaat op de inspiratie, waarmee men vroeger dweepte; maar 'k geloof,
dat hij zich uitsluitend steunt op zijn drijvende liefde, op zijn wijsheid.
Met opzet heb ik me willen onthouden over levensdetails; het was me een
betrachting na lezing van deze kantteekeningen dat uzelf zich een beeld voor den
geest zoudt roepen, zijn beelden waardig: gezond, ontvankelijk en liefderijk, en zulks
is me meer waard dan overtollig gedetailleer, geaas op gezegden en de onrust te
vergrooten die men gaande is te maken rondom dien grooten man, die is voor rust
en vrede, opdat hij zou kunnen arbeiden, peisvol, de geestelijke schoonheden, welke
in hem wassende zijn na lijdende of verblijdende ontvangenis en vooral na rijpe
overweging.
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Francis Thompson.
Een katholiek dichter.(1)
door Victorinus Groot. S.D.S.
Men heeft aan alle kanten den katholieken roman geconstateerd. Men strijdt en men
twijfelt. Men prijst Bazin, vreest voor Bourget; Handel Mazetti is met groot
handgeklap begroet. Benson is binnengehaald door velen, maar als letterkundige niet
zoo zeer geroemd. Emile Baumann, Federer worden gekeurd en beoordeeld. En uit
dit alles blijkt, dat de roomsche geest wakker is in Europa, en de litteratuur beinvloedt.
In Engeland leefde tot 1907 een man, die werkelijk wel algemeen erkend zal
worden als katholiek dichter. Niet omdat hij gedichten schrijft op engelen of op de
H. Maagd, maar omdat zijn zieleleven doordeesemd is van het geloof. Omdat zijn
hart op-slaat naar de eeuwige hoogten, waar alle beeld ontsluierd en alle geheimenis
geopenbaard wordt, omdat iedere wezens-verschijning op aarde hem is als een
verwerkelijking van een hemelsch ideaal, geschapen tot vreugde van den mensch;
omdat bij hem natuurlijk en bovennatuurlijk als het ware niet meer gescheiden is en
hij het bovennatuurlijke als met oogen ziet en met vingers tast. Geen wonder, dat hij
bij de wording van een kind de engelen en de H. Maagd laat spinnen:
The Father of Heaven:
Spin daughter Mary, spin
spin a tress for Viola.
The angels:
Weave, singing brothers a
velvet flesh for Viola.

(1) The Works of Fr. Thompson. Burns & Oates, London.
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Want zoo is voor hem het zinnelijke doorleefd van het onzinnelijke, dat hem de stof
zelf als van een hooger orde schijnt, zoodat zijn fantasie hem ertoe dringt een kind's
teere lichaam te laten bereiden door de H. Maagd en de engelen.
De reden, waarom hij zichzelf een kind noemde kan niet anders gevonden worden,
dan in zijn eigene poëzie, die in kinderlijke opgetogenheid staat voor het wonder der
bovennatuurlijkheid in de schepping.
Hij zoekt niet de gebaarde wijsheid, die in een kalm intellectueel schouwen de
dingen doorgrondt, maar de wijsheid van het kind, dat met geheel zijn wezen, niet
achtend op onvolmaaktheden, zich weggeeft in een lyriek van vreugden aan een of
ander schoon bezit.
Then as you search...
The ranks of Paradise for my countenance
Turn not your tread...
..............................
Look for me in the nurseries of heaven.

Men vergelijkt Thompson bij Crashaw. Maar in taal en beeld doet hij meer denken
aan Shelley nog. En er zijn wel uitdrukkingen van Shelley aan te wijzen, die, zou
men zeggen, Thompson met een kleine nuance heeft gebruikt of liever heeft ingedicht
in zijn eigen verzen. En als we van hemzelf een bekentenis lezen, dat hij een onbewust
plagiaat gepleegd heeft uit St. Valentine's Day van Patmore, kunnen we misschien
sommige overeenkomsten met Shelley toeschrijven aan onbewuste reminiscenties
aan een dichter met wien hij verwant is. Het eigenaardige van Shelley is zijn ver-gaand
abstractie-vermogen. Hem hindert het niet, dat de geesten van uren en dagen, van
de aarde, van Azië te zamen zingen, spreken en leven. Elke uitgebeelde figuur is een
abstractie, die een gedachte vertegenwoordigt van den dichter. Als de mythologie
en zijn verbeelding hem de gewone wezens niet meer schept, maakt hij een nieuwen
figuur, wiens wezenlijkheid eigenlijk alleen in zijn naam ligt: Demogorgon: de
waarheid, die een volk, de gewone mensch, vreest.
Als Shelley abstraheert Thompson. Zoover echter werkt bij hem de katholieke
grondopvatting door van de waarachtige bovennatuurlijke beinvloeding, dat door
hem de uren en de sterren niet meer zijn als wezens, die een gedachte
vertegenwoordigen, zooals bij Shelley, maar als broeders en zusters van den mensch,
die hun eigen taak hebben van eeuwigheid aangewezen.
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Dit geeft bij den schijnbaar grooten afstand, waarop Thompson staat van de nuchter
geziene zinnelijke werkelijkheid, een gevoel van concrete zekerheid, dat we niet weg
zullen dwalen in de uiterste speelhoeken van een dichterwereld.
Waarheen we dwalen met Thompson, tot de zon of tot een kind, we komen aan de
voeten van God, wiens troon is de zon, en Die is de eigenlijke Inspiratie van den
dichter.
Zooals hij het zelf inziet van de aardsche dingen, zoo is het bij hem met de schoone
woorden en structuren van zijn vers... met iedere nieuwe rythme-slag ruischt een
engele-wiek, met ieder nieuw schitterend beeld, slaat licht uit de kieren der
hemel-deuren:
The angels keep their ancient places;
Turn but a stone and start a wing!

Toen we straks de zon noemden, naderden we tot de geheime kameren der inspiratie.
Want Thompson is een zon-dichter:
I know not what strange passion bows my head
To thee, whose great command upon my veins
Proves thee a god for me not dead, not dead!

Het is geen wonder dat de zon hem bezielt. Want in één intuitie doorschouwt hij in
het beeld der zinkende en rijzende zon, der zon, die hem leven geeft en dood laat
aanwinteren, de werkelijkheid van den lijdenden en gestorven Christus, die verrees,
en de werkende kracht Gods in de schepping. Zoo kan hij het niet nalaten de zon,
die opgaat te vergelijken met iets, veel hooger en heiliger, met het heilig Sacrament,
dat uitgesteld wordt ter aanbiddeng. Hier durft Thompson het lagere bij het hoogere
te vergelijken, omdat voor hem het lagere heilig is om het hoogere:
Lo, in the sanctuaried East,
Day, a dedicated priest
In all his robes pontifical exprest,
Lifteth slowly, lifteth sweetly,
From out its Orient tabernacle drawn,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

858
Yon orbed sacrament confest
Wich sprinkles benediction through the dawn;
And when the grave procession's ceased,
The earth with due illustrious rite
Blessed, - ere the frail fingers featly
Of twilight, violet-cassocked acolyte,
His sacerdotal stoles unvest Sets, for high close of the mysterious feast,
The sun in august exposition meetly
Within the flaming monstrance of the West.

Is dit niet de echt katholieke geest, die zich vermeit in de voorafbeeldingen van het
oude Testament, welke hare volle waardij bekomen door de vervulling in de hoogste
werkelijkheid, in Christus en in de H. Maagd.
Lyrisch, als Thompson is, wordt hij nu en dan rustiger meditatief, denkend aan de
geheimen van geboorte en dood. En ook daar ontdekt hij de diep katholieke gedachte,
dat van alle kracht tot schoonheid lijden de bron is.
Wel onthouden we hierbij, dat bij Thompson geen logisch gescheiden begrippen
bestaan van natuurlijk en bovennatuurlijk schoon.
Zoo dicht hij tot de ‘setting sun’:
...............Thy straight
Long beam lies steady on the Cross. Ah me!
What secret would thy radiant finger show?
Of thy bright mastership is this the key?
Is this thy secret, then? And is it woe?

En sluitend zijn ‘Ode to the Setting Sun’ bevestigt hij zichzelven in het geloof aan
dat kruis:
Even so, o Cross! thine is the victory.

Het is de overwinning immers van leven op dood door het knuis gebracht:
It is the falling acorn buds the tree
The falling rain that bears the greenery,
The fernplants moulder when the ferns arise.
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For there is nothing lives but something dies,
And there is nothing dies but something lives.
Till skies be fugitives,
Till Time, the hidden root of change, updries
Are Birth and Death inseparable on earth;
For they are twain yet one, and Death is Birth.

Hem bezit geheel dat inzicht van dood en lijden, als het cardinale weten, van waaruit
de wereld verklaard wordt. Zoo opent hij dan zijn groep verzen ‘Sight and Insight’
met de mysterieuse openbaring van dit diepe weten.
Hij hoort een vreemd gezang, en van dit zingen kan hij alleen enkele gedeelten
opvangen en in die deelen reeds is alles uitgedrukt wat het leven verklaren kan:
Pierce thy heart to find the key;
With thee take
Only what none else would keep;
Learn to dream when thou dost wake,
Learn to wake when thou dost sleep;
Learn to water joy with tears,
Learn from fears to vanquish fears,
To hope, for thou dar'st not despair,
Exult, for that thou dar'st not grieve;
Plough thou the rock until it bear;
Know, for thou else couldst not believe;
Lose, that the lost thou may'st receive;
Die for no other way canst live.

Door het begrip van dit geheim des lijdens en des doods is hij opgegaan tot de groote
liefde, die God gewaar wordt, levend in de dingen dezer aarde; Hij is geworden de
zanger van het symbool Gods in de wereld, neen van God zelf in de wereld.
En dit te weten omtrent Francis Thompson is voor ons de open deur, waardoor we
treden in de intieme kameren van zijn schouwing, waar God is en anders niet. De
groote menschelijke pijn, de tragiek in een menschen-leven, staat in zijn verzen: hij
heeft de aardsche liefde afgestaan aan God. En dit afstand doen is hem geworden
een leidende ster tot den opgang naar God.
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AEtherisch-zuiver, als glanzende herfstdraad in morgen-blauw, spint zijn zang van
de menschelijke zinnelijke gevoelens een teere onzinnelijke melodie.
En wie niet staat als overtuigd katholiek, diep doordrongen van de transcendentie
der supernatureele waarden, zal niets begrijpen van zijn allerprachtigst gedicht:
‘Ultimum’:
Now in these last spent drops, slow, slower shed
Love dies, Love dies, Love dies-ah, Love is dead!

't Is zijn triomphantelijke, intens-droeve treurzang over aardsche liefden.
Triomphantelijk-droef, tegenstelling, die alleen bij een bovennatuurlijk voelend
mensch waarheid zijn kan.
't Schijnt de synthese van zijn serie: ‘Sight and Insight’, waarin hij klimt uit lijden
tot pijnlijk berusten, tot fier weten, hoe zijn menschelijk hart, bovenmenschelijke
vreugd geniet in pijn, en ten slotte tot heerlijk bewustzijn, van zijn kindschap Gods,
zoodat hij zijn Lady alleen nog erkent als de Bruid Gods, de Sister of the Canticle:
Fair, I had a dream of thee,
When my young heart beat prophecy,
And in apparition elate
Thy little breasts knew waxèd great,
Sister of the Canticle,
And thee for God grow marriageable.

Zoo onzinnelijk is zijn inzicht in de zinnelijke dingen geworden, dat hij de liefde
van een meisje en een jongen weet te paraboliseeren tot een beeld van de werking
van Gods liefde in een ziel. Met opzet wordt gezegd een jongen en een meisje om
den modernen geest der voorstelling, die afwijkt van die der mystieke bruid en haar
bruidegom.
Kan Thompson wegens zijn abstractie-faculteit vergeleken worden bij Shelley,
de aard van zijn verzen staat ten slotte toch tegenover dien van Shelley's poëzie.
Shelley is meer een sensueele phantast, Thompson een intellectueele genieter.
That Light whose smile kindles the universe
That Beauty in which all things work and move,
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That Benediction which the eclipsing curse
Of birth can quench not, that sustaining Love
Which through the web of being blindly wove
By man and beast and earth and air and sea,
Burns bright or dim, as each are mirrors of
The fire for which all thirst; now beams on me
Consuming the last clouds of cold mortality.

‘Adonais’.
Weliswaar is voor Shelley alle natuurverschijnsel uitvloeisel van het eeuwig-blijvende
-ideale, zooals de aangehaalde regels genoeg aanduiden, maar toch komt hij nooit
tot de intellektueele erkenning van een gedetermineerde waarheid omtrent het bestaan
van dit ideale. Hij geniet dagen aaneen, gezeten in zijn boot bij de ‘Casa Magna’, en
de rimpeling der zee en de beweging der lucht, de zinnelijk-schoone omgeving doen
zijn phantasie uitspatten in beelden, zoo gegroepeerd, dat ze weer symboliseeren den
geheimen trek naar zijn omdwéepte Ideaal.
Niemand benadert zijn opvatting omtrent de waarde der dingen. Shelley blijft
geworteld in de ongecontroleerde opwellingen van zijn wezen, dat geheel is
aangegrepen van de zijn zinnen vervullende passie der schoonheid.
En zijn eenigste te grijpen idee is ‘Nature’, die alles draagt en in alles is, die zichzelf
volmaakt en volmaking brengt aan de wezens, waarin zij zich aan Shelley toont.
Nature.................................
Yet not the lightest leaf
is less instinct with thee......
(Queen Mab)

dan de wentelende sterren, de reusachtige lichtwerelden rondom de aarde. Zoo blijft
hij zichzelf consequent, wanneer hij de meest absolute vrijheid eischt voor den
mensch, die immers als een wezenlijk deel van ‘Nature’ zijn eigen volmaking vinden
moet in zichzelf.
Till human thoughts might kneel alone
Each before the judgement-throne
Of its own aweless soul, or of the power unknown.
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The ‘power unknown’ wordt nooit tot een werkelijk erkende macht in zijn verzen.
Misschien heeft hij in het diepste melankolieke van zijn wezen, dat treurde om de
zelfmoord van zijn eigenlijke eerste vrouw, die macht erkend.
Thompson's verzen daarentegen staan vast gebouwd in het concrete weten door
het geloof.
Maar wordt Shelley als uit opkomende strevingen en bewegingen gedreven,
Thompson ziet klaar en koel zijn motief, zijn laatste motief van dichten:
The Singer Saith of his Song.
The touches of man's modern speech
Perplex her unacquainted tongue;
There seems through al her songs a sound
Of falling tears. She is not young.
Within her eyes' profound arcane
Resides the glory of her dreams;
Behind her secret cloud of hair
She sees the Is beyond the Seems.
Her heart sole-towered in her steep spirit
Somewhat sweet is she, somewhat wan;
And she sings the songs of Sion
By the streams of Babylon.

Van dit motief is zijn hart en ziel doorleefd en hem wordt alles symbool van den
Eene die is, achter dit aardsche, dat slechts blijkt te zijn, wanneer het beschouwd
wordt in zijn verhouding tot dien Eene:
O, World invisible, we view thee,
O, World intangible, we touch thee,
O, World unknowable, we know thee,
Inapprehensible, we clutch thee!
Does the fish soar to find the ocean,
The eagle plunge to find the air That we ask of the stars in motion
If they have rumour of thee there?
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Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars! The drift of pinions would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.
The angels keep their ancient places; Turn but a stone and start a wing!
'T is ye, 't is your estrangèd faces,
That miss the many-splendoured thing.
But (when so sad thou canst not sadder)
Cry; - and upon thy so sore loss
Shall shine the traffic of Jacob's ladder
Pitched between Heaven and Charing Cross.
Yea, in the night, my soul, my daughter,
Cry, - clinging Heaven by the hemms;
And lo, Christ walking on the water
Not of Genesareth, but Thames.

Wordt Shelley om zijn abstractie, om zijn zoeken achter het concrete zijn der dingen,
naar datgene wat substantie geeft, een ‘metaphysical poet’ genoemd, Thompson, die
de roomsche philosophie van het zijn in zijn verzen tot een levende waarheid heeft
gebaard, die de analogie van het aardsche zijn met het goddelijke door zijn geloof
beleefd heeft, verdient dien naam veel meer, daar hij tot het diepste begrip van het
zijn is doorgedrongen.
Hij vindt voor alle analogie het groote symbool.
Van de zon dicht hij:
Thou art of Him a type memorial.
Like Him thou hang'st in dreadful pomp of blood
Upon the western rood;
And His stained brow did vail like thine to night
Yet lift once more Its light,
And, risen, again departed from our ball,
But when It set on earth arose in Heaven.

Thompson is niet een dichter, die in zijn verzen de gedachte construeert tot een
logisch geheel. Maar uit zijn ‘gesteigert’ zieleleven laten de indrukken los, die, vast
als ze waren gegroeid in den bodem van
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zijn bovennatuurlijk leven, alle tezamen behooren als uitingen van het eene
levensinzicht van den dichter. Vandaar dat hij geneigd is elke stroom van lyrisme,
die uit zijn inwendige welt en voortvloeit, naargelang hij zichzelf nuanceerend,
zichzelven uitleeft, te beschouwen als een volmaakt geheel, dat volkomen uitbeeldt
zijn inwendige visie van het wezen der dingen en der menschen.
Noodzakelijk moet zulk een vers de onvolmaaktheden hebben, die eigen zijn aan
het wezen van zijn worden.
Die onvolmaaktheden door napluizen en nadenken doen verdwijnen is volgens
hem een onmogelijkheid.
Het vers is inwendig van constructie en kan niet meer van buiten uit herbouwd
worden in zijn details.
Deze opvatting van Thompson is samen te stellen uit zijn essays, vooral over
Shelley en over The Way of Imperfection en uit den aard zijner eigene verzen. Hij
was dus wat men noemt een expressionist evenzeer als een impressionist.
Expressionist, in zoover hij het in hem gewordene zoo subjectief mogelijk uitspreekt,
impressionist in zoover hij de objectiviteit der dingen, krachtens eigen aanleg aan
zijn persoonlijk visueel temperament ondergeschikt maakt. Daar bovendien bij hem
meer de gevoelswaarde van een indruk overweegt dan de indruk zelve als zoodanig
met zijn eigen beperkte motorische, sensorische, en intellectueele waarde, komt hij
bij het uitbeelden der impressie tot een zeer samengestelde beelding, waarin de
synesthesie natuurlijkerwijze sterk op den voorgrond treedt. (luminous voice).
Ook uit het overheerschen der gevoelswaarde zijn de beelden te verklaren, welke
het lagere door het hoogere uitdrukken.
Want niet het hoogere als zoodanig wordt dan geschat, doch slechts in zoover het
een analogen indruk opwekt ten opzichte van het lagere.
Poetisch beschreven vindt men dien zieletoestand voor deze creatie van binnen
uit, waarbij uitwendige indrukken slechts aanleidingen zijn en geen substantieele
bestanddeelen in Endymion door den dichter Keats met wien Shelley en Thompson
op gemeenschappelijken bodem staan:
Wherin lies happiness? In that which becks
Our ready minds to fellowship divine,
A fellowship with essence;......
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Neemt men dezen grondslag voor de verklaring van de wording der schoone werken,
dan volgt onmiddellijk dat dichten en dichtwerk genieten is: levensuiting des
menschen, synthese van alle faculteiten tot hun hoogst mogelijke werking in een
combinatie, die de meest geeigende is voor hare werking, wijl zij als het ware
zichzelven schikken en aanpassen; dan wordt een schoon, door menschen gemaakt
ding, slechts onderscheiden van de andere dingen in zoover het in zich
vertegenwoordigt de gestolde volmaakte levenseenheid van een denkend, willend
en voelend mensch op een bepaald oogenblik ten opzichte van dingen of feiten, die
den mensch, als mensch, in zijn wezen niet onverschillig kunnen laten.
Thompson is een illuster dichter-voorbeeld, die pas geheel gewaardeerd worden
kan volgens deze opvatting der schoonheid.
A poet took a flaw of pain,
A hap of skiey pleasure,
A thought had in his cradle lain,
And mingled them in measure.
That chrism he laid upon his eyes,
And lips, and heart, for euphrasies,
That he might see, feel, sing, perdie,
The simple things that are the wise.
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Dwars door Scandinavië(1)
Van de Hardangerfjord naar Stockholm.
door Jozef Simons.
I.
Kwart vóór zes word ik wakker. De wind suist, het meer klotst luid.
Ineens trekt de zon, in een wolkenmuur tusschen twee bergtoppen, een deur open
en zet mijn kamer, tusschen de naakte gele dennenplanken, vol gouden licht.
Nu en dan valt er nog een schaarsch druppeltje regen.
In een omzien ben ik klaar en beneden om een morgenwandeling te maken vóór
't ontbijt.
Maar één is me voor: Peer Gynt. Frisch als een blozende appel komt hij uit de
badinstallatie; hij heeft al een zwemtochtje van een kwartier gemaakt in 't meer.
- ‘Lekker!’ zegt hij. ‘Dat houdt er het optimisme in. En wat is toch een mensch
zonder goed humeur? Kijk me hier nu staan voor Brakanaes Hotel te Ulvik. Ik zie
zoo'n villa, ik zeg: het is hier goed. De streek is mooi, de bediening in de puntjes,
het gezelschap fijn en 'k blijf hier enkele dagen of lange weken. Zoo besta ik.
Optimisme heeft een mensch noodig en ruimte. Ruimte! Daar moet je in Noorwegen
voor wezen. Hoog in 't Noorden heeft iedere Noor voor zijn kop twee vierkante mijl.
Ik begrijp niet waarom de toeristen niet meer naar 't Noorden komen. Ja, ik begrijp
het tóch. Het leven is hier peperduur. Ze gaan liever naar 't Zuiden, naar België,
Frankrijk, Italië, waar alles tegen genadige prijzen te krijgen is omdat de menschen
er spotgoedkoop arbeiden en zich met weinig tevreden stellen. In Scandinavië is de
levensstandaard hoog en wordt de arbeid dik betaald; allen willen er goed van leven,
klein en groot. Of liever, hier willen ze geen klein en groot kennen. De Noren zijn
egalitair. Daarom ook zitten we met zooveel

(1) Uit het reisverhaal ‘In Scandinavië’, dat eerlang van de pers komt.
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bolsjewisten... Nu, ik ga mijn stolkjaerre bestellen. Ik trek de bergen in om te
schilderen. De Amerikaan gaat mee: dat hebben we gisteren avond nog beslist.’
De wind zoeft, het meer kabbelt, de bootjes trekken op hun zeel.
Ulvik ligt in een schilderachtigen inham tusschen hooge bergen, deels beboscht,
deels zwartnaakt met sneeuw op hun kap en van witte strepen van watervallen
doorstriemd.
Er blaast wind, de lucht is overtrokken, we staan bij het water en toch is het heet.
Als ik van mijn wandeling naar 't dorpje, zijn kerk en zijn boekhandel, terugkeer,
staat Peer Gynt's stolkjaerre vóór.
Ik kom de laatste aan de ontbijttafel. Het gesprek loopt over elephantiasis, of de
ziekte der dikke beenen, die we hier in de streek veel hebben opgemerkt.
- ‘Ja,’ zegt Peer Gynt, ‘maar vroeger was 't nog veel erger. Nu wordt de ziekte
met alle wapenen bekampt. Op andere punten mag men er kwaad van zeggen, maar
van de elephantiasis zijn de korte rokken de groote vijand geweest. Om maar mooie
beenen en voetjes te kunnen vertoonen wil het vrouwvolk zich veel getroosten. Ze
kennen de overtuigende kracht van het spreekwoord: Tout est bien qui finit bien.’
Dit is de afscheidsspeech van Peer Gynt. Hij komt ons de hand drukken, wenscht
ons een goede reis en, gevolgd van den Amerikaan, wipt hij zijn stolkjaerre op en
ju! ze rijden de bergen in.
Onze plaats van bestemming is Voss, waar we den trein voor Oslo zullen instappen.
Jammer dat schoone liedjes niet langer duren.
De auto staat voor. Naast den chautfeur zit een ventje van een jaar of tien, om de
slagboomen onderweg te openen en te sluiten.
Wij koopen ieder een pakje kersen van een kroon.
Af en toe valt er een druppeltje regen.
- ‘Geen nood,’ zegt de hotelhoudster ten afscheid, ‘laat uw regenmantel maar
opgerold, over een kwartier moogt ge de zon verwachten.’
Wij schieten in spiraal een berg op, komen telkens voor de baai van Ulvik weer,
na iedere ronde een tiental meter hooger. Eksters kwetteren overal, zitten met drie
te staartwippen op een berm. De mist is dra uitgevallen en de zon breekt door, doet
de watervallen schitteren en de bergkloven donkerder schijnen. Steeds hooger
klimmen we de bergen in. We rijden voorbij een in aanleg zijnden spoorweg. Een
boerin,
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met mandjes kersen geladen, moet naar de markt te Voss en stapt bij in den auto.
We zijn de bergkruinen over en zakken de vruchtbare vallei in naar Voss toe. Op
het groene kleed van de bergruggen worden de lapjes gele korenvelden steeds talrijker.
Een mooie rit. ‘Als we later in den hemel wonen, vragen we een dag congé om
dit toertje nog eens te maken,’ zegt Nicht Nelly.
Wij zijn nog te vroeg voor den trein en doen een uitstapje te voet naar het kerkje
uit de XIIIe eeuw en naar Finneloftet, een houten heerenhuis van rond de jaren 1300.
Het stadje Voss is het centrum van het toeristenverkeer in West-Noorwegen, sinds
jaren reeds.
Als we terug in de statie komen, heeft een trein er juist een circusgezelschap
afgezet, Duitschers, met al hun pakken, apen, paardjes, honden, papegaaien, ringen,
zeelen, en alle mogelijk gymnastiekgerief. Een neger is ook van de partij. De clown,
met een hondje in zijn arm, wordt op de hielen gevolgd door zijn boosgeluimde Eva:
‘Ik laat me door dien kerel niet beleedigen. Wat een land! Is het omdat we
circusmenschen zijn dat de lui geen respect voor ons hebben? Alsof het geen
fatsoenlijke broodwinning was! En een, die heel wat hersens en heel wat inspanning
vergt. Schande!’
- ‘Wees kalm, kind! Sei ruhig!’ sust de voornaamdoende clown.
- ‘Wat een savooi!’ oppert de slangenmensch die hinkend nakomt. Hij schijnt wel
geen beenen in zijn lijf te hebben.
De ‘savooi’, nu haar man even is weggeteend, blijft in een hoek staan brommen
in haar baard - want ja, een baard heeft ze!
- ‘Kom, laten we de circusmenschen al aan kibbelen: onze trein is daar.’
We hebben een bank voor ons drieën: de bank vóór ons wordt geheel ingenomen
door een dikken buitenburgemeester. Hij mag ze hebben, wij staan vlug aan 't raampje,
want de aanblik wordt al aanstonds grootsch.
Over een machtige steenen brug kruisen wij den schuimenden Strandeelv. 't Is
klimmen, altijd maar klimmen, de mooie vallei uit naar de hooge witte sneeuwvelden
van den Hondalsnut, een berg, die heel de streek beheerscht.
Vóór Raundalen wordt het dal een echte kloof tusschen steile bij de 1.500 m. hooge
bergen. De vaart gaat hier onder tunnels, over hooge
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steenen dammen en het is om duizelig te worden zoo diep naar beneden te kijken,
waar de blauwe bergstroom, afgeboord met groene pijnboomen, over groote rotskeien
stroelt.
Van Voss tot Upsete, op een lengte van 40 Km. stijgt de baan niet min dan 800
m.!
De bouw van de baan Oslo-Bergen is alles behalve een skiloopen, een spelevaren
geweest. Een terrein, hard om te bewerken, een wilde natuur, een streng klimaat.
Vele kolossale bruggen moesten gebouwd, 179 tunnels geboord, waarvan drie
respectievelijk 1.593, 2.312 en 5.311 meter lang.
Maar de baan heeft ook vele nieuwe gebieden geopend voor het hotelwezen en de
wintersport. Hotels zijn gebouwd tot op de vroeger ongenaakbare plaatsen.
Tot Mjölfell rust ons oog op dichte groene wouden en houtzagerijen.
Doch van nu voort - honderd kilometer lang - is de streek gansch van boomen
ontbloot. Hier vieren sneeuwvallen en sneeuwstormen hoogtij en daartegen heeft
men de baan moeten beschutten, haar overbouwen met houten sneeuwschermen. In
den winter wordt de baan vrijgehouden met sneeuwploegen, sneeuwbrekers,
sneeuwborstels.
Even na Upsete schieten we den 1.531 meter langen Gravehalstunnel in.
Wij komen uit te Myrdal, tegen een steile berghelling, van alle kanten ingesloten
door hooge bergtoppen zoodat hier in den winter, gedurende verscheidene weken,
geen zon te zien is.
Hier stappen er een twaalftal Engelsche en Amerikaansche misses uit om plaats
te nemen op het half dozijn stolkjaerren van 't hotel Vatnahalsen, dat enkele minuten
verder gelegen is in een wonderschoone natuur en een wereldberoemdheid geniet.
En de misses hebben pret in hun voituurke, in die kleine kloeke paardjes, en roepen
elkander toe: ‘How cheerfull!’ Zoo in volle Augustusmaand te midden van sneeuw
en ijs te zitten in een barre, wilde, majestatische oernatuur, met die wolken daarover.
Volgende statie, Hallingskeid, ligt heelemaal onder sneeuwschermen, waarop
schouwen aangebracht zijn om den rook van de locomotief door te laten.
Nu klimmen we, onder tunnels en sneeuwschermen steil naar omhoog, naar
Taugevatn, het hoogste punt van den berg (1.301 meter). Dit deel van de baan moet
wel het hardst om aanleggen geweest zijn.
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Op vele plaatsen onderweg worden de sneeuwschermen door ploegen werklieden
nagekeken en gerepareerd.
En we stoppen op de hoogvlakte te Finse, de hoogstgelegen statie van de lijn (1.222
meter), het meest woeste stuk natuur, dat wij in Noorwegen te zien kregen. Vlak
vóór de statie steekt de reusachtige berg Hardangerjökelen zijn stroeskop omhoog.
Zijn sneeuwmuts - een sneeuwkoepel - die hij tot begin Juli bewaart, lag daar nu te
smelten in een bergmeer aan zijn voet, in een woestenij van zwarte morsige sneeuw
en ijs, donker water, te midden van groote en kleine rotsen. Alsof God hier een hoop
van allerlei materiaal had samengebracht om nog een wereldje bij te scheppen; een
barre koude chaos. Nevelwolken hingen op de hoogvlakte boven de bertoppen,
waartegen plekjes sneeuw glinsterden en waartusschen meren vanwater, sneeuw en
ijs, vonkelende modderpoelen vormden. De zon deed dat alles fel glinsteren en langs
den trein liepen verkoopers en verkoopsters van brillen met geel glas.
Te Finse werd langer gepoosd. We konden een oogslag werpen op de groote
gebouwen waar de locomotieven stonden gestald met van voor een schroef om de
sneeuw weg te ruimen en ander ‘sneeuw-ruimings-materiaal.’ Maar onze schoenen
zogen aldra nat. Al de toeristen van de hotels hier hebben galochen over hun schoeisel
getrokken.
Terwijl we nu in den restauratiewagen zitten, gaat het vlug naar beneden en aldra
komen de groene sparrebosschen weer te voorschijn, teeken van milder klimaat.
Bij Ustaoset liggen reeds vele hutten langs de baan en tegen de bergen verspreid.
Het uitzicht wordt ruimer.
Nu volgt het honderd kilometer-lange Hallingdal, van Geilo tot Gulsvik, een streek
van bergen en wouden, met af en toe een schuimenden watervloed. In de tweede
helft wordt het dal vaak nauw, de bergen rijzen hooger met hun kale rotskoppen, hun
flanken van onder bedekt soms met dichte bosschen, soms met dunne troppeltjes
masteboomen. Ook de hoeven liggen tegen de hellingen, nu ver van elkaar, dan met
enkele tot een gehucht samengetroppeld.
Voorbij Gulsvik, na door meerdere tunnels te zijn getrokken, rijden we langs het
Kröderer-meer, 140 meter diep, met zijn grootsche omgeving. De bergen rijzen er
als burchten, als reuzenkameelen tot daar gekropen in het oertijdperk en daar
versteend. Uitgestrekte bosschen deinen langs alle kanten. Meer en meer is de streek
bewoond.
Te Hönefoss glijden we voorbij een grootschen waterval. Het meer hier vastbij
ligt in gesloten in een muur van houtstapels.
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En we zijn weer in het bedrijvige, ons van verleden week bekende Oslofjord.
We kruisen weer treinen met witte wagons waarop in groote letters ‘Frische Fische
aus Norwegen’; Noorweegsche versche visch uit de binnenwateren, die naar
Duitschland wordt uitgevoerd.
Terug naar 't Grand Hotel waar we weer blij thuis zijn, te meer daar er zoo'n groot
pakje correspondentie ligt uit Vlaanderen...

II.
Als we opstaan 's anderendaags, hangen de wolken laag boven de Karl Johansgade
en boven de zee en met groote druppels begint de regen te pletsen.
Hij klettert nog krakend op den glazen koepel van de hall naast de ontbijtkamer
en, na de koffie, laten wij ons verleiden om een praatje te blijven houden met onze
tafelburen. Een Noorsche pater familias, een dito mater familias - een
ambtenaarsfamilie, liberaal Staats-Luthersch - met hun drie dochters, waarvan de
jongste - en ook veruit de mooiste - getrouwd is met een jongen katholieken Duitscher.
Ze hebben het over de bekeering tot het katholicisme van Lars Eskeland,
Noorwegen's vooraanstaanden paedagoog en invloedrijksten leider der Noorsche
rijpere jeugd. Aan de volkshoogeschool, die Lars Eskeland bestuurt, wordt nu de
Staatssubsidie onttrokken omdat hij katholiek geworden is.
De jonge Duitscher is geprikkeld. ‘In wat teeken zult ge 1030 herdenken?’ vraagt
hij. Noorwegen bereidt zich voor om in 1930 het ge eeuwfeest te vieren van de
officicele invoering in Noorwegen van het christendom. ‘Natuurlijk was 't het
Roomsch christendom dat toen zijn intrede deed in Noorwegen - en wanneer later
het protestantisme de plaats innam, beteekende dit tevens voor Noorwegen het verlies
zijner nationale vrijheid en het verval zijner eigen cultuur. Als te dezer gelegenheid
de geschiedenis wat dieper wordt ingestudeerd, voorzie ik dat het getal der
katholiciseerenden onder de besten fel zal aangroeien’.
Hij hekelt ook scherp de lastercampagne tegen de katholieke Kerk, die op dit
oogenblik door een dame-propagandiste gansch Noorwegen door wordt gevoerd.
Hij is zoo kordaat in zijn uitdrukkingen dat zijn jong vrouwtje eens even de
wenkbrauwen fronst. Hij vat den wenk en heeft geen moeite om het gesprek te doen
verspringen op de aanstaande verkiezingen, die in October zullen plaats vinden.
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De Noorsche Storthing bestaat uit 150 leden, gekozen voor drie jaar: één derde door
de steden, twee derden door de plattelandsdistrikten.
- ‘Of de koele Noren zich dan ook te buiten gaan aan kiesmanoeuvers, kiesbeloften,
oratorische karpelsprongen en dies meer evenals de Duitschers?’
- ‘En de Vlamingen!’ voegen wij er bij.
- ‘Zoo, de Belgen ook?’
En wij vertellen de bekende anecdote van een oud-minister, die, op kiesronde, aan
een van de jongere elementen uit de partij, die hem overal trouw volgde en gulzig
zijn woorden indronk, eens vertrouwelijk vroeg: ‘Wat bewondert ge nu wel het meest
in mij?’ en die tot antwoord bekwam: ‘Dat ge zoo een uur aan een stuk kunt spreken
zonder iets te zeggen en toch uw publiek begeesteren!’ Waarop de minister joviaal
antwoordde: ‘Dat is 't, mijn jongen, wat ge moet leeren; eens dat ge dat kent, zijt ge
rijp voor de politiek en zal ik u wel lanceeren.’ En hij heeft woord gehouden!
De jonge Duitscher heeft er pret in en parodieert de redevoering - zoogezegd van
een Duitschen politieker:
‘Dames en Heeren,
Het is inderwaarheid niet aan velen gegund het woord te mogen voeren voor zulk
een uitgelezen auditorium zooals ik hier thans vóór mij begroeten mag.
En op welk gewichtig oogenblik!
Volgen wij in den geest den loop van de geschiedenis der beschaving: nooit te
voren vroegen aan 's menschen brein gewichtiger problemen een dringender oplossing
als op onze dagen.
Laten wij onze blikken weiden rondom ons.
Wat zien wij?
Welke machten onderwoelen den grond der samenleving?
Waarheen wordt het schip der maatschappij door de winden gedreven?
Door welk wolkenschof wordt de toekomst overschaduwd?
Dames en Heeren, alle woordenpraal opzij gelaten, toetsen we de oplossing der
ingewikkelde problemen waarop ik hooger doelde, aan de klare toepassing der
eeuwige wetten die, van in de oertijden af tot op dit uur, nooit hebben gefaald een
richtsnoer te geven aan de menschen
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van goeden wil die er steeds naar hebben opgezien in hoop en in verlangen. Nooit
werden zij teleurgesteld.
Wat zouden wij zijn zonder deze groote levenswetten? Marionetten in een
poppenspel, de speelbal der grillen van het noodlot, zwakzinnigen die de verdoken
meening der dingen en hun betrekkingen onderling niet nabijkomen.
Tot die eeuwige wetten moeten wij opnieuw onzen toevlucht nemen om tot de
oplossing te geraken der vraagstukken wier beantwoording een onafwendbare
noodzakelijkheid is. Wij kunnen ons aan dien plicht niet onttrekken. De problemen
staan daar vóór ons, dreigend. Op u allen - en ook op mij! - weegt het juk der
verantwoordelijkheid.
Wat is dan onze plicht?
Zullen wij voortgaan met willoos ons te laten drijven?
Neen!
Met al den gloed mijner ziel herhaal ik hier de bondige boodschap die ik u breng
in dit ééne krachtig woord: Neen!
Wij moeten de riemen in handen nemen en roeien uit alle kracht, stroomopwaarts,
naar het einddoel dat we nastreven.
Dames en Heeren, ik kan echter mijn bewijsvoering niet besluiten zonder nog één
punt aan te raken, dat U nauw aan 't harte ligt. Ik wil spreken van dien geest die reeds
licht uit de oogen van het pasgeboren wicht; den geest, die al de vijanden van het
menschdom van in de voorhistorische tijden tot op den dag van heden, als met een
bezem heeft weggevaagd; dien geest, van waar alle macht uitgaat, zonder denwelken
alle menschelijke werkzaamheid, alle nijverheid en handel, tot onvruchtbaarheid is
gedoemd en ten doode opgeschreven zoo zeker als de avond volgt op den morgen.
Let wel, dames en heeren, dat ik niet noodeloos onrust wil zaaien in de harten der
moeders, vaders, zonen en dochters, die op deze vergadering zoo talrijk rond mij
zijn geschaard om mijn woord te aanhooren. Neen! Doch ik zou ontrouw wezen aan
den plicht dien ik mij als jongeling heb gesteld, aan de taak die ik mij in mijn jeugd
heb voorgeschreven, indien ik niet op dit gewichtig uur, voor deze uitgelezen schare,
in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheid die ik op mij neem, plechtig en
publiek verklaarde:
dat ik mijn volste vertrouwen stel in,
dat ik mij gansch heb toegewijd aan,
dat ik tot mijn laatsten adem strijden zal voor het eeuwige onwankelbare begrip
van
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Rechtvaardigheid!’
- ‘Daverend applaus!’
- ‘Op alle meetingen waar ge 't wilt beproeven.’
Ik denk niet zoo min over de gave der welsprekendheid. Hoevelen in Vlaanderen
zijn niet begonnen, waarvan men zei: ‘wat hij gezegd heeft is van minder belang,
maar hij heeft schoon gesproken!’ - mannen, die later in 't werkelijke leven het ijdele
van dien klinkklank zelf hebben ingezien. Maar laten ze dan aanzocht worden om
in 't publiek een plan uiteen te zetten: de duivel der welsprekendheid krijgt hen weer
te pakken en, gestuwd op het oratorische rythme, nemen hun gedachten een steeds
hoogere vlucht, zijn op 't einde der redevoering hun plannen veel grootscher dan in
't begin! Dat er van die ontwerpen niets komt? Hoe vaak vonden die plannen niet in
't auditorium een technicus en bouwer, een durver en een doender, die met of zonder
den orator, die hem de gedachte inblies, de fantasia's aan de werkelijkheid toetste,
ze doordreef en verwezenlijkte.
Leven de orators en de droomers! Hun zeepbellen scheppen een vorm: anderen
zorgen voor den inhoud.
't Gezelschap breekt op. Het zonneke schijnt. Wij ook gaan winkelen.
Bij onze brieven gisteren avond was er een van een student in de scheikunde, die
zocht achter een bepaalde soort olie: een traanolie voortkomende van ‘dauphin,
morse, phoque, porc de mer’ of nauw verwante dieren - walvisch niet - en zoo
mogelijk uit hun kop? Of we daar in Noorwegen niet aan 't juiste adres zouden
geraken?
We hebben te vergeefs gezocht.

III.
- ‘De reis Oslo-Stockholm moogt ge gerust 's nachts doen, zonder er veel bij te
verliezen,’ had men ons gezegd.: ‘Ge kunt Zweden horizontaal in vieren verdeelen:
gaande van Zuid naar Noord, hebt ge dan eerst een landbouwstreek, vervolgens een
strook van meren, hoogerop uitgestrekte wouden, en gansch ten Noorden, rotsen,
bergen, mijnen en sneeuwvlakten. De trek Oslo-Stockholm gaat door de streek der
meren. een vlakte dus. 's Avonds en 's morgens zult ge genoeg zien om u een beeld
van de streek te vormen.’
Om tijd te winnen zullen we de reis dezen avond te zes uur maar aanpakken, om
morgen vroeg, na een afstand van 575 Km. te hebben
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afgelegd, rond zeven uur te Stockholm aan te komen. We hebben dezen nacht goed
uitgerust van onze 492 Km.-lange reis van gisteren. We zijn echte kilometervreters
geworden.
Ons noenmaal - dat hier laat in den namiddag genomen wordt - is dus ons
afscheidsmaal uit Noorwegen.
Pakken maken, rekening betalen.
Met het uitdeelen en uitrekenen van fooien en drinkgeld, hebt ge hier geen last.
Daar wordt uw rekening automatisch mee bezwaard, volgens het tarief dat op uw
kamerkaartje staat aangegeven:
Montant de la note.

Taxe de service.

Kr. 8. - et au dessous

Kr. 2. -

Kr. 25. -

Kr. 5.10

Kr. 50. -

Kr. 8.40

Kr. 100. -

Kr. 14.40

Kr. 150. -

Kr. 19.50

Kr. 200. -

Kr. 24. -

Ge ziet dat ze de waarde van hun diensten nog al hoog schatten!
Vóór ons vertrek komt de gérant, die Neef Johan reeds kent van vroegere reizen,
ons groeten in de hall, en met een volubiliteit, die hij wel buiten Noorwegen moet
opgedaan hebben, ons aanzetten om in den winter terug te komen en het skiseizoen
bij te wonen:
- ‘Noorwegen moet gezien worden bij sneeuw. Houdt U niet van sneeuw,
Mevrouw? Niets is zoo mooi! Sneeuw is confetti dat de engeltjes gooien als ze
carnaval vieren. Dat hangt hier zoo schoon over de dennebosschen, over de bergen,
over de huizen; dat maakt van de vlakte als een groote hall waar men skiloopt en
schaatst en tobogant. De zomer is niet zoo mooi. Ik heb meer dan eens de
carnavalfeesten te Nizza bijgewoond: ik houd meer van de skifeesten op
Holmenkollen. 't Is niet zoo uitzonderlijk om dan tien duizend menschen met hun
ski's uit de stad naar boven te zien trekken: grootvaders en grootmoeders, vaders en
moeders, en ook knapen en meisjes van vijf jaar af! De Paaschvacantie is hier een
skivacantie, dan zitten al de hotels in de bergen opgepropt. U kunt ook dat sport
aanleeren: met een beetje goeden wil en attentie komt U op drie, vier weken klaar.
Het seizoen duurt van einde December tot midden April. Januari en Februari zijn de
beste maanden voor de valleien, Maart en April, de beste om ski te loopen in de
bergen. Het Holmenkollenfeest, einde Februari, voor de Schaal van den Koning, lokt
vaak 50.000 toeschouwers. Weet U wanneer een Noor, die in den
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vreemde verblijft, heimwee voelt naar huis? In den winter, Mevrouw, in den winter
als het sneeuwt...’
Wij stappen te voet naar de statie: we hebben nog tijd genoeg.
Laag hangen de wolken, bijna tot op den grond: de regen zal niet lang uitblijven.
Jammer genoeg voor al de lichte breede charlestonbroeken die hier in Oslo
rondwandelen.
't Is met een gevoel van weemoed dat we Oslo verlaten, we hebben ons hier zoo
thuis gevoeld.
Als de trein afrijdt, zwaait Neef Johan, in het open raam, met zijn zakdoek en hier
en daar is er een die, hoogst waarschijnlijk bij vergissing, even hartelijk tegenwuift.
Al de staties staan vol wagons, hoog met hout opgeladen.
Over meerdere bruggen gaat het langs het Draget-meer, dat ook vol houtvlotten
ligt.
Verder volgen wij den Glommen waarin watervallen gevelde boomstammen
aanspoelen: ook de Glommen ligt vol hout.
Laag drijven de wolken boven de bosschen en boven den stroom, boven een groote
turfstekerij, boven de vlakte...
Veel afwisseling biedt het landschap niet en: ‘Wil ik de kaarten maar bovenhalen?’
vraagt Neef Johan. ‘We gaan whisten met 'nen blinde!’
Te Kongsvinger wordt voor elk van ons een ‘basket’ aangereikt met het avondeten.
Wat dit pakje inhoudt? Een Thermosflesch met heet water en een aluminiumdopje
met de noodige hoeveelheid thee: we beginnen dus met thee te zetten! Verder een
tas, een potje melk, twee pakjes suiker, lepel, mes en vork. Een bord met een stuk
brood waarop een sneetje ham met een warm spiegelei! Verder broodjes belegd met
vleesch, kaas, tomaten en komkommerschijfjes. En als dessert een cake. Nou, dat
smaakt!
Van Kongsvinger tot Charlottenberg volgen we het oude bed van den Glommen,
waarvan op sommige plaatsen nog groote plassen overblijven. En 't staat er ook vol
houtstapels, met hier en daar een fabriek.
Even na Kongsvinger - is hier ergens de grens? - ontvangen wij het bezoek der
Zweedsche douaniers. Vriendelijk-strenge, correctbeleefde heeren, in militair-uitziend
plunje, die zich vlug van hun taak kwijten. Een der grensbewakers, die het paspoort
komt nakijken, weet dat hun Prinses Astrid heeft moeten Fransch leeren om naar
Brussel te komen en waagt enkele vriendelijke woorden in de taal van ‘chez nous.’
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- ‘Moeten we te Charlottenberg niet overstappen?’
- ‘Neen, U zit gerust tot in Stockholm.’
't Is beginnen te regenen en zoo komt het dat, als wij Charlottenberg uitrijden, de
avond reeds grauw om alle dingen ligt.
- ‘Nog een partijtje whisten?’
Neen, we zullen liever vroeg in onzen douw kruipen. Wie weet is 't morgen vroeg
geen schoon weer en dan springen we vlug uit de veeren.
- ‘Slaap wel; als we opstaan morgen zijn we in de buurt van Stockholm!’
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Een boek over Beethoven.
De verjaring van Beethovens dood, in 1927, heeft een overvloed van litteratuur over
Beethoven de wereld in gezonden, maar, onder al die werken, is voor ons Vlamingen,
het pas verschenen boek van Ernest Closson: L'Elément flamand dans Beethoven(1),
van bijzonder belang, van ongemeene beteekenis.
Reeds in Januari was een ander boek verschenen: Les Ancêtres flamands de
Beethoven, van Raymond van Aerde, van Mechelen, zekerheid brengend over den
Vlaamschen oorsprong van den grootmeester der toonkunde. Een afgedane zaak is
het nu: men weet, zonder eenigen twijfel, dat de eerste Louis van Beethoven, de zoo
geliefde grootvader en peter van den grooten Beethoven, te Mechelen geboren was
den 5 Januari 1712. Van zijn vijfde jaar af, werd hij opgenomen in de koralenschool
van St. Rombout, die toen onder de leiding stond van een Duitscher, Kannunik Major.
In dit bloeiend gesticht genoot hij eene grondige muzikale opleiding. In 1731, vindt
men hem op 't doxaal van St. Pieterskerk, te Leuven. Misschien ging hij van daar
naar Luik, maar in elk geval is hij reeds in Maart 1733, te Bonn, aan 't hof van
keurvorst Clemens-August van Beieren.
Een groote verdienste is het van den heer Van Aerde deze ontdekking te hebben
gedaan en door officieele stukken te hebben bewezen, hoe de ouders van dezen Louis
van Beethoven wegens verlies in hunne zaken uitweken naar Bonn, waar hunne twee
zoons, Louis en Cornelius reeds gevestigd waren en in goed aanzien stonden.
Tot zoo verre het zeer verdienstelijk werk van Raymond Van Aerde, dat keurig
uitgegeven en met platen voorzien, een alleraangenaamste lezing biedt. Geen Vlaming,
dien naam waardig, zal aarzelen het zich aan te schaffen. Van hooger beteekenis en
ruimeren omvang is echter het boek dat ons thans bezig houdt, en waarin E. Closson
zich tot doel heeft gesteld Beethovens Vlaamschen aard uit zijn kunst en zijn
persoonlijkheid te bewijzen.
Om er niet meer op terug te moeten komen, zou ik eerst uit den weg willen ruimen
de kleine detailszaken waarover ik het met den

(1) Bruxelles, Imprimerie Vve Monnom.
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heer Closson niet eens ben, om dan luide mijne bewondering voor zijn werk in het
geheel te laten spreken.
Moeilijk is het voor een Waal - of een Brusselaar - zich gansch in te leven in
Vlaamsche middens, en de schrijver had beter gedaan eenige bladzijden aan bevoegde
personen te onderwerpen. Bij voorbeeld, waar hij beweert dat de dubbele ee, in heel
het Vlaamsche land, als i wordt uitgesproken, veralgemeent hij aldus onzen
Antwerpschen eeklank, die trouwens nog geen i is. Zeer juist is echter zijne opmerking
dat, zoo Beethoven zijn naam, in Duitschland, met ie schreef, hij dit misschien deed
om de uitspraak dichter te brengen bij wat hij van huis uit had gehoord.
Nog treffender is de andere schrijfwijze die Beethoven soms gebruikte en waarin
hij zijn naam orthografieerde met een W. Zooals de heer Closson het aanstipt wordt
de v in Duitschland als een f uitgesproken, terwijl de w den klank heeft van ons
Vlaamsche v. Maar de schrijver vergist zich waar hij denkt dat de w in onze taal
wordt uitgesproken als in 't Engelsch.
Op eene andere plaats, bezondigt zich E. Closson aan een wat gewaagde
gewestenpsychologie.
Aldus schrijft hij: ‘La violence où se traduit, dans la colère, l'exhubérance puissante
du Flamand d'Anvers et de la région avoisinante, par rapport au naturel plus sceptique
et volontiers railleur du Gantois, à la placidité rêveuse du Westflandrien et du
Campinien’(1).
Dit alles heeft echter niet veel te beduiden waar het geldt den toonreus te typeeren.
Erger wordt het waar de schrijver hem, wegens eenige krasse scheldwoorden of wat
vette schertsen, van vulgariteit beticht. Rond en ‘aufgeknöpft’ was Beethoven in taal
en omgang, maar nooit ging hij de palen der betamelijkheid te buiten. En wat ik niet
zonder verontwaardiging heb kunnen lezen, is heer Closson's veronderstelling, zonder
het minste bewijs, dat de meester niet altijd kuisch zou geleefd hebben. Gekend stond
hij als een toonbeeld in dat opzicht - wat heer Closson trouwens zelf noteert.
Maar nu de grond van dit merkwaardig boek.
De schrijver onderzoekt eerst Beethovens afkomst, en, aan de hand van Raymond
Van Aerde, stelt onherroepelijk den Vlaamschen oorsprong vast. Dan gaat hij over
tot de studie van den mensch: - ‘L'homme’ - en eindelijk vindt hij den mensch terug
in zijn werk. - Wat niet

(1) Blz. 107.
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moeilijk valt voor iemand die zich zoo in zijn kunst uitspreekt als Beethoven.
Toen ik, in de Vlaamsche Academie, Beethovens Vlaamschen aard zocht te doen
uitschijnen, nam ik als kenteekens van 't Vlaamsche vo'k: de vroomheid, den
vrijheidszin, de kuische zeden.
Ernest Closson steunt zijne bewijsvoering meestendeels op dien zin voor vrijheid
en onafhankelijkheid, dien hij soms wel tot losbandigheid laat overhellen. Zelfs
tegenover God zou Beethoven, volgens hem, zich onafhankelijk gedragen hebben.
Zoo ver kan ik hem niet volgen. Maar wat bij mij een schets bleef, heeft hij ontwikkeld
op meesterlijke wijze.
En wat ik niet kon geven - de technische kant - komt hier tot zijn volle recht. Ook
de ongemeene eruditie van den schrijver komt hem te stade. Heel de
Beethoven-biographie, in alle talen, heeft hij gelezen, en kan hij ieder oogenblik te
pas brengen. Zoo heeft zijn betoog een kracht die het onomstootbaar maakt en die
zijn thesis in vollen glans stelt. Wat hij van den Vlaming zegt - en in casu van
Beethoven - dat hij altijd diep ernstig, heilig overtuigd is, zou men hem kunnen
toevoegen, hem, den Waal, die in volle onpartijdigheid, de Vlaamsche - niet de
Belgische - idiosyncrasie van den grootmeester der muziek laat uitschijnen.
De eenvoudigheid, de naïveteit van het Vlaamsch gemoed vindt Closson terug in
Beethovens muziek. Bijzonder gelukkig is hij waar hij dat aantoont: ‘Comme musicien
autant que comme homme, Beethoven est aussi naïf que convaincu. Il n'est à ce point
ceci que parce qu'il est en même temps cela... Une oeuvre qui mérite d'être considérée
comme symptomatique de la naïveté beethovénienne est la Symphonie pastorale.
“C'est de la nature vraie qu'il s'agit ici”, observe Berlioz. Certes. Mais cette vérité
n'est pas seulement extérieure, elle est surtout intérieure. Nous répétons qu'il fallait
une âme divinement enfantine pour approcher d'aussi près l'âme de la nature. La
naïveté n'est si bien dans le texte musical que parce qu'elle est profondément dans
le sentiment. Le premier mouvement de l'ouvrage est à cet égard le plus
caractéristique.’
Closson bewijst het met muzikale citaten. Zijne meening deel ik ten volle: niets
zoo goddelijk frisch als dat openbreken der Symphonie pastorale, met haar volle
tonen.
De studie van dit werk geeft Closson gelegenheid Peter Benoit, in opzicht van
eenvoudigheid, met Beethoven te vergelijken. Niet ge-
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waagd, maar gansch gewettigd is wat hij hier opmerkt van de massale kracht van
onzen Vlaamschen meester bij uitnemendheid en hoe hij ook, door zoo eenvoudige
middels, een verrassend effect bereikt, eene bijna Beethovensche rilling over den
aanhoorder zendt.
Het volkskarakter van de Vlaamsche kunst wordt door Closson zeer goed in 't licht
gesteld. Misschien ziet de schrijver te uitsluitend het ruwe en soms wat onbeholpen
van onze Vlaamsche menschen, maar zoo er hier en daar wat overdrijving is in het
betoog, een te grooten drang om in iedere bijzonderheid den Vlaamschen aard bij
Beethoven vast te stellen, het boek over 't algemeen en in zijn grond is even
merkwaardig als verheugend voor ons, Vlamingen.
Moge de heer Closson hier dus den warmsten dank ontvangen voor zijn edel werk!
M.E. Belpaire.
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Kronijken.
I.
Muziek-Kronijk.
In hymnis et canticis...
door Hubert Buyle.
Sinds Wilhelm Baumker in zijn ‘Katholische Kirchenlied’ het dichtbebouwde woud
zoo van het voor-reformatorische als van het na de beroerde tijden bloeiende kerkelijk
lied heeft ontgind is de belangstelling voor deze kerkelijke volkskunst in stijgende
lijn gegaan. De laatste decennia vooral is het een weelderige bloei geweest van
geestelijke liederen-bundels in het land waar de liefde voor het lied nog zoo innig
met het gemoedsleven van het volk vergroeid bleef. Het kerkelijk lied in de volkstaal
werd er in zijp gave schoonheid en zuiverheid waardig gehouden om het hoogste
ideaal te dienen en den diepstroependen zielehonger te stillen. Gewis, de fijnst
geslepen peerlen uit den middeleeuwschen liederenschat zijn niet zoo talrijk. Wat er
evenwel uit Baumker ten gerieve der zatholieke gemeenschap saamgelezen werd
stelt reeds een voorname keuze daar. Professor Kreitmaïer betwijfelt in zijn
‘Dominanten’(1) de mogelijkheid om het middeleeuwsch kerkelijk lied terug onder
het geloovige volk te doen leven, maar bekent anderzijds het bijna onoverkoomlijk
probleem om van het moderne kantiek een echt kerkelijk volkslied te maken. Voelt
de gemeenschap, die in de kerk na de liturgische officieele plechtigheden, ook in de
volkstaal haar gemoed te luchten verlangt, niet meer de ziel van het middeleeuwsch
lied, het blijft ook waar dat het kantiek uit meer hedendaagsche tijden heel zelden
aan de vereischten van kerkelijke schoonheid dvoor die gemeenschap voldoet. De
geloovige kunstenaar, hij weze ‘modem’ die met de vroomheid en de vaardigheid
van den anonymen middeleeuwer de ziel van zijn tijd voor de katholieke
gemeenschap, in kerkelijk volkslied zou vermogen vast te leggen wordt eens zoo
hooggeroemd als de voor de eeuwen onsterfelijke toondichter der zachtzinnigste
‘Weihnachtslieder’ of hemelsblauwe ‘Maria Lobgesänge’.
Doch, de uiterlijke mooidoenerij van dezen tijd ten koste van inner-

(1) bij Herder, Freiburg.
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lijke verdieping, het waardeloos imitatiewerk van ‘oude kunstmeubelen’, het ziekelijk
manièrisme van pseudo-primitieven eenvoud of... armoede zijn geen faktors die voor
een modern-kerkelijk volkslied blije vergezichten openen.
Misschien is het weer de drang van buiten naar binnen, van het profane, dat
overwegend wordt op het geestelijke, en is de vernieuwing der kerkelijke muziek,
op bazis van het ‘Motu Propio’ nog immer niet tot een voldoende sterke kracht
uitgegroeid om ook aan het kerkelijk lied in de volkstaal de specifieke karaktertrekken
van gewijd kantiek in te prenten. De invloed van de profane muziek op de kerkelijke
is in den loop der tijden zoo omvangrijk en zoo diep geweest, dat men den eigen
grondtoon en misschien wel den bezielenden gloed van de allervroegste liturgische
muziek al ras te loor ziet gaan, of althans vermengd met altijd heviger zich
opdringende uitheemsche, wereldsche elementen.
In zijn pas verschenen en uiterst belangrijke ‘Histoire et Evolution des formules
musicales du Ir au XVme siècle de l'ère chrétienne’(2) opent Prof. A. Machabey een
nieuw uitzicht op de verhoudingen tusschen kerkelijke en profane muziek. Uitzicht
waarvan de juistheid wel nauwkeuriger zal dienen onderzocht. Het ontstaan en de
ontwikkeling van het drama in de middeleeuwen is b.v. voor dezen auteur niet zoozeer
een uitwas van kerkelijke liturgische plechtigheden, niet zoozeer de verschuiving
van het koor naar het marktplein dan wel 'n soort overrompeling van de gregoriaansche
en zuiver vokale kunst door de profane, de kunst der troubadours en minnezangers,
het orgel en de eerste snaar- en blaasinstrumenten, de rithmiek en den dans, het
binnenloodsen in de kerk van het wereldlijke en wereldsche volkslied.
Maar kom, ik heb het over het middeleeuwsche duitsche kirchenlied. En over de
bundeltjes die de schoonheid ervan over heel een land uitstrooien. Een keus van
katholieke kerkelijke liederen vindt u in het geestelijk zangboekje der Quickborners:
‘Kyrioleis’(3). Professor H. Muller, een der beste kenners van het oude volkslied
bezorgde het voor de duitsche katholieke jeugd. Een algemeen Liederboek, waar het
geestelijk lied een ruime plaats wordt toebedeeld heet: ‘Tandaradei,’ ein Buch
deutscher Lieder mit ihren Weisen aus acht Jahrhunderten’(4). Het is met
pianobegeleiding bewerkt door Johannes Hatzfeld, en versierd met prettige
houtsneden: een prachtig katholiek volksliederenboek. Ik zal

(2) bij Alcan, Parijs 1928.
(3) Uitg. Matt. Grunewald, Mainz.
(4) Volksvereinsverlag, Munchen-Gladbach.
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maar seffens zeggen hoe wij, katholieke Vlamingen, toch weer met leed en weemoed
moeten toezien en benijden mogen...
Van protestantsche zijde deze rijk-uitgelezen en zoo smaakvol gedrukte ‘Deutsche
Kirchenlied’(5): een keus van nagenoeg twee honderd liederen waarvan er vele nog
zoo diep in gregoriaanschen en vóór-reformatorischen bodem wortelen. Verdeeld
over het kerkelijke jaar beteekenen zij, op 's menschen levensreize een vroom
herinneren aan het verre doel... Stellig, waar de werkelijke deelname aan de
Hoogheilige Mysteriën verwezentlijkt wordt volgens de lijn door Pius X getrokken,
en het christen volk de latijnsche mis- en lofzangen werkelijk meezingt of
mee-dialogeert hoeven we in geenen deele om het gebrek aan zangen in de volkstaal
te treuren: onze zangen rond de Offertafel stijgen naar een Levenden God en we
danken en loven en smeeken om de werkelijkheid van Zijn Aanwezigheid. Maar hoe
graag zingen we toch ook een schoon kantiek in de taal van moeder!: en Vlaanderen
is wel zoo rijk aan middeleeuwsche katholieke volksliederen als welk ander land...
Eilaas! we kennen ze niet. Voor de katholieke vlaamsche jeugd blijft het
middeleewsch geestelijk lied een vreemd domein, afgesloten als nog zooveel tresoren
uit een groot verleden. Het ‘Suyverlyck Boeckxken’ voor jaren door het Davidsfonds
uitgegeven is nu onvindbaar. En welke schatten heeft de Baumker uit Vlaanderen:
Florimond van Duyse in zijn driedeelig ‘Oude Nederlandsche Lied’ nochtans niet
vergaard? Ik heb me laten zeggen dat het Davidsfonds eraan denkt een nieuwen
bundel middeleeuwsche liederen uit te geven. Moge het zijn! Doch laat het dan model
nemen op de keurige boekjes die Georg Kallmeyer voor Duitschland bezorgde: de
diamanten uit ons vlaamsche mijnen zijn een gouden schrijn overwaard!
Dezelfde uitgever bracht nog een bundeltje oude liederen door Walter Rein(6), en
een tweede ‘Alte Marienlieder’(7) door Arnim Knab voor drie stemmen bewerkt.
Ongeevenaarde juweeltjes van middeleeuwsche kunst waarvan de polyfone omzetting
heerlijk de waarde verhoogt. ‘Marienlieder’ zoo teerfijn, zoo zuiver en zoo frisch
zijn zeldzaam. De driestemmige architectureele bouw doet me weer terugdenken aan
de wonderschoone gotische kleinmalerei, met door het goud van open vensterluik
de eindelooze horizonnen... Zoo iets missen we hier te lande. Meerstemmige
bewerkingen van ons eigen oude liederen,

(5) Uitg. G. Kallmeyer, Wolfenbuttel.
(6) Uitg. G. Kallmeyer, Wolfenbuttel.
(7) Uitg. G. Kallmeyer, Wolfenbuttel.
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maar dan met den fijnzinnigen kunstsmaak, met de vakkennis die vereischt wordt
bij het ciseleeren van deze schatten, zouden we graag op onze liederavonden hooren.
Ik durf hier de aandacht roepen - zoo het Davidsfonds een bundel middeleeuwsche
muziek voorbereidt (beter a.u.b. dan het alleszins gebrekkig album onlangs in
‘Vlaamsche Muziek’ verschenen!) ik durf de aandacht roepen op de bewerkingen,
in handschrift totnogtoe, van oude nederlandsche liederen door mijn goeden vriend
Albert Hansen. Van het pastoreele ‘Herders, Hij is ghebooren’ en van ‘Glorieuse
Violette’ dit allerschoonste Marialied heeft hij een meerstemmige bewerking, waar
het middeleeuwsche karakter met een zeer delikate moderniteit behandeld wordt,
een verfijnde kunst die in Vlaanderen niet zoo weelderig opschiet...
Kerstspelen, waarvan we de schoonste, de innigste nog steeds in het land van
‘Stille Nacht’ moeten gaan opzoeken, zijn er bij de vleet, gebouwd op middeleeuswche
melodieën. Een allerfijnst, dat we graag in 't nederlandsch vertaald zagen is Ludwig
Weber's: ‘Christgeburt, Kammerspiel nach einem Text aus Oberufer, mit musik nach
alten Liedern zum darstellen singen und tanzen’(8). Geen zweem van banaliteit. Kunst
die weer den band legt tusschen kerk en plein, tusschen liturgie en volk, tusschen
het eeuwige en het simpel menschelijke leven.
In Hymnis et Canticis... Over kantieken zou ik moeten vertellen in deze kronijk!
Vlaamsche Kantieken?
Laat ik vooreerst wijzen op een paar fransche ‘Cantiques’(9) door E.H. Jacquemin,
uit het Naamsche. Ik wil vooraf zeggen hoe blij ik me voelde om den tekst van deze
Cantiques. Hier smelt de leerstof niet weg als het suikerig-zoet bonbon van zooveel
fransche - en ook vlaamsche - kantiek-teksten: maar keurig en schoon straalt de
doctrina u tegen uit het woord: draagster van waarheid. De muziek, dienares van het
woord, zal alleen hoeven ze te accentueeren. Geen wonder trouwens: de teksten zijn
ontleend aan de Encycliek ‘Quas Primas’, aan een gebed van Soeur Elisabeth de la
Trinité, een moderne mystieke, en aan het romeinsch Rituale! Was het niet
Hoogleeraar Coppens van Leuven die vroeg dat iemand nu eens de grondwaarheden
van geloof en godsdienst in theologisch-juiste en sierlijke verzen, en op goede muziek,
zou overzetten?: apostolaat, katholieke actie, vindt u niet, door religieuse kunst...
De muziek van deze ‘Cantiques’ is voornaam en ernstig, met de

(8) Uitg. G. Kallmeyer, Wolfenbuttel.
(9) Deux Cantiques: au Christ Roi, à la Ste Trinité.
Deux Cantiques pour vêture. Uitg. Hérelle, Parijs 1928.
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kleurig zachte schakeering van den onvolprezen en altijd meer geniaal bevonden
César Franck. Er ligt kalmte en zekerheid, stijging en voldragenheid, vrome ernst
van den priester-kunstenaar die, dieper dan wie ook, de grootheid van
religieus-kerkelijke kunst aanvoelt.
Ik wou zoo graag hetzelfde getuigen van de ‘Tria Cantica’(10) met
vlaamsche-fransche-latijnsche tekst, door Robert Herberigs. Laas! Met deze Cantica
dalen we af naar dit soort pseudo-primietieve kunstformules die ook op het profane
gebied ‘dernier cri’ heeten te zijn. Het willekeurig-moderne (?), de hortende
vormloosheid van ritmiek en begeleiding, het onbeholpene der tekstaanpassingen
maken deze Cantica heelemaal ongeschikt voor onze kerkkoren. Met het ‘Stabat
Mater’-motief, zoo tragisch en zoo grootsch kon wel iets bereikt... maar deze muziek
lijdt aan het euvel van onzen tijd: gebrek aan wezenlijken ernst vanwege den
kunstenaar tegenover zijn roeping: Sancta sancte. Kerkelijke kunst, zelfs een kantiek
in de volkstaal mag niet verkleind worden tot een experiment, tot een curiosum. Want
haar zending is te groot, te heilig.

(10) Uitg. Desclée, Brugge 1928.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

887

II.
Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.
Hedendaagsche geschiedenis van Belgie.
Andermaal een teeken des tijds! Wie nu nog beweren durft, dat men in ons land niet
doet aan hedendaagsche geschiedenis heeft het mis. Alleen het citeeren van al de
werken, over de jongste geschiedenis van ons land, die na den wereldoorlog
verschenen, zou allicht een paar bladzijden van dit tijdschrift beslaan. 't Hoeft niet
gezeid, dat het niet allen zwaar op de hand tillende bronnenstudies of uitgaven van
documenten zijn; ook niet dat allen even belangrijk zijn. Opvallend is het echter wel,
dat meest al deze uitgaven opgevat zijn als synthetiseerend werk, die hierom juist
zoo belangrijk zijn dat zij nieuwe horizonnen openen en zaken belichten, die men
wel vermoedde maar toch niet op den man af bewijzen kon. En ziedaar, meteen krijgt
u een stel onverwachte en meest onbevooroordeelde getuigenissen, die zóó beslissend
zijn, dat men er deugd aan beleeft daar zwart op wit bevestigd te zien, datgene wat
men altijd voor meer dan waarschijnlijk had gehouden.
Onder de jongste uitgaven neemt gewis het onlangs aangekondigd werk ‘Histoire
de la Belgique contemporaine 1830-1914’, waarvan het eerste deel verscheen(1) een
eereplaats in. In drie deelen willen de samenstellers een synthetisch beeld ophangen
van onze nationale geschiedenis van 1830 tot 1914. Hij die mopperen mocht van
zooveel omhaal voor zulk een kleinigheid, bedenke dat wij feitelijk iets dergelijk tot
op heden, de twee werken van Prof. Van der Essen en Prof. Van der Linden niet te
nauw gesproken, nog niet bezitten; daarenboven geldt het hier een unicum. De meest
vooraanstaanden onzer Franschschrijvende historici zullen hier aan 't woord komen
om ons met de evolutie van ons land in elk opzicht bekend te maken. In het eerste
deel wordt het ontstaan van het koninkrijk België, zijn buitenlandsch beleid, den
economischen opbloei, den oorsprong en de ontwikkeling van onze wet-

(1) Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914. Tome Premier - Bruxelles Albert De Wit
1928 blz. 408.
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gevende lichamen geschetst. Eens bekend met de wordingsperiode en de groote
ontwikkelingslijnen, wil men het beeld van het land in de diepte en de breedte laten
uitdijen; het tweede boek zal dan ook studiën bevatten over 't wordingsprocessus der
verschillende politieke partijen, hun onderlinge verhouding en hun politiek gekibbel;
wat sluit daar beter bij aan dan een overzicht over de inrichting en de verschillende
phasen van de drie groote vraagstukken, die naast de kieswethervorming heel ons
parlementair leven hebben beheerscht: onderwijs, sociale actie en landverdediging?
Uit het derde boek zal allicht een kalmer atmosfeer ons tegenklinken: hier komt aan
de beurt het godsdienstig België, het streven op wetenschappelijk, wijsgeerig en
historisch gebied, de voortbrengselen van de kunst en letterkunde; het gansche werk
wordt besloten met het historiek der Congostichting en een uiteenzetting over den
invloed, die van het vorstenhuis uitgegaan is ons land ten goede.
Als dat alles werkelijk op een wetenschappelijke wijze behandeld wordt, dan zullen
wij een werk rijker zijn dat ons door vele landen zal benijd worden. Wat ten andere
het eerste deel ons brengt, laat ons 't beste verhopen voor het gansche werk en doet
ons verlangend uitzien naar de twee nog te verschijnen deelen.
Het eerste deel, waarover vrij het in 't bezonder hebben bevat dus: La formation
du royaume de Belgique, door Prof. Ch. Terlinden (blz. 1-86); La Belgique et les
Puissances Européennes, door directeur-generaal Alfred De Ridder (blz. 90-234);
Histoire économique de la Belgique, door Prof. Ferd. Baudhuin (blz. 237-349); Nos
Institutions représentatives, door Prof. G. Eeckhout (blz. 350-406).
Het ligt voor de hand dat het opzet van zulk een uitgave, die natuurlijk moet
toevertrouwd worden aan specialisten, aanleiding geeft tot bezondere moeilijkheden:
het juist afbakenen van het onderwerp, het accoord gaan over de groote lijnen van
het historisch gebeuren, het interpreteeren dezer feiten in eenzelfden geest van
waarheid en objectiviteit, de wijze van uitwerking en uiteenzetting zijn als zoovele
stronkelsteenen, die de gewenschte eenheid van een dergelijk uitgave leelijk dwars
kunnen zitten.
Maar de stuurmannen die aan boord staan zijn niet de eersten de besten; zij waren
zich bewust van deze moeilijkheden, en met een kundigheid en een vaardigheid, die
bewondering afdwingt, slagen zij er in deze klippen te omzeilen en schreven zij
meteen een werk van beteekenis. Niet dat men hier veel bronnenaanduidingen of
verwijzingen naar geraadpleegde werken zal in vinden, wel integendeel, ieder schrij-
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ver geeft als aanhangsel een lijst van gebezigde documenten, memoires, uitgaven
van brieven, werken, en de meest recente historische boeken(1). Maar door de
aanhalingen uit de teksten, die zij verwerken, kan men best oordeelen hoe zij over 't
algemeen beschikken over de meest uitgebreide documentatie, die zij objectief
gebruiken om ons in een vlot lezende taal, een waar verhaal van het gebeurde te
geven. Natuurlijk is er allicht hier en daar een klein meeningverschil vast te stellen
tusschen de schrijvers, waar het gaat om het interpreteeren of nuanceeren van
bijkomende details; maar het valt op dat deze studies, die elkander zoo degelijk
aanvullen, tot dezelfde besluiten leiden. Men oordeele zelf door deze bondige
samenvatting: Prof. Terlinden opent de reeks met een minder gelukkigen inzet; als
inleiding tot zijn degelijke studie over ‘La formation da royaume de Belgique’, schetst
hij de geschiedenis van België door de eeuwen heen. Naar het voorbeeld van zoo
vele eminente historici wil hij bewijzen dat de verschillende deelen van België van
in de Middeleeuwen altijd de zelfde ontwikkeling doormaakten en dus wel degelijk
toen reeds een natie uitmaakten. Het ware belachelijk moest men doodeenvoudig
zich van deze, met zooveel klem door eersterang geleerden uiteengezette,
bewijsvoering willen afmaken met enkele gevoelsargumenten. Men kan wel in een
zekere zin van in de Middeleeuwen spreken van een geschiedenis der Nederlanden,
later na de scheiding van Zuid en Noord van een geschiedenis van België; en zij die
naar 't voorbeeld van oud-minister Destrée boutweg beweren dat België in 1830
uitgevonden werd, overdrijven wis en zeker; maar anderzijds mag toch wel de vraag
gesteld of zij die de stellingen van Prof. Pirenne tot de hunne maken zich niet
bezondigen in tegenovergestelden zin met overal specifiek Belgische toestanden en
neigingen te zien, waar die toch ten slotte algemeen West-Europeesch zijn? Dat men
door te pas en te onpas, in elk historisch gebeuren een argument meenen te vinden
voor zijn stelling wel eens tot tegenstrijdige besluiten komt, kan men herhaaldelijk
in deze bladzijden vaststellen; tot staving citeer ik deze twee teksten:
‘...la révolution brabançonne ne mérite pas le mépris dont l'ont entourée certains
historiens. Elle fut pour l'étranger la première manifestation tangible de notre unité
nationale; elle montra à l'Europe entière

(1) Jammer dat de schrijvers het bestaan niet schijnen te vermoeden van enkele Nederlandsche
werken, die ook wel enkele zijden van behandelde vraagstukken belichten het prachtwerk
van Dr. Witlox over DE KATHOLIEKE STAATSPARTIJ o.a. had hier. zeker moeten
vermeld worden.
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que nos provinces formaient un tout homogène, capable de penser, d'agir en commun
et de vivre sa vie propre.’(1)
‘Il faut reconnaître que la domination française ne fut pas sans avantages au point
de vue même du développement de notre unité nationale. On peut même dire que la
brutalité de la conquête et l'application de nouvelles institutions, en complète
opposition avec les anciennes, permirent à notre pays de brûler une étape de son
évolution. Il aurait fallu peut-être plusieurs générations pour faire disparaître les
dernières traces de l'autonomie locale de nos provinces à demi souveraines et l'infinie
diversité de leurs privilèges, de leurs institutions et de leurs coutumes.’(2) Gaf dus de
Brabantsche omwenteling toch geen bewijs van de homogeneiteit? Qui trop
embrasse...
Waar de hoogleeraar echter de kem van zijn onderwerp raakt, voelt men het aan
hoe hij getracht heeft een waar inzicht te krijgen in de verschillende gebeurtenissen
die zich afspeelden na de Belgische omwenteling tot en met 15 November 1831,
datum waarop Sylvain van de Weyer met de 5 gevolmachtigden der groote
mogendheden, het verdrag der XXIV artikelen onderteekende, dat onze
onafhankelijkheid bezegelde. Heel objectief toont hij aan de verscheidene intriguen,
die zich afspeelden rondom het bezit van ons land: De mogendheden bekommerden
zich ten slotte geen zier om de nationaliteitsprincipe, maar waren er enkel op bedacht
ten koste van alles een Europeeschen oorlog te vermijden; Engeland weet munt te
slaan uit dien toestand en wanneer het tot de overtuiging gekomen is dat Willem zijn
eigen ruiten heeft ingegooid en geen pesona grata meer is, stuurt het aan op een
erkennen van onze onafhankelijkheid. Frankrijk veinst mee te doen aan het opzet,
overtuigd als het is van de onleefbaarheid van den jongen staat, die spoedig heel te
vreden zijn zal wanneer hij zich zal kunnen laten annexeeren door Frankrijk. Willem
schijnt nog altijd niet bekomen van de talrijke meevallertjes, die hem in 1815 het
Rijk der Nederlanden in zijn bezit speelden, en beeldt zich in dat de Europeesche
mogendheden andermaal voor hem de kastanjes uit het vuur zullen halen. Tegenover
dat ingewikkeld spel der diplomatie, waarbij ook Rusland, Oostenrijk en Pruisen nog
even beproeven hun zet te spelen en er bijna in slagen iedereen schaakmat te zetten,
tenzij zij ook een stuk van den koek krijgen... staan de Belgische afgevaardigden,
Van de Weyer en Vilain XIIII, als vertegenwoordigers van de Belgen, die zich niet
eens bewust waren van den toestand waarin

(1) O.C. blz. 17.
(2) O.C. blz. 23.
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zij zich van internationaal standpunt uit bevonden. Hadden zij zich zelf niet vrij
gevochten? En hadden zij, en zij alleen dus, niet te beslissen over de toekomst van
hun land? Al het diplomatiek geharrewar kon hen dan ook weinig schelen en zonder
zich te bekreunen om de gevolgen, kwamen zij er bout en stout vooruit ‘dat zij er
recht op hadden, alleen omdat zij het wilden’.’
Dat het er niet zoo simplistisch toeging ondervonden zij al te best: het afbakenen
der grenzen, dan de verkiezing van een vorst had hen reeds heel wat ontnuchterd,
maar toch gaven zij zich nog niet gewonnen; alleen de tiendaagsche veldtocht scheen
hun overmoed wat te temperen en bracht hen tot het besef der werkelijkheid. Zoo
teekenden zij ten slotte het verdrag der XXIV artikelen, dat België, als een
onafhankelijken en gewaarborgden neutralen staat erkende.
Eindelijk bestond ook van internationaal standpunt uit de staat België. Terecht
mocht men zich afvragen welke nu de houding der mogendheden zijn zou?
De heer De Ridder zal deze vraag in zijn studie beantwoorden. Of zijn antwoord
raak is? Hier is de geleerde aan 't woord, die en als diplomaat en als historicus 't best
onzen buitenlandschen toestand doorziet. Deze bladzijden behooren dan ook tot de
beste van het gansche boek. Met een objectiviteit, die aan duidelijkheid niets te
wenschen overlaat, schetst hij de verschillende moeilijkheden waarin ons land op
internationaal gebied betrokken werd. Want al was onze buitenlandsche politiek wel
beperkt tot de verplichte en gewaarborgde neutraliteit, zoo eenvoudig ging het er nu
ook niet toe. Herhaaldelijk werd het land bemoeid met vraagstukken, die een
draagkracht hadden ver buiten zijn grenzen. Niet dat ons land er aanleiding toegaf;
hoe verdeeld men ook somtijds was over de binnenlandsche politiek, ten overstaande
van het buitenlandsch beleid was men het vrijwel eens dat België er over te waken
had dat onze neutraliteit, naar de woorden van Leopold I, steeds ‘oprecht, loyaal en
sterk was.’
Onze buren legden helaas niet dezelfde nauwgezetheid aan den dag, en zoo kunnen
wij uit het waar verhaal der feiten, de groote stroomingen vaststellen, die in de
afgeloopen eeuw onzen internationalen toestand hebben beheerscht. Dit te hebben
aangetoond is gewis niet de minste van de vele verdiensten van deze studie; ook hier
geldt nog de spreuk ‘in 't verleden ligt het heden...’
In zake internationaal beleid had België voornamelijk rekening te houden met vier
stroomingen. Eerst en vooral stelt men vast dat Frank-
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rijk, steeds met denzelfden ijver en bij elke gunstige gelegenheid die zich voordoet,
er naar streeft zijn invloed in ons land uit te breiden. Het moge volstaan hier even te
herinneren aan de herhaalde pogingen van Talleyrand, gedurende de eerste jaren van
het bestaan van België; en aan de overbekende onderhandelingen in 1863 van
Napoleon met Bismarck en anderen. Niettegenstaande de taaiheid en de
hardnekkigheid, waarmede Frankrijk zijn opzet er wilde doorhalen, liep elke poging
op een politieke nederlaag uit; dan maar een ander middel beproefd. Waar een
openlijke annexatie afstuitte op het onoverkomelijk verzet der mogendheden, zou
men er misschien in slagen door langzame en sluw beredeneerde indringing den
begeerden buit binnen te loodsen. In de eerste plaats was hier de economische weg
aangewezen. In 1836 stelde Frankrijk dan ook reeds een tolunie voor, Frankrijk zette
alle zeilen bij en toch wilde de bespreking maar niet vlotten; er kwam niets van. In
1840, 1841 en 1842 waagde men telkens de kans, 't mocht niet baten: België doorzag
het spel, hoe bestoken ook. Gelukkig maar, want de onderhandelaars deden er ten
slotte geen doekjes om, luister maar even naar hun uiteenzetting in 1841: ‘...Dès lors,
l'union douanière n'est possible qu'autant qu'au gouvernement français appartienne,
selon l'expression de M. Guizot, le pouvoir exécutif tout entier en matière de douanes.
Le pouvoir exécutif, ajoutait M. Guizot, c'est le droit de prescrire, de commander,
de défendre, le droit de nommer, de révoquer etc. A toutes autres conditions l'union
douanière est impraticable, impossible.’ (blz. 127).
Dit alles was nog een kinderspel in vergelijking met wat er gebeurde onder
Napoleon: de Fransche drijverijen worden steeds geweldiger; een geweldige
perscampagne moet de vreemde mogendheden tegen ons opmaken omdat enkelen
bij ons het naar den zin der Franschen wat te bont maakten in de pers; in 1852 wordt
België, tegen heug en meug in, gedwongen het economisch vergelijk van 1845 te
verlengen, in weerwil van de talrijke misbruiken die Frankrijk er van maakte. Dan
komen de herhaalde annexatieplannen aan de beurt; toen ook deze tot geen resultaat
leidden, dacht men opnieuw aan ‘une union douanière, prélude d'une union
diplomatique et militaire’. (blz. 187). Andermaal doorzag men het opzet; de overname
der spoorwegen van de Grand Luxembourg en de Liégeois-Limbourgeois zou hun
plan erg begunstigen, maar België waakte en ook ditmaal liep het, zoowel als een
nieuw voorstel tot tolunie, op een sisser uit. Bevestigt dit alles niet de woorden van
Minister Thiers aan Baron Nothomb, onzen Belgischen minister te Berlijn ‘l'objectif
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secret de la politique du deuxième Empire, a constamment été l'annexion de la
Belgique’ (blz. 203)?
Na 1870 kwam er in Frankrijk wel een milder stemming tegenover ons land, maar
de voorgenomen plannen werden niet gewijzigd...; men wachtte enkel een gunstige
gelegenheid af......
Intusschen, en hier staan wij voor een tweede strooming, waren de gevoelens van
onze Oosterburen erg veranderd: sedert 1870 was er in Duitschland een pan
germaansche partij ontstaan, die maar al door droomde van een grooter Duitschland,
dat zou gevormd worden door de aanhechting van alle landen, die in 't verloop der
tijden eenigszins verband hadden gehad met het Rijk. Dat België hier voor in
aanmerking kwam hoeft niet gezeid; de kaarten, waarop de verwezenlijking van dit
doel als een mooi toekomstbeeld reeds was afgeteekend, omvatten dan ook het
grootste gedeelte van ons land. Onder den druk dezer partij veranderde de inzichten
van Duitschland ten onzen opzichten, en al legden de hoofden herhaaldelijk nog
loyauteitsverklaringen af, van af 1900 stond het reeds geschreven dat het Rijk de
neutraliteit van België niet zal ontzien, zoo dit laatste bij een gebeurlijken oorlog
met Frankrijk of met Engeland of met beide samen, het wagen zou Duitschland
tusschen de voeten te loopen.
Tegenover deze twee grootmachten en hun annexatieplannen staat de oude wachter,
Engeland, die er onverzettelijk op staat dat onze onafhankelijkheid wordt gehandhaafd.
Hier stellen wij een derde kenmerk van onze buitenlandsche politiek vast. Engeland
blijft stug hechten aan zijn vastelandspolitiek. Nu even als in de XVII en de XVIII
eeuw houdt het zijn lijn strak gespannen en dult niet dat er aan geraakt wordt. Dank
zij het volhardend en weleens scherp optreden van Palmerston werd de
onafhankelijkheid van ons land erkent, en telkenmale, wanneer later Frankrijk het
er op aanstuurt om 't zij rechtstreeks, 't zij onrechtstreeks bij ons baas te komen spelen
is Engeland er bij om het te verwittigen dat het doordrijven van dit opzet ‘pourrait
avoir pour l'empereur des conséquences encore plus dangereuses que pour la Belgique’
(blz. 191).
Ten slotte moeten wij hier nog wijzen op de stugge houding onzer Noorderburen;
tot omstreeks 1870 bleef Holland onwillig, het wilde niets te doen hebben met de
muiters van 1830; na de vrijmaking der Schelde, dank zij Lambermont in 1863 werd
de toestand minder gespannen, er ontstond een algemeene ontspanning, zoo zelf dat
Frère Orban reeds een heel eind op weg was om een tolunie met Nederland af te
sluiten. Na 1870 raken de oude veeten zoo niet vergeten, dan toch
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veel meer op het achterplan en de verhoudingen worden over 't algemeen hartelijker.
De geschiedenis van een land is niet denkbaar zoo men geen rekening houdt met
zijn economischen opbloei; het was dan ook een gelukkige gedachte in dit boek het
economisch verloop van ons land te schetsen. Deze taak werd opgedragen aan Prof.
Baudhuin, die in enkele diepdoordachte en sterk gesynthetiseerde bladzijden een
beeld ophangt van België's economisch leven. Dank zij zijn studie, krijgt men een
beter inzicht in dit sterk economisch geheel. De voornaamste voortbrengst-middelen
komen eerst aan de beurt, daarna wordt de ontwikkeling geschetst van onzen binnenen buitenlandsche handel, die vooral gekenmerkt wordt door den overgang van het
protectionistisch stelsel naar den vrijhandel omstreeks de helft der XIX eeuw. Gansch
nieuw is het derde hoofdstuk, waarin de openbare en de privaat rijkdom wordt
behandeld. Met een overzicht over de Belgische expansie en de aanwinst aan invloed
van de Belgische kapitalen, zoo in Congo als in den vreemde wordt deze degelijke
studie besloten.
Wilde dit boek eenigszins bogen zoo niet op volledigheid, dan toch op een bepaalde
eenheid, dan hoorden ook onze politieke instellingen hier thuis. Een uiteenzetting
geven van de wordingsgeschiedenis van onze wetgevende instellingen is dan ook
het doel der studie van Prof. Eeckhout. Onbewust, onder den drang der
omstandigheden heeft de eerste constituante een grondwet gemaakt, die terecht,
rekening houdend met den tijd van haar ontstaan, aanzien mag worden als de meest
vrijzinnige en die dan ook herhaaldelijk tot voorbeeld aan andere landen heeft gediend.
Hoe degelijk en hoe lenig deze grondwet was blijkt uit het feit dat er niet eens een
herziening noodig was om de Europeesche crisis in 1848 te boven te komen. Toch
teekent zich ook bij ons, voornamelijk na 1860, een steeds stijgend verlangen af naar
een ruimer deelneming aan de wetgevende macht bij de volksklasse; vrij vlug neemt
deze beweging uitbreiding; met het opkomen der socialistische partij wordt de roep
om Algemeen Stemrecht de fascineerende strijdkreet der massa. Ten einde dit
verlangen in een zekere mate te bevredigen, werd er tot een grondwetherziening
overgegaan; deze van 1893 bracht, naar het voorste lvan Minister Nyssens het
meervoudig stemrecht; en had in 1899 als logisch gevolg de verwezenlijking van het
reeds vroeger genomen initiatief door den knappen staatsman, Minister Beernaert,
nl. de evenredige vertegenwoordiging. Op dit oogenblik was ons land in zake
verkiezingen wel degelijk een proefveld: de onderscheidene verkiezingen
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werden beheerscht door gansch verschillende wetten. Velen zagen dan ook naar een
regularisatie uit, de kreet om algemeen stemrecht, bekrachtigd door de socialistische
opstanden in 1902 en 1912, klonk steeds luider toen de wereldoorlog een einde stelde
aan de binnenlandsche twisten.
Ziedaar in zijn groote lijnen de dorre samenvatting van een boek, dat om de waarde
van zijn inhoud, en om de wijze, waarop het historisch gebeuren wordt uiteengezet,
door iedereen graag zal gewild worden. Verlangend zien wij uit naar de twee ander
aangekondigde deelen.
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Boekbespreking.
Francisca Van Leer: Harte. Uitg. Standaard Boekhandel.
Wat is er boeiender dan een bekeeringsproces? Dit wonderwerk van de genade Gods.
Doch aangrijpender is het als een bekeerde over een bekeerde schrijft. Dit is 't geval
met ‘Harte’. De gloeiende ziel die Francisca is verhaalt van een harer geloofsgenooten,
een Hollandschen Jood, die tot het Katholicisme kwam door de enkele werking der
genade, trouw beantwoord door eene zoekende ziel. De bedoeling der schrijfster is
geweest aan een grooteren kring van lezers, vooral van Katholieken, te toonen,
hoeveel er buiten de Kerk geworsteld en geleden en getwijfeld wordt!
Moge die kring van lezers ruim en talrijk zijn!
M.E.B.

Dr. S. Lindekens: Verzen van Toen en Thans, met een inleiding van Prof.
Dr. C. Godelaine. Te verkrijgen bij De Standaard.
Ik zou een inleiding moeten schrijven over het gevaar van inleidingen, want na 't
lezen van Godelaine's verwarde schoolmeesterachtige banaliteit en grootspraak, zijn
er maar twee mogelijkheden: ge gooit het boek van den schrijver die zich op deze
manier bij het publiek liet inleiden, in den hoek, of ge leest verder en dan wordt het
een pijnlijke teleurstelling. Te beweren dat Dr. Lindekens van zijn eerste
natuur-impressies ‘in den trant van de Kloos-Tachtigers’ gestegen is ‘langs de
sociaal-getinte modellen der moderne scheurmakers à la Van Eeden, via de innig
christelijke kunst van Constant Eeckels, naar de naoorlogsche Vlaamsche
gemeenschapskunst’ en ‘als voorbeschikt was om te worden een gemeenschapsdichter
van het zuiverste allooi’, is larie en pedante onzin over leuzen en schoonheid.
Dr. Lindekens verdient beter dan dat. Dr. Lindekens is een verdienstelijke
vlaamsche werker, die zijn vrije uren met wat poëzie verrijkt en af en toe zich waagt
aan een - laten we zeggen - dichterlijke proeve. De eerste gedichten reiken niet boven
het gehalte uit van practische oefeningen; maar in de verzen uit de laatste jaren
ontdekken we af en toe een enkel druppelken poëzie. Te zeldzaam, maar toch
voldoende voor een genegen waardeering van deze dichterlijkheid verpoozingen.
Indien Dr. Lindekens later nog een bundeltje wil in druk geven, laat hij het dan doen
in allen eenvoud, zooals zijn gemoed en zijn werk is, zonder het boerenbedrog van
een onverantwoorde inleiding.
DR. L. DE SMEDT.

Jozef Simons: In Spanje. Uitg. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven. Pr. 15
fr.
Jozef Simons zet hiermee een tweede dozijn boeken in; over vier jaar vangt hij
ongetwijfeld zijn derde aan. Waarom niet? Dat maakt slechts drie boeken per jaar;
en Jozef Simons is bekwaam er ieder maand een neer te pennen. Jozef Simons is
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veertien dagen in Spanje geweest; en het zal hem zeker niet meer dan een paar weken
hebben gevergd om zijn losse reisnotities te verwerken tot wat goedlachsche
journalistiek. Behalve misschien de beschrijving van het Stierengevecht, die in dit
tijdschrift is verschenen. Dit is wellicht het beste dat Simons ooit geschreven heeft;
hier heeft hij zich geconcentreerd; hier heeft hij gevoeld dat hij er zich niet van
afmaken kan met wat grappige boertigheid of ondiepe geestigheid. Deze bladzijden
zouden met eere een plaats innemen in de bloemlezing van P. Bauwens of van PP.
Festraets en Piessens. Maar dat moment is te vluchtig geweest. De rest gaat niet
hooger dan de al te bescheiden eischen van de vlaamsche massa. Jozef Simons heeft
ons nog niet het boek gegeven dat hij schrijven kan en dat hij schrijven moet. Als
schrijver heeft hij den plicht het hoogste te geven dat in hem is en als Vlaming moet
hij bedenken dat het beste niet te goed is voor ons Vlaamsche Volk.
DR. L.D.S.
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Chan Paul Halflants: Etude de Critique litteraire. Troisième Série. Edit.
De Lannoy. Pr. 12.50 fr.
Eigenlijk een bundel losse boekbesprekingen. Geen ingaande kritiek; veel meer een
korte ontleding en karakteriseering van elk werk; wat journalistiek die niet gebundeld
behoefde te worden.
C.

W. Van Neylen en A. Van den Dries: Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde. Uitg. J. Taymans, Lier. Pr. 25. - fr. 6e Uitgave.
Met een prijzenswaardigen ernst hebben de samenstellers nog eens hun handboek
herzien en bijgewerkt. Vooral het tijdvak der modernen. Wel zijn er nog een aantal
onnauwkeurigheden overgebleven: aldus is het verkeerd, C. Eeckels, A. Van
Cauwelaert en Hilarion Thans te rangschikken onder de vele dichters die van Gezelle
afleerden den frisschen eenvoud en zoetgevooisde zangerigheid; - F. Van Hecke
bleef onvermeld en Joz. Muls kreeg onverdiend een plaats onder de ‘realisten’; - C.
Verschaeve wordt geprezen als een ‘meester in de zeggingskracht’ terwijl toch ieder
doorheen de luide rethoriek van Verschaeve de machteloosheid merken moest van
dezen priesterdichter om zijn gevoelens en zijn denken gaaf te verwoorden. Tevens
zouden we de samenstellers willen raden vooral het hoofdstuk over ‘De jongste
richting’ te herzien, waar bv. Stefan George wordt aangegeven als een voorlooper
van het expressionisme, en het ontstaan dezer beweging onnauwkeurig wordt
gekarakteriseerd.
Maar wat doet de eerlijke eenvoud van deze twee vlaamsche priesters weldadig
aan naast de aanstellerige schoolmeesterij van Dr. Moller's geschiedenis der Ned.
letteren.

Panaït Istrati: Nerrantsoula. Vertaling van A.M. De Jong. - Amsterdam:
Uitgeversmaatschappij Kosmos. Pr. 2,75 gl.
Istrati: een natuurkracht die haar eigen wezen en doel niet kent, maar voortgedreven
wordt, onstuimig en onbedwongen, naar heil of ondergang. Er is geen macht, onder
of boven hem, wier bestaan of wet hij weet en herkent. Er is alleen het hart, de dwang,
de doem om zijn leven uit te leven, uit te storten; er is alleen het lot, het noodlot dat
uw leven stuwt. De wereld is een donkere bebroeiing van hartstochten, driften, en
ellende. Alles is ten slotte droesem en bitterheid. Zelfs de liefde is niet anders dan
zichzelf verkeerende wellust. Toch, er is één kracht, één zegen in het leven: dat is
de vriendschap, de mannelijke vriendschap die, gevend, zichzelf en anderen verrijkt.
Zooals de Roemeensche zwerver, het leven heeft uitgeleefd, zoo heeft hij het
uitgeschreven, onweerhouden en onbeschaamd. Tusschen al het ergerlijk
gepsychologeer en 't eeuwig gezeur van de fransche driehoek-literatuur is opeens
het werk van Istrati verschenen: rauw, driftig en blind. Tusschen heel die artificieele,
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verliteratuurde boekenschrijverij, plots een felle natuurkracht, onhandig soms, maar
vaker dwingend en aangrijpend.
Nerrantsoula - een lied van noodlot en liefde - is wellicht het gaafste werk van
Istrati; het is zeker het innigste.
Maar ik herhaal het: het is de zang van het dierlijke hart dat noch boven- noch
ondernatuur aanvaardt.
A.V.C.

C. Gezelle: Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle. - Van Munster's
Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
Guido Gezelle staat in onze herinnering of verbeelding met den luister van een
legendarischen held of een heilige. Het minste verhaal over zijn doen en denken en
dichten krijgt de verhouding en de bekoring van een verheerlijking. Zoolang Caesar
Gezelle vertellen zal over zijn grooten Oom, zullen we luisteren met de ongeduldige
blijdschap van kinderen. Gezelle te Brugge, te Kortrijk en te Roeselare; Gezelle in
huis en voor zijn studenten; Gezelle en Tinel; Gezelle en de boomen; Gezelle
geridderd en op conferentie; Gezelle's... laatste levensdagen. Wanneer ge dit laatste
verhaal hoort, knelt de ontroering een oogenblik uw keel dicht.
Eén bezwaar wou ik aanstippen tegen dit boek van C. Gezelle's: daar uit zich hier
en daar een misnoegen e n geprikkelheid die niet sympathiek aandoen en een neiging
om motieven die zekere personen hebben geleid te misduiden, terwijl ze milder en
begrijpender hadden moeten verklaard worden. Aldus vooral in het hoofdstuk over
Gezelle's laatste dagen.
DR. L.D.S.
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Henriette Mooy: Maalstroom (Nieuwe Romans) 1e deel. Van de Ankers.
Een dagboek! Met meermaals het onaangename gevoel van gemis aan samenhang.
Het verhaal leidt door de bezigheidjes van een juffer-leventje. De individueele
liefhebberijtjes konden mijn belangstelling niet trekken.
Al roept haar ziel: ‘Heere God, geef rust hierbinnen...’ of ‘Machtige God, geef me
verstand als 't u belieft...’ het blijven rimpeletjes zonder diepte.
Stijl zit er hier en daar wel in.
J.R.

Victor Hugo: OEuvres choisies illustrées. Poésie, 1 vol. Prose, 1 vol. Bibliothèque Larousse, Paris.
In 't enorm werk van Victor Hugo, is er reeds veel dat we niet meer smaken kunnen
omdat het al te romantisch is, of te opgeblazen. Maar dat neemt niet weg dat Victor
Hugo een der grootste dichters van Frankrijk is, en dat hij ons menig meesterwerk
geschonken heeft, waarop de tijd geen schaduw zal werpen. Daarom is deze
uitstekende keus ons welkom. Het deel ‘Poésie’ bevat al de schoonste gedichten, die
we anders in de verschillende bundels door den dichter gedurende zijn lang leven
uitgegeven, zouden moeten gaan zoeken... van de wonderschoone ‘Tristesse
d'Olympio’ tot het smartelijke ‘A Villequier’; van ‘Napoléon II’ tot ‘L'Expiation’,
van ‘La Conscience’ en ‘Booz endormi’ tot ‘Soleils couchants’, en menig ander vol
weidsche pracht van klank en kleur. Misschien wordt er in deze keus al te veel
opgenomen uit de ‘Légende des Siècles’, die stukken bevat van onovertroffen pracht,
maar ook andere waarin de praal van 't vers de armoede der gedachte niet kan
verbergen. Dit deel bevat insgelijks goed gekozen fragmenten uit zijne drama's.
Het Prozadeel bevat de schoonste bladzijden, de meest typische hoofdstukken uit
Victor Hugo's romans, pamphletten, brieven, reisindrukken, herinneringen, drama's,
enz. en misschien viel er hier nog meer achterwege te laten dan in de gedichten.
Maar, och! nevens het bombastische, wat al prachtige bladzijden! Volstaat de
beschrijving van den slag van Waterloo in ‘Les Misérables’ niet om Victor Hugo als
groote prozaschrijver uit te roepen? Hoe jammer dan ook dat de gedachte zoo dikwijls
hol klinkt! Wat er ook van zij, deze twee bundels, ieder van meer dan 550 blz. geven
ons het beste van 's dichters werk. en zijn daarbij interessant geïllustreerd.
L.D.

Joseph Douillet: Moscou sans voiles (Neuf ans de travail au pays des
Soviets) Editions Spes. Paris 1928. - 12 frs. belges.
Dit boek is eene scherpe aanklacht tegen het Sovjetisch regiem. Schrijver, onze
landgenoot, die vijf-en-dertig jaren in Rusland doorgebracht heeft, was beter geplaatst
dan wie ook om de toestanden ginder te beoordeelen. Eerst consul van België te
Rostov, werd hij na de omwenteling gevolmachtigde der Nansen-zending, en
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afgevaardigde van het ‘European Student Relief’. Zijn lang verblijf in Rusland had
hem in betrekking gebracht met eene menigte menschen van alle slag; en de Russische
taal kende hij grondig. Zijn boek doet geene aanspraak op letterkunde; alleen wat
hij zelf gezien en ondervonden heeft teekent hij op, De onbedwingbare
verontwaardiging van een eerlijk man, die jaren lang afgrijselijke toestanden heeft
beleefd, spreekt uit elke bladzijde; van iemand ook die zelf geleden heeft, want lange
maanden bracht hij door in de sovjetische gevangenissen. Velen reeds zijn in het
‘Rood Paradijs’ gaan enquêteeren, maar weinigen hebben den toestand gezien zooals
hij waarlijk is; want ‘lorsque le gouvernement Soviétique invite les étrangers à visiter
l'Union, il ne donne jamais l'autorisation de circuler librement sur l'ensemble du
territoire. Il exerce vis-à-vis de ces visiteurs, une surveillance de tous les instants,
tantôt déclarée, tantôt discrèt mais qui ne se relâche pas...’ Men laat hun slechts zien
‘ce qui doit être vu’... ‘une certaine Russie préparée et camouflée de longue main
pour de pareilles visites...’ Al het overige ziet hij niet; 't is te zeggen het ellendig
bestaan van het proletariaat en van den buitenmensch, het paria-leven van de burgerij,
de vervolging der Kerk, het spionneeren en verklikken die over heel het land een
atmosfeer van schrik doen heerschen, het afgrijselijke der gevangenissen, en vooral
het afschuwelijke, gewilde, systematisch verderven der kinderen in de scholen, het
algeheel achteruitgaan der zedelijkheid, alsook der beschaving onder het schrikbewind
der Sovjets. En dat alles vinden wij uiteengezet en bewezen in dit allerinteressantst
boek.
L.D.
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Pierre Lhande: Le Christ dans la Banlieue. Enquête sur la vie religieuse
dans les milieux ouvriers de la banlieue de Paris. - Librairie Plon, Paris.
- 15 frs.
Een wonderschoon boek, want het is een boek der liefde: het boek der liefde der
Kerk voor de honderdduizenden schamele, verlaten, half wilde lieden die rond Parijs
leven, van alles verstoken alsof ze in eene ongenaakbare woestijn woonden. Met den
dag groeien ze in getal: voddenrapers, aardwerkers, vuilnismannen, vagebonden...
‘al degenen die doro de levensduurte uit de hoofdstad weggejaagd worden, die te
arm zijn om een gebouwd huis te bewonen. Zoo goed en zoo kwaad als 't kan zullen
ze een ongemakkelijk stuk grond huren, of smokkelsgewijze in beslag nemen, gelijk
het in de zone der voddenrapers gebeurt. Daar zullen ze in de gauwte iets oprichten:
een onbestendige schuilplaats, een hok, met de eerste de beste materialen... Op goed
valle 't uit, zonder orde of plan, worden de schamele woningen op de vrije ruimte
opgehoopt; enge gangen loopen zooals ze kunnen door dien doolhof. Men leeft daar
in 't voorloopige, zonder water, zonder wegenis- of reinigheidsdienst, zonder licht,
tusschen planken opeengepakt als haringen in hun vaatjes. Daarin slapen, lijden,
sterven de menschen, daarin worden ze geboren... Geen geneesheeren, geen
apothekers, geen markten, geen winkels... Op meer of min precaire wijze hebben
zich aldus twee zones in de onmiddellijke omstreken der stad gevormd; de eene,
dank aan het oogen-sluiten der overheid, tegen de wallen zelf; de andere, door de
zorgeloosheid der openbare machten, wat verder af, op eene breedte van twee tot
tien, ja vijftien kilometers...’
In die ‘banlieue parisienne’ is het werk van den priester gelijk aan dat van
missionarissen tusschen wilde volkeren; en misschien is het erger. Want hier heeft
de priester te doen met de meest subversieve elementen; met lieden die niet alleen
buiten allen godsdienst opgegroeid zijn, niets van den godsdienst afweten, maar die
van kindsbeen af, met de lucht rondom hen ook den haat voor den priester hebben
ingeademd. En van moraliteit is er bij hen nog minder spraak; deze bestaat
eenvoudigweg niet voor hen. Hoe zou het ook anders?
Sedert eenige jaren evenwel, gaan priesters het Evangelie aan die ongelukkigen
aankondigen, en deelen hun hard bestaan, leven verstoken van alle comfort, arm met
de armen. Op die wijze gelukt het hun allengskens het vertrouwen te winnen en
langzamerhand een kern van christene menschen tot stand te brengen. In korte jaren
hebben zij door hun heldhaftig missiewerk wonderbare uitslagen verkregen. En hoe
noodig hunne werking is, wordt ons des te klaarder bij het schelle licht der
communistische opstootjes der laatste jaren.
Het boek van Pater Lhande zou moeten gelezen worden door al degenen die aan
godsdienstig of aan sociaal apostolaat doen.
L.D.

Paul Landormy: La vie de Schubert (Coll. Vies des hommes illustres No.
19) N.R.F. Librairie Gallimard, Paris. - 12 frs.
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Het is een leven zonder vele gebeurtenissen, en toch vol smart en lijden in zijne
kortstondigheid: een leven van armoede en gedurigen strijd. Schubert was een genie,
en buitengewoon vroegrijp. Zijn heerlijk lied ‘Gretchen am Spinnrade’ componeerde
hij toen hij 17 jaar oud was; en zijn ‘Erlkônig’, dat onsterfelijk meesterwerk, gaf hij
twee jaren later. Gedurende de korte jaren die hij nog te leven had, volgde een
meesterwerk het andere op. Wat al heerlijke gewrochten had hij ons niet geschonken,
had de dood hem niet op dertigjarigen leeftijd verrast en als weggeschaakt? Schubert
is zonder twijfel een der prachtigste, muzikale genies. Beethoven, die er verstand
van had zegde dat er waarachtig eene goddelijke vonk in dien Schubert stak.’
Schrijver vergelijkt deze twee, Beethoven en Schubert, en zijne sympathie gaat
voorzeker naar Schubert. Zijne gedachten zal men wel niet altijd zonder meer
aanvaarden, maar hij weet ze op interassante wijze uiteen te zetten en te verdedigen,
en Schubert kent hij door en door. Heel goed en fijn weet hij die kunstenaarsziel,
zoo vol blijheid en tevens zoo vol melancholie, en dat werk, zoo beperkt en toch zoo
groot, te ontleden en te caracteriseeren.
L.D.

Jean Balde: Reine d'Arbieux. Grand prix du Roman (Académie Française
1928). Librairie Plon, Paris. - 12 fr.
Reine d'Arbieux heel jong verweesd, wordt opgevoed door eene tante, bij wie ze alle
noodige zorgen voor lichaam en geest vindt, alleen niet de warme genegenheid des
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harten welke ze broodnoodig heeft. Als jong meisje wordt ze verliefd op Régis
Lavazan, en voelt dat hij haar ook bemint. Maar Régis is arm, en vertrekt naar den
Sénégal om daar zijne fortuin te beproeven, zonder haar zijne liefde te durven
bekennen. Reine wacht, doch hoort niets meer van hem, weet niet eens met zekerheid
of ze zich over zijne gevoelens niet heeft bedrogen; zoodat ze na enkele maanden in
't huwelijk treedt meteen rijken nijveraar, Germain Sourbets. Liefde kan ze hem niet
geven, hare plicht zal ze echter doen. Maar Germain en Reine staan al te ver van
elkander; zij is fijn, gecultiveerd, droomerig gezind; hij, heftig en heerschzuchtig,
ruw van voorkomen. 't Scheelt niet veel of ze scheiden. Stilaan evenwel komt de
oneenigheid tot rust, en de geboorte van een kind komt de verzoening versterken.
Het droevig verleden maakt plaats voor een diepe, ernstige echtelijke liefde.
Er is veel goeds in dien roman: fijn bestudeerde karakters, boeiende tafereelen,
dramatische toestanden. Jean Balde is eene vrouw, en eene talentvolle vrouw, daarvan
getuigden reeds hare vroegere romans ‘La Vigne et la Maison’, ‘La Solitaire’, ‘Le
Goéland’. Ze heeft iets te zeggen, ze heeft eene persoonlijkheid. Waarom dan hare
toevlucht genomen, om tot eene ontknooping der moeilijke toestanden te komen, tot
het banale, overbekende, door en door versleten overspel? 'k Weet wel dat Reine
volkomen onschuldig en rein blijft, dat ze juist op tijd den afgrond ontwaart en vlucht.
Maar waarom zelfs die schijn? Er ware zoowel middel geweest op eene andere wijze
tot hetzelfde einde te komen!
Dat neemt niet af dat het boek waardig is gelezen te worden.
L.D.

Charles Silvestre: Le Vent du Gouffre (Le Roseau d'Or). - Librairie Plon,
Paris.
Gilbert de la Barthe heeft den heelen oorlog meegemaakt. Daarna is hij met zijne
jonge vrouw naar zijn landgoed in Limousin teruggekeerd. Maar het leven van
‘gentleman farmer’ lijkt hem nu ongewoon saai. Die eenvoudige, eentonige,
alledaagsche bezigheden kunnen zijn hart niet meer voldoen. Nergens kan hij nog
vasten voet krijgen, en onbewust haakt hij naar iets anders. Langzamerhand laat hij
zich door onwaardige vrienden tot de ergste uitspattingen meesleepen. Een
bedorveling is hij echter niet, veeleer een lompe, naieve zwakkeling. Over hem komt
de verzoeking als eene demonische bezetenheid. Maar nevens hem waakt zijne vrouw,
Monigue, die dag en nacht voor hem bidt. Tusschen de booze machten en haar wordt
het een hachelijk tweegevecht, dat Gilbert bijna zijn leven kost, maar waaruit hij
eindelijk oprijst gereinigd, en van den booze verlost.
Een machtige schrijver is Charles Silvestre niet, en dat wordt men gewaar in dit
behandelen van een onderwerp dat eene krachtige pen vereischt. Hij heeft veeleer
een fijn talent en een warm gemoed. Daarom verkies ik zijne landelijke romans
‘Aimée Villard’ of ‘Coeurs Paysans’ boven zijn laatsten, die me wel wat opgeschroefd
lijkt. Toch zijn er schoone bladzijden in, merkwaardige deelen, en 't is alleszins een
interessant werk.
L.D.
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Al. Janssens: De Heilige Maagd en Moeder Gods Maria II Theotocos N.V.
Standaard Boekhandel, Brussel 1928.
Vreugde voor een rechtgeloovigen Vlaming, dit boek te lezen! De groote eertitel van
Haar, dien alle katholieken als Moeder eeren en die voor den Vlaming is, niet alleen
Onze Vrouw, maar Onze Lieve Vrouw, wordt hier met diepe geleerdheid en eerbied
verdedigd en uitgeroepen: Maria is waarlijk de Moeder Gods; de levende Persoon,
uit haar geboren is de Zoon Gods, die in haar de menschelijke natuur nam. Oud en
Nieuw Testament leeren het, de kerkelijke overlevering zegt het voort, tegen alle
secten, 't zij ze Jezus' godheid loochenden, met Aruis; 't zij ze Jezus' menschheid
verduisterden, met Apollinaris; 't zij ze in Hem twee personen wilden zien, met
Nestorius. Wat het concilie van Ephese heeft verklaard: Maria is de Theotocos, de
ware Moeder van een waren Godmensch, blijft vastgebonden als veropenbaarde
waarheid.
Dat niet alleen onze priesters, maar ook gestudeerde leeken zulke boeken nu eens
wilskrachtig lazen, wat een winst voor hen zelf en voor hun volk! Want zij zouden
het bewust worden, met wat nauwgezette wijsheid de theologie te werk gaat in het
behandelen van de geloofspunten, en wat geleerdheid er noodig is om den grond dier
zaken te bereiken. En dat geschiedt hier in goed en verstaanbaar Vlaamsch! Het is
een troost, en een hoop versterkend verschijnsel, die geleerde Vlaamsche boeken
over godsdienstige onderwerpen. Elk zal dit boek hier lezen naar zijn vermogen, de
priesters, met onontbeerlijk vermogen, blijvende
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kennis van latijn en grieksch, zullen dieper in de teksten gaan, de anderen kunnen
de vertaling vertrouwen en de leering der Kerk, die ze zoo goed uiteengezet vinden,
met grooter hulde van geest en hart bejegenen.
AL. WALGRAVE JR.

De Vereenvoudigde Spelling tegen de jongste aanvallen verdedigd door
Dr. Gerlach Royen. O.F.M. Uitg. H. Gianotten Tilburg 1928.
De Maasbode-artiekelen die Pater Dr. Gerlach Royen schreef, ter verdediging van
de V.S., verschenen nu bij Gianotten, vermeerderd met een negende artiekel plus 'n
naschrift. Er worden rake waarheden in gezegd; we kunnen vôôr- en (vooral)
tegenstanders der V.S. aanraden dit boekje aan te schaffen; de eersten kan 't dienen
bij verdedigingen die ze zelf moeten houden - de anderen kunnen er allicht iets uit
leren, en komen er misschien door tot vermindering of opheffing van hun tegenstand.
We willen vooral nog even wijzen op het stukje over Noord- en Zuidnederlandse
schrijfwijze.
Gianotten verzorgde het boekje goed.
L.K.

Joseph Wilbois: L'homme qui ressuscita d'entre les vivants. - Editions
Spes. Paris.- 12 frs.
Het heele boek is een biecht, vol wrange smart, hartstochtelijk zelfaanklagen. Hij
die ze uitspreekt, geboren in een katholiek midden, heeft zijn geloof - dat slechts in
uitwendige gebaren bestond, deel uitmakend zijner wereldsche opvoeding - weldra
verloren. Wetenschappelijke studies brengen er hem toe, niet alleen de Kerk te
verlaten, maar zelfs haar onverzoenbare tegenstander te worden. Zijne godvruchtige
vrouw tracht te vergeefs hun eenig kind aan zijn invloed te onttrekken: onder hun
beider tegenstrijdige lessen en levensopvatting wordt de knaap met den dag
skeptischer, onbuigzamer, oneerbiediger, bandelozer. En terwijl haar man zich willoos
laat meesleepen door de ergste driften, staat zij insgelijks, door wilde smart gedreven,
tegen God op. Zoo gaan de jaren voorbij, en in dat huishouden, gelukkig in schijn,
heerscht niets dan wrok, bitter lijden, oneenigheid. Doch wroeging doet haar werk
bij den man; allengskens ziet hij zijne zware verantwoordelijkheid in: de puinen rond
hem zijn zijn werk. Hij tracht zijn zoon te redden, met zelf naar het geloof terug te
keeren; maar zijne bekeering komt slechts uit zijn verstand, niet uit zijn hart: Zijne
pogingen om aldus het kwaad dat hij aan de zijnen gedaan heeft te vergoeden, blijven
vruchteloos, want zijne driften kan hij niet beteugelen, zichzelf kan hij niet vergeten.
Slechts wanneer de lijdensmaat vol is - door den zelfmoord van zijn zoon, den waanzin
zijner vrouw - vindt hij eindelijk in scherpe wroeging en algeheel overgeven van
zichzelf aan Godswil, het reddend geloof terug.
Een vreemd boek, vol onstuimigen hartstocht. Geen meesterwerk; daarvoor is het
te lang, te log, te zeer overspannen, te weinig eenvoudig of sober. Toch zijn er
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treffende bladzijden in, en een accent van oprecht gevoel. Het is eene biecht die
misschien niet heel en al uitgevonden is... Een boek voor volwassenen.
L.D.

Adrien de Meeus: Histoire de Belgique. - Editions Plon, Paris 1928. - 320
p.
Weinige boeken werden zoo warm door de reklaam aanbevolen en door de kritiek
zoo hevig bestreden als het werk van den Heer de Meeus. H.H. de Ridder, Ch.
Terlinden, Van Kalken en Laurent hebben, in verschillige tijdschriften, zijne strekking
gelaakt, zijne onbewezen bevestigingen betwist, en ieder, voor het tijdvak waarin
hij zich heeft gespecialiseerd, heeft bepaalde feiten aangehaald van geschiedkundige
dwalingen. Doch allen waren het eens op één punt: het gemis aan vaderlandsgevoel,
aan vaderlandsche fierheid, dat het heele boek doorademt. En, voor den gewone
lezer, wien de onjuistheden op streng geschiedkundig gebied minder zullen opvallen,
zal ook dat de algemeene indruk zijn: een boek, door een Belg geschreven, en dat
toch schijnt het werk te zijn van een vreemdeling, die de geschiedenis van ons land
uit buitenlandsch oogpunt - hoofdzakelijk uit Fransch oogpunt - schijnt te beschouwen
en te ontleden; die vooral schijnt te betreuren dat België, zijn zelfstandig karakter
heeft weten te handhaven, en trots alle pogingen van zijn Zuidergebuur, nooit bij
Frankrijk werd ingelijfd. Ver van mij te willen beweren dat dit wel degelijk de
meening van den Heer de Meeus is; ik spreek alleen van den indruk die elkeen bij
ons - 't zij Vlaming,
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't zij Waal - uit zijn boek zal halen. Geen wonder dus, dat hier alle geschiedkundige
verontwaardigd de stem verheven hebben, geraakt als ze werden in hun nationaal
zelfbewustzijn, zoowel als in hun democratisch instinct.
Een geschiedkundig roman, vlot verteld, maar zonder echte wetenschappelijke
waarde.
B.

Claude Andet: De Ondergang eener Wereld. Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur te Amsterdam. Keurband 2,75 fl.
‘En dit gebeurde ongeveer twaalfduizend jaren geleden op de plek die men thans
noemt: Les Eyzies de Tayac, op de oevers van de Vérère, enkele mijlen verwijderd
van het punt waarin deze rivier zich stort in de Dordogne.’ Dus een roman uit het
rendiertijdperk’ ‘een proeve van historische reconstructie volgens de preciese
aanduidingen van de wetenschap. De schrijver wilde ons vooral een kijk geven op
het zieleleven van den voorhistorischen mensch. Denken wij even aan de
gemakkelijker aan te voelen mentaliteit der onbeschaafde volken waarover de
missionarissen ons inlichten, een mentaliteit die alvast niet primitiever zal zijn dan
die van de menschen uit het steentijdperk, dan worden we ons bewust van wat in dit
werk ons onbevredigd laat. Claude Anet is een twintigst-eeuwer namelijk die
twintigsteeuwsch schrijft over den mensch uit het rendiertijdperk. Nô, Timaki en al
de andere personagiën zijn geen primitieven. Het zijn geborneerde menschen zooals
er nu nog rondloopen. Als roman, als verhaal, is het boek niet gevuld, niet volledig
en te lang. En de stijl kan mooi en fijn zijn, maar grootsch en sober en primitief
zooals het onderwerp is hij niet. Een interessant maar zwak boek.
D.W.

Lewis Spence, Mythen en Legenden der Noord-Amerikaansche Indianen
uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. H.
Van Cappelle. W.J. Thieme & Co., Zutphen 1928.
Na ze eerst zoo goed als volledig te hebben uitgemoord is de beschaafde wereld met
een menschelijke deernis en wetenschappelijke nieuwsgierigheid tot het stervende
volk teruggekeerd. Na er honderden gedood en gemarteld en vernederd te hebben,
hebben zij op hun beurt bij hun slachtoffers hun leven moeten wagen - en soms laten
- om voor de ‘beschavingsgeschiedenis’ en andere wetenschappen de vergaande
kultuurelementen te verzamelen en te bewaren. Het was een povere boetedoening
voor den bloedigen hoon. En toen bleek dat met alle romantische Indianenboeken
en met de even romantische als opzettelijke oude ‘ethnologie’, onze kennis van dat
groote roode ras vrij valsch was. De jongere ethnologen verrichtten beter werk en
dit boek van Lewis Spence is niet een der eerste, maar een der beste en pieteitvolste.
Het verzamelt niet alle, maar al de voornaamste mythen en legenden der N.
Amerikaansche Indianen. Het schikt die naar een logisch plan dat ons een ordelijk
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doorzicht verschaft in het wezen van den Indiaan, zijn primitief geloof, zijn zeden
en gebruiken. Een zeer interessante lange inleidende studie verwerkt de allerjongste
resultaten der wetenschappelijke nazoekingen omtrent land en volk sedert de
voorhistorische tijdperken. Het boek behoort tot Thieme's Mythen- en Legendenserie,
is dus prachtig. Vele fotos en veelkleurige reproducties naar schilderwerk van James
Jack en anderen.
DR. H.

P. Guilonard en G. Spit, chefs van technische diensten der K.N.L.M., De
weg door de lucht. Uitgeverij Scheltens en Giltay, Amsterdam.
De schrijvers stellen als beginsel dat de vliegmachien een nieuw vehikel is dat geen
enkel ander verdringen zal maar een eigen plaats inneemt als hypersnel vervoermiddel
over zeer groote afstanden. Om de grootsche ontwikkeling die het vliegwezen in de
moderne wereld wacht, te bespoedigen, moet de overtuiging populair worden dat
het vliegtuig veiligheid, comfort en snelheid biedt. De populariseering van dat besef
is het doel van dit mooie boek. Het eerste deel ervan is gewijd aan het vliefgtuig zelf,
zijn constructie, motoren, typen en de apparaten die bij de vlucht gebruikt worden.
Hierover wordt niet populariseerend, doch volstrekt wetenschappenlijk en uitvoerig
ingelicht. Het tweede deel is gewijd aan het probleem van het luchtverkeer met alle
bijkomende kwesties en factoren. Zeer vele prachtige fotos veraangenamen den reeds
zonder dat interessanten en leerrijken tekst. Prachtige uitgave in linnen band. Als
geschenkboek voortreffelijk.
C.A.J.v.d.B.
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F. Gregorovius, Rome in de Middeleeuwen 2 dln. vrij vertaald door P.
Kat, Uitgeverij W.J. Thielme, Zutphen.
Dit is niet de groote geleerde geschiedenis van Rome van Gregorovius, niet het
achtdeelige monumentale werk waaraan Gregorovius zeventien jaren lang gewerkt
heeft. Het is ook niet de later verschenen uitgave in twee deelen, bezorgd door Dr.
F. Schillemann. De vertaling die P. Kat laat verschijnen is niets meer dan een
bloemlezing uit het groote werk. De geschiedkundige bedoeling en waarde werd op
achtergrond geplaatst en wij krijgen een leesboek dat mede voor den ghemeynen
man is bestemd. In elk geval, zoo gretig als de specialisten naar Gregorovius' groot
werk grijpen, zoo gretig zullen ook oningewijden grijpen naar dit boeiende leesboek
dat in schoone fragmenten het leven van de groote stad gedurende tien eeuwen
beschrijft. Boeiend is het naast elkaar en dooreenwerken overheen zooveel honderden
jaren van de groote machten die toen de wereld beheerschten: het municipium, het
imperium en de ecclesia. Een roman van Rome. Overigens was ook Gregorovius een
niet te onderschatten letterkundige door reisverhaal, essay en drama. Het is een boek
van de firma Thieme, dus keurig verzorgd en rijk geillustreerd.

Sir Ernest Shackleton, Mijn Zuidpooltocht, vert. door A. Tervooren, met
87 illustraties. Uitgave van Scheltjens en Giltay.
Voor dit prachtig boek dat wij warm aanbevelen, geen beter aanbeveling dan dit
citaat uit het voorwoord door den ontdekkingsreiziger zelf: ‘Onzen opzet hebben we
niet ten uitvoer kunnen leggen, maar in de volgende bladzij doe ik het verhaal van
onze poging er toe en ik geloof dat, hoewel de mislukking van het eigenlijke doel
van den tocht moet worden erkend, er toch in dit boek hoofdstukken voorkomen van
groote avonturen, inspannende dagen, eenzame nachten, buitengewone ervaringen
en, bovenal, verhalen van onverschrokken vastberadenheid, verheven trouw en
edelmoedige zelfopoffering van mijn mannen, die, zelfs in deze dagen die getuigen
geweest zijn van opofferingen van naties en de wegcijfering van het eigen ik door
individuen, nog belangstelling zullen vinden bij hen die zich met vreugde afwenden
van de roode verschrikking van den oorlog en de inspanning der laatste 5 jaren.
Misschien zullen zij juist door hetgeen zij zelf meemaakten, met meer waardeering
het verhaal lezen van den Witten Oorlog in het Zuiden. De strijd, de ontgoochelingen,
de ontberingen van dit kleine groepje Britten, bijna twee jaren lang verborgen in de
uitgestrektheid van het Poolijs, waar zij onkundig van de crisis welke de wereld
doormaakte, trachtten de hen opgelegde taak ten uitvoer te brengen, vormen een
verhaal, dat eenig is in de geschiedenis van het Zuidpoolonderzoek.
D.W.

Wladislas St. Reymont: Lodz, het land van belofte, Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam.
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Lodz, een vertrouwde klank... wel eens gehoord in geografielessen... staat ook wel
eens in het dagblad. Maar wij hier weten niets van den tooverklank dien deze naam
bezit voor alle Poolsche en niet-poolsche, zegge Joodsche en Duitsche gelukzoekers.
Lodz, het land van belofte, de stad der fabrieken, der fortuinen gestapeld in enkele
jaren tijds. Lodz het altaar van Mammon wien alles geofferd wordt: geluk, vrede,
eerlijkheid en eer, fatsoen, familie, deugd, de vrijheid van den medemensch-arbeider,
zijn ledematen en zijn leven. Lodz, het land van de schrille en God-tergende
contrasten, van de fabelachtige fortuinen en de deerniswekkendste armoe, van den
zwendel, het bedrog, de omkooperij. Dat ontstellend moderne fabriekwezen, dat
rauw materialistisch verontmenschen van den mensch heeft Reymont, de nu overleden
Nobelprijs-winnaar, willen uitbeelden. Een bonte warreling van levens en hartstochten
draait hier zoo snel door elkaar als de raderen wier gedruisch de fabriekstad nacht
en dag doet rillen. Om te zijn wat het had kunnen worden, moest dit bewogen,
afgewisseld, flikkerend verhaal harmonischer rustig en geleidelijker verloopen. De
tendenz ligt er soms te dik op. Op zijn geheel toch een werk van een groot schrijver.
W.

P.G. Groenen, Beknopte bijbelsche archeologie, Kemink en Zoon, over
den dom te utrecht.
Wie ervaring heeft op onderwijsgebied weet dat de bijbelsche geschiedenis niet
voldoende duidelijk kan onderwezen worden zonder behulp van platen met historische
voorstel-
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lingen. Dit is de bestaandsreden van H.J. Van Lummel's bekende ‘Bijbelsche platen
tot recht begrip der bijbelsche geschiedenis’. Maar deze platen hebben op hun beurt
dan weer een verklaring noodig. En dat is de bestaansreden van P.G. Groenen's
‘Beknopte bijbelsche archeologie’. Intusschen is echter dit welverzorgde en rijk
geïllustreerde handboek, ook zonder Van Lummel's platen een uiterst leerrijk werk
dat ook ouderen dan middelbare-school-leerlingen zal interesseeren.
J.L.

Robert Louis Stevenson, Kidnapped, adapted and annotated by Dr. A.
Defroe, P. Noordhoff, Groningen.
‘Kidnapped’, de bekende historische romance met het vervolg ‘Catriona’, isniet het
beste werk van den beminnelijken Schot. Toch overdrijft de inleider niet als hij er
een plaats voor verzoekt naast Dickens' ‘Christmas' Ca-al’ en Swift's ‘Gullivers'
travels’. Voor schoolgebruik heeft Dr. Defroe het boek ingekort en al het Schotsch
in het Engelsch overgebracht. Zoo verklaard en toegelicht als het hier gegeven wordt
kan het mooie boek onzen studenten reeds vertrouwd worden vanaf hun eerste
schreden in de kennis der taal van Albion.

Das Buch der Natur, unter Mitwirkung von P. Erich Wasmann S.J. Dr.
J. Pohle, P. Rudolf Handmann, Dr. Ant. Weber. Verlag G.J. Manz,
Munchen Regensburg.
In de jaren zeventig vatte de priester-geleerde Lorinsen het plan van dit werk op, dat
hij in zeven boekdeelen wilde afwerken. Hij noemde het: ‘Das Buch der Natur’ die
Entwurf einer kosmologischen Theodicee. Hij wilde, zooals hij zelf schreef ‘die
Errungenschaften der Naturwissenschaften, die vielfach so schmählich zur
Bekämpfung des Christentums, ja alles dessen was Gott, und Religion heisst,
missbraucht werden, zu einer grossen und herrlichen Theodizee verwenden. Die
Natur ist ein Beweis der Existenz Gottes.’ De geleerde priester heeft zijn droom niet
kunnen verwezenlijken. Anderen hebben het na hem gedaan. De vier bovengenoemde
hoogleeraren hebben met dit meer dan 1000 blz. lange werk het eerste van de drie
deelen geleverd welke het hun taak is samen te stellen. Deze eerste bundel vormt
een geheel op zichzelf als zijnd een tractatenreeks onder titel ‘Allgemeine Gesetze
der Natur’. Het bevat, behalve een inleiding die op zichzelf een heel boek is, een
‘Astronomie’ een ‘Aardkunde en meteorologie’ en een ‘Scheikunde en physiek der
lichamen’. De uitbundigste lof is niet overdreven, niet alleen voor het opzet maar
tevens voor de uitwerking van dit encyclopedisch werk. De allerjongste
wetenschappelijke resultaten der wetenschap worden er in uiteengezet. Overvloedige
illustraties en bevallige voorstelling. Een prachtig wetenschappelijk eerste rangboek.
DR. V.M.
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Maya Tamminen: Finsche legenden en mythen, het volksepos Kalevala.
W.J. Thieme & Co 1928.
Finland is een der russische randstaten die ter gelegenheid der Sovjet-revolutie hun
zelfstandigheid verwierven. De beweging die in deze politieke vrijwording uitgemond
is, dateert al van het midden der eerste helft van de vorige eeuw. Van in den beginne
bepaald nationalistisch avant la lettre, was zij toch zuiver literair en kultureel. Haar
eerste uitdrukking kreeg zij van enkele talentvolle schrijvers die weer hun moedertaal
durfden te schrijven. Daarna kwamen anderen, ook geleerden, die met dwepende
pieteit alles opteekenden wat getuigde van den ouden volksaard en de oude kultuur.
Een schoolmeester, Lonnrot, schreef b.v. het Finsch nationale volksepos. Kalevala
op onder dictaat van oude authentieke runenzangers. De grootste brokken daarvan
krijgen wij hier vertaald (onmogelijk de 23.000 verzen in een boek te geven) en
onderling verbonden door het gedicht parafraseerend proza. Het eigenaardige van
dit ontzaglijk epos is dat het meer dan tien eeuwen lang ongeschreven is overgeleverd
door geslachten van runenzangers. Het heeft meer dan tien eeuwen meegegroeid met
het volk. Met de russische volkspoëzie behoort het wel tot de geniaalste die in de
talen der menschheid werden gesproken. Hier staan brokken poëzie, hier gloeit
fantasie zooals geen individueel dichter er geschreven heeft. Denk maar alleen aan
de ‘bezwering van het bloed’ om niets anders te noemen. Prachtige fotos en
reproducties van heerlijke schilderijen van Axel Gallen-Kallela. Dit werk is een
pronkstiuk in de prachtige serie der uitgeverij Thieme.
DR. H.
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[1928/12]
Leven van den Grafmaker
door Gerard Walschap.
Al wat er van Wannes Van Zaelen in zijnen jongen tijd te zeggen valt is dat het ne
plezante kadee was. Niet dat hij zooveel reden had om plezant te zijn, de Van Zaelen's
zijn altijd arme menschen geweest en altijd veel tegenslag gehad, maar Wannes was
nu eenmaal met een vroolijk bloed geboren. Hij moet dat van zijn moeder gehad
hebben, een groot struisch en vief vrouwmensch. Bel heette ze. En die Bel stond
eens op een namiddag een emmer water te putten in den steenput. Het water stond
laag, ze bukte zich diep en opeens duwt ze met haren knie een steen of zes, die al
eenigen tijd los lagen, uit den putrand. De steenen pardoef den put in en Bel op den
hoop toe er hij. Hoe rap dat een ongeluk toch kan gebeurd zijn. De oude Van Zaelen
was niet thuis en de zeven kinderen waren naar school. Als die thuis kwamen zochten
ze hun moeder. Ze moesten een boterham hebben. En hun moeder stak in den steenput.
De oudste vond ze daar. Alle zeven stonden ze rond den steenput te schreeuwen.
Drie waren nog zoo klein dat ze niet eens over den rand konden kijken maar de
tweede oudste hief ze een voor een eens op.
Hoe zijn kinderen, die vergeten alles gauw. Maar de oude Van Zaelen, een groote
goeiige vent met een fijn stemmeken, een brave jaknikker, die ging, toen hij
thuiskwam, te werk als een zot. Iedereen dacht dat hij van zijn verstand ging. 's
Anderendaags was dat over maar hij begon te suffen. Men zei dat dat wel zou slijten,
maar het sleet niet. Op 't laatst geraakte de man nog aan den drank. Het had er jaren
lang niet af gekund. Een wevenaar met zeven kinderen, wat denkt ge wel en in dien
tijd verdienden de menschen nog niets tegen de daghuren die ze nu overal winnen.
Maar een voor een bleven de kinderen uit de school na hun eerste communie en
hielpen en verdienden al wat mee. En toen begon de oude Van Zaelen te drinken.
Als hij door en door zat was, ging zijn tong los. Hij noemde zijn vrouw nooit. Die
waar ik nooit over spreek, zei hij dan. Ofwel: Die die mij ontnomen is. De Heer gaf,
Hij nam, zijn naam zij geprezen. Als hij het heel erg zitten had zeide hij: Die waarvan
dat geschreven staat: Beminde echtgenoot ween niet, vaarwel duur-
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bare kinderen! Dat stond op het doodsbeeldeken.
Toen was Wannes, de vierde, een flinke kerel van een achttien jaar, hij kende
zijnen stiel al, schrijnwerker, en hij zei dat hij genoeg verdiende om onzen pere te
laten drinken. Die sukkelaar mag dat hebben. Hij had kameraden van zijn jaren 's
zondags in de herberg, hij zong er liedjes voor en was 't plezier van den hoop. Maar
als hij hoorde dat pere ergens zat aan de tafel lag, ging hij er subiet naartoe, 't
gezelschap mocht zijn wat het wilde, hij bleef bij den ouden man en hij trakteerde
hem nog eens goed omdat het op geen koppel pinten aankwam, hij was nu toch zat.
Als de oude dan begon te broebelen, de losse zinnen die allemaal met ‘die’ begonnen
en zoo plechtig klonken in de herberg, ‘Die die mij ontnomen is’, kon Wannes
ingetogen worden met een waterglans over zijn oogen. Hij bezag het ander volk dat
daar zat en zei: Ons moeder is nu veertien jaar dood en als hij een pint of vijf zes op
heeft begint hij altijd daarvan. Dat zit wel in zijnen kop, man, die mensch moet veel
afgezien hebben. Dan werd hij zwijgzaam. Het gebeurde wel eens, hij had dan zelf
al een goed glas op, dat hij zich zat trakteerde en als Wannes zat was, was hij
schreeuwachtig. Hij nam vaders handen vast, peisde gij nog altijd op ons moeder?
vroeg hij en schoot in een schrei. De oude vermaande hem met den vinger. Die die
mij ontnomen is, de Heer gaf, Hij nam, zijn naam zij geprezen. Zoo gingen ze dan
naar huis, de zoon schreiend en de vader, die al veertien jaar niet meer lachte en niet
meer schreide, hem vermanend dat de naam des Heeren geprezen zij.
Een voor een trouwden de Van Zaelen's uit. Wannes wachtte er mee tot vader
dood was, hij maakte zijn doodskist. Dan zat hij daar met zijn jongste zuster, de
zevende. Die trouwde algauw en veranderde slaggelings. Zij begon tegen hem ruzie
te maken. Wannes ging uit vrijen en geraakte er niet eens voor uit de geburen. Hij
werd stapelzot van Marianneken, een klein mager meisje, maar bij lange niet leelijk.
Haar vader was knecht op een groote hoeve dichtbij en daar had Marianneken ook
haar werk. Ze was zeker twee koppen kleiner dan Wannes, een stil, serieus en bij de
hand ding.
Ze huurden een huizeken van den hoeveboer, tien stappen van 't oudershuis. Wat
een geluk, Wannes was er zot van. Toen zij al zichtbaar een kind verwachtte, ging
hij eens op de straat staan met Marianneken op den arm gelijk een kind. Het was een
zondag-namiddag, de geburen stonden tegen de gevels in den lommer te klappen.
Marianneken lachte, maar ze was kwaad en sloeg hem in zijn gezicht. Toe maar
kindeke lief, zei Wannes, ge moogt vader niet slagen, zijt eens schoon braaf. Wat
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daar toen gelachen is! Laat mij los, zot!
Ja zot, wat zou ze een tijdje later al niet gegeven hebben om de zottigheid te doen
duren, maar het was er ineens mee gedaan. De kleine werd geboren. Een dikzakske
van vijf kilo, zei Wannes, zoo op de hand gewogen. 't Kan gemakkelijk meer zijn,
ge moest hem eens zien. 't Werd een Lowieken, Marianneke's vader wilde dat zoo.
Anders moet ik geen peter zijn, zei hij, als hij niet mag heeten gelijk, ik. Tegen avond
was Wannes wat in den wind van 't drinken, maar hij deed toch goed het werk in
huis. Hij kookte voor Marianneken een eitje in den moor, hij ging naar de hoeve om
een liter melk, hij maalde den koffie al gereed tegen 's anderdaags en zong daar een
liedje bij.
Tot een uur of twee had Lowieken geschreeuwd en Marianneken had het drie
keeren de borst gegeven. Om zes ure sprong Wannes er uit en 't eerste was: in zijn
hemd naar de wieg kijken. Het kind lag stijf en koud en was dood. Zijn bloed stond
stil, hij pakte het kind vast, hij sloeg het op zijn rugsken, hij warmde de voetjes in
zijn handen, hij luisterde naar het asemke dat niet meer ging, hij legde het op zijn
buiksken op zijnen arm, hij hield het in het licht van het klein kamervensterken, toen
stak hij het op zijn twee handen omhoog en kreunde langgerekt ai gelijk een gekwetst
dier. Marianneken draaide zich om en opeens dacht hij aan haar. Hij zakte door zijn
knieën maar hield zich sterk, rukte met een hand de doekskes en windelkens en de
andere voddelkens af, hij stak het lijkje bijna naakt onder zijn hemd tegen zijn bloot
lijf en kroop weer in bed. Marianneken draaide zich weer om en fluisterde: blijf nog
wat liggen, hij slaapt nu zoo goed. Maar of Wannes ook bleef liggen en de knoppekens
van zijn hemd losdeed om warm te asemen op het kopke, een koud lijkje bleef het.
Toen haalde hij het halfnaakt te voorschijn hield het zoo in zijn handen en jammerde:
Marianneke, ziet es, da kind dat es versteven, wermt het toch, laat het zuigen. Hij
sprong uit het bed. zwijgt maar, jammerde Wannes en schoot zijn broek aan, ik zal
ne moor warm water opzetten. Hij deed dat, hij vloog barvoets in broek en hemd om
de wijsvrouw, hij stak het kind in een groote teil warm water, maar niets te doen.
Daar lag Maranneken te kermen en Wannes stond daar die groote man, tegen de
bedsponde. De wijsvrouw zat te vertellen waar dat nog allemaal voorgevallen was,
bij die en die. Ne getrouwde mensch komt toch wat tegen.
Wannes Van Zaelen maakte het doodskistje. Hij droeg het onder zijnen arm naar
de kerk, gelijk dat ginder de gewoonte is met pasgeboren kinderkens. Eenige kadeeën
uit de geburen gingen er achter met hun
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klak in hun hand. Hij ging naar huis, zijn kop stond zoo recht niet meer, het was ne
geheel andere Wannes.
't Jaar daarna had hij al een ander, 't geluk van Marianneken was te groot. De
wijsvrouw deed de kelderkamerdeur wat open en zei dat het een jongen was. Allee,
zei Wannes en lachte eens verlegen en blij. En toch zag hij het ander kindje nog in
zijn kistje liggen. Hij ging boven, glimlachte eens tegen Marianneken en zij tegen
hem. Weeral ne joeng zei Marianneken en Wannes, om toch zijn blijdschap te luchten,
pakte het polleken vast, het was precies een spinnekopken met die fijne vingertjes.
Gij moet het volhouden zulle joeng, gij moogt het niet afgeven. Zou zoo een kind al
iet zien? vroeg hij toen rap. Marianneken zei: ja, ja, da ziet toch wel iet. Dees kind
is nu toch bezonder vlug. En het was nog geen uur geboren.
't Jaar nadien kwam nummer drie, weer ne jongen. Wij koopen niks als jongens,
zei Wannes, wat hebde nu van een meiske? Niks als kosten. Marianneken zou gaarne
een meisje gehad hebben en 't jaar daarna, het vierde, was er een. Maar dat was maar
een martelaarken, het schreeuwde gedurig, het kreeg verschillende keeren de gaafkens
en den zesden keer bleef het er in. Marianneken was niet te troosten. Toen Wannes
zwijgend zijnen meter openvouwde om daar of omtrent de lengte te meten voor het
kistje, trok zij dien zoo ruw uit zijn handen dat hij in twee brak. Dat kostte toen een
halven frank, zoo ne meter. En Marianneken riep dat hij het kind niet zou wegdragen,
dat ze het niet zouden begraven. Zij zag niet dat Wannes vanaf dien morgen een
korten diepen rimpel tusschen zijn wenkbrauwen had die er nooit meer uitgegaan is.
Zij verweet hem dat hij daar zoo kon staan. Voor ons eerste hebt ge zoo geschreeuwd.
Allee toe, zei Wannes en mat. Zeventig centimeter was meer dan lang genoeg. Hij
droeg het kistje onder een witten handdoek naar de kerk met wat kadeeën achter
hem. Toch deed het hem dàt niet meer van vroeger.
Dan begon Marianneken zelf te sukkelen. Het was haar te veel dat ze iets deed,
van 't minste werk had ze 's avonds razende hoofdpijn en ze gaf alles over. Toch
kwam, als de tijd er weer was, een jaarke later, het vijfde, nondekeu, weer ne jongen!
En struisch! Hij had zich niets aangedragen van zijn moeders' ziekte. Dat was
Marianneke's geluk. Zij had maar gevreesd dat het er iets van zou gehouden hebben,
maar neen. Iedereen zei: wat een fel kind. Maar na zes weken sloeg het op
Marianneke's tanden. Ze huilde van de pijn, heele nachten sliep ze niet en de doktoor
kon er niets aan doen zoolang ze 't kind de borst gaf. En nu zat
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Wannes daar met drie kinderen en zoo'n vrouw. Op de hoeve kon ze niet meer gaan
werken en wat een verschil denkt ge niet dat dat gaf in 't huishouden, vijf frank per
week inkomen minder. Wannes moest wroeten om rond te komen. Daarbij hadden
de kinderen hunnen oppas niet meer en ze kregen alle drie de worm. Op veertien
dagen tijd was heel hun koppeken één vuile, bruine korst. Wannes sneed hun haarkens
af en toen waren ze niet meer aan te zien, uw hart draaide er van om. Hij schrobde
ze zelf alle dagen, den eenen na den anderen, met bruine zeep en een stijven borstel.
Ze huilden tot in de geburen. Hij streek er een zalf aan, die hij bij Mie de Lezer
haalde, maar alles moet toch zijn tijd hebben, ze hebben er alle drie over 't jaar mee
geloopen.
Nu was dat weer gedaan, nu kon het zesde komen. Een meiske, zei de wijsvrouw
door de spleet. Wannes antwoordde: nu heeft zij haar goesting. Ja Marianneken had
nu haar goesting, ze kuste het toch zoo hartelijk. Den zevenden dag was ze al op,
vief en taai. Maar toch kunt ge met die zaken niet te voorzichtig zijn. Den negenden
dag lag ze daar. De doktoor kwam, een oude brommer, hij speelde leelijk op. Kunde
gij uwen tijd niet uitdoen; nu ligde daar met nen pols die niets waard is! De plooi
tusschen Wannes' wenkbrauwen werd nog dieper. Ze is altijd veel te krewellig,
meneer den doktoor. En wat hebde gij aan uwen duim, Wannes, vroeg hij. Wannes
had een zwerende nagel maar de doktoor verschoot er geen klein beetje van. Ziede
gij dat niet, dat is 't fijt, joeng; kunde gij dat uitstaan van met zoo ne vinger te werken?
Wannes zei: 'k moet ekik wel. Hij draaide zich wat weg.
Hij moest hij wel. Marianneken te bed, de doktoor in huis en meteenen viel de
oudste ziek. Die kreeg op een omzien 40 en meer koorts en zijn kop werd zoo dik
dat ge zijn oorkens bijna niet meer zaagt staan. 's Anderendaags lag de tweede voor
't zelfde neven zijn broer, drie dagen later de derde. Marianneke jammerde: wat wilt
onze lieven Heer met ons? Hagel vlaagde tegen de ruiten, de blaffetuurkens
rammelden aan den muur, om vier ure was het al donker. Wannes zat zijn fijt te
baden en alhoewel het zoo zeer deed dat hij bijna van zijnzelven draaide, schreeu
wen kon hij niet. Maar in den rug zakte hij door.
De pastoor kwam de kinderkens overlezen. Die daar, zei Wannes, de middelste,
die zal er niet door komen, maar de pastoor lachte eens en sloeg hem op den schouder.
Seppen de grafmaker was van den achternoen gestorven, Wannes zoude gij onzen
grafmaker niet willen worden? Hoeveel had Seppen daarvoor? - Twee frank voor
een achturendienst, negenurendienst twee frank en half, half tien drij frank, tien uren
drij
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frank en half en zoo voort. Maar natuurlijk het over dood luiden was daarbij gerekend,
Seppen luidde de groote klok. Wannes vond dat het goed betaald was en Marianneken
van in haar bed bedankte meneer pastoor. Wannes zei: morgen een graf voor Seppen
en 't tweede da'k maak voor dien daar. Hij maakte met zijn hoofd een gebaar naar
den middenste van de drie, die lag daar bloedrood te hijgen met zijnen dobbelen kop.
Marianneken begon zachtekens te kermen. Kunde gij morgen al graven met dat fijt,
vroeg de pastoor. - Bij ja'k. En hij draaide zich wat weg.
Hij zei zoo rap bij ja'k omdat dat grafmakersgeld zoo te pas kwam. Het geluk wilde
mee, geen van de drie stierf, ook die middenste niet. Het jongste groeide goed,
Marianneken begon weer op te staan maar wel was ze al haar voorste tanden kwijt
op eenen na. Als ze sprak floot ze zachtjes bij elk woord en het was zoo vreemd, ze
zag er nog jong uit en dan die eene lange boventand. Voor de rest was ze goed. Als
het maar meewil dan heeft een mensch nog geluk. Zoo viel de tweede jongste eens
in een emmer water, hij stak er in met zijn beentjes omhoog. Het wilde lukken dat
Wannes daar juist langs den oven kwam om een kwajongen te plukken voor zijn
pijp, iets wat geen twee keeren in 't jaar gebeurde. Hij pakte 't ventje, legde hem op
zijn knie, 't gaf seffens wel twee liters water over en pakte naar zijnen asem. Die was
ook nippekens geschappeerd, maar daaraan ziet ge, zei Wannes, als 't iet of wat
meewil hebt ge al licht nog geluk. Hoe bedankte Marianneken onzen Lieven Heer
en den engel bewaarder. Want ge kunt ze toch niet aan uw rokken binden en ze steken
iets uit voor dat ge er aan denkt en hoe gauw is 't niet te laat.
Wannes was nu grafmaker. Hij groef zijn graven vroeg in den morgen, dan ging
hij naar huis koffie drinken, daarna was het tijd om overdood te luiden. In de kerk
hielp hij het lijk onder de baar schuiven, hij hielp ook de dragers het optillen. Bij het
graf stond hij achter de priesters in zijnen blooten kop en met zijn handen gevouwen
op de kruk van zijn spade. Als het een dienst van goei menschen was, gaf hij met de
schop wat aarde aan, gewijde aarde van 't kerkhof. Daarmee maakte de familie dan
een laatste kruisken op de kist. Daar op dat kerkhof is wat afgeschreid. Eens sprong
een jong meisje bij haar moeder in het graf. Wat een slag op die kist, het deksel
kraakte. Wannes trok ze er uit. Ga in de kerk wat lezen. da's veel beter. Hij liet ook
nooit de kadeeën naar de doodskoppen stampen die hij opgegraven had. Neen, die
nam hij in de oogholten vast, legde ze aan den zijkant en wierp er wat aarde over.
En zijn eerste
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werk als hij het graf toewierp, was die doodskoppen met zijn hand neerleggen op de
kist. Hij schopte ze niet zoo maar weg met de spade, neen dat nooit. Hij sprak er ook
niet tegen; dat was maar de grafmaker van Shakespeare die dat deed. Ginder zijn de
menschen serieuzer. Als Wannes gedaan had ging hij een pint drinken. Is 't gedaan,
Wannes? - Ja, die ligt weeral gerust, zei Wannes, die is van alles af. Zei men dat er
zoo fel geschreeuwd was op 't kerkhof dan antwoordde hij: ja dat gaat zoo. En als er
bijna niet geschreeuwd was dan zei Wannes dat de eene mensch de andere niet is.
Meer niet. Ginder klappen de menschen niet veel.
Zoo gingen de jaren, elk jaar kwam er een kindje. Het zevende was weer een meisje
maar het was of Marianneken geen meisjes mocht hebben. Ze was geen veertien
dagen uit het kinderbed van den achtsten, een jongen, toen stond ze eens aan de stoof.
Een kom water voor de koffie kookte, het meisje dat al wat liep hing aan haar rokken.
Marianneke wil de kom van 't vuur trekken om er het scheel op te zetten, ze laat de
kom schieten, ja hoe gebeurt een ongeluk. Een heele kom kokend water op het kindje
en zij zelf had haren eenen blok vol. Zalf van Mie de Lezer gehaald en den derden
dag ook den doktoor. Die bromde kwaad als hij het klein dutske zag dat al drie dagen
gehuild had. Men zag er geen oogskens meer in, het was niets dan een erbarmelijk
rood mondje tusschen groote waterblazen en wit vel dat afging. Ge moet mij komen
roepen als 't kind dood is, zei de dokter en meteen stierf het. Nu het kindje zweeg
huilde Marianneken. Wannes mat het, maakte het kistje, groef het grafken. Als alles
gedaan was ging hij geen pint drinken, hij stuurde zijn vier kinderen van het graf
naar de school en ging alleen naar huis. Hij had zoo wat hoogen rug.
Van den achtsten tot den twaalfden waren het waarachtig allemaal jongens. Wannes
had er nu negen, acht jongens en een meisje. Hij zei altijd: twaalf gehad, twee dood,
negen in 't leven met dat 't eerste ook gestorven is. Nooit zou hij gezegd hebben: drie
dood. Neen, dat eerste was iets aparts geweest, hij zag het nog altijd in het kistje
liggen.
Marianneken was in de lee maar nen arm dik meer en dan met dien tandeloozen
mond. Maar ze was nog vief tusschen die kudde van negen; hier nen boterham, daar
een klets, ze kon er weg mee. Zoo groeiden ze op. Als de oudste zijn eerste communie
gedaan had mocht hij al mee gaan de huur betalen op de hoeve. Hij kreeg dan ook
een borrel en bij 't vertrek een halven frank. Hij bleef thuis uit de school en Wannes
meende er wat hulp van te hebben aan de schaafbank, het was vandoen. Negen
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kleine kinderen, wat denkt ge wel. Maar natuurlijk, dat vent zat nog vol kinderagie.
Als hij dertien jaar was sprak hij van naar den travó te gaan, hij leerde den stiel niet.
Marianneken zat patatten te schillen, Wannes hoorde het af van op de kelderkamer.
Of ze peinsden dat hij dien arme menschenstiel ging leeren, op den travó, daar wordt
geld verdiend. Hij noemde zijn vader pere en deed er een vloek bij. Marianneken
wist al dat er aan dien rekel niets te zeggen viel, maar Wannes deed de deur open en
sloeg hem van weerskanten zoo krikkel rond zijn ooren dat de stoel mee kwikkelde.
Gij groote jan, 'k zal ekik u leeren treffelijk spreken, verstade dat. Marianneken begon
te schreeuwen. Het was nu al veertien dagen dat hij zaagde over dien travó en ze zag
hem nog liever onder haar oogen morsdood vallen dan hem naar den travó laten te
gaan met al dat krapul en daarbij gisteren was er nog een kapotgereden door den
expres van Brussel. De leelijke deugniet, tegen haar was hij altijd bezig. Gisteren
had hij zich willen verzuipen als zij niet zorgde dat hij naar den travó mocht. 'k Zal
ekik u leeren verzuipen, zei Wannes en gaf hem nog eenige peezen.
In 't werkhuis was met hem niets aan te vangen, hij deed geen slag. Wannes was
geen mensch om zich kwaad te maken maar nu en dan moest hij wel. Leelijke luierik
dat ge daar staat, raap dien kepernagel op. Hij deed het, wierp den nagel van zoo
verre naar de schaafbank dat hij er weer af sprong. De schelm lachte en begon te
fluiten. Hij raapte den nagel op, ging weer op afstand staan en mikte. En zoo vier
keeren achtereen. Toen schoot mij die Wannes in zoo'n fransche koleire dat hij den
slungel met nen zwaai op zijn knie legde, zijn broek afdeed en met den winkelhaak
zoo onbarmhartig op zijn bloote billen batterde dat Marianneken en de geburen op
het gehuil kwamen afgeloopen. Die Wannes, er was geen houden meer aan. Hij liep
er mee de keuken in waar de anderen na de school zaten koffie te drinken, daar sloeg
hij hem nog eens rond zijn ooren en vroeg dan of er gedomme nog nen andere bij
was die van zijnen jan zocht te maken; waar zijn ze, allee waar zijn ze nu dat ik ze
onder handen neem. Ik wil eens ne keer zien wie dat hier meester is. Werken zulde,
allemaal, en braaf zijn!
's Avonds was de oudste weg en Marianneken mocht hem niet gaan zoeken. De
kinderen waren van puren angst vroeg slapen gegaan, 's nachts werden ze wakker
van een ruzie. Moeder schreeuwde: hij buiten dan ik ook, ik gaan ons Lowieken
zoeken. Laat mij los, schreeuwde ze, beul! Toen liep ze buiten en Wannes haar na.
Samen gingen zij den oudste zoeken. Zij zochten heel den beekkant af. Marianneken
riep maar in den
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nacht: Lowieke!
Ze vonden hem niet. 's Anderendaags werden de drie grootsten uitgestuurd en
Marianneke doolde radeloos door het dorp en de velden. Ten slotte veronderstelden
ze dat hij naar de Schelde geloopen was. Die spoelt al haar water naar de zee. De
moeder zag in haren droom Lowieke's lijk op de groote schrikkelijke zee drijven.
Een week later om zeven ure 's avonds kwam er een van den travó binnen, een
kereltje van zestien jaar. Ik weet, zei hij, waar ullie Lowie is. En ik wil het niet weten,
zei Wannes, buiten, gij! Nu Lowie nog leefde was hij weer kwaad. Maar Marianneken
liep weenend den jongen na. Zij gaf hem vijf centen voor een pint en toen zij weer
binnen kwam wist zij het. 's Anderendaags ging zij hem halen naar Brussel in een
bakkerij waar zijn kameraad leergast was. Zij ging met hem een pakske Michellekens
koopen en een breeden zwarten elastieken broeksband waar hij al lang van klapte.
Hij vertelde wat grappen ze allemaal uitstaken in de bakkerij en Marianneken vond
alles toch zoo komiek en plezant en als ze heel hard lachte begon ze te weenen. Dat
was van de zenuwé, zei ze, daar wist ze tegenwoordig nogal veel van. Maar als ze
in het dorp kwamen vroeg ze hem toch iets te zeggen tegen vader. Ze deed of ze moe
was. Geef mij nen arm, Lowie. Ze hield ook zijn hand vast, nu kon hij niet gaan
loopen.
Hij stond tegen de deur en zei: Dag vader. Wannes zat daar, Wannes zei: dag
joeng. Wannes snoot zijn neus en als hij dat deed duwde hij altijd eens in zijn oogen
met zijnen rooden zakdoek. Marianneken sneed hem vijf groote boterhammen. Nog
binnen de week ging hij naar den travó werken met een kruikske en zijn pakske in
een nieuwen lap toile cirée.
Bijna alle jaren was er nu een versche die ook uit werken ging. Geen die iets voelde
voor de schrijnwerkerij maar ze moesten voor hun goesting niet strijden. De oudste
had de baan klaar gemaakt, desnoods zouden ze ook gaan loopen, maar het was niet
vandoen. Wannes was nog stiller geworden en Marianneken was een bevend
slavinneken tusschen al die groote leubbes. Zij was bang dat er haar nog een ontging.
Van hun loon gaven ze nog niet de helft af, dat leerden ze zoo van de anderen. Daarbij
was er altijd een die bij den troep was en een soldaat kost ook geld. Met zoovele
broodwinners moest Marianneken nog goed zien hoe ze rondkwam en Wannes moest
hard blijven werken. Ja, ja, ge denkt dan al: als de kinderen eens zullen groot zijn,
en waren ze nu nog maar allemaal klein.
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Hun eenig meisje, Tinneken, dat van kleinsaf altijd zoo goed meegewild had, dat
kreeg op zijn vijftiende jaar nen nek vol zweren, van die groote steenzweren die
gaten maken waar ge heel uwen duim kunt insteken. Meteen hield de groei op. Met
elken zweer mee groeiden op armen en beenen telkens harde builen die weer
weggingen met den zweer en weer met den volgenden terugkwamen. En zooveel
compassie als Marianneken met haar Jobskindeken had, zij moest van walg haar
gezicht wegdraaien, zij klappertandde van verteedering en afgrijzen. Er groeide niets
meer aan Tinneken, ook haar verstand niet, zij bleef een meiske van vijftien jaar. Ze
maakte ruzie tegen geburenkinderen van zes en zeven jaar, ze speelde met marbollen
en kwam naar huis weenen als ze verloor. Als de pastoor kwam riep ze ‘moeder’ van
op de kelderkamer en zei dan stillekens: vraag eens een schoon beeldeken voor mij
aan Mr. Pastoor, en dat deed Marianneken dan. Zoo werd ze twintig en vijf en twintig
jaar en bleef een klein dingsken met een gezichtje van vijftien jaar en een dun
platte-vogel-nekske met putten in en altijd ievers een rijpende steenzweer. Haar
borstje viel in en de schouderkens kwamen naar voren. De jongens bleven haar als
een kindje behandelen, ze brachten haar van Mechelen zakjes marbollen, bikkels en
een huppelkoord mee.
Ja die verdienden geld al zag er Marianneken niet veel van. Acht groote vroolijke
kerels die aaneenhingen als een tros druiven en voor mekaar vochten dat het klonk.
Ze gingen samen naar vreemde kermissen en speelden er baas, niemand dierf ze aan.
Ze haakten eens van een root huizen op nen nacht al de blaffeturen af en gingen ze
tien minuten ver in het veld neerleggen. Die hebben wat uitgestoken, die mannen
van Wannes Van Zaelen. Nu zoo genomen ne geleerde die zijnen stiel maakt van
boeken te schrijven, die zou ne geheelen boek kunnen volschrijven met 't geen die
mannen uitgestoken hebben. Ja, dat is echt.
En Wannes was daar vreemd aan en liet gedoen. Marianneken was er van
overrompeld. Gerust waren ze maar 's zondags namiddags als de jongens in 't dorp
waren en nog niet zat. Want in de week op 't werk kont ge altijd verwachten dat er
een verongelukte en zondags tegen den avond was er gevaar van vechten en zoo.
Maar dan 's zondags namiddags gingen Wannes en Marianneken eens wandelen tot
aan de beek, het veld in. Zoo breed als de weg was gingen ze van elkaar verwijderd,
ze keken ieder naar zijn kant over 't veld en zeiden bijna niets. Den boer heeft hier
schoon patatten staan. Voor die klaveren zou het eens goed moeten regenen. En 's
avonds zaten ze dan alle twee bij de stoof als Tinneken
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slapen was. Dan zeiden ze heelemaal niets, zoo ne glorieuzen avond lang zwegen ze
en zoo voelden ze dat ze gelukkig waren met elkaar. Al de armoe, de zorg, het verdriet,
de onrust, het werk hadden hen zoo murw gemaakt en vol goedhartigheid voor
elkander dat ze niet meer vandoen hadden nog een enkel woord te spreken. Kaffee,
zei Wannes aan de koffietafel en aan dat woord alleen kont ge gewaar worden hoe
het vol vrede en goed verstaan was. Wat hadden ze op de wereld dan de een den
ander.
Wannes ging wat gebogen en met zijn oogen twee meters voor hem uit op den
grond. Maar dat was geen pijnlijke houding meer, het was niets dan barmhartigheid.
Zoo stond hij voor de plek waar een graf zou komen, zoo keek hij in het graf als 't
gemaakt was, zoo keek hij op de kist als ze er in lag, zoo hoorde hij het geschreeuw
aan of het komedie of oprecht was, zoo hoorde hij het gebed van den priester dat hij
zoo goed kende. Honderden menschen en hun doode kinderkens mat hij, maakte hun
doodskist en hun graf.
Natuurlijk naar gelang hun tijd kwam waren de jongens straf aan 't verkeeren en
op ne keer zei Marianneken: onze Lowie, onze Jef en onze Soo gaan alle drij te gelijk
trouwen den zaterdag vóór bamiskermis. Drij ineens, zei Wannes, waar halen ze al
dat vrouwvolk? Maar natuurlijk daarmee was Wannes mis want het was toch voor
ieder maar een. Het waren drie meisjes van de kanten van Hombeeck bij Mechelen
en daar gingen de jongens ook wonen, dichter bij hun werk.
Op drie jaar tijds trouwden de vijf andere, ze gingen hier en daar in het dorp wonen,
ze kochten kinderen en het een stierf en het andere bleef leven zooals dat gaat. Die
stierven, Wannes mat ze, maakte hun kistje en hun grafken, gelaten en barmhartig.
Met Marianneken en Tinneken bleef hij nu achter. Hij was al zeven en zestig jaar,
al acht-en-dertig jaar grafmaker, en moest nog zoo hard werken als altijd.
Toen kwam die verdoemde oorlog waar de helft van ons mansvolk voor
opgetrokken is. En dat er toch zoo veel voorgoed van weggebleven zijn, vaders van
groote huishoudens en zoo! Maar wie wist er iets van toen het begon, wie wist wat
oorlog eigenlijk is en dat het zoo lang kon duren. En nu, alleman was razend op den
Duitsch en ze trokken met plezier op. Zes jongens van Wannes Van Zaelen moesten
binnen, de vijf die in 't dorp woonden en een van de drie van Hombeeck. Ze kwamen
vader en moeder nog goeden dag zeggen. Wat heeft dat Marianneken toen
geschreeuwd. Wannes zei niet veel, gebogen als hij daar stond. Zijt maar voorzichtig,
zei Wannes, ze hebben u rap genoeg liggen. Maar
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hij was toch ook fel voor 't Bels in dien tijd en als hij ze zoo alle vijf in hunnen
soldatentenue zag optrekken, vijf boomen van jongens, was hij een beetje fier. De
vierde, onzen Dikken, kon zijn frakske niet meer toe krijgen. Zij keken ze na en 't
laatste dat Marianneken van haar jongens hoorde was dat de Dikke van verre riep
tegen den pastoor: Meneer Pastoor, we gaan den Duitsch op zijn bakkes slagen! Ze
meenden zeker dat ze 't met hun zessen gingen aflappen gelijk op de kermissen. Maar
wie had toen gepeinsd van dien oorlog dat het hier zoo leelijk ging doen.
Den Duitsch was hier en den Duitsch was daar, en hij kon over Luik niet en hij
kreeg klop van den Engelschman, maar opeens stond den Duitsch daar en dorp na
dorp sloeg waanzinnig op de vlucht. De vrouwen van Wannes Van Zaelen's jongens
vluchtten met hun familie mee en Wannes zei tegen Tinneken: Loop maar mee, kind,
we komen morgen ook. Tinneken kroop bij haar schoonzuster op een kar en tegen
avond was er zoo goed als niemand meer te zien in 't dorp. Wannes en Marianneken
bleven uit schrik voor de zeppelins in den donker zitten en daar kwamen ze overeen,
als ze dan toch moesten sterven konden ze dat even goed hier thuis doen.
's Anderendaags kont ge al niet meer op de straat komen van 't eeuwig schieten
en de forten waren ook al volop bezig. Veel kelder was er aan hun huis niet en
Marianneken wist nogal van de jicht, zoo kropen ze maar op den kleinen schelf en
maakten een gat in 't hooi. Daarin lagen ze nu neven mekaar, van God en mensch
verlaten onder dat schrikkelijk geschut. Nu en dan, als er wat poos was, klefferde
Wannes naar beneden om wat eten te halen. En het duurde maar. Een hevig gevecht
werd het niet maar ze schoten van weerskanten toch maar raak. Den zesden dag
begon Marianneken zachtekens te kermen. Och Wannes, ik geloof da'k zal sterven.
Wat gade gij toch met mij doen? - Peisde gij van te sterven, vroeg Wannes, als ge 't
nog nen dag of twee kont uithouden, dat moet hier toch 't een of 't ander worden en
dan zal hier seffens geestelijkheid zijn. Als ik een tas warme koffie had, zei
Marianneken, daar zou ik al van bekomen. Da kunde gij hebben zei Wannes en ging
beneden en geneerde zich voor niets meer, stak de stoof aan en schonk koffie op.
Maar toen hij met zijnen koffie op de schelf kwam lag Marianneken al dood in het
hooi.
Wannes droeg het lijk op zijnen arm de ladder af, ze woog bijna niets. Hij legde
het op het bed en ging buiten. Het was al goed donker. Halte-la! ne sprong en ze
hadden Wannes vast: een Belze soldaat die op zijn hurken achter den oven gezeten
had. Een beetje verder in een
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gracht lag de kompanie. Wannes legde zijn geval uit en de soldaat zei van ze maar
gauw te begraven, hier ieverans achter het huis, anders werd ze vandaag of morgen
nog kapotgeschoten en zoude da misschien liever hebben. Allee haalt ze, zei hij, ik
zal helpen. Maar zoo ging het er niet. In gewijde grond, zei Wannes. Er werd nen
officier bij geroepen en die schold Wannes eerst uit omdat hij niet gevlucht was en
beloofde dan twee soldaten mee te geven die het lijk zouden dragen.
Wannes Van Zaelen die honderden menschen gekist heeft, had geen doodskist
voor zijn vrouw en het moest rap gaan. Toen nam hij een oude kiekenren die daar al
lang lag om eens opgestookt te worden en daar legde hij Marianneken zachtekens
in. De twee soldaten pakten ze op. Allee, zei de eerste, zijn we weg. En weg waren
ze. Wannes achter hen met zijn schup op den schouder en zijn rozenhoedje in hand.
Zet hier maar neer en wel bedankt, zei Wannes. De soldaten gingen. Rustig groef hij
het graf, maar was toch gauwer moe dan anders en dan zette hij zich op zijn kniëen
en bad bij Marianneken. Hij moest er de kiekenren toch wat hard laten invallen, ze
was moeilijk te houden zoo voor één man alleen. Dan dekte Wannes het graf toe,
ging naar huis en wist niet meer wat gevaar dat er nog bestond van dien oorlog.
Hij stak weer de stoof aan, warmde de koffie op en dronk wat, maar om te eten
had hij geen goesting. Hij begon te peinzen waar zijn kinderen allemaal zaten en dat
Marianneken nog de gelukkigste was. Ze schoten nog van alle kanten, maar hij trok
er zich niets meer van aan. Den derden dag van in den morgen voelde hij zich precies
wat zat en met koffie ging het niet over. Hij dacht altijd te moeten overgeven en dan
was het ten slotte maar wat hoesten, maar toen het naar den avond ging kwam die
walg en klem almaar dikwijler naar zijn keel gerezen en hij had de stoof al toe gezet,
maar het werd in de kamer maar benauwder en hij had zoo graag een mensch gezien.
Maar in de gracht, ging hij nu peinzen, daar lagen de Belzen. Hij ging buiten, het
was koel en toch werd hij nog zatter in plaats van te bekomen. Hij waggelde naar de
gracht toe en het was zooveel als hij nog kon. Hij zakte door zijn knieën en zette zich
neer, zijn oogen begonnen te twijfelen. Psst zei hij stillekens, Psst, zeg, ik ben niks
goed, joeng. Maar de Belzen hadden dien gracht al twee dagen verlaten en niemand
pakte naar Wannes als hij op zijn zij viel en stierf.
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Charles Dickens
door M.E. Belpaire.
V.
Dickens' poëzie en natuurgevoel.
Een dichter die verzen schrijft is Dickens, naar ik weet, nooit geweest, maar over de
wereld heeft hij een bron van poëzie laten opborrelen die, zoo lang er menschen zijn,
hen troosten zal en opbeuren.
Deze milde bron vloeit vooral in de Kerstsprookjes, tintelende kleinooden van
poëzie; de lijvige romans, de dicht ineengegroeide levensverhalen zijn er echter niet
van ontbloot. Wij zullen ons hier bij de Kerstsprookjes bepalen.
A Christmas Carol in Prose opent de rij. De held is de rijke vrek Scrooge, die aan
zijn leven van hardheid, verslaving aan het geld, verstokte ikzucht moet onttrokken
worden. Daarom worden hem drie Geesten gezonden, die van Kerstmis in het
Verleden, van Kerstmis in het Heden en van Kerstmis in de Toekomst. Doch deze
hemelsche gezanten worden voorafgegaan door een akelig spook: de geest van
Marley, den vroegeren vennoot in de firma Scrooge and Marley.
Een meesterstukje op zich zelf is reeds de aanvang van het verhaal:
‘Om te beginnen, Marley was dood. Daar kan geen twijfel over zijn. Zijn
begrafenisakt werd onderteekend door den clergyman, den klerk, den lijkbidder, den
hoofd-rouwdrager. Ook Scrooge onderteekende hem. En wanneer Scrooge zijn naam
ergens onder zette dan kan men dat voor klinkende munt aanvaarden.’
Daar is iets positiefs in dat begin, gelijk de zakenmannen wie het aangaat - mannen
van goud en soliede bezittingen, zonder spel van fantazie, en - gelijk altijd bij Dickens
- zal het hier de antithese zijn tusschen het stom-stoffelijke van het materieele goed
en het hoog- geestelijke van deugd en zielekracht. Is dat niet het essentieele van alle
poëzie - zoowel als van allen godsdienst? Met zijn onweerstaanbaar optimisme,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

919
zal Dickens - want hij is inderdaad de Geest van Kerstmis verleden, huidig en
toekomstig - die beursmannen trachten op te voeren op de vleugelen van fantazie en
ideaal en ze laten waren in een reiner atmosfeer waar zij de liefde zullen ontmoeten.
Niet Marley och arme! Die is wel wezenlijk dood. Morsdood. Zoo dood als een
pier - of als een deurnagel, zooals de Engelsche spreekwijze luidt. Dickens vindt in
de spreuk aanleiding tot zijn gewoon onvertaalbare causticiteit. - onverbiddelijk
dood, zou men mogen zeggen. En toch zal Marley binnen enkele oogenblikken,
oprijzen voor de verschrikte oogen van zijn vroegeren vennoot. Scrooge hoopt zich
zelf wijs te maken dat hij droomt, door een nachtmerrie bezeten is. Het kon best aan
een slechte spijsvertering liggen. ‘Gij kunt,’ zegt hij tot Marley's schim, ‘een brok
slecht verteerd roastbeef zijn, een klad mostaard, een kruimel kaas, een stuk ongare
aardappel.’
Daarop rammelt Marley dreigend met de lange ketting die van zijn lenden hangt,
en die gevormd is door brandkastjes, sleutels, grendels, hangsloten, grootboeken,
zware beurzen van alle formaat. Van eigen maaksel is deze ketting. ‘Ik heb ze in
mijn leven gesmeed,’ zegt het Spook tot Scrooge. ‘Ik vervaardigde ze, schakel na
schakel, yard aan yard; ik heb ze mij uit vrijen wil aangegordeld.’
Een gevangene in de daden zijns levens is de ongelukkige. Nu komt hij den andere
verwittigen; want ook hij draagt de keten die hem boeit en zal blijven boeien. - Kan
de leer van de verderfelijkheid van de gevangenschap in het aardsche forsiger worden
uitgedrukt? - Toen Marley stierf waren zij van eender gewicht, en dat is zeven jaar
geleden.
‘Waarom komen geesten op aarde terug?’ vraagt Scrooge. ‘En waarom verschijnen
zij mij?’
‘Van iederen mensch wordt geëischt,’ antwoordt het Spook, ‘dat de geest die in
hem is verwijlt onder zijn medemenschen. Heeft hij het in 't leven niet gedaan, dan
moet het na zijn dood geschieden.’
Groote leer van broederlijkheid en onderlinge liefde, door den genialen schrijver
onvermoeid verkondigd.
De drie Kerstgeesten zullen zorgen voor Scrooge's opvoeding en bekeering nog
in dit tijdig leven. De eerste, die van Kerstmis in 't verleden, is een kind, maar zoo
ongemeen sterk dat hij den gierigaard als een pluimken opneemt en zonder moeite
door de lucht draagt, naar al de vroegere plaatsen waar zijn onschuldige kindsheid
verliep. - Daags te voren heeft de nu in 't kwaad verharde de knapen verjaagd die
voor zijn gesloten deur Kerstliedjes kwamen deunen. Aan weldadige heeren
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die met een lijst rondgingen om den armen een goed eetmaal met Kerstmis te
bezorgen, had hij gevraagd ‘of er geen work-houses meer waren, geen
gevangenissen?’ Zijn neef Fred, die hem ‘vroolijke Kerstmis!’ kwam wenschen, en
te zijnent uitnoodigen, had hij uitgelachen, en zijn uitgehongerden klerk, Bob Cratchit,
had hij slechts tegen dank en morrend, een vrijen dag verleend. - Nu zal de Geest,
door de sluis der herinnering aan vroeger weelde en wee te openen, zijn oogen doen
opengaan voor zijn wreede verstoktheid.
Vooraleer hem op te tillen, legt de Geest zijne hand op Scrooge's hart. ‘Laat mijne
hand maar daarop rusten,’ zegt hij, ‘en gij zult hooggehouden worden.’ - Op al de
kwalen van 't lijdende menschdom heeft Dickens eene linderende hand trachten te
leggen, en troostwoorden fluisterde hij in menig oor. Niet het minst, doordat de sterke
vleugels van vroomheid en poëzie bezieling gaven aan zijn woord.
Zoo gaat de tocht van Scrooge in de armen van den Geest. Beurtelings ziet hij
zichzelf, als eenzaam kind, op kostschool alleen achtergelaten, in de Kerstvacantie,
terwijl zijn makkers naar een vroolijk tehuis terug togen. Hij verdiepte zich dan in
de lezing der Arabische vertellingen: Ali Baba in het Roovershol. Of in Robinson
Crusoe, met zijn neger en papegaai. Maar wie kwam hem plots omhelzen en
weghalen? Zijn zusterke, little Fan. Klein en tenger was zij. ‘Maar zij had een groot
hart!’ 't Zijn de woorden van den Geest. ‘Dat had zij inderdaad,’ antwoordt Scrooge,
met overtuiging, niet wetend dat hij zijn eigen veroordeeling uitspreekt. Want hij
heeft later met haar afgebroken.
‘Wat scheelt er U?’ vraagt de Geest, terwijl hij daar voor 't eenzaam knaapje
mijmerend staat.
‘Niets... niets...’ antwoordt de vrek. ‘Gisteren stond een knaap voor mijn deur te
zingen, Een kerstliedje was het. 'k Heb spijt dat ik hem niets gaf. Dat is alles.’
Ook Scrooge's vroegere verloofde wordt hem door den Geest van 't verleden
getoond. Eens dweepte hij met haar, ‘maar,’ zegt zij treurig, ‘nu heeft een andere
afgod mijn plaats ingenomen.’
‘Welke afgod?’ vraagt Scrooge.
‘Het goud.’
Wortel van alle kwaad, zoowel in het werk van Dickens als in de leering van 't
Evangelie. Het meisje verloor have en goed; daar tegen was Scrooge's liefde niet
bestand geweest.
De Geest van 't verleden was een krachtig kind; het Spook van 't heden daarentegen
is een jolige reus. Ook deze pakt Scrooge op, om
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hem verre, verre weg te dragen, boven daken en torens; in zijne hand draagt hij een
brandende toorts, en onderwege sprenkelt hij daarmee wierook op al de feestmalen
die men aan 't bereiden is voor Kerstmis.
‘Heeft uw toorts een specialen smaak?’ vraagt hem Scrooge.
‘Ja, de mijne.’
‘En wordt die verleend aan alle maaltijden vandaag?’
‘Aan alle die met een goed hart worden bereid. Aan de armste vooral.’
‘Waarom aan de armste vooral?’
‘Omdat deze het 't meest van noode hebben.’
Brandende toorts der menschenliefde hoevele haarden hebt gij door Dickens' hand
mild besproeid!
Hoe Scrooge onder de leiding van den reus het schamel huisje van Bob Cratchit
onzichtbaar binnentreedt, hebben wij reeds gezien. Tiny Tim zit stil nevens zijn
vader.
‘Spook,’ zei Scrooge met eene bij hem gansch ongewone bezorgdheid, ‘zeg mij
of Tiny Tim in leven blijven zal.’
‘Een ledig stoeltje zie ik in den hoek, daar, bij den nederigen haard,’ sprak de
Geest, ‘en een ongebruikt krukske hangt er als een schat bewaard. Worden die
schimmen door de Toekomst niet verdreven, dan moet het kind sterven.’
‘Neen, o neen, goede Geest, “smeekte Scrooge.” Zeg dat het leven zal!’
En dan voegt de Geest hem de woorden toe die hij zelf had gesproken, toen de
weldadige heeren hem een aalmoes vroegen: ‘Wil hij sterven, dat hij dan sterve; dat
maakt een ellendeling min in de wereld.’ ‘Wie weet of gij niet van minder waarde
zijt dan millioenen zulker arme menschenkinderen?’ houdt de Geest hem bestraffend
voor. ‘Of in 't aanschijn des Hemels gij niet minder geschikt schijnt voor het leven?
O God! Een insekt op een blad dat durft uitspraak te doen over wie er leven mag en
wie niet’.
Wat kan de rijkaard ten antwoord geven, tenzij beschaamd het hoofd te laten
zinken?
Plots schalt een gulle lach - de echte Dickenslach. 't Is Scrooge's neef die het
uitproest.
‘Ha ha ha!’ lachte Scrooge's neef. ‘Ha ha ha!’
‘Is er onder uw kennissen iemand gezegend met een guller, hartelijker lach dan
Scrooge's neef, dan vraag ik eenvoudig om een onderhoud. Ik zal het op prijs stellen.
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“Hij zeide dat Kerstmis onzin was!” riep Scrooge's neef uit. “En hij meende het
waarlijk.”
“Des te grooter schande voor hem, Fred!” zei Scrooge's nicht, verontwaardigd.
Spreek me van vrouwen! Die nemen alles ernstig op. Die meenen het altijd.’
Fred en zijn vrouwtje zijn een jong-gehuwd paar, met alle reden om de toekomst
rooskleurig in te zien. Wij zijn vroeger nog in hun gezelschap geweest, en hebben
Mrs. Fred bij 't vuur zien zitten, met een bankske onder de voeten, terwijl 't gezelschap
rond haar aan 't rumoeren was. Onder die rumoerigen bevinden zich twee zusters
van Mrs. Fred. Eene van hen is mollig rond en zeer appetijtelijk. Dat is ook 't gedacht
van zekeren Topper, die er gedurig achter zit. Want men is blindeman aan 't spelen,
en hij is blindeman. - Al die groote menschen joelen als kinderen. ‘Het doet deugd
weer kind te zijn,’ vindt Dickens, ‘en wanneer zou het beter te pas komen dan op
Kersttijd, als wanneer de machtige Stichter van dit feest zelf een weerloos kindje
is?’
Overal weet Topper de poezele zuster te ontdekken. ‘Rechtuit gezegd, hij deed
het op eene wijze die een hoon was voor het menschelijk verstand. Hij wist altijd
waar de poezele zuster stond en zocht niemand anders te vangen. Zij riep dat het niet
pluis was - en dat was het zeker niet. Maar wanneer hij ze wezenlijk gevangen had
- hoe vlug ze ook voorbij ruischte in haar zijden rokken - wanneer hij ze voor goed
vast hield, in een hoekje, toen werd zijne handelwijze effenaf schandalig. Want hij
gebaarde ze niet te herkennen; hij vond het noodig haar kapsel aan te raken; een ring,
dien zij aan den vinger droeg, te drukken; de ketting aan haren hals. 't Was gemeen,
echt gemeen! Ongetwijfeld kreeg hij haar meening desaangaande te hooren, wanneer
zij later zoo vertrouwelijk aan 't praten waren, achter de gordijn, terwijl een andere
blindeman aan den gang was.’
't Is of men 't jolijt mede geniet. Dickens was niet enkel een beschrijver van zulke
vroolijkheden; niemand wist zooals hij een heel gezelschap in vuur te brengen. Zijn
thuis schalde van den lach van vrienden en kinderen.
Nu wordt er pand gespeeld en er worden raadsels opgegeven. Met enkel ‘ja’ of
‘neen’ mag Scrooge's neef antwoorden op de vragen waarmede hij, te allen kante,
bestormd wordt. Op wat denkt hij? ‘Op een dier?’ - Ja. Geleidelijk komt men dichter
en dichter. Een dier is het, ‘een levend dier; niet erg aantrekkelijk; een wild dier; een
dier dat grolt, en soms zelfs buldert; en soms ook spreekt, en in Londen
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leeft, en door de straten gaat; maar niet ten toon wordt gesteld; en ook niet aan een
touwke wordt rondgeleid; tot een dierengezelschap hoort het niet; op geen markt
wordt het geslacht; een paard is het niet; noch een ezel; noch een koe; noch een stier;
noch een tijger; noch een verken; noch een kat; noch een beer. Door iedere versche
vraag wordt de neef zoo onweerstaanbaar gekittelsd dat hij het uitproesten moet en
opspringt van de sofa om op den grond te stampen.’
Natuurlijk is dat fantastisch beest geen ander dan de bietebauw: Scrooge; maar 't
wonderste van de geschiedenis is dat Scrooge zelf zooveel vreugde schept in zijne
verguizing als de anderen. Hij is van neefs opinie, wanneer deze beweert dat ‘oom
Scrooge slechts zich zelf strafte, wanneer hij zijne uitnoodiging van de hand wees.
Met al zijn geld, blijft hij maar een ellendeling. ‘Want hij doet er geen goed mee.’
Lang ware de vrek daar nog blijven staan, onzichtbaar, ware 't niet dat het Spook
verder moet.
‘Veel zagen zij... en altijd met gelukkig gevolg. De Geest stond nevens ziekbedden,
en zij werden verzacht; hij toefde in vreemde landen, en de reizenden waanden zich
dicht bij huis; hij verkeerde tusschen menschen die streden om hun bestaan, maar
geduldig hoopten op een beter toekomst; hij verwijlde bij armen, en zij voelden zich
rijk. Overal schonk hij zijn zegen: in armengestichten, gasthuizen, gevangenissen overal waar de deur niet toegegrendeld werd door 's menschen ijdelheid en kortstondig
gezag.’
Voor 't laatste toont het Spook aan den reeds geschokten gierigaard, twee
wangedrochten, producten der Londensche straten, een knaap en een meisje: ‘vaal,
wild, uitgemergeld, gehavend... Waar hun trekken, door de gratie der jeugd, afgerond
hadden moeten zijn, waren zij vernepen als door de wreede hand van den tijd... Waar
engelen hadden moeten tronen, keken duivels uit.
“Geest!” zei Scrooge, in vertwijfeling, “zijn die van U?” Hij kon niet verder. “Zij zijn van den Mensch,” antwoordde de Geest.’
Zonder genade is Dickens voor de verdrukkers, de uitbuiters hunner medemenschen.
En wat was het pauperisme ten zijnen tijde, in Engelend, iets verschrikkelijks en
wreeds! Niet weinig droeg hij bij om die toestanden te verhelpen.
Nu moet Scrooge nog den laatsten Geest verwachten. Als een echt spook komt
hij aangegleden, geheimzinnig, vooruitwijzend met den vinger, gansch in 't zwart
gehuld - Geest van de gesluierde Toekomst.
Met een wonderbaren angst volgt Scrooge dat schrikbeeld, en wel
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mag hij, want hij wordt geleid naar zijn eigen doodsbed. Op eene sponde waar zelfs
de lakens werden weggestolen, ligt een roerloos lijk in de akeligste verlatenheid.
Scrooge weet niet zeker of hij dat is, maar zoo doodsbenauwd is hij, dat hij het
Spook smeekt hem een ander doodsbed te toonen waar treurnis en liefde omheen
staan. Daarop leidt hem de Geest in het Cratchithuishouden binnen en is hij getuige
van de zachte en milde droefheid dier arme lieden.
Toch moet hij naar zijn eigen doodsbed terug. In vertwijfeling klampt hij zich aan
de akelige Schim vast en... wordt wakker.
Wakker, met zijn bedstijl in de armen. 't Was toch maar een slecht verteerd veegske
mostaard geweest!
Maar voortaan zal hij even vrijgevig, milddadig, vroolijk en hulpvaardig zijn, als
hij te voren heb- en zelfzuchtig was geweest. ‘En van hem mocht naar waarheid
gezegd worden, dat zoo iemand Kerstmis wist te vieren, hij dat was. Mocht dat van
ons, van ieder van ons, gezegd worden! En met Tiny Tim zullen wij allen samen
bidden.: God zegen ons! Zegene ieder onder ons!’
Zoo is dat eerste pareltje van poëzie: A Christmas Carol in prose. Het tweede: The
Cricket on the Hearth, tintelt wellicht nog met hooger, inniger glans. Een
verheerlijking van den huishaard.
Dot, het snoeperig vrouwtje, zit in 't schemerlicht aan 't wachten naar man en kind.
En dan begint de krekel in den haard - de Kerstgeest van dit verhaal - zijn:
‘Eerste gesjirp.’
‘'t Is de ketel die eerst begon. Zeg mij niet wat Mrs. Peerybingle staande houdt. Ik
weet het immers zeker. Het mag voor Mrs. Peerybingle een open vraag blijven tot
het einde der tijden wie van beide 't eerst begon: ik zeg: de ketel. En ik zal het wel
weten. De ketel begon, ten volle vijf minuten op de Hollandsche klok, ginder in den
hoek, vooraleer de krekel zijn eerste gesjirp uitte.’
Het begin van Christmas Carol was fantastisch en wreed; hier is alles blijde
verwachting en huiselijke vreugd. En de krekel, de huisgod, de prediker van vrede
en verbroedering, laat van op 't eerste oogenblik zijn scherp gesjirp hooren.
Zoo zeer wordt Dickens zelf meegesleept door de poëzie die hij verwekt, dat hij
voor eenmaal loskomt in verzen, of ten minste in een soort berijmd proza:
‘It 's a dark night, sang the kettle, and the rotten leaves are lying
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by the way; and, above, all is mist and darkness, and, below, all is mire and clay; and
there's only one relief in all the sad and murky air; and I don 't know that it is one,
for it 's nothing but a glare; of deep and angry crimson, where the sun and wind
together; set a brand upon the clouds for being guilty of such weather; and the widest
open country is a long dull streak of black; and there's hoar-frost on the finger-post,
and thaw upon the track; and the ice it isn't water, and the water isn't free; and you
couldn't say that any thing is what it ought to be; but he's coming, coming, coming!...’
De cursiveering neem ik voor eigen rekening - om de, misschien onbewuste,
assonatie te laten gevoelen. De poëzie is heel en al op z'n Dickens: stil-streelend,
huiselijk-gemoedelijk, meer in de levende handeling dan in afgetrokken bespiegeling.
Wachtend zit het vrouwtje, terwijl man en kind op weg zijn, buiten, in den nacht en
de koude. In gedachte ziet zij de rottende bladeren, de mist die er boven hangt, den
modderigen grond eronder, en de zon aan 't dalen in het toornig rood van het verschiet.
Terwijl hier binnen alles gezelligheid is en trouwe liefde die zuiverder brandt dan
de lamp die zij voor 't raam plaatst om de thuiskomenden te verwelkomen.
Twee huishoudens in dit nederig epos. Dat van den pakkendrager, John Peerybingle,
met vrouw, hun kostbare baby en belachelijk kindermeidje, Tilly Slowboy. En dat,
schameler nog, van Caleb, den speelgoedmaker, en zijne ongelukkige dochter, Bertha.
Want Bertha is blind.
Ongelukkig, zeg ik. Is dat wel het gepaste woord? Want uit haar ongeluk wist haar
vader een hemel van geluk te scheppen. Nooit wist Bertha dat zij met den doodarmen
vader een hut als een gekraakt noten schelpje bewoonde; dat muren en zoldering vol
blaren en zonder verf waren; dat groote spleten overal gaapten en de balken
doorzakten. In hare verbeelding, of liever in die van Caleb, leefde zij in een paleis,
was haar vader rijk en voornaam gekleed, werd zij omringd met alle pracht van
weelde en luister. Dit alles had de liefde van een vader opgetooverd. In zijn hart van
afgesloofden werkman had hij eene bron van poëzie ontdekt die iederen dag tot een
hemel schiep. Maar ook hij had een krekel in den haard, en hij wist naar de stille,
schrille stem te luisteren.
‘Toen hij, in de eerste dagen van zijn alleen zijn’ - Bertha's moeder was vroeg
gestorven. - ‘treurig zat te luisteren naar die muziek, had de Geest - de Krekel, de
Schutsgeest van den haard - hem toegefluisterd dat de groote berooving zijner dochter
tot een bron van geluk kon worden.’
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En zoo werd het inderdaad. Voor 't oogenblik is Caleb aan zijn werk bezig. Allerhande
speelgoed is rond hem verspreid: huizen groot en klein, arken van Noë, poppen van
allen aard. Voor 't vervaardigen harer kleederen kan Bertha hem helpen, en haar
vlugge vingeren zijn nu in volle bedrijvigheid.
‘En gisteren avond, waart gij in dien zwaren regen buiten, met uw splenternieuwe
overjas, vader?’ vraagt ze.
‘In mijn splenternieuwe overjas,’ beaamde Caleb, terwijl zijn oog onvrijwillig het
grof linnen zocht, dat te drogen hing op een touw.
‘Ik ben zoo gelukkig dat ge die gekocht hebt, vader!’
‘En bij zoo'n goeden kleermaker nogal!’ hernam Caleb, ‘een echten
mode-kleermaker! 't Is waarlijk te schoon voor mij.’
‘Het Blind Meisje liet even haar werk rusten en lachte van geluk. ‘Te schoon voor
u, vader! Wat kan er voor u te schoon zijn?’
‘Ik ben er toch halvelings mee beschaamd,’ zei Caleb, terwijl hij, al sprekend, de
vreugdestraling op het gelaat zijner dochter volgde. ‘Ik zeg het rechtuit. Als de
jongens, achter mij, op straat, roepen: “Ziet dien pronker eens!” dan weet ik niet
waar blijven. En die bedelaar, gisteren avond, die niet weg wilde, wanneer ik hem
zei dat ik maar een doodgewoon man was, en die antwoordde: “Neen, heerschap!”
ik verzeker het u, ik werd beschaamd over mijn nieuwe jas.’
‘Gelukkig Blind Meisje! Zij klapte in de handen, en riep opgetogen uit: ‘Ik zie u,
vader; ik zie u even duidelijk als met de oogen die ik nooit missen moet wanneer ge
aanwezig zijt. Een blauw overjas’.
‘Blauw met een glans,’ zei Caleb.
‘Ja, ja! Blauw met een glans, juichte het meisje, haar stralend gelaat opbeurend;
‘van die kleur die ik me nog vaag herinneren kan in de lucht! Gij hebt het mij vroeger
gezegd. Een blauw glanzend overjas.’
‘Los aan de lenden,’ opperde Caleb.
‘Ja, los aan de lenden,’ herhaalde 't Blind Meisje, met een blijden lach. ‘En gij zoo
uitgedost, lieve vader met uw schitterende oogen, uw vroolijk gelaat, uwen elastischen
stap en uw donker haar - zoo jong en schoon!’
‘Ho! Ho!’ lachte Caleb. ‘Ik zal nog ijdel worden.’
‘Gij zijt het reeds, vader, denk ik’ riep zij uit, in haar opgetogenheid naar hem
wijzend met den vinger. ‘Ik ken u, weet ge, ik ken u door en door. Ha ha ha!’
Macht der betooverende liefde! die de meest verlaten wezens kan
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raken met een glim van poëzie. Eilaas! broos en vergankelijk is alles waar het aardsche
mede gemengd is.
De minnende vader heeft niet enkel het onstoffelijke geïdealizeerd; ook de
menschen rond zijn ongelukkig kind. Zoo heeft hij van Tackleton, zijn ruwen
vrekkigen werkgever een model van vrijgevigheid gemaakt die zijn weldaden schuil
houdt onder het uiterlijke van barschheid. Zoodanig - dat het Blind Meisje verliefd
is geraakt op den ouden vrek. Caleb is dan wel verplicht heel het prachtkasteel dat
hij opgetooverd had, in duigen te laten vallen voor de blinde oogen zijner dochter.
Dan gaan die oogen open voor eene hoogere schoonheid.
‘Nu heb ik mijn zicht herwonnen,’ roept zij uit. ‘Ik was blind; nu gaan mijn oogen
open; nu zie ik. Ik heb hem nooit gekend! En denken dat ik zoo had kunnen sterven,
zonder den vader ooit gezien te hebben, die voor mij zulke liefde had!’
‘Caleb vond geen woorden voor zijn ontroering.
‘Het Blind Meisje sloot hem in eene nauwe omhelzing, en riep uit: ‘Is er een
aardsch hulsel, hoe schoon en sierlijk ook, dat ik kon minnen, en zegenen als dit?
Hoe grijzer, hoe afgesloofder gij er uitziet, vader, hoe dierbaarder gij mij wordt!
Niemand zegge nog dat ik blind ben: er is geen rimpel op zijn gelaat, geen haar op
zijn hoofd, of ik zal ze herdenken in mijn gebed, in mijn dankgebed tot God!’
Volledig beeld van liefde en poëzie! En toch is het slechts een neventooneel in
het sprookje van huiselijk geluk. Het midden-tafereel blijft de trits: man, vrouw en
kind - John, Dot en Baby.
Dot - of Mary, naar haar kersten-naam - zou de dochter kunnen zijn van den zwaren
pakkendrager, die haar laat in 't leven tot gezellin nam, maar haar voor goed in zijn
gouden hart sloot, als in een gouden schrijn. En zoo diep is die liefde, dat hij nooit
twijfelde aan de wederliefde. Op zijn weg naar huis, dezen avond, heeft hij een ouden,
potdooven man ontmoet en in zijn wagen opgenomen. In zijn vreugd van weer bij
zijn vrouwtje terug te zijn, vergat hij bijna dat de man nog in zijn wagen zat. Maar
de vreemdeling laat zich niet vergeten, en vraagt zelfs om in John Peerybingle's huis
te mogen vernachten. Naar pakken komen Caleb, voor zijn Noah's arken, en
Tackleton, om een ‘wedding-cake’ vragen. Want de oude vrek heeft, met al zijn
goed, een bloeiend meisje, May Fielding, verworven - ik ging haast zeggen: gekocht;
en morgen is de bruiloft. Dat zou niet waar zijn, ware Caleb's zoon en Blinde Bertha's
eenige broeder, Edward, daar. Maar voor enkele jaren is deze naar Zuid Amerika
vertrokken, om de kans te beproeven rijk te worden, en
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sindsdien heeft men er niet meer van gehoord. May Fielding's hart had hij
meegenomen; - ook dat van de toen nog ongehuwde Dot, volgens de kwâtongen. Nu zij er geen meer heeft - wij spreken van May Fielding - kan zij even goed goud
huwen. Toch schijnt Tackleton niet zoo heel gerust te zijn, want hij geeft een wenk
aan John Peerybingle en vraagt hem met zijn vrouw den avond te zijnent te komen
doorbrengen. Hij trok hem op zij, en gaf hem een duwtje met zijn elleboog. ‘Gij zult
toch naar de bruiloft komen, zeg? Wij zijn immers in de zelfde schuit.’
‘In de zelfde schuit?’ vraagt de Pakkendrager, verwonderd.
‘Verschil van jaren, hé,’ verduidelijkt Tackleton, met een tweeden duw. ‘Kom
met ons den avond doorbrengen.’
‘Waarom?’ vraagt John, verbauwereerd door deze plotse hartelijkheid.
‘Waarom?’ herneemt de andere. ‘Wat een vreemde manier om eene uitnoodiging
te beantwoorden! Waarom? Wel, voor 't genoegen immers. Om eens gezellig samen
te zijn.
‘Ik dacht dat ge nooit gezellig waart,’ zegt John op zijn plompe wijze.
‘Tchah! 'k Zie het wel: men wint niets met slim te willen zijn tegenover u. Gij en
uw vrouw ziet er nogal confortabel uit te samen. Wij weten beter, maar enfin!’
Daarop vliegt John op. Wat meent die oude grierigaard wel? Maar toch blijven
zijne woorden, als een pijl, in zijn geheugen steken. En plots hoort hij Dot een gil
laten, en 't vrouwtje is half in bezwijming gevallen. De oude dooverik staat over haar
gebogen......
Een angstige tijd is voor John Peerybingle - en voor den lezer - het ‘tweede gesjirp’.
Moet de pakkendrager twijfelen aan de liefde, de getrouwheid van het zoo innig
gekoesterd vrouwtje; aan zijn huiselijk geluk; verzaken aan de toekomstdroomen die
hij bouwde op het kostbare Baby? Is het Krekeltje in den haard op den duur maar
een bedriegelijk schimbeeld? - Tackleton, hij, roeit zijn krekels uit; hij kan die
huiselijke muziek niet velen. - Heeft hij het aan 't rechte lijntje?
Benauwd vraagt de lezer het zich af. Maar het zou Dickens niet zijn, indien geloof
en optimisme niet triomfeerden! Het ‘derde gesjirp’ zingt de zegepraal van liefde en
trouw. 't Is Edward Plummer die, als oude doove verkleed, rijk uit Amerika is terug
gekeerd. Hij neemt Dot in vertrouwen: zij moet hem helpen de vroegere geliefde,
May Fielding, terug te winnen, haar uit Tackleton's strikken te redden. Dat
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gelukt natuurlijk, en de slotbladzijde brengt de bruiloft van Edward en May, waarop
zelfs de verzoende Tackleton zal dansen - want ook voor den meest hopelooze weet
Dickens nog een uitweg.
‘Zoo stonden May en Edward op om te dansen, tot algemeen behagen der
bijstanders. 't Was Bertha die voor de muziek instond, en zij speelde haar vroolijkste
wijzen.
‘En het duurde geen vijf minuten of de pakkendrager gooide zijne pijp weg, nam
Dot bij de lenden vast, en sprong de zaal in, maat slaande met teen en hiel, op de
wonderste wijze. Niet zoo gauw had Tackleton dat gezien, of hij vloog op Mrs.
Fielding toe, nam haar om het midden, en draaide mee... Niet zoo gauw had Caleb
dat gezien, of hij klampte Tilly Slowboy vast bij haar beide handen, en stortte zich
met haar in het gewoel - Miss Slowboy's vaste overtuiging was dat dansen vooral
beteekende tegen de andere koppels aan te botsen.
‘Luistert! hoe de krekel invalt met zijn sjirp, sjirp, sjirp; en hoe de ketel gonst!
‘Maar wat is dat? Even als ik, met een verblijd hart, naar hen begin te luisteren, en,
naar Dot gekeerd, een laatsten glimp zoek op te vangen van een kleine, innemende
gestalte, is alles verdwenen in het ruim. Ik ben weer alleen - een krekel sjirpt in den
haard; het gebroken speelding van een kind ligt daar; anders is er niets.’
Broosheid van al het vergankelijke en aardsche! wie meer dan Dickens wist ze te
doen voelen, door 't hoogere op te tooveren, en er naar te doen verlangen?
Hooger nog voert hij ons op in wat ik beschouw als het schitterendste in de rij
meester-werken die zijn Kerstsprookjes heeten. - Ik noemde: The Haunted Man.
Doch wegens het philosophische gehalte wensch ik het te bespreken waar ik den
wijsgeerigen ondergrond zijner poëzie wil onderzoeken.
Moeilijk is het poëzie en philosophie uiteen te houden. Gods eenheid is zoo zeer
het begin en het einde van alles, dat zijne waarheid alles overglanst en zijn schoonheid
slechts de luister is van die waarheid. Onvermijdbaar was het dan dat Dickens' poëzie,
zoo uitstekend menschelijk, de steilste hoogten zou bereiken; dat zijn levenswijsheid,
zoo diep-gezond en doorvoeld, zich zou kleeden in poëzie.
Toch wil ik de aanvangsbladzijden van het fantastisch verhaal hier opnemen, want
zij zijn een zang in proza; 't is of wij den bekoorlijken weemoed van dien avond
inademen. Redlaw, The Haunted Man, de
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weldra Betooverde, zit eenzaam voor het vuur, op Kerst-vooravond:
‘Gij hadt hem moeten zien, bij valavond, in doodschen wintertijd, bij den haard
gezeten.
‘Wanneer de wind, in troebel avondrood, schril-snerpend, begon te blazen. Wanneer
men even slechts de omtrekken der voorwerpen kon ontwaren, en de duisternis ze
nog niet gansch had uitgewischt. Wanneer allerhande beelden in de vlam verschenen:
vreemde gezichten, verre bergen, afgronden, dreigende legers. Wanneer op straat de
menschen met gebogen hoofd begonnen te loopen, in de hoop het gure weer zoo veel
mogelijk te ontgaan. Wanneer degenen die er toch doorheen moesten, opgehouden
werden op de windige straathoeken, de sneeuwvlokjes, dolend, hun op de wimpers
vielen en niet eens tot een witte vacht konden samenscholen op den hard-bevroren
grond. Wanneer in gezellige woningen de luiken warm en dicht werden gesloten.
Wanneer de straten, woelig of rustig, met gas-licht werden besprenkeld. Wanneer
slenterende voetgangers, door niemand verwacht, rillend bleven staan voor de
gloeiende keukens, waar uren lang de maaltijden werden voorbereid.
‘Wanneer de reizigers te lande tegen de bittere kou worstelden, en mat en moe
neerblikten op 't omringende landschap, ritselend in den rukwind. Wanneer matrozen
op zee aan de moorddadige, ijzige windvlaag bleven blootgesteld, en heen en weer
geslingerd werden door den huilenden oceaan. Wanneer op rotsige landtongen, de
vuurtorens eendig stonden met hun waakzaam vuur, en door den nacht verraste
vogelen met de borst tegen de lantaarnen kwamen botsen en dood neerviellen.
Wanneer kleine lezers, bij den gloed van den haard, zich vergastten aan
sprookjesboeken, van verrukking beefden toen zij dachten aan Ali Baba, in het
Roovershol in vier stukken gesneden, aan 't wreed oud wijfje dat uit de kist sprong
in de slaapkamer van koopman Abudah. Zij mocht zoo eens komen afgeloopen, den
een of anderen avond, terwijl zij opreis waren naar hun bed in den kouden gang vol
schimmen!...
‘Wanneer ginder op 't land het laatste lichtgeglim wegstierf op het einde der dreef;
de boomen, norsch en donker, in elkander welfden. Wanneer in park en woud, de
hooge natte varens, het doorweekte mos, de lagen afgevallen blâren, de statige
bovenstronken wegdoezelden in diepten van ondoordringbare schaduw. Wanneer
uit sloten, vennen en rivieren, nevels oprezen. Wanneer, in oude burchten of
eenvoudige dorpshutten, het licht, als een welkomgroet, brandde. Wanneer de molen
stilstond, de wagenmaker zijn werkplaats verliet, de grofsmid zijn smisse
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sloot; egge en ploeg eenzaam op den akker werden achter gelaten; de landman zijn
gespan huiswaarts keerde; de slag van de klok in den toren van de kerk een dieperen
klank had dan op den noen; het hekske op het kerkhof voor den laatsten keer werd
open en toe gezwaaid...’
- Weemoed en poëzie. Gevoel van het ontoereikende van al wat het aardsche kon
bieden. Een groot dichter is deze gezellige Dickens.
In een ander Kerstverhaal nog heeft hij zijn natuurgevoel kwistig laten spreken:
in The Battle of Life.
Was The Haunted Man een poëem vol diep-wijsgeerige bedoeling The Battle of Life
grijpt in 't begin tragisch aan. Want die ‘Levensstrijd’ wordt gestreden op een vroeger
echt bloedig slagveld:
‘Eens, in den goeden, ouden tijd, waar of wanneer, het komt er weinig opaan, maar
in het krijgslustige Engeland, werd een moorddadigen slag gestreden. Die slag
geschiedde op een langen zomerdag, als het wuivend gras frisch groen is. Menig
bloemken van 't veld, door den Schepper bestemd om in zijn kelk den morgendauw
op te vangen, als in een schaal, werd dien dag met bloed gedrenkt, en bukte
bezwijmend neer. Menig kerfdiertje, getint naar de kleur van loof en groen, kreeg
een andere verf van de stervende menschen, en baande zich een bloedigen weg in
zijn bange vlucht. De betrappelde bodem werd een modderpoel, waarin duizende
sporen van menschenstappen en paarden-stampen dooreen warrelden, alle met bloed
gevuld in het dreigend avondrood, dat als in een moeras werd teruggekaatst.’
Hoe menigmaal doemde deze beschrijving weer op voor mijn geest, in de tragische
oorlogsjaren! Want toen was het werkelijkheid geworden wat Dickens' verbeelding
had opgetooverd. - Voorrecht van 't genie dat in schoonheid alles weet te omhullen,
en den mensch een trouwe gezel blijft in al de omstandigheden des levens!
En hier weeral niet louter beschrijving. Want de diepte des levens laat de verteller
voelen in dat aangrijpend begin - 't leven, dat een strijd is, zooals de titel het aangeeft;
maar een strijd in liefde gestreden. - A love Story, luidt de ondertitel.
Liefde, leven, lijden - gelijk staan zij alle drie. Dat is de philosophie van Dickens,
de poëzie van Dickens. Maar met de sterkte van 't genie, laat hij boven alles de
blijdschap zegevieren. Want zeker lijden is hoogste zaligheid.
Een verheerlijking van 't offer zou dat eenvoudig verhaal mogen
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heeten, waarin twee zusters elk hunne liefde tot zwijgen, tot sterven weten te dwingen,
om de liefde van de andere te laten opbloeien. En op het eind zijn zij beide gelukkig.
Want Dickens weet dat sterven leven beteekent, offer vruchtbaarheid, zelfvergeten
vreugd in liefde.
En hij is er niet bang voor aan deze eenvoudige, dagelijksche gebeurtenis van
gewone menschenlevens, de omlijsting te geven van een vroeger tragisch slagveld.
Ik heb slechts den pakkenden aanhef overgeschreven. Niet minder naar waarheid
gezien is het volgende:
‘God beware ons voor de kennis van wat de maan te beschijnen kreeg, wanneer
zij van achter den verren duisterenden gezichteinder oprees: al die gelaten van
menschen, ten hemel gekeerd, die eens op de borst eener moeder hadden gerust,
zoekend naar die moederoogen, en zalig insluimerend. God beware ons voor de
kennis der geheimen die op de vleugelen van den wind later werden rond gedragen:
de bezoedeling van dien dag, het sterven en lijden van dien nacht! Meer dan ééne
maan zou eenzaam schijnen, meer dan ééne ster wacht houden boven het doodenveld;
meer dan één wind komen aangeblaasd uit de vier wereldhoeken, vooraleer de laatste
spoor van dien slag was uitgewischt.’
Het akelige, nare, ontzettende van den strijd ontkent Dickens niet; maar hij weet
ook dat goed uit het kwaad kan spruiten, leven uit den dood:
‘De Natuur, boven de slechte driften der menschen verheven, had weldra Hare
sereniteit heroverd. Lachend blikte zij neer op den schuldigen strijdbodem, zooals
zij gedaan had, vroeger, toen hij nog schuldeloos was. Hoog in de lucht zongen de
leeuwrikken; de schaduwen der elkander najagende wolken dreven erover; over gras
en koorn en rapenvelden en bosschen, over daken en torenspitsen van steden in
lommer verscholen. Ver weg dreven zij, het glinsterend verschiet tegen, waar hemel
en aarde schenen saam te smelten, waar de roode zonnezetten brandden. Koorn werd
er gezaaid, en het groeide, en werd ingeoogst; de rivier, die eenmaal in bloed was
veranderd, deed nu het molenrad draaien; mannen schuifelden al stappend achter de
ploeg; graanlezers en hooiers schoolden samen in rustige groepen; ossen en schapen
graasden; de knapen joegen, uitjouwend, de vogels van het veld; uit de schoorsteenen
rees de stille rook de lucht in; de Zondagklokken luidden vredig; menschen kwamen
ter wereld, leefden en stierven; de schuchtere schepsels van den akker en de argelooze
bloemekens van woud en tuin, ver-
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schenen en verdwenen - dit alles gebeurde op het bloedig veld waar duizenden en
duizenden sneuvelden in één strijd.’
Nature au front serein, comme vous oubliez! zingt Victor Hugo in een vers. De
gedachte is dezelfde. Doch het vruchtbare van strijd en offer laat de Engelsche
schrijver pakkender voelen:
‘In 't begin waren er, in 't opschietend koorn, plekken van een dieper groen, waar
de menschen bang naar wezen. Jaar in jaar uit zag men ze weer: daar, heette het,
lagen mannen en paarden in ontzaggelijke hoopen begraven, den grond verrijkend
en bevruchtend.’
Op dat beeld wil ik deze studie sluiten. Dickens' poëzie is de
algemeen-menschelijke, zoekend haar bron in de innigste roerselen van 's menschen
gemoed, en daardoor het voerend naar de wezenlijke Bron van alle schoonheid en
liefde.
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Vers.
O dees avend midden late witte rozen
zaten we zwijgend naar de rijzende sterren te zien,
zo dicht bijeen en ver als heidens en havelozen
die nu elkander ontmoeten - maar morgen voor eeuwig weer scheiden misschien.
We zaten zo dicht en soms waren ogen die vonden
en handen lagen één ogenblik bevend ineen.
O wie van ons vergeet hoe de avend genas de stilste, schrijnende wonden
o wie van ons vergeet hoe zijn denken en willen
in het donkere water van de avend verdween.
Niets dan de geur van de nacht en de rozen
en onze harten maakt het duister tot één enkel groot hart:
we zijn noch zwervers meer, noch havelozen
en te klein voor de vreugde en te klein voor de smart.
We voelen alleen, oneindig en wild, de kracht van het leven
en dat wij op de aarde weerhouden
bijna niet langer van de aarde meer zijn;
plots zijn onze handen naar de sterren geheven
in één smachtend gebaar naar het andere zijn.
André Demedts.
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De beteekenis van Hendrik van Veldeke.
...een middelaar tusschen twee groote beschavingen.
door Dr. Th. De Ronde.
Het groote publiek laat zich liefst imponeeren door figuren uit voorbije eeuwen om
wie een romantische stralenkrans schittert. Het verre verleden wil getooid worden
met den vermooienden glans dien de afstand in den tijd zoo gemakkelijk verleent.
Een dorre naam, een mathematisch-juiste en wetenschappelijke opsomming van
verdiensten vermogen niet een geleerde, een schrijver uit vroegere tijden, nader tot
onst rukken en hem met den gloed der populariteit te doen omschitteren.
Een paar verzen van Ledeganck:
En dat uw gouden spraak reeds dan een ‘Maerlant vond.
Toen aan den boord der Seine een nieuwe taal ontstond!

samen met de oppering dat Maerlant een actieve rol zou gespeeld hebben in den
strijd der Vlaamsche gemeenten, of althans door zijn woord zou meegeholpen hebben
om den slag der Gulden Sporen mogelijk te maken - beide: vers en bewering al even
onwaar - hebben meer bijgedragen tot de pseudo-populariteit van den auteur van
Wapene Martijn bij onze schrijvers van vulgarisatie-artikels en bij hun lezers, dan
veel steviger wetenschappelijke bijdragen het zouden vermocht hebben. De verzen
van Ledeganck en de goedkoope bewering die Maerlant's naam in verband bracht
met het tijdperk waarin ons nationaal romantisme van der jaen '50 en '60 zich
vermeide, zetten zijn gestalte in het passende kader waar hij kon indruk maken op
de naar klatergouden en wapenkletterende romantiek hunkerende massa. Zijn naam
heeft een gevoelsinhoud gekregen waarin de donkere kleur gloeit van verre
middeleeuwen, waarin de vrijheidskreet der Vlaamsche gemeentenaren weerklinkt,
waarin men ten slotte een symbool ziet lichten van een grootsch verleden.
Al waarmee Maerlant in zoo ruime mate bedeeld wordt door de volksverbeelding,
wordt Veldeke in even ruime mate onthouden. Zijn naam heeft geen gevoelsklank
en men weet hem niet te plaatsen in een vertrouwde omraming. Nochtans, hoe veel
meer schijnt hij geroepen te
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zijn om indruk te maken op de verbeelding, hoe veel meer leent zijn gestalte zich tot
een idealiseerende bezwering uit het schemerduister der 12e eeuw. Naast Maerlant,
den ernstigen burgerman, rijst hij op, ridder onder edelen thuishoorend in een periode
die nog schittert van den vollen bloei van het ridderwezen; naast Maerlant, den
didactisch aangelegden klerk vol boekenwijsheid, is hij de speelman, de vertrouwde
van gravinnen en paltsgraven, welkom geheeten aan het hof van Cleve en Thuringen.
We zien hem op Pinksteren van het jaar 1184 als een gehuldigde gast verschijnen
onder de 70.000 ridders die om Mainz samengestroomd waren om aanwezig te zijn
op het driedaagsch hoffeest waar keizer Frederik Barbarossa zijn twee zoons tot
ridder sloeg. We zien hem zijn minneliederen zingend, zooals hij afgebeeld staat in
het groote Heidelberger Manessische handschrift. Daar zit hij als een zwartlokkige,
goudgekroonde jongeling, uitgedost in een hoogrood kleed met blauwgevoerde kap
en goudomzoomde mouwen, zinnend met den linker elleboog op de linker knie. De
grond is als een tapijt met bonte bloemen bezaaid en vogelen kweelen om zijn hoofd.
Dicht achter hem staat een peinzende ooievaar en op zijn schouders hurkt een zwart
eekhoorntje. Een ontvouwde schriftrol zweeft voor hem tusschen de bloemen en de
vogelen. Zij schijnt neer te rollen uit een gesloten gouden helm waarop een hoog
sieraad prijkt met zeven pauweveeren. Het schild boven het hoofd van den dichter
is van rechts boven naar links beneden dwars verdeeld, boven goud, onder rood.
*

**

Het spreekt van zelf dat zijn beteekenis ernstiger gronden heeft dan de hierboven
aangehaalde. Hij is in waarheid een representatieve figuur. Veldeke, hoe groot zijn
belang ook moge zijn voor den aanvang der Nederlandsche letteren, is evenzeer een
internationale grootheid, een middelaar tusschen twee groote beschavingen, een
kanaal langs waar het beste, de room van hun geestelijke rijkdommen geruild werd,
iemand die zijn rol gespeeld heeft in de verspreiding van literaire modes en vormen
in de West-Europeesche letterkunde der 12e eeuw. In de eerste plaats hoort hij thuis
in Limburg, maar tegelijkertijd is hij in zekeren zin een wereldburger - in de wereld
der toenmalige beschaving - een vertegenwoordiger van zijn tijd en van zijn milieu
en bovendien een dichter die - al zij het onbewust - zijn impuls laten voelen heeft in
den gang der literatuur in een niet onbelangrijk deel van Europa.
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Het is een merkwaardig feit in de letterkundige geschiedenis dat, vooral in
Duitschland, in veel mindere mate in Frankrijk, aan de peripherie van het taalgebied
gedurig nieuwe haarden, brandpunten ontstaan, vanwaar stuwkracht uitstraalt naar
de meer centraal gelegen gewesten. Op het einde der 14e en in de 15e eeuw ontstaat
voor Duitschland een dergelijke haard te Praag, aangestoken door de nabije vlam
van de Italiaansche Renaissance. Later doet zich een zelfde verschijnsel voor, maar
ditmaal langs de Westgrens: langsheen de Nederlanden ontstaan er geestelijke
draaikolken waarvan de deiningen zich naar het Duitsche binnenland verspreiden.
Opitz zwelgt in humanisme en spant zijn beste krachten in om de Duitsche dichterlijke
taal te zuiveren, te verheffen en te regelen nadat hij contact gekregen heeft met de
Hollanders Abraham van der Myle, Daniel Heinsius en Scriverius. De geestelijke
leiding krijgen van de 15e tot de 17e eeuw in Duitschland, Praag, Nurenberg en
Keulen, van waar de draden gemakkelijk te volgen zijn naar over de Italiaansche en
Nederlandsche grenzen.
Een dergelijke toestand, maar veel scherper geteekend, laat zich vroeger, in de 11e
eeuw vaststellen. Van uit het Westen, d.w.z. van uit Vlaanderen, komen Duitschland
nieuwe cultuurwaarden toegestroomd die het gretig opneemt en die niet alleen
inwerken op zijn sociale structuur en op zijn kunst, maar ook sporen nalaten in zijn
taal. Het prestige van de Fransche ridderschap beheerscht gansch het middeleeuwsche
Westen. Noord-Frankrijk en Vlaanderen staan aan de spits; daar is het ridderwezen
het luisterrijkst en het krachtigst, daar zijn de tornooien het schitterendst.
Noord-Fransche en Vlaamsche ridderschap, Noord-Fransche en Vlaamsche
beschaving, Noord-Fransche en Vlaamsche gothiek stralen hun invloed uit naar het
Noorden en het Oosten. Het is geen louter toeval, zegt de Duitsche taalgeleerde
Kluge, dat de vroegste uitdrukkingen die betrekking hebben op het ridderwezen en
die in het Engelsch van het Normandi rstijdperk opduiken, niet van Romaanschen
maar van Vlaamschen oorsprong zijn. In de Saksenkroniek van het jaar 1085 wordt
van Willem den Veroveraar verhaald dat ‘he dubbade his sunu Henric to riddere’,
hij sloeg zijn zoon Hendrik tot ridder. Hier hebben we de vroegste bewijsplaats van
het woord ridder in de Germaansche talen en het is onbetwijfelbaar van Vlaamschen
oorsprong, evenals het andere woord dubbade, dat wel uit het Romaansch, maar
langs het Dietsch om in het Engelsch terecht kwam.
Trouwens, ook heel Luitschland door wijst men naar de Dietsche gewesten als
naar het land dat den toon aangeeft in zake beschaving en
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ridderlijk gedrag. De Zwitser Ulrich von Zazikhoven die een Fransch ridder een
gedicht ‘Lancelot’ wist te ontfutselen en het in tamelijk manke verzen in 't Duitsch
vertaalde (einde der 12e eeuw), moet getuigen:
wan daz eine muoz ich sagen
dâ reit sô manie wîgant
sô wol, daz nie ze Brâbant
ein ritter sich geschichte baz.
(Lanzelot v. 9175-79)

Voor hem is dus Brabant het land der hoofsche zeden en de Brabantsche ridders
voorbeelden van ridderlijkheid. Hartmann von Aue op zijn beurt bevestigt het cultureel
overwicht der Dietsche gewesten en den roem der Brabantsche en Haspengouwsche
edelen:
Ichn wart nie mit gedanke
ein Beier noch ein Franke
swelch rîter ze Henegôu,
ze Brabant und ze Haspengôu,
ze orse ie aller beste gesaz,
sô kan ichz mit gedanken baz.
(Gregorius, v. 1401-06).

Het navolgev nan Vlaamsche mode is zoo ver doorgedrongen, tot zelfs bij de
Oostenrijksche boeren, dat Neidhart von Reuental, wiens ouders misschien zelf
Vlamingen waren die met den hoop mee ‘naar Oostland’ voeren, zijn schamperen
spot niet kan intoomen en zich lustig maakt over de landlui die hun best doen de
‘vlaemische hôvescheit’ na te apen en te ‘vlaemen mit der rede’.
Seht an Engelwane
wie hohe er sîn houbet treit.
Swanne er mit gespannem swerte bi dem tanze gat
so ist er nicht âne
der vlaemischen hôvescheit
da sîn vater Batze wenic met zu schaffen hat.

En in de satirieke novelle van Wernher der Gartenaere waar Meier Helmbrecht, de
boerenzoon, zich over zijn dorpsche afkomst schaamt en ridder wil worden, volgt
hij de ridders na ook in hun ‘vlaemen’, en bij
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zijn thuiskomst na allerlei booze avonturen begroet hij zijn zuster met de Dietsche
vormen soete kindekîn en zijn ouden vader met geburekîn.
Zulk was het aanzien der Nederlandsche ridderlijke beschaving in de Over-Rijnsche
gewesten. Met deze streken was de Dietsch-sprekende bevolking gedurig in contact,
en bovendien waren de huwelijken niet zeldzaam tusschen den Westfaalschen en
Saksischen adel eenerzijds en de Lotharingsche en Brabantsche huizen anderzijds.
Die invloed geeft de verklaring van den poëtischen opbloei die men in de 12e eeuw
plotseling waarneemt in Noord-West-Duitschland; hij is de voor de hand liggende
oorzaak van die onstuimig opkomende cultuurbeweging, die poëtische epidemie die
zelfs den hoogsten adel en de vorsten van over den Rijn aantastte en die enkel
voortvloeiden uit een behoefte naar verfijning, naar meer elegantie en edeler
levensgenoegens zooals die voorhanden waren in Vlaanderen.
Veldeke werd geboren in de streek en in de periode die hem het gunstigst moesten
zijn. Zijn wieg stond in de onmiddellijke nabijheid van dit kruispunt langswaar niet
alleen beschaving uitgevoerd werd, maar dat ook in de pas voorbije tijden de
viersprong geweest was van de groote handelswegen die Keulen, Aken en Maastricht
verbonden met Engeland, met Elbe en met Wezer, langswaar Luik zijn metaalwerken,
Vlaanderen zijn landbouwproducten, Frankrijk zijn wijn, Friesland zijn haring
aanbrachten. Daar verhieven zich de trotsche keizersteden Aken en Maastricht, het
Maastricht dat Veldeke als jonge edelman lief heeft en waarvan hij in vriendelijke
verzen de voortreffelijkheden prijst. Als knaap zal hij wel mee ter beevaart getogen
zijn naar het heiligdom van den H. Servaas dien hij later als patroon kiest. Want
Maastricht was een druk bezochte begankenisplaats. Men weet dat hij zijn
Servatiuslegende berijmde voor Heer Hessel, den ‘custenaer’ der kerk, op verzoek
van gravin Agnes van Loon, wier vader en zoon door den keizer tweemaal verwezen
werden tot boetedoening om benadeeling van de kerk en de abdij van St. Servaas.
Deed gravin Agnes een beroep op de haar bekende rijmvaardigheid van Veldeke,
om het leven en de wonderdaden van den heiligen bisschop te beschrijven, zoodat
het gedicht, op zijn feestdag, luidop kon gelezen worden van af de kerktrappen, tot
genot en stichting der toegestroomde bedevaarders, en wilde zij daardoor haar eigen
schuld delgen? Want het was toch de gewoonte in de middeleeuwen in kerken en
abdijen de pelgrims te vergasten op dergelijke voorlezingen sluitend met een gebed.
En mogen we verder veronderstellen dat men Veldeke de Sint-Servatiuslegende
bestelde om eenigszins de concurrentie te ver-
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minderen welke men te Maastricht ondervond vanwege de Duitsche vita die in de
St. Servatiuskapel te Augsburg voorgelezen werd en die de geloovigen meer begon
aan te trekken(1).
De Servatiuslegende bezorgde onzen dichter zonder twijfel de dankbare vriendschap
van de grafelijke weduwe van Loon, samen met de welwillende genegenheid van
het Maastrichtsche kapitel. Zijn streekgenooten bewonderden in hem niet alleen zijn
zwierige jeugd, maar keken wellicht naar zijn dichter-zijn op met de ietwat angstige
schuchterheid welke gewone lieden ondervinden tegenover poëten en zieners. Maar
zijn faam bleef toch beperkt binnen de enge grenzen van het Limburgsche; want de
bedevaarders zullen wel huiswaarts gekeerd zijn met hun ooren nog vol van de
zindering der verzen die, paarsgewijs rijmend, zoo recht en slecht het wonderdadige
leven van hun geliefden heilige vertelden: hoe hij, in Armenië verblijvend, zijn
stappen eerst naar Jeruzalem richtte, en daarna als door God geleid, naar de oude
stede Tongeren en ten slotte naar Maastricht. Met kloppend hart en groot-open oogen
zullen ze, op het kerkplein samengedrumd, den voorlezer hooren vertellen hebben
hoe de heilige man, alleen met zijn kruis gewapend, den geesel Gods met zijn woeste
Hunnen in hun inval stuitte en de stad vrijwaarde, hoe hij nog vele andere mirakelen
wrocht en hoe zijn relikwie verheven werd. Maar nauwelijks een onder hen zal
gevraagd hebben naar den naam van den dichter om aan verwanten en vrienden thuis
den rustigen en natuurlijken gang van zijn verhaal te roemen, en zijn kunst om de
afzonderlijke feiten tot levendige tooneeltjes te groepeeren. Hij was slechts een van
de vele anonymi die de heele christenheid door hun kunnen ten dienste stelden van
de geloovige gemeenschap.
Faam en wijde bekendheid zouden hem slechts te beurt vallen om zijn Eneïde en
zijn minneliederen.
Toen hij in het begin der jaren 1180 het handschrift van zijn Eneïde, alhoewel nog
onvoltooid, te ‘schouwen’ en te lezen gaf aan Margaretha van Cleef ter gelegenheid
van haar huwelijk met landgraaf Lodewijk III, waren beiden, dichter en lezeres, zich
wel bewust van de bijzondere gunst die haar daarmee vereerd werd. Alleen het feit
reeds dat een Dietsch ridder-dichter, uitgerust met gansch het prestige dat de meer
verfijnde beschaving uit de lage landen hem verleende, haar de primeur gunde van
zijn roman, zal haar ijdelheid niet weinig gestreeld hebben. Hier had de

(1) Om wille van het cuique suum voeg ik er gaarne bij dat die hyphothese ontwikkeld werd
door Prof. Scharpé in zijn colleges aan de Universiteit te Leuven gedurende het jaar 1918-19.
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oude Grimm het in zijn tijd al bij het rechte eind toen hij, om te bewijzen dat Veldeke
zijn Eneïde oorspronkelijk in het Limburgsch schreef, beweerde dat Margaretha
‘wohl kein hochdeutsch verlangte’. Waarom ook? Literair was het Hoodguitsch van
geen tel op dat oogenblik en Nederlandsch was de mode. Het was meer dan een
grafelijke huwelijksgift, het was in waarheid een koninklijke gift waarmee Veldeke
de Germaansche landen verrijkte. Indien ooit Gorter's vers een beteekenis gehad
heeft, dan vernam hier bij het lezen gravin Margaretha ‘een nieuwe Lente en een
nieuw geluid’. Immers, omstreeks het midden der eeuw had zich onder den druk van
een gansch nieuw publiek, het uitzicht der Fransche epische letterkunde grondig
gewijzigd. De ‘chansons de geste’, de ruwe heldenepen, bestemd om onder
begeleiding der vedel, voorgedragen te worden voor een talrijk gehoor, in feestzalen,
op kerkpleinen of op markten, beantwoordden niet meer aan de vraag van een
beperkter maar strenger eischen stellend publiek. Dit meer ontwikkelde, meer
beschaafde, meer elegante deel der samenleving dat mede ontstaan was onder den
humaniseerenden invloed eener eerste, echte Renaissance, vergde een letterkunde
beter in overeenstemming met haar mondaine verzuchtingen. Aristocratisch van toon
moest deze zich meer vermeien in de min of meer pedante beschrijving van een
tooverachtigen levensluxus en vooral van een precieuse minnepsychologie, waarop
de inwerking van Vergilius en Ovidius niet vreemd was. Tevens wordt bij het nieuwe
genre ook een nieuwe dichterlijke techniek aangepast. De indeeling in rijmende of
assoneerende strofen verdwijnt om plaats te maken voor de achtsilbige verzen met
zuivere rijmparen. Twee romans, door schrijvers samengesteld wier naam ons
onbekend gebleven is, vestigden én den geest én den vorm van deze nieuwe literatuur.
Het zijn de Roman de Thèbes, geschreven om 1150 en de Roman d'Enéas van
omstreeks 1160. Het getuigt van Veldeke's wijd-open nieuwsgierigheid en van zijn
flair voor letterkundige nieuwigheden dat hij, niet meer dan twintig jaar later een
handschrift van den Roman d'Enéas kon machtig worden en onmiddellijk begreep
dat hij de hand gelegd had op iets buitengewoons.
En zoo is ook verklaarbaar de hartstochtelijke ingenomenheid van Margaretha van
Cleef toen de onvoltooide vertaling ervan op haar bruidstafel neergelegd werd, toen
ze die geraffineerde nooit gesmaakte geestesspijs te proeven kreeg, toen ze zich ging
verdiepen in de subtiele minnepsychologie van de even ongelukkige als schoone
Dido en van de teere Lavinia. Om de avonturen van Eneas hing de atmosfeer die de
atmosfeer
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van den tijd was: aristocratische verfijning, galanterie en eruditie.
Margaretha sprak haar bewonderende geestdrift over het werk van den Limburger
zoo luide uit voor haar gasten dat zij het handschrift er van als een begeerlijk bezit
gingen aanzien. De drang naar het laatste snufje in zake letterkunde was als een
epidemie zoodat een zekere Hendrik de bekoring niet kon wederstaan, zijn gastvrouw
het manuscript afhandig maakte en het als een tropee meenam naar zijn heimat
Thuringen. Het procédé is in geen geval zeer kiesch, maar hoe karakteristiek is het
voor de mentaliteit van den adel uit de 12e eeuw! In Thuringen zal het werk wel
sensatie verwekt hebben, te meer daar men wist dat het herkomstig was van over
den Rijn, uit het land van waar de ridderlijke beschaving Duitschland binnendrong
om er den toon aan te geven en als mode te gelden. Het handschrift werd met
gretigheid gelezen en besproken, er werd een afschrift van genomen waarin men
gemakshalve de Hoogduitsche klankverbindingen inschoof waar het eenigszins
mogelijk was. Toen negen jaar later Veldeke zelf in Thuringen zijn manuscript
weervond en voltooide, werd ook dit tweede deel verduitscht. Van daaruit bevruchtte
het de komende Duitsche dichting en stichtte een nieuwe school. In louter technisch
opzicht zette het de kroon op de langzame ontwikkeling van Otfried's ruwe assonantie
der 9e eeuw naar het zuivere rijm dat zich vóór Veldeke wel sporadisch vertoonde,
maar dat hij in de Germaansche literaturen met een slag vestigde. De waardeering
zijner tijdgenooten, o.a. van Rudolf von Ems, die in zijn Alexandreis spreekt van
von Veldech der wîse man
der rechter rime alrerst began

bewijst hoezeer het hun ernst was met den strengen vorm waarvan het zuiver rijm
het symbool is. Wat den inhoud zelf betreft, de gansche hoofsche romantiek in
Duitschland gaat van hem uit. De Eneide was voor zijn tijdgenooten aan de overzijde
van den Rijn van een te verblindende schoonheid dat ze zich aan haar invloed zouden
onttrekken. Tot diep in de 13e eeuw gaat de gezamenlijke epische minnedichting op
het voorbeeld van onzen Limburger terug. Hij is de chef de file naar wien men opziet
als naar een vereerden meester en voorganger, als naar een gids en leidsman naar
nieuwe schoonheidsidealen. Er ware hier een gansch lijstje over te schrijven van
dichters die zijn invloed ondergaan hebben, van Eilhart von Oberge af tot den schrijver
van den Karlmeinet toe. Zijn adelbrieven luiden: vóór hem behandelde geen dichter
deze
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stof, na hem schreef geen enkel dichter zonder hem te kennen. De drie groote meesters
der hoofsche romantiek na hem zijn Wolfram von Eschenbach, Reinbot von Dorn
en Gottfried von Strassburg. Wolfram vermeldt hem driemaal, hij noemt hem zijn
meester en beklaagt zijn vroegen dood:
owe daz so fruo erstarp
von Veldeke der wïse man...

Van Gottfried echter krijgt hij den hoogsten lof. In het VIII Boek van zijn Tristan
en Isolde, Tristans Schwertleite, lascht de Straatsburgsche dichter een vrij lange
passage in die beschouwd kan worden als een van de eerste proeven van literaire
kritiek en waarin hij een oordeel velt over de schrijvers uit de vorige en eigen eeuw.
‘Ik geloof, zegt hij, dat Veldeke's wijsheid haar oorsprong vond bij Pegases. Ik zelf
heb nooit het geluk gehad hem te zien, maar ik heb het de besten hooren getuigen
die in zijn tijd en later meester waren in de dichtkunst, en zij ook gaven hem den
prijs:
er impfete daz erste rîs
in tiutscher zungen.’

Maar strekte zijn invloed en de kracht van zijn voorbeeld zich uitsluitend uit over
Duitschland, en bleet hij onbekend en onbemind bij eigen taalgenooten? Uit het feit
dat de bestaande documenten nergens op hem zinspelen, is men geneigd aan te nemen
dat de wending in den literairen smaak die hij in Duitschland te weeg bracht, onze
streken onberoerd liet. Maar men bedenke dat zoo weinig van onze oude ridderpoëzie
bewaard bleef en dat eenige jaren later, ten gevolge van veranderde economische en
sociale toestanden, een tegenstrooming, de gemeente poëzie met didactische strekking
zienderoogen veld won en den invloed die van hem kon uitgegaan zijn, zegevierend
moest neutraliseeren. In allen gevalle maant het tot voorzichtigheid tegen een
overhaast besluit te weten dat bijna honderd jaar later, aan het ander uiteinde van het
taalgebied, de voornaamste vertegenwoordiger van de didactische school. Maerlant,
er blijk van geeft dat hij én de Eneide én de Sint-Servatiuslegende kent. Immers in
zijn ‘Istorie van Troyen’ zegt hij:
‘die Historie van den sconen Encase
oec is gedicht int duytsche woert’
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en in den ‘Spieghel Historiael’:
‘Oec lesen wi van Sente Servase
Dat hi voer te Tricht up de Mase
Ende liet Tongren sine stat
Daer hi lange bisschop in sat
.................................
Also als sine vite seghet.’
*

**

Ik beken gaarne dat bovenstaand overzicht niet de minste aanspraak op volledigheid
kan maken. Daarvoor ontbreken er te veel datums in, liefst met vraagteekens er
achter, te veel namen van voorouders en verwanten en beschermers van onzen dichter;
er ware nog melding te maken van reizen in Duitschland die hij zou ondernomen
hebben, van zijn minneliederen, van den roman van Koning Salomon dien hij naar
het getuigenis van den dichter van Moriz van Craûn moet geschreven hebben. Van
grooter belang is de kennis zijner persoonlijkheid zooals deze zich weerspiegelt in
zijn werken. Niets blijkt echter moeilijker dan het achterhalen eener persoonlijkheid
als die van Veldeke, levend in een tijdperk waar het individu schuil ging achter
gestolde conventies en pasklare stijlclichés. Twee Duitsche onderzoekingen, waaraan
ten onzent veel te weinig aandacht geschonken werd, brengen nochtans substantieele
uitkomsten betreffende dit punt. Het zijn ‘die Eneide Heinrichs von Veldeke und der
Roman d'Enéas’ door Backer Fairley (Iena 1910) en ‘Studien über Veldekes Eneide’
door Olga Gogala di Leesthal (Berlin 1914). Hier weze een en ander meegedeeld
aan de hand van de uitslagen die ze bekwamen door Veldeke's vertaling te vergelijken
met den Franschen roman.
Een eeuw na Veldeke zal de didactiek bij ons hoogtij vieren. Des te opmerkelijker
is dat alle zedekundige bespiegelingen en didactische inlasschingen die in het origineel
voorkomen, zonder de minste scrupule door onzen Limburger onvertaald gelaten
worden. Wij krijgen daardoor dadelijk een hoogen dunk van zijn poëtische techniek.
Onloochenbaar is zijn streven om zijn verhaal met vaste hand te leiden en alle
overtollige ballast die niet direct met de handeling samenhangt overboord te gooien.
Zijn kunstgevoel weet de bekoring te wederstaan om vrome zinspelingen en leerzame
uitweidingen in den gang van zijn roman in te vlechten.
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Daardoor ook, hoe twijfelloos het is dat hij een geestelijke vorming genoot, wordt
het meer dan ooit bedenkelijk staande te willen houden dat hij tot den geestelijken
stand behoorde. Wel komen er zoowel in de Eneide als in den Servatius ethische
oordeelvellingen voor, aldus b.v.
her minne was te grôt
wand si dar ombe moeste geven
toe jongest her leven.

Maar dergelijke uitlatingen zijn minder een zedelijke berisping, voortspruitende uit
een streng-vrome levensbeschouwing, dan wel een afkeuren van het overschrijden
der ‘mate’, hoofddeugd en maatschappelijke plicht der middeleeuwsche ridderwereld.
Als Eneas Dido van den zelfmoord wil terughouden, zegt hij haar:
ir sit noch ein jonc wif
niet verlieset uwern lif
es ware skade vele grot

Maar nergens wordt er op gezinspeeld dat zij daarmee een zonde zou bedrijven.
Dat is wel wat meest opvalt bij den dichter der Eneïde als men zijn vertaling naast
het origineel legt: dat hij voor alles de ‘mate’ in 't oog houdt, afkeer heeft voor
overdrijving, nuchter en rationalistisch is aangelegd, de gebeurtenissen meet met den
maatstaf der waarschijnlijkheid, der realiteit. Niet alleen offert hij resoluut alle
bovennatuurlijke en mythologische bijzonderheden, maar zoohaast het eenvoudig
wonderbare hem aanstoot geeft omdat het hem vreemd is, of een overdrijving die
hij bij zich zelf niet kan goedpraten zijn positieven geest verontrust, wordt hij
bedachtzaam en zijn vertaling wijkt bewust af van het Fransche werk. Zoo wil hij
niets te doen hebben met de fabelachtige dieren die in den Roman d'Enéas krioelen,
als daar zijn visschen uit wier bloed men purperkleur vervaardigt, krokodielen die
zwarte verf leveren, slangen die met open bek slapen terwijl de vogelen in hun lichaam
voedsel zoeken. De Fransche dichter raakt niet uitgepraat over het zwaard van Enéas
dat zeven voet breed en negen voet dik is, en zoo zwaar dat ‘ne la traisissent trente
buef’. Dertig ossen kunnen het niet trekken, en één man, al zij hij dan nog van
goddelijken oorsprong, zou het kunnen zwaaien? Dat is Veldeke te machtig en heel
bedachtzaam brengt hij het geduchte
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oorlogstuig tot menschelijker verhoudingen terug. Het is niet van belang ontbloot er
terloops op te wijzen dat de ernstige burgerman Maerlant precies andersom te werk
gaat o.a. in zijn Istorie van Troyen waar hij den H. Hieronymus er bij haalt om te
bewijzen dat er wel degelijk sagittaren bestaan hebben, en het aantal dooden in de
verschillende ‘battaliën’, die gewoonlijk bij zijn bronnen in de duizenden beloopen,
regelmatifg aandikt met ettelijke nullen.
Als Eneas in den Franschen roman gekwetst is, geneest hem de ‘buens mires Japis’
door hem Dictam te laten drinken: de pijl vliegt dan van zelf uit de wonde. Bij onzen
dichter gaat dat veel natuurlijker in zijn werk; Eneas wordt genezen door een
artsât, de hiet Jâpis
ein wetich man in sîne wîs
te wonden an den boege.

hij neemt uit zijn ‘malen’
trîaken ende dictam
end eine wenege tange
gevoege, niwet lange,
slecht ende kleine,
dâ mede er ut den beine
dat pîlîser gewan
end ernerde den edelen man,
want he 't wale konde.

Verder bestrijkt hij de wonde met ‘pigmente vele goet’ en ‘er tróste hem sînen moet’.
Uit de vele dergelijke gevallen die kunnen aangehaald worden nog het volgende.
In het oorspronkelijke wordt het houten paard der Grieken met veel moeite de stad
binnengesleept:
trei 'm. home traistrent devant,
et derriers en ot altretant
botent o mains et o leviers.

Zes duizend man om dat paard van zijn plaats te krijgen, Veldeke kan het zich niet
goed indenken, en hij laat het dan maar letterlijk op wielkens gebeuren:
dat ros giene op skîven.
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Zijn positieve, evenwichtige geest behoedt hem voor overdrijvingen die in hun
drastische onverschrokkenheid den modernen lezer smakeloos voorkomen. Een
fijnzinnig kunstgevoel, dat in zijn tijd slechts schaars tot uiting komt doet hem
instinctmatig die kinderachtigheden vermijden. In den Roman d'Enéas vallen niet
alleen de vrouwen, maar ook de ridders en helden met een verbluffend à-propos in
onmacht. De minste prikkel, de gedachte aan de geliefde, de aanblik hunner Vrouwe,
een droeve mare doen die Romeinsch-Fransche ridders bewusteloos ter aarde zijgen.
Eneas zelf, Dido en Lavinia zijn bijzonder onderhevig aan die hebbelijkheid. Veldeke
daarentegen laat zijn helden veel meer gehardheid aan den dag leggen tegen de smart,
en hun menschelijkheid verliest er niets bij. Niet alleen toont hij zich fijnvoelend
kunstenaar waar hij weigert zijn voorbeeld te volgen als dit hem minder esthetisch
voorkomt, maar niet zelden tooit hij zijn vertaling met persoonlijke menschelijke
trekken die haar kunstwaarde verhoogen. Vooral kan hem een scherper psychologisch
inzicht niet ontzegd worden: zijn personages voelen dieper en zuiverder. Sommige
kleine détails zijn dienaangaande kenmerkend, te meer daar de meer gespannen
inachtneming van het zieleleven waarvan ze blijk geven, in de dichting van
voorgangers en tijdgenooten een onbekend geluid is. Het Fransche origineel beschrijft
drastisch Dido op haar brandstapel:
ele art et brule et nercist,

terwijl Veldeke, gruwend voor dit naturalisme, zegt:
her fleisc moeste smelten
end her herte swelten.

Dien persoonlijken, fijneren toon kan men hooren heel de passage door waar Eneas
de onderwereld bezoekt en gansch de artistiek genuanceerde gamma van angst,
afgrijzen en medelijden, dit laatste vooral bij het aanschouwen der kinderzielen, over
zich voelt heengaan. Maar bijzonder als psycholoog der liefde heeft Veldeke zijn
lezers en waarschijnlijk nog meest van al zijn lezeressen in verrukking gebracht. In
de Eneïde treden twee vrouwenfiguren op: de tragische gestalte van Dido die haar
minnegloed bluscht in het vuur van den brandstapel, en de teedere bakvischachtige
Lavinia die Eneas' vrouw wordt. De beschrijving van Dido's minnekwaal wordt door
Veldeke verrijkt met menig gelukkig getroffen
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détail waarvan in zijn voorbeeld geen spoor te vinden is. Haar slaaplooze nacht wordt
beschreven met een weelde van psychologische bijzonderheden. Haar bed, al was
het ‘sachte genoech’, was voor haar onrustige leden onverdraaglijk hard; zij ‘switte
ende bevede’, wat bij zijn epigonen het stereotiep kenteeken van hevige liefde zal
worden; en toen zich ‘die hitte merde’ kon zij het niet meer uithouden en ‘her houvet
si ombekerde neder toe den voeten’. Hij laat haar echter niet zoo dikwijls in onmacht
vallen als de Fransche dichter, maar stelt daarentegen haar liefde veel dramatischer
voor. Zij sprak monologisch, riep Venus en Cupido aan, ‘bestreic here ougen met
den lieven bougen’ en kuste gedurig ‘dat vingerlîn’. Ten slotte, ‘na den jongsten
hanekrat, rechte an der dagerat’ vermocht zij in te slapen om van Eneas te droomen,
wat haar smart bij het ontwaken nog heviger maakte. Toch kampte zij met zich zelf;
zij was er zich bewust van dat zij haar eer te kort deed met zich te laten meedrijven
op den onstuimigen vloed van haar hartstocht, en niettemin kon zij niet wederstaan.
De liefdepijn van Lavinia wordt veel meer in overeenstemming met het origineel
beschreven; toch verrassen ons ook hier nog frissche bijzonderheden. Over haar is
de geest der minne zoo gevaren dat, als zij ‘eten solde gan’, zij nauwelijks overeind
kan, en
als sie over disc gesat,
si endranc noch en at
si wiste ouch kume wat man sprac.
*

**

Zóó verschijnt ons Veldeke na acht honderd jaar. Een ridder, uitgerust met meer dan
gewone wetenschap en beschaving, zijn Dietsch hanteerend met behoorlijke
vaardigheid en niet minder thuis in het Fransch op de hoogte van den sagenschat van
zijn eigen stam, Virgilius en Ovidius lezend en de Fransche literatuur van nabij
volgend; Nederlander op ende op, bij wien de nuchtere aard zich niet verloochent,
maar dat rationalisme en die voorkeur voor meer werkelijkheid dan getemperd door
een fijn gevoelsleven, fijner althans dan men het in de letterkunde zijner dagen pleegt
aan te treffen, en in allen gevalle een sterke persoonlijkheid genoeg om haar eigen
stempel te drukken op de vertaling van de Eneide. En bovenal: een symbool van wat
deze streken behooren te
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zijn, en op de beste oogenblikken van hun geschiedenis metterdaad geweest zijn: in
volle zelfstandigheid van eigen wezen, een middelaar, een verbindingsteeken tusschen
twee groote beschavingen, een baken voor Oost en West.
29 September 1928.
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Muziek.
door Robert Van Passen.
Het ging er lustig toe, dien avond, op het feestmaal bij Mevrouw d'Alrémont. De
tafel was één schittering van kristal en zilverwerk onder de helle, klaterende luchters;
en de genoodigden, allen jonge, levenslustige menschen, praatten en babbelden en
koutten zoo gezellig ondereen, rood van wijn en plezier en vinnige woordsprankeling.
Dienaars in roode livrei brachten aanhoudend geurige spijzen op, en schonken den
wijn, kralend en glanzend, in kleurige roemers. Geuren van rozen en parfumerie
dreven zwoel langs de hoofden heen.
- Is het niet afschuwelijk, die nieuwe moord! gilde Mevr. d'Alrémont tot haar buur;
dooden om te kunnen stelen!...
- Het is maar goed dat ze de rekels beethebben, antwoordde majoor Groom,
langzaam zijn roemer uitlepperend.
- Hoe laag ons volk toch gezonken is! kermde mevr. d'Alrémont voort.
Aan de overzijde had men het over de liefde.
- Ik beweer dat de liefde hoofdzakelijk platonisch moet blijven! zei mevr. d'Estange,
terwijl heur oogen brandden met een flonkerend vuur.
- Ach nee, in Godsnaam! lachte het kleine, vinnige mevrouwtje Gruben; liefde
moet leven, moet passie zijn!
- M'n vrouwtje heeft gelijk, zei meneer Gruben apatisch; hij gaf zijn vrouwtje
altijd gelijk, uit voorzichtigheid ofwel uit onverschilligheid, dat was niet duidelijk.
- Vindt u ook niet, luitenant? deed mevrouw Gruben.
- Volkomen waar! stemde de luitenant hoffelijk in.
- Liefde moet vergeestelijkt! kreet mistress Strawberry, 'n uitgemergelde spiritiste;
denk aan Bouddha, de hoogste liefde. De reïncarnatie van ons geestelijk wezen in
de geliefde, het geestelijk ontbloeien...
Ze scheen heelemaal weg in metaphysische bespiegeling, in heur oogen iets van
de raadselachtige starheid van 'n Fakir in extase.
- Liefde is onzin! beet dokter Iswolski toe. Hij zat daar donker
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en stroef, met zijn zwarten baard en zijn harde, pijnlijke trekken die niet lachen
konden: - Liefde is onzin! Verzinsel van poëten! Inbeelding! Louter onzin!
- O! deed mevrouwtje Gruben verontwaardigd; men kon evengoed muziek en
bloemen en zon afschaffen!
- Och, waarom niet! gromde de dokter; dat dient toch alles louter om ons wat voor
te liegen!
Zijn bruut materialisme had weinig bijval. Hoe kon het ook anders, bij zoo'n zoete,
zoele feeststemming, met al die mooie gezichten vol levenslust en blij genieten.
- O, het is zoo zalig, te leven! zuchtte mej. d'Estange, zich verliefd tegen haar
verloofde aanvlijend.
- Elvire, m'n lieve... streelde deze.
- Wat heerlijke wijn! smekte majoor Groom. Zijn wangen gloeiden en zijn oogen
keken vol verteedering naar al die lieve dametjes rond hem.
- Leve de liefde! riep de luitenant en wierp zijn mooien dandy-kop achterover;
wijn, en vrouwen, en paarden, het is alles toch zoo ontzettend héérlijk!
- O, maar luitenant! deed mevr. d'Estange gestoord, terwijl ze hem even toelonkte
met heur fluweelen oogen.
- Wat zouden we toch zonder bloemen, zonder kunst, zonder liefde! dweepte het
lustige mevrouwtje Gruben. Ze scheen een kwikstaartje vol vinnige tinteling.
- M'n vrouwtje heeft gelijk! zuchtte meneer Gruben.
En gelach en gerel van stemmen klonk door mekaar; het feestmaal scheen een
eindelooze openbloeiïng van vreugde en genot, van flirt en geestige zetten.
- Later, dreinde mistress Strawberry weer wakker, later als de menschen tot de
geestelijke volmaaktheid zullen opgeklommen zijn, dan zijn al die dingen, als kunst,
liefde, huwelijk eenvoudig afgeschaft!
- Gelukkig voor ons, zei de sappige majoor, zijn we nog lang niet zoo volmaakt!
- Voor u zou 't een ware ramp zijn, majoor! vond de luitenant.
- Voor u niet minder! prikte de majoor lachend terug.
Iedereen had er deugd van.
- De ziel... wou de engelsche voortgaan, maar dokter Iswolski onderbrak seffens:
- De ziel? De ziel? Wat is dat? grinnikte hij.
- Maar... Dat is toch duidelijk, zei mevrouw Gruben geërgerd.
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- O zoo! meende de dokter, hebt u dat al gezien, dat ding, m'n lieve mevrouwtje?
- O ja, dikwijls! Ieder oogenblik!
- Hoe poëtisch! Nu, ik gun u van harte dat luxe-artikel! Alleen, zoo iets schijnt
me wat veeleischend soms. Is 't niet?
- O, in 't geheel niet dokter. Integendeel, 'n troost is het, te weten dat men méér is
dan stof!
Een pijnlijke stilte woog.
- In afwachting, mijn waarde jufvrouw Strawberry, lachte de majoor, mogen we
ons nog te goed doen aan truffels, kreeft, wijn en andere verlagende lekkernijen
meer!
- En het hof maken aan mooie dames! schertste de luitenant.
- En genieten van Bach en Chopin en Beethoven! smachtte mevr. Gruben, heur
plezante oogjes vol kinderlijke vreugd.
- Wat dit betreft, zei mevr. d'Alrémont, ik heb het genoegen u dezen avond de
wereldberoemde Sacha Petrouchka te laten hooren. Na het diner zal hij hier zijn.
Subiet was de nieuwsgierigheid gaande.
- Wie is die artist? deed mevr. Gruben.
- Is het 'n Rus? vroeg mevr. d'Estange. Een Rus, dat was voor haar het symbool
van mysterie, van verdoken lijden en smachtende passie.
- U zult hem dadelijk zien, zei de gastvrouw.
Na het diner zaten de genoodigden in groepjes in het salon, zacht te keuvelen.
Een dienaar meldde aan:
- Heer Sacha Petrouchka.
Seffens vielen de stemmen. In de stilte, pijnlijk drukkend van gespannen
verwachting, kwam de Rus binnen. Het was 'n groote, donkere man, met hoekig
gezicht en diepe, vreemde oogen. Hij groette lichtjes, terwijl zijn haren wuifden. Dan
greep hij de viool, en begon.
Een nocturne van Chopin.
Zwoel, benauwend, zweefde de muziek, op geuren van heliotroop of van broeierige
kasbloemen gedragen, zacht zinderend als om een liefdepijn die geen uitweg wist,
en die schrijnde, schrijnde; orchideeën rankten op, vreemde bloemen met donkere
kelken; het woog in de stilte, over de hoofden dier menschen, die plots roerloos
geworden waren, in verbijstering verstard.
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Als het uit was, klapten de toehoorders in de handen. Waaiers wuifden koelte toe
naar de verhitte gezichten. Niemand sprak; alleen de adem ging, hijgend, zwaar.
Juffer Elvire schoof wat inniger bij haar verloofde:
- Ik ben bang, zuchtte ze en keek naar hem op, als om kracht en moed in zijn
mannenoogen te zoeken.
Weer zette de kunstenaar de viool aan. Liszt klonk door de zaal. Een hongaarsche
Rhapsodie. Vol drift, vol woelende wemeling, vol heftigen hartstocht. Een spel van
steigerend smachten, woest, onbedwingbaar, uitgekrijscht in alles-overdonderend
gegil. Alsof vrouwen met mooie oogen, dansten hun zinnelijken dans;
Csardas-getrampel, huilende liefderoes, tierend, gierend; paarden met zweepen
opgehitst, hinnikende dieren, een wilde rit, een woeste wirreling, treiterend, vurig,
vol heete schroeiïng en biddende razernij.
Stom zaten de menschen in de ontzetting van die muziek, toekijkend met oogen
vol angst, plots in een vloed van ongekende verlangens, met iets dat pijn deed diep
in hun hart, vreeselijk pijn! Ze zagen op naar dien donkeren man, die zoo
verschrikkelijk heerschen kwam over hun diepste zijn, die hun leven - dat flepsche,
fatterige leventje - aan flarden scheurde met zijn pijnlijk-snikkende zielsmuziek.
Heel het diepe mysterie van die slavische ziel, met haar steppen-eenzaamheid, haar
sneeuwellende, haar Godsverlangen, haar hunkeren naar het licht, het joelde over
hen heen, greep hen aan, doorpriemde hun hart, brak al de brooze ijdelheid van hun
verfijnde leven zoo bruut kapot. De glimlach verstierf op hun roodgeverfde lippen
en een onnoembare angst broeide in hun oogen.
In een maalstroom van jubelende liefde-extase, joelde de rhapsodie ten einde.
Even een verademing, dan, seffens daarop, hervatte de violist z'n spel. Het scheen
of hij zijn toehoorders vasthouden wou en meesleuren over al die diepten die
openscheurden in hun hart.
Beethoven schreide door de zaal.
Een huilen naar licht, een snakken naar vreugde, naar vrede, naar goddelijkheid.
Sterrennachten bloeiden open, droompaleizen van licht en wonne. Zielen jammerden
van armoe en hopeloos gekreun. Harten riepen om liefde, smeekten om liefde, hijgden
naar liefde! Het was een hunkeren, een smachten, een snakkend teloor gaan van
heimwee en verlangen. O, weeldebloemen! Geluk! Geluk! Waar zijt ge, geluk? Ach,
wij arme menschen trachten toch zoo vurig naar uw vredigheid! O, los van de wereld,
los van de stof, los van alle mensch-zijn! O sterren, o
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diepten, o God! Mijn leege handen reiken op naar U, onnoembare Heerlijkheid!
Doornen langs den weg hebben mijn hart gescheurd, mijn oogen zijn moegeschreid!
IJdel pogen van één oogenblik, ga nu weg uit mijn ziel! Sterfelijkheid, ik wil u
vermeesteren! Grooter dan de wereld wil ik rijzen in het blanke zonnelicht! O geef
me liefde! Ik rijs... ik rijs... O zaligheid! O wonder van bij U te zijn!... O eindeloos
onvatbaar éénig geluk... Wonne... boven alles... heerlijke Wonne zoet...
Zoo huilde en hunkerde de viool over die luisterende menschen heen. Star stonden
die oogen, vol wilde verbijstering. Als rolden afgronden open voor hun voet, zoo
sloeg opeens die klaarte hun leege leven stuk. Het was een geweld dat pijn deed door
zijn ontzaglijkheid; een smachten dat het hart verpletterde door zijn onmetelijkheid;
een steigeren en gieren en schreien dat tranen in de oogen riep om zijn ontzettende
passie en zijn losbrekende, alles-omjoelende majesteit.
Ernstig, met diepe groeven in het voorhoofd, zat de luitenant, starend op de mizerie
van zijn nutteloos leven. Ach, hoe was alles opeens zoo klein geworden, al wat hij
vroeger geleefd en genoten had, al de dingetjes die eens voor hem zoo groote waarde
hadden, zijn peerdenkoersen, zijn minnarijtjes, zijn dandysme; heel het fatterig
geflikker van zijn armmoedigen geest, het lag opeens aan zijn voet lijk speelgoed
van 'n kindje, te klein en te belachtelijk om nog aan te raken.
Het zoo vinnige mevrouwtje Gruben was stil geworden; haar oogen glansden lijk
een zachten, zachten lentedag vol blond gedroom; een wondere extase bloeide over
haar gelaat, ze scheen ergens verloren in een lief, gracieus minneliedje, in een idylle
van Boucher of een pastorale van italiaansche herdertjes, zoo teer en wonnig ging
het leven in haar open. Heel haar ziel van kind-vrouwtje straalde en vonkelde onder
de roerende heerlijkheid der muziek.
Dokter Iswolski, in zijn hoek, stug en zwaar ineengedeukt, durfde zijn kop niet
opheffen. Honderd duivels bestormden hem. Een wild geweld scheurde zijn leven
stuk. Opeens stond hij van aangezicht tot aangezicht met zijn ziel, die verschrikkelijke
ziel die hij verloochende; wijd open gloeiden zijn oogen, vol gierend wee en teistering;
al zijn theorieën plooiden lijk kaartenhuisjes ineen; zijn levensbeeld sloeg aan
scherven. Als een die zijn leven lang gewacht had op 'n wonder geluk, en nu plots
merkt dat al zijn wachten nutteloos was, en van wanhoop en ontgoocheling den dood
in wil, zoo zat hij, ineengekronkeld voor
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de ontzaglijke Godsglorie, en schreiend van armoe en spijt en lamme, laffe ijdelheid...
Meneer Gruben, de bekende politikus, toekomstig minister, overwoog in de diepte
van zijn hart dat er nog iets anders ter wereld bestond dan debatten en kiezingen en
beloften en op-stoopen-trekkerij. Hij zag zoo klaar hoe arm en troosteloos zijn leven
was, lijk een groote, leege kathedraal zonder zon. Zijn goedig snullengezicht was
ernstig geworden, en in zijn oogen kwam een glans dien men liefde noemen kon,
zoo dit gevoel niet al te mooi en te groot bleek voor zoo'n diplomaten-gestel. Stillekens
peuterde hij aan zijn vingeren, zijn hoofd zakte lager, heel zijn superieure distinktie
plooide ineen.
......Aldoor ruischte de muziek haar weelde rond......
Mej. Elvire leunde inniger tegen haar verloofde aan; een groote angst kwam in
haar oogen, alsof wilde harpijen haar bloemige jeugd stukscheurden en vertrapten;
een angst om haar geluk, om haar schoonheid, om haar liefde, om heel de toekomst
die haar tegengrijnsde. Dan, lijzekens, spoelde de zoele muziek door haar hart, en
ze begreep: onverwoestbaar, boven het leven uit, zou haar liefde rijzen; in haar zou
ze de kracht vinden het leven te beheerschen; door haar zou ze groot worden en
schoon en blinkend van goedheid en geluk. Dichter vlijde ze zich aan heur geliefde,
en zachtjes begon ze te schreien, van wonne en niet-meer-te-houden ontroering.
Er naast zat mevr. d'Estange, roerloos, gesloten, een bitteren trek om den sensueelen
mond. IJdelheid is alles; ijdelheid haar passies, ijdelheid haar wenschen, ijdelheid
haar mooie, donkere oogen; ijdelheid heel den onstuimigen wirwar van haar rusteloos
leven. De wroeging sloeg kruisen over haar gezicht. De schrik voor al het goddelijke
dat de muziek over haar neergudste, deed haar hart ineenkrimpen van ontzetting en
ontgoocheling en walg over zichzelf. Een eindelooze ellendigheid schreide door haar
oogen, ze scheen te willen bidden, heel innig, ergens alleen, om vergiffenis...
En aldoor weefde de muziek haar guirlanden van ontroering over die luisterende
menschen.
Het was een te-niet-gaan in geweld en jubelende extase. Een hijgen naar iets hoog
boven de wereld verheven, iets vol sterrengloed en bloemenvreugd, iets dat de
menschen verlossen zou van al het drukkende, het leelijke en lage, het drassige, het
hopelooze. Een verlangen naar een liefde die groot was lijk de zon en eindeloos lijk
God. Een schreiend
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roepen naar het wonder dat vrede en schoonheid zou doen ontbloeien. Een jammeren,
een klagen, een snakken en tieren en gieren, een uitgebralde, wijd-opfonteinende
explosie van een tot-waanzin-hunkerende ziel...
Dan, zachtjes, zachtjes, stierf het weg... onmerkbaar haast... in een streelende
wonne... in een verren, verren zucht...
De muzikant boog en glipte weg.
Een wrange beklemming drukte op de toehoorders. Ze wilden weer praten maar
het ging niet. Iets pijnlijks hinderde hen in hun bewegingen; of ieder een vreemde
was voor de anderen; of men zich schamen moest over zijn vroegere ijdelheid.
- Een fijne virtuoos, zei de luitenant, om de gedrukte stemming te verdrijven.
Niemand antwoordde.
Als bij 'n aardbeving - de huizen, de mooie gebouwen, de schitterende paleizen,
alles ligt in puin - zoo staarde ieder op de puinen van zijn eigen futloos leven, zoo
plots aan stukken gereten door de majesteit van die eeuwige muziek.
Een na een trokken ze op, huiverend om het mysterie dat met hen ging, dieper
wegduikend in hun dikke bontmantels, om niet meer t e zien, niet meer te weten...
Alleen jufrouw Elvire, in het donker hoekje van den auto, schreide van vreugde,
zalig ontroerd, eindeloos gelukkig.
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Dante Gabriel Rossetti herdacht
12 Mei 1828 - 9 April 1882.
door Jeanne De Bruyn.
Rossetti is niet in de mode. Wie The blessed Damozel of Mary's Girlhood tusschen
zijn lievelingsgedichten moest noemen, zou, zoowel in Engeland als hier, op spottende
blikken onthaald worden. Van wansmaak zou men zoo iemand moeilijk kunnen
beschuldigen, maar ‘een droomer’ een ‘misprijzer van de moderne, levende
werkelijkheid’ te zijn, is al erg genoeg.
Inderdaad, wat Rossetti voor veel rasechte twintigste-eeuwers ongenietbaar maakt,
is de vlucht uit het alledaagsche, het streven om in een stad van ideaal zijn tenten op
te slaan. Reken daarbij zijn eerbied voor den vorm, den dwang, dien hij zichzelf
oplegde om zijn hartstochtelijke inspiratie tot bezonkenheid te verstillen, zijn
voorliefde voor eenigszins-weekelijke gracie - hoe zou hij bij de modernen in de
gunst kunnen staan?
Hier en daar duikt wel een paladijn op, en wil Rossetti als dichter een plaats doen
toekennen in den tempel van den roem, bij hen die trots mode en wisselende getijden,
groot zijn en blijven. Maar Evelyn Waugh zal wel de eenige zijn, die ter gelegenheid
van dezen gedenkdag een boek aan den vermaarden Prerafaëliet wijdt, en dan nog
wel om vooral den schilder te huldigen. Vanwege Evelyn Waugh is dit een daad van
moed en zelfopoffering. Het was immers in bevoegde kringen al lang uitgemaakt:
Rossetti is geen schilder. Hoe zou hij het hebben uitgehouden in den strijd, die al
zooveel jaren tegen ‘het onderwerp’ - ‘de sentimentaliteit’ - ‘de litteratuur’ in de
schilderkunst werd gevoerd, hij die voortdurend naar waardige onderwerpen voor
zijn doeken zocht, - die zijn stormachtig gemoed zoowel in zijn schilderijen als in
zijn verzen luchtte, - van wien (ten onrechte nochtans) gezegd werd ‘that his pictures
are poetry and his poems, pictures.’
Alleen wie niet te zeer in de theorieën van deze nieuwe eeuw verward is, kan in
Dante Gabriel een groot dichter, in zijn beste schilder-
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werk een onvolmaakte maar toch boeiende en origineele uiting weervinden.
Te weten wie hij was, in welke omgeving hij leefde, is voor een klaar begrip van
het werk bijna onontbeerlijk.
Zijn vader, Gabriele Rossetti, was een Napolitaansch revolutionnair. In 't jaar 1821
moest hij ijlings uitwijken en toen zijn geestverwanten amnestie kregen, bleef hij bij
name veroordeeld. Hij had zijn warmbloedige stadsgenooten wellicht wat al te heftig
toegeroepen: ‘Dood aan de tyrannen’ en ‘Evviva l'Italia una!’
In The last confession van den zoon zullen we een echo hooren van den ziedenden
haat, dien vader tegen Metternich koestertde:
T' was in those hardest, foulest days of all,
When still from his shut palace, sitting clean
Above the splash of blood, old Metternich
(May his soul die, and never-dying worms
Feast on its pain for ever!) used to thin
His year's doomed hundreds daintily, each month
Thirties and fifties...............

De balling werd te Londen professor van Italiaansch, en huwde er de zuster van den
fameuzen Dr. Polidori, die als lijfarts van Byron zijn rol heeft gespeeld. Mevrouw
Rossetti was een zeer beschaafde en schoonheidslievende dame, zij bezat ook al de
hoedanigheden van een volmaakte gastvrouw, zoodat trots Dr. Rossetti's verstrooide
boekenwurmmanieren, het huis in Cheyne Walk tot een middenpunt van gezellig
verkeer werd. En een goede moeder was zij buitenmate. Vroom en ernstig in haar
hart, wist ze haar kinderen steeds de vrijheid te gunnen, door hun begaafdheid gevergd,
en de vreugde in 't gezin hoog te houden.
Ook vader Rossetti kon soms uit zijn verslondenheid losraken. Dat was natuurlijk
als het over Italia ging of - over Dante. Dante Gabriels naam (hij heette eigenlijk
Charles Gabriel Dante) wijst reeds op de letterkundige voorliefde van vader. We
weten echter, dat de balling in den grooten Florentijn meer bewonderde dan enkel
den dichter. Voor hem was Dante Alighieri de revolutionnair bij uitnemendheid,
opstandig niet alleen tegen den staat, maar eveneens tegen de Roomsche Kerk. Dante was z.i. een vrijdenker zooals hij, Gabriele Rossetti; heel de Commedia was
één kreet van verzet tegen burgerlijke en geestelijke maatschappij; veel sterker dan
de gewone lezer en kritikus ver-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

959
moedt, worden de instellingen en de leiders van dien tijd er in gehekeld; Dante immers
spreekt in bedekte termen, alle woorden en beelden zijn dubbel symbolisch.
Professor Witte heeft Gabriele Rossetti's Danteverklaring een plaats gegund in
zijn groot werk. Maar veel belangrijker dan het spitsvondig en fantastisch systeem
van den vader, was voor de letterkunde het feit, dat de kinderen in die Dante-atmosfeer
werden opgevoed. Wel was de ‘Convito’ in hun kinderjaren voor hen alle vier de
essentie van zwaarwichtige verveling - wat zou het zelfs voor zoo'n vroegrijpe
kinderen anders kunnen zijn? - toch waren ze voorbestemd om den toover van den
grooten dichter te ondergaan zoohaast het uur van begrijpen komen zou.
William Michael Rossetti zou de Inferno in rijmlooze verzen vertalen, Maria, de
minstbegaafde van de twee zusters, zou een interessante uiteenzetting aangaande
den Commedia-opbouw leveren. En Christina, de weemoedige, zou, aan Beatrice's
hand misschien, naar de geestelijke hoogten klimmen, waar Lucie Felix - Faure
Goyau haar als een ‘âme chrétienne’ begroet, naast Eugénie de Guérin en Catharina
van Siëna. Aan den toover van de Middeleeuwen heeft zij zich onvoorwaardelijk
overgegeven, terwijl Dante Gabriel alleen de geestelijke schoonheid, den adel, de
gemoedswarmte van 't Middeleeuwsch christendom zocht, het asketisme negeerend.
Haar befaamdste verzenbundel ‘Goblin Market’ is nu wel zeer in vergetelheid geraakt,
meer dan hij verdient. Haar edel gelaat, dat den stempel van veel zielestrijd draagt,
leeft voort in een paar goede teekeningen van haar broer. Smachtend heimwee in die
oogen, bedwongen leed in de milde lijn van den mond.
Gabriel scheen van jongsaf tot schilder voorbestemd. Dat hij op vijf jaar heel
aardig teekende vond iedereen interessanter dan dat hij, geen tien jaar oud, ook
romantische verzen schreef. Toch moet de jonge man een tijdlang tusschen de twee
kunsten gestaan hebben als de ezel tusschen twee bergen hooi. Hij was zoo redelijk
diegene te kiezen, die 't meest kans op een fatsoenlijk bestaan bood - en zijn verloren
oogenblikken aan de andere te wijden. Er valt niet aan te twijfelen, zoo schrijven de
ernstigste biografen, dat voor zijn vrienden en hemzelf, zijn schilderijen ver boven
zijn gedichten stonden. (Tegenwoordig oordeelt men anders).
Enkel toen hij in gevaar was blind te worden keerde hij zich met volle bewustheid
naar de poëzie, uit zucht naar geestelijk zelfbehoud. Voordien was zijn dichtwerk
enkel spontane uiting van gevoel, voor
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kleineren kring bedoeld, - wat voor de echtheid en oprechtheid er van pleit.
Zestien jaar oud ging Dante naar de Academy van Cary, en 't jaar daarop naar de
Royal Academy antique school, - maar vóór hij twintig was, wist hij Ford Madox
Brown, voor wiens werk hij geestdriftige bewondering koesterde, te overhalen hem
als leerling aan te nemen. Dat duurde zoowat een jaar, toen ging hij samen met
Holman Hunt huizen en werken. Madox Brown zou hem heel zijn leven een trouwe
vriend blijven.
Ongetwijfeld heeft zijn ongeduld om van de Akademie los te komen zijn technische
vaardigheid in den weg gestaan. Maar als we even naar Ruskin luisteren, dan beseffen
we wàt een Akademie van die tijd voor een bruisend jong talent, voor een
weerspannige persoonlijkheid als die van Rossetti moet geweest zijn:
‘We beginnen naar alle waarschijnen, met aan den knaap van vijftien of zestien wijs
te maken, dat de natuur vol fouten is, en dat hij haar moet verbeteren; maar dat Rafaël
de volmaaktheid zelve is, en hoe meer hij Rafaël copieert, hoe beter; dat hij na rijkelijk
copieeren van Rafaël, eens kan beproeven wat hij zelf kan in een Rafaelesken, maar
toch origineelen stijl: dat is, hij dient te probeeren iets heel knaps te maken, heelemaal
uit z'n eigen hoofd, maar dat heel knap iets moet op passende wijze aan Rafaëleske
regels beantwoorden, een zevende van de ruimte moet door de voornaamste lichtpartij
worden ingenomen, en een derde door de voornaamste schaduw, niet twee hoofden
van personages mogen denzelfden kant uitkijken, en al de afgebeelde personen
moeten een ideale schoonheid van het hoogste gehalte bezitten, welke ideale
schoonheid gedeeltelijk bestaat uit den Griekschen vorm van den neus, gedeeltelijk
uit verhoudingen die kunnen uitgedrukt in decimale breuken, tusschen lippen en kin;
maar gedeeltelijk ook in die vervolmaking welke de knaap van zestien op Gods werk
in 't algemeen moet toepassen.’
Uit die ironische tirade blijkt genoeg hoezeer de kunst in Engeland verstard was
in levenlooze navolging van de klassieken, vooral van Rafaël, die 't meest door
gladheid en vormbeheersching tot navolging lokte, terwijl zijn heerlijk-jeugdige
gracie juist niet kon nagevolgd worden.
Wat het gevolg was van dit systeem, blijkt uit de pessimistische voorspelling van
Constable in 1821: ‘Binnen dertig jaar zal de Engelsche schilderkunst geleefd hebben.’
Ja maar, juist in dàt jaar moest Gabriele Rossetti uit Italië vluchten. En voordat de
30 jaar om waren
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werd de Pre-Raphaelite Brotherhood gesticht. Dat moet ongeveer zoo toegegaan
zijn:
Rossetti had het atelier van Madox Brown verlaten met duizend mooie plannen
in 't hoofd; alles was nog een beetje vaag en onzeker, maar hij wist toch duidelijk,
dat Holman Hunt en Millais en een aantal mindere goden uit dezelfde vriendengroep
zijn geestverwanten waren. Vooral waren zij het roerend eens in hun verzet tegen
de Akademische banaliteit. Ze doorbladerden eens samen een aantal afbeeldingen
van de fresken op het Campo Santo te Pisa, en toen, plotseling, wisten ze wat ze
wilden. Terug naar de vroege Italianen moesten ze: ernst en oprechtheid in
vormgeving, geen schoolschheid maar natuur, wijding in onderwerp en voorstelling.
Weg met de slaafsche navolging van Rafaël; pre-Rafaelieten wilden ze wezen.
‘The Germ’ werd gesticht; dat tijdschrift zou hun ideeën verder dragen, en niet
enkel hun ideeën, maar schitterende staaltjes van hun kunst. Wel stierf het bij gebrek
aan belangstelling en aan fondsen, maar sterk en schoon levend in elk van die jongeren
was het ideaal, dat het aanschijn van de kunst in Engeland zou veranderen.
Marillier, in zijn groot werk over Rossetti als schilder, merkt op dat de jonge
artiesten, toen zij hun Brotherhood stichtten, heel weinig vertrouwd waren met de
Italiaansche tre- en quattrocentisten, en niet heel goed beseften wat ze wilden, voordat
Ruskin, in zijn ijver om hen te verdedigen, hun nevelachtige beginselen had toegelicht
en een heele theorie te hunnen behoeve had opgebouwd. Best mogelijk, dat Ruskin
met zijn vele gezonde en zijn vele star-absolute meeningen over kunst, hen een beetje
verder op den weg van den Middeleeuwen-kultus dreef dan zij meenden te gaan.
Maar dat was 't minste. Edelmoedig als hij was, deed Ruskin wàt hij maar kon om
waardeering - en koopers! - voor hun werk te winnen, - hij verdedigde hen door dik
en dun, en vooral Rossetti heeft hij dikwijls op de fijngevoeligste wijze voortgeholpen.
Toch lag hij dikwijls met Dante Gabriël overhoop. Hij had de slechte gewoonte
allerlei wijzigingen voor te stellen en als de jonge vriend niet gehoorzaamde, dan
luidde het bijvoorbeeld:
‘Je bent een ingebeelde gek als je denkt, dat je schilderijen goed zijn, wanneer ik
je positief zeg, dat ze mis zijn. Wat weet jij er van, dat wou ik wel eens vernemen!’
Ondanks kleine incidenten als deze, bleven ze toch lang vrienden. Maar zich
gedwee laten leiden, neen, daar was Gabriel de man niet naar.
Hij was zelf een leider. In zijn kring was hij het, die steeds den toon
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aangaf, door zijn invloed kon de Pre-rafaëlietische beweging zoo'n uitbreiding nemen.
Hij bezat een magnetische persoonlijkheid, wie met hem in aanraking kwam, moest
buigen voor den enthousiasten, sprankelenden levenswil, die geen uitwegen genoeg
kon vinden.
Al worden er trekken van hulpvaardigheid en edelmoedigheid van Rossetti
geciteerd, het schijnt toch waar te zijn, wat Eduard Shanks in zijn voortreffelijk
herdenkingsartikel(1) zegt:
‘Wat Rossetti begeerde, dat nam hij. Of het nu tijd was, of geld, of enkel toewijding,
of iets dat meer eerbied verdiende dan een van al deze. Hij aarzelde nooit om te
vragen, het schijnt wel, dat men hem zelden iets weigerde. ‘En zijn collega's moeten
haast alle vol bewondering voor hem zijn geweest, wat wel een zeldzaam feit mag
heeten.
Burne-Jones, wellicht de nuchterste van de discipelen, kloeg eens tegen William
Morris: als ik me op Rossetti inspireer wordt mijn werk beter dan wanneer ik origineel
wil zijn. - ‘Ik ben dat door’ zei Morris, ‘I want to imitate Gabriel as much as I can.’
Wie is er heden ten dage nog zoo naïef-enthousiast?
Of het waar is, dat Morris op Rossetti's aandringen de mooie Janey heeft gehuwd,
opdat ze voor de vrienden en vooral voor Gabriel model zou kunnen zitten? - Van
elk der kameraden zouden voorbeelden van verregaande toewijding en vereering
kunnen aangehaald. Toen Whistler op sterven lag, zei hij nog: ‘Van Rossetti moet
niemand kwaad spreken waar ik bij ben; hij was een koning.’
Menschen overtuigen was voor hem een behoefte. Een flink aandeel in 't lanceeren
van de Dekoratieve Kunst-beweging mocht hij op zijn aktief schrijven. Samen met
Whistler trok hij voor 't eerst de aandacht op de schoonheid van oude eiken meubelen
en Japansch porcelein. En toen Morris zijn vereeniging voor kunsthandwerk oprichtte,
was hij een van de aktieve medewerkers. Bij een paar Hollandsche jongeren vindt
men nog levend zijn manier van glasraam-ontwerpen.
‘Ontdekker’ en ‘vernieuwer’ was hij ook wat onderwerpen voor schilderijen
aangaat. Zijn behandeling van vrouwenfiguren en zijn eigenaardige opvatting van
de meest-versleten thema's zijn welbekerd. In Dante's ‘Vita Nova’ vond hij
overvloedige stof, eveneens in Malory's Morte Darthur. Naar dezen romancyclus
wees Tennyson hem wellicht den weg. Het Faust- en het Mephisto-motief inspireerden
hem vooral in zijn jeugd.

(1) The London Mercury.
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Hij is het, die voor Keats en Coleridge en Blake de aandacht opeischte, die aantoonde
hoe levend, hoe vol schoonheid voor alle tijden hun dichtwerk is.
Al die ‘bijzaken’ schenen zijn scheppingskracht aan te vuren. Hij moest in royalen
stijl kunnen leven, hij moest veel dingen te gelijk kunnen doen. Dat was geen
versnippering van krachten, eerder uitstorting van een te veel. Hij heeft verbazend
veel geschilderd en een respektabele hoeveelheid verzen neergepend.
Een gelukkig mensch is hij wel niet geweest. Laten we aannemen, dat Paters
woord: ‘Zijn leven was een crisis van elk oogenblik’ eer betrekking heeft op den
kunstenaar dan op den mensch. Bij Rossetti waren de twee zoo nauw verbonden!
Zelfs het feit, dat hij een lang niet vlekkeloos leven leidde, terwijl zijn werk hooge
idealen nastreefde, bewijst niets tegen deze meening.
Zijn werk is een voortdurende poging om mystische verhevenheid met gezonde
zinnelijkheid in ongeschonden harmonie te vereenigen. Onmogelijk, natuurlijk. Hij
wou geen rekening houden met de erfzonde en de daardoor onvermijdelijk geworden
askese. Eros wou hij aardsch en hemelsch in éénen, man en vrouw wilde hij zien als
Adam en Eva vóór den zondenval.
De zoo felbegeerde harmonie werd hem nu juist zeer moeilijk gemaakt door allerlei
tegenslag. Wie ooit van Rossetti hoorde spreken vernam ook, dat hij verliefd werd
op een zeer mooi modistje, Miss Siddals. Zij had voor hem geposeerd en hij ontdekte
bij haar een artistiek temperament, gaf haar les, had de voldoening in haar een
begaafde en vlugge leerlinge te vinden. Maar helaas, zij leed aan tering. Tien jaar
lang werd ze door toedoen van Ruskin, nu hier, dan daar naartoe gezonden - zoodat
ze weer wat opknapte en eindelijk met hem trouwen kon. De ellende van die lange
onzekerheid zal de ‘uncommonly strong bodily inclinations’ van den kunstenaar
zeker niet weldadig beïnvloed hebben. De eerste verzen van ‘The house of Life’,
waarin hij zijn huwelijksliefde bezingt zijn doordrenkt met passie. En toen zijn vrouw
na minder dan twee jaar stierf - ze was bijna voortdurend ziekelijk geweest - was de
dichter radeloos. Toen liet hij zijn verzen, voor de geliefde geschreven, mét haar
begraven. Jammer genoeg voor wie van een ‘beau geste’ houdt, heeft hij zijn bundel
later weer laten opdelven. (Laten we bedenken, hoe menschelijk dit was. Het verdriet
was geluwd, de schilderkunst dreigde hem te ontzinken, en hij wist, dat zijn vroege
verzen hem een eervolle plaats in 't dichtersgild zouden verwerven. Daarbij
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hadden zijn trouwe vrienden zijn ‘geste’ van harte betreurd en brachten nu duizend
redenen voor, om de daad als schoon en verdienstelijk voor te stellen...)
De tweede helft van zijn leven - de kleinere helft, moet hij dan vèr van puriteinsch
doorgebracht hebben. In dit verband zien we zijn werk dan weer als een
niet-steeds-geslaagde poging om te ontsnappen aan zichzelf, poging, dien in de
jeugdjaren schooner volgehouden, vooral in de latere schilderijen verslapte.
Hoe ver staan we bij ‘Astarte Syriaca’ - ‘Proserpina’ - ‘La bella Mano’ zelfs, hoe
schoon het ook is, van de eenigszins onhandige teerheid, die uit ‘The girlhood of
Mary Virgin’ en uit ‘Ecce Ancilla Domini’ blijkt! De Beatrice-tooneelen zijn als een
overgang tusschen de heldere eerbiedige bezieling van de godsdienstige doeken die
vóór Miss Siddal geschilderd werden, en de werkelijk-zinnelijke werken van de
laatste jaren. Van een zekere weekelijkheid, een zekere zwoelheid zelfs zijn weinig
doeken vrij te pleiten. Hier en daar toont een teekening, een aquarel, verrassende
kranigheid, gezonden humor. Een enkel werk doet overtuigend aan de vroege Italianen
denken: ‘Regina Cordium’ heet het en 't stelt Miss Siddal voor.
Voor 't overige heeft Gabriel streelende schoonheid uitgebeeld. steeds weer, zonder
verpoozen: etherische gestalten zooals de ‘Beata Beatrix’, lieflijke vrouwen als
‘Fiametta’, gemaniëreerde, al te zoetelijke figuren, en dan het droomerig gelaat van
Mrs. Morris, groote bruine oogen, golvend donker haar, tamelijk-sterke lijn van kin
en wangen, half-weemoedige mond met sterk-gekrulde lippen. Dit laatste type werd
als het Rossetti-type bij uitstek bekend. Men kan niet ontkennen, dat de teekening
voor Guinevere bvb naar Mrs. Morris buitengewoon boeiend en ongemeen rijk van
kleur is.
Hoe populair Rossetti ook geworden is - hij verkocht zooveel schilderijen als hij
wilde - hij heeft nooit den storm vergeten, die bij de eerste
Pre-Rafaëlieten-tentoonstelling tegen hem opstak. Hijzelf exposeerde toen ‘Ecce
Ancilla Domini’; en ook Holman Hunt en Millais waren van de partij. Rossetti's
voorstelling van de Boodschap: de groote, rechte Engelenknaap in lang wit gewaad,
Maria, verschrikt en deemoedig gehurkt op 't Oostersche bed, - dat ware wellicht
reeds voldoende geweest om een aantal ‘kunstkenners’ in 't harnas te jagen. Maar
daarenboven was de beteekenis van de letters P.R.B. ook bekend geraakt.
Pre-Raphaelite! Dat was immers een rechtstreeksche aanval tegen den
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vorst van alle schilders uit verleden, heden en toekomst! Dickens was een van de
velen, die de jonge mannen te lijf gingen met woord en schrift.
Over de verzen van Rossetti zouden anderen later een vernietigend oordeel
uitspreken. ‘The fleshly school of poetry’ noemde Thomas Maitland, alias Robert
Buchanan, Gabriel en zijn volgelingen. En de zeer puriteinsche Tennyson zou van
het fameuze sonnet ‘Nuptial Sleep’ getuigen: It 's the filthiest thing I ever read.
Was dit vanwege Tennyson een wraak op Rossetti, die voor lange jaren den roem
van den erkenden grootmeester overstraalde? Waarschijnlijk niet. De tijden waren
zoo.
't Gevolg van deze aanvallen was, dat in den eersten volledigen druk van ‘The
house of Life’ het sonnet in kwestie werd uitgeschakeld. Rossetti had van te voren
echter een zeer aannemelijken uitleg geleverd, die zijn vijanden tenminste van zijn
goed inzicht moest overtuigen. Zijn ‘Nuptial Sleep’ was enkel één strofe ‘belichamend,
voor haar gering aandeel in 't geheel, een schoonheid van natuurlijken, universeelen
aard, en die enkel verderfelijk is in de kunst als men er de aandacht op trekt (wat hier
niet het geval is) met uitsluiting van de andere hoogere dingen, of which it is the
harmonious concomitant.’ Het moest gelezen worden in verband met ‘Love Sweetness’
waarin de dichter alle lichaamsvreugde- en schoonheid als niets acht, indien de
volledige harmonie tusschen de zielen ontbreekt.
Dus blijft de rangorde der dingen tenminste in theorie bewaard; Rossetti preekt
zeker geen overheersching van 't zinnelijke, maar ten slotte verstaan we de onrust
van zijn tijdgenooten wel, al kunnen we hun uitvallen niet billijken. Het temperament
van een dichter straalt dóór ondanks hemzelf, en zoo spijts alle idealen, ademt er
toch een zekere zwoelheid uit ‘The House of Life’ zoowel als uit de schilderijen.
*

**

Men heeft natuurlijk naar invloeden bij Rossetti gespeurd. Keats en Browning werden
vernoemd. Het kunstmatig streven naar gewrongen en persoonlijke zegging blijkt in
sommige vroege gedichten een erfenis van Browning. Keats bleef een van Rossetti's
‘meesters’. Maar hoe verschillend waren ze beide in den grond. Keats, die zóó diep
doordrong in de wereld van louter zinnenschoon, dat hij den kern genaakte, waar
schoonheid met waarheid en goedheid samenkomt, - had hij langer geleefd, wie weet
wat zou hij bereikt hebben! Voor Rossetti
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was de natuur enkel een dekoratief element in den opbouw van zijn schoonheidstempel
- de vrouwelijke schoonheid als symbool van 't ideaal, als 't ideaal zelf misschien,
dat was voor hem hoofdzaak.
Dante heeft hij als zijn leidsman gekozen. Niet de hemel-en-aarde-omvademende
dichter, maar de minnezanger van de ‘Vita Nova’. Minder beheerscht in 't zinnelijke,
minder echt en eenvoudig in 't geestelijke dan zijn groote naamgenoot, wou hij als
deze de synthese van aardsche en hemelsche liefde bezingen. Na het eerste deel van
‘The House of Life’ echter heeft hij de wijdsche horizonten van Dante niet zien
opengaan: hel en vagevuur zegden hem weinig of niets, hij wou rechtstreeks naar
een hemel stijgen, die in zijn opvatting eerder een aardsch paradijs was. - Al 't geen
hij na zijn eerste, lyrische periode schreef, zijn brokstukken, didaktische brokstukken
meestal, soms bezonken psychologische ervaring.
Als we zijn schoonste verzen bijeennemen, dan wandelen we door een besloten
tuin, waar in een zoetrokige, zilveren schemering, droomen rondwandelen. Omdat
hij Italiaan was en discipel van Dante, zijn die droomen geen vage schimmen, maar
levende, welomlijnde gestalten. Doch de Engelsche romantiek heeft den weekelijken
achtergrond geschapen van de vroege balladen, en uit gemengde latijnsche en
germaansche invloeden is dat zoete, meeslepende rhythme ontstaan, die smijdige,
wonderlijke taal, die in de schoone verzen behoort en in de zwakkere ergert.
In zijn jonge jaren had Rossetti zich aan 't Nevelingenlied, Hartman von Aue en
Wolfram von Eschenbach gelaafd, ook aan de Arthursage. Dan vertaalde hij de Vita
Nova en een keus uit de Italiaansche minneliederen ‘from Ciullo d'Alcamo to Dante
Alighieri’. In dit werkje, later herdoopt in ‘Dante and his Circle’ evenaart hij bijna
de origineelen, zoo zegt men, en zijn vertaling van één paar oud-Fransche gedichten
doet geen oogenblik aan dwang denken. Als proef van de speelsche verfijning in
ouderwetsche vormgeving, waartoe hij geraakt was: ‘Beauty: a combination from
Sappho’.
Like the sweet apple which reddens upon the topmost bough,
A-top on the topmost twig, - which the pluckers forgot somehow, Forgot it not, nay, but got it not, for none could get it till now.

Pseudo-archaic noemt Shanks 's dichters taal en inderdaad Rossetti gebruikt geen
oud Engelsch, maar een voor eigen gebruik door hem ge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

967
vonden zegging. Poëtische taal! Foei! zeggen wij, maar we kunnen toch niet anders
dan zeer schoon vinden wat Guido Gezelle in eigengesmeede taal soms schreef, en
eens dat Rossetti's Engelsch nog wat buigzamer geworden is in 't gebruik, wordt het
overgenomen door Swinburne, die Orpheus die de weerspannigste taalbarbaren lokt
met zijn zoet geluid...
Speelschheid in verzen was Gabriëls specialiteit niet. Zijn leven was een afwisseling
van spanning en uitbarstingen allerhande. En in zijn poëzie krijgen we daarvan den
weerslag. In zijn jeugd was het meestal zuivere lyriek, later poogde hij zijn gevoel
tot bezonkenheid neer te dwingen. Hoe groot de invloed van de jeugdverzen was,
blijkt uit een uiting van een vijandig kritikus: ‘The art of writing in English received
the numbing blow of a sandbag when R. wrote, at the age of eighteen The blessed
Damozel.’ Met zulke boks-intenties werd dit pure lied van teerheid in alle geval niet
geschreven!
‘The blessed Damozel leaned out
From the gold bar of Heaven;
Her eyes were deeper than the depth
Of waters stilled at even;
She had three lilies in her hand,
And the stars in her hair were seven.

Wie kent niet dat vizioen van een verre, stille wereld ‘met langzame, nooit heelemaal
duidelijke gebaren’? Uiterlijk serene gracie, waaronder een zee van heimwee bruist.
Zeer terecht merkt Shanks hierbij op, dat de ‘zalige jonkvrouw’ R's ideaal van
vrouwelijkheid belichaamt. In haar zag hij de teedere overgave, ‘de volmaakte
tegemoetkoming aan zijn eigen nooden.’ Hij was een van hen, voor wie het ‘niet
goed is, alleen te zijn’; subtiel en verheven zou hij de vereeniging van twee verwante
zielen als knaap beter dan als man weten uit te drukken in dat mooie vers:
Are not two prayers a perfect strength?

Typisch voor hem en voor zijn opvatting van liefde is het motief van smachten, de
bedwongen verzuchting, die doorheen het heele gedicht loopt, terwijl dit toch in de
stad van licht en geluk zou spelen:

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

968
All this is when he comes

zegt de jonkvrouw, en beter dan in het nadrukkelijke ‘I heard her tears’ voelen wij
daar, dat haar hemel zonder den geliefde geen hemel is.
Hier het heimwee. In ‘Mary's girlhood’ is het de schuwheid voor onbekende,
grootsche dingen:
‘This is that blessed Mary, pre-elect
God's Virgin. Gone is a great while, and she
Dwelt young in Nazareth of Galilee.
Unto God's will she brought devout respect,
Profound simplicity of intellect,
And supreme patience. From her mother's knee
Faithful and hopeful; wise in charity;
Strong in grave peace; in pity circumspect.
So held she through her girlhood; as it were
An angel-watered lily, that near God
Grows and is quiet. Till, one dawn at home,
She woke in her white bed, and had no fear
At all, - yet wept till sunshine, and felt awed:
Because the fulness of the time was come.

Dezelfde gedempte toon, hetzelfde koele licht als in Rilke's ‘Marienleben’, alleen is
die bedrieglijk-passielooze toon natuur bij Rilke - Rossetti kost het een inspanning,
het is een uiting van eerbied tegenover haar, in wie hij eerder het voorbeeld van
vrouwelijkheid, de mystieke roos, dan de Moeder Gods begroet.
In Rossetti's balladen komt gewoonlijk een leidmotief voor, dat als refrein in elke
strofe meeklinkt, soms huiveringwekkend suggestief. Zoo in 't lied van ‘Sister Helen’,
die den ontrouwen minnaar door tooverij in den dood en 't eeuwig vuur zendt, waar
ze hem weldra volgen zal:
‘Why did you melt your waxen man, Sister Helen?
To-day is the third since you began.’
‘The time was long, yet the time ran, Little brother’
(O Mother, Mary Mother
Three days to-day, between Hell and Heaven!)
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‘But if you have done your work aright Sister Helen,
You'll let me play, for you said I might.’
‘Be very still in your play to-night Little brother.’
(O Mother, Mary Mother,
Third night, to night, between Hell and Heaven!)

Onze eerlijkheid protesteert wel een beetje tegen deze kunstmatige manier van
stemming-scheppen, maar niemand kan ontkennen, dat de stemming er is.
‘Helen of Troy’ - ‘Eden Bower’ zijn in denzelfden fascineerenden trant. In ‘The
last Confession’ spreekt het Italiaansche bloed. Verhaal van liefde en moord en
wanhoop, nog sterk onder Browning's invloed. In ‘Dante at Verona’ klinkt dan een
strengen toon. Dit vers is Gabriel en Dante waardig, al waart de schim van Browning
er nog in rond.
Weer gaan we hierbij bedenken, dat Engeland voor zijn gastvrijheid tegenover de
Rossetti's al voldoende beloond zou zijn, hadden deze enkel de kalme Britten door
hun enthousiasme tot den geliefden Florentijnschen meester bekeerd. En kan daartegen
opwegen ‘the numbing blow of a sandbag received by the art of writing in English?’
Onzin, alleen op epigoontjes oefent een meester een fatalen invloed uit.
Gabriëls latere en langere balladen zijn slechts fragmentarisch schoon ‘Rose Mary’
is gewild-fantastisch; van ‘The white Ship’ en ‘The king's tragedy’ kan de knapheid
geloofd, te nuchter echter worden vele passages. Eerlijk gezegd, voor de ballade, die
enkel bij de dramatische hoogtepunten mag stilstaan en over de rest vlug moet
heenglijden, mist Gabriël de ‘gave’. Hij kan geweldig beknopt zijn, in weinig woorden
veel zeggen, maar iets weglaten of het enkel suggereeren, dat moeilijk!
En wat nu over de schoonheid van ‘The House of Life’, den cyclus van 102
sonnetten? Een zwelgpartij in zelfbeheersching! Een hoeveelheid, die een mensch
van onzen tijd wantrouwig stemt tegenover de hoedanigheid. Nu, te licht zullen ze
niet bevonden worden... Integendeel.
Rossetti dwingt ons door zijn titel aan ‘Het nieuwe leven’ te denken. En zoo treft
ons dadelijk zijn gemis aan eenvoud. Bij Dante, zoowel als bij Rossetti, is conventie
en fiktie genoeg. - Maar in die tijden geloofde de heele dichterwereld in de figuurlijke
wendingen van ‘den zoeten nieuwen stijl’ Heel Westelijk Europa sprak zoo. In de
XIXe eeuw echter niet meer. En daardoor zijn we kregelig als we ‘de Liefde’ als een
jongeling met lange krullen zien optreden bij Rossetti, en ‘de Vereering’
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als een gevleugelde gestalte. Enkel waar hèt gevoel hoog opbruist, wordt die hinder
weggevaagd. Zoodat men niemand van ‘bravade’ moet verdenken als hij de verzen
die zéér slecht werden genoemd, tus schen de beste, want dichterlijk-eerlijkste rekent.
In deze hartstochtelijke sonnetten wordt men het volle meesterschap van Rossetti
over den strengen vorm gewaar. Hij weet als geen ander dat schijnbaar eentonig
rhythme naar zijn fantazie te dwingen.
Door het eerste deel van 't boek gaat de lijn: verwachting, vervulling, verlies en
hoop - het tweede zou ‘Change and Fate’ moeten spiegelen. Maar hier is geen eenheid;
het zijn brokstukken van een levensfilosofie, steenen voor ‘The House of Life’ maar
niet gevoegd tot nobele gewelven. Een paar stemmingbeelden vol bekoring, verder
meditaties, en zuiverdidaktische verzen.
We schrijven er een over dat best als manifest voor een ‘Pelgrim’ vereeniging zou
kunnen dienen, - misschien echter zouden de Pelgrims liever van ‘a new day’ dan
van ‘twilight’ spreken.
Give honour unto Luke Evangelist;
For he it was (the aged legends say)
Who first taught art to fold her hands and pray.
Scarcely at once she dared to rend the mist
Of devious symbols - but soon having wist
How sky-breadth and field-silence and this day
Are symbols also in some deeper way,
She looked through these to God and was God's priest
And if, past noon, her toil began to irk,
And she sought talismans, and turned in vain
To soulless self-reflections of man's skill, Yet now, in this the twilight, she might still
Kneel in the latter grass to pray again,
Ere the night cometh and she may not work.

Ook het veel-geciteerde ‘Retro me, Sathana!’ is meer dan merkwaardig. Een geweldig
beeld:
...............Even as, heavy-curled,
Stooping against the wind, a charioteer
Is snatched from out his chariot by the hair,
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So shall Time be; and as the void car, hurled
Abroad by rainless steeds, even so the world...’

In de schiîderijen is, trots hun oorspronkelijkheid, steeds iets dat aan dekadentie,
gemis aan gezonde kracht doet denken. Hoeveel mannelijker, zekerder, voller van
toon zijn dan de gedichten! Kracht in grootschen zwier, kracht in fijnheid, Rossetti
bezit de beide. Om dit laatste te staven, een juweeltje van helderen vorm, een van
de zeldzame uit later tijd:
I have been here before,
But when or how I cannot tell:
I know the grass beyond the door,
The sweet keen smell,
The sighing sound, the light around the shore.
You have been mine before, How long ago I may not know:
But just when at that swallow's soar
Your neck turned so,
Some veil did fall, - I knew it all of yore.

Zelfs wie niet van stemmingbeelden houdt, moet de teerheid, de gedragenheid van
dit gedicht erkennen. Het toont wat Rossetti kon zijn, wat hij echter slechts gedeeltelijk
geweest is: een groot dichter. Zijn werk zooals het nu is vergt bereidwilligheid om
in ‘'s dichters land’ te gaan; maar wie dat kan verneemt uit zijn verzen af en toe den
gaven, gouden klank der schoonheid.
En ook voor de schilderijen kunnen zijn bewonderaars met recht welwillende
aandacht opeischen. Hij was een baanbreker; al moest hij zelf de ondermijnende
macht van zijn zwoelzinnelijk wezen ondervinden, - toch heeft hij met zijn gezellen,
de Engelsche kunst uit de vlakte van zelfvoldane kleinburgerlijkheid den weg naar
de hoogten gewezen, waar ze weer zou leeren bidden, gelijk Sint Lukas het haar
bevolen had.
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Antwerpen boven!
(Paragrafen over stad en mensch).
door Frans De Wilde.
I.
Het is maar in de bergen dat men, kind der vlakte, de vlakte begrijpt. Wij minnen
vollediger, ver en gescheiden van het doel onzer liefde. In dit afgelegen, o zoo rustig
Ardensch dorpje, waar ik de zenuwspannende drukte der groot-stad ontvlucht was,
ben ik gaan terugverlangen naar de bonte beweeglijkheid, de onrustige
verscheidenheid, het ruime, luide, veel-stroomige leven van ditzelfde gesmade
Antwerpen, mijn stad.
De telefoonpalen op de hoogte zijn als masten van schepen en het zicht van een
zeldzame auto, die met stalen geronk, zelf-bewust de steile helling van den landweg
opstormt, ontroert mij.
Antwerpen, nog lig ik vastgekluisterd aan uw machtig hart en ik verlang naar u,
als naar de zorgen eener zachte vrouw, de dartele streelingen eener jonge, aanbeden
geliefde, het warme troostwoord eener vereerde moeder.

II.
Gij waart de wijde poort open op alle wonderen der wereld. Zoo het lot ons niet
toeliet in verren, avontuur-rijken pelgrimstocht zelf naar die wonderen heen te trekken,
zoo kwamen zij tot ons in de geheimzinnigdonkere schatkamer, het ruim der
duizenden schepen welke uwen waterrijken laagland-stroom opvoeren. Het waren
Japansche waaiers of tapijten van Shiraz, de reuzenboomen uit de Canadeesche
wouden of afgodsbeeldjes uit Congo, het was koren en wijn, het waren rijke ertsen
en gouden zuidvruchten, machines en specerijen van de verste uithoeken der
oceaan-omgorde aarde: nooddruft om te leven, werk en bedrijvigheid om dit leven
te vullen, schoonheid om het te verhelderen. Nu nog, na zooveel jaren van inkeer en
bewustwording kan ik geen zeeschip de
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grauw-wassende Schelde zien komen opvaren, water-en-storm-verweerd, maar alle
luiken vol-getast, of dezelfde kinderlijk-naïeve trots en Sinjorenfierheid doet mijn
hart sneller slaan, en als ik een der groote lijners diepgeladen van de kaai zie afzwaaien
en koers zetten naar de nevelige verten der zee, staar ik het na met hetzelfde
weemoedig-romantisch verlangen als voorheen...... ‘The child is father to the man.’
Zóó leef ik uw leven.

III.
Gij ontvangt en geeft als een milde moeder van vele kinderen. Wanneer de groote
zeepaarden hongerig aan den waterigen zoom van uw kleed komen knabbelen, stopt
gij hun diepe, gulzige buiken vol met al het lekkers dat de rusteloos-rollende,
ezel-geduldige spoorweg-wagons hier aanvoerden van de vruchtbare of nijverige,
verre binnenlanden en zendt hen weg naar hun waagspel op den wijden oceaan. En
de hoogovens en fabrieken, de werven en werkplaatsen, gij laaft hun verslindende
koorts met lange treinladingen ertsen en grondstoffen.

IV.
Ik ben werkelijk uw kind.
Langs de Schelde-kaai, op den hoek waar nu een stapelhuis voor koloniale
goederen, een breeden, rood-steenen, dubbelen gevel verheft, stond mijn nederig
geboortehuis. De lucht die ik er als onmondig kind inademde was de zilte bries van
den stroom, doordrenkt van de verscheiden, prikkelende reuken der overzeesche
waren opgestapeld onder de lange, ijzeren afdaken waarop ik van uit het venster
neerzag. Van beneden uit de herberg ‘Het Zwart Paard’, welke mijn ouders er
openhielden schelden rumoerig de dronken stemmen van dokwerkers en zeelui aan
wal; en in de straat, van heel in de vroegte, was er de dag-lange dreun der
hoog-wielige, laag-hangende natiewagens en de ware, vaste hoefslag der
breed-schonkige paarden tegen de kasseiën. Op de kaai onder de afdaken klonk
geschreeuw van voerlui, het bonkend sjouwen van kisten en vaten, kranen ratelden,
de bas-stem van een scheeps-hoorn bromde waarschuwend, een locomotief gilde,
rangeer-wagons stieten hun buffers luid-knallend tegen elkaar. Die symphonie van
klanken was een wiegelied voor mijn droomloozen kinderslaap......
Dan hebben wij het havenkwartier verlaten en verder naar uw hamerend hart
doordringend zijn we gaan wonen in de volkswijk waar
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werklieden en dokkers, kleine neringdoeners, kroegbazen en volksvrouwen als
levende zegepralen van gezond-bloeiend vleesch, met een immer aangroeiend leger
van kinderen, in verregende huurhuizen, op binnenplaatsen en pleintjes, in gangen
en stegen, te zamen hokten.
Daar heeft zich langzaam, geleidelijk ontrold de sobere fijn mijner jeugd.

V.
Wij zijn beiden gegroeid, doch één gebleven.
Gij hebt u met onstuimige groeikracht ontworsteld aan den knellenden ring van
vervallen vestingmuren en -grachten, in jeugdige, toekomst-zekere voortvarendheid
hebt gij breed om u heen gegrepen naar ruimte om nieuwe dokken en werven, kaaien
en sluizen. Het Oude Antwerpen is lang dood: muren werden gesloopt, bressen
gebroken, vlieten gedempt, ruien overwelfd. En ook ik ben gegroeid en man
geworden; de donkere driften welke u doorschokten hebben ook mijn ziel stuk-gereten
en mijn lijf gepijnd, de nooit voleinde strijd om ideeën, om klaarte en waarheid welke
durend binnen uw muren omging, heeft mijn geest doorploegd en vaardig gemaakt
voor het zaad. Heel uw geschiedenis staat levend gelitteekend in mijn wezen. Uw
overwinning was mijn zegepraal, uw nederlaag mijn tijdelijke val en ondergang.
Ik heb in U vertrouwd als in een moeder. Ik heb op grijze regendagen, als de drieste
noordwester van op den stroom mij tergend maar koelend zijn kille vlagen in het
verhit gezicht smeet, U mijn onrustig, zelf-ingekeerd leed geklaagd, met matte, trieste
stem, als een norsche biechteling die nog geen boetvaardigheid geleerd heeft, terwijl
ik doelloos, dorstig naar eenzaamheid slenterde door de kronkelende, nauwe
haast-lichtlooze straten der oude binnenstad. Dan hebt gij uw jonkvrouwelijken toren
mij een lied doen voorzingen, een schoon, oud-Vlaamsch lied: ‘Gekwetst ben ik van
binnen’, of ‘Naar Oostland willen wij rijden’, of een ander (ik weet niet meer welk,
het is lang geleden), en in den vochtigen, van lantaarn-licht-doorpriemden schemer
geleund aan een der lage huizengeveltjes heb ik geluisterd. En als de
zilverig-klingelende stem, daarboven ergens in de dichte wolkennevelen stil viel en
verstomde, was het ook stil in mij.
Maar als de vreugde, de plotse, redelooze, zegevierende vreugde mij doorjubelde
als een dolle draai-orgeldans, dan hebt ge mij, vóór het Vlaamsch stadhuis, in
zijn-van-goud-schitterende-lijst statige gilde-
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huizen, de jonge, rijzige, triomfante figuur van Brabo gegeven, boven op zijn
hoog-spruitende fontein, waarvan het water, met melodisch geplas neerklaterend op
de rotsblokken, vonkelde in de zon in de zeven regenboog-kleuren, terwijl het
gruwzaam hoofd van het monster Druon Antigoon, verslagen wanhoop, verbloedde
aan den voet......

VI.
Gij zijt een Vlaamsche stad, de eerste in Vlaanderen. Hier klopt luid-bonzend zijn
miskend en onervaren hart. Uw zuiver, onverwoestbaar, trotsch maar ruim-voelend
ras- en stambewustzijn heb ik opgenomen in mijn bloed. Het heeft mijn geest gericht,
mijn denken gevoed, mijn hart verwarmd. Onuitroeibaar leeft het in mij. Lief en
dierbaar als geen andere zijn mij het Vlaamsche landschap, de Vlaamsche taal, de
Vlaamsche kunst, het Vlaamsche volk, het Vlaamsche Antwerpen.
In deze liefde wil ik leven en sterven.

VII.
Terugkeer.
(Een Herinnering.)
Het was eenige maanden na het sluiten van den wapenstilstand welke een eind stelde
aan den grooten oorlog, waarin zooveel schoon leven onherroepelijk ten gronde ging
dat ik, te zamen met vele andere vluchtelingen, op een Engelsch schip naar het
zwaar-gekneusd en ziek vaderland terugvoer. Toen wij, tegen den avond, in de
waterig-grijze schemering de witte lijn der Vlaamsche zee-duinen ontdekten en de
vuurtorens langs de kust geregeld hun lange licht-armen naar ons uitstrekten als om
ons te verwelkomen, was er luid gejubel en hoezee-geroep onder de op het dek
saamgedrongen menschen. De nacht dien wij nog aan boord, in de monding der
Schelde moesten doorbrengen, was onrustig en eindeloos, vol zenuwachtig verlangen.
Vroeg reeds voeren we de Schelde op. Het was een grijze, kalme Maart-morgen. We
herkenden de kleine dorpen, verscholen in de diepe polders achter den hoogen dijk.
Iedereen stond wachtens-gereed, met vrouw en kind, have en goed, uit te kijken in
de verte. Onder de talrijke huiswaartskeerenden waren vele Antwerpenaars. Er werd
gezongen: geestdriftige Vlaamsche liederen
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over de Noordzee en de schoone Schelde verklonken over het wijde, grauwe watervlak
waardoor rustig, met kruivend gekabbel, de boeg van het groote schip heengleed......
Plots aan een der vele bochten van den stroom riep een stem uit de menigte: ‘Den
toren!’ En ineens viel alle gezang en gejubel stil: sprakeloos, in ontroerd zwijgen
staarden allen naar de hooge, slanke, zoo-bekende silhouet die zich duidelijk-omlijnd
uitloste op den wolkgrijzen achtergrond. In vele oogen waren tranen; handen zochten
onbewust elkaar, moeders drukten hun kinderen vaster tegen zich aan, maar niemand
sprak of juichte. Alleen in ieder kloppend hart riep een stem: ‘Sneller, sneller!’ Maar
in kalme, geregelde vaart voer het schip verder den stroom op, en het fijne
schaduwbeeld van den cathedraal-toren kreeg vaster vorm, maakte zich langzaam,
zuiver los uit de omhangende morgen-nevelen. Het leek wel of het vaartuig stil lag
en hij statig, fier, met een breed en gul gebaar van welkom op ons toetrad.
Gedurende de rest van den terugtocht werd er niet meer gezongen, slechts weinig
en gedempt gesproken. We naderden. Langs den lagen wal stapelden zich
huizenmassa's; een onafzienbare lijn van kaaien en afdaken liep langs den oostelijken
oever, de arm van een kraan zwenkte, een ketting ratelde. Daar lag Antwerpen......
we waren thuis, na zooveel zware jaren.
En onze toren stond daar nog, rank, hecht, in ongeschonden schoonheid, stil en
hoog, de eeuwige droom, puur, onverwoestbaar, in transcendentale klaarte uitrijzend
boven het rauw bestaan van iederen dag.

VIII.
O Antwerpen, mijn veel-geliefde! Thans is het oogenblik daar om kalm, manmoedig
de waarheid in het gelaat te zien. Wij zijn samen gegroeid en één geweest; de dagen
van geluk en ellende wij hebben ze samen gedeeld. Dra zullen onze wegen scheiden.
Gij maakt U op tot grootscher toekomst, tot nieuwe daden en versche glorie. Mij
wenken ouderdom, dood en vergeten. Gij zult uitrijzen boven uzelf in macht, eer en
aanzien. Uw naam zal zijn op de lippen van alle volkeren der aarde. Steeds opwaarts
voert uw vaart. Snel daalt mijn weg naar de wachtende diepte. Dit poover, zwak,
duister, stamelend en struikelend samenstel van spier, been en zenuw, van zinnen en
ziel dat ik was, valt spoedig uiteen en vergaat naar de onverbiddelijk-rechtvaardige
wet van leven en dood.
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Maar zoolang de adem vrij door mijn longen stroomt, zoolang het mij gegeven is
onder de schaduw van uw toren te leven en te werken, te genieten en te lijden, er
eenzaam mijn stillen weg te gaan, zoolang ik de schoone schepen uwen weidschen
stroom kan zien op- of afvaren, geboeid, betooverd kan luisteren naar het gezoem
van uw grooten bijenkorf, zoolang ook zult gij onvergetelijk, stralend staan in mijn
kinderlijk-trouwe bewondering, in mijn dankbare, dienende liefde.
Antwerpen boven!
Augustus 1928.
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Kunstkroniek
door J. Hallez.
HENRY VAN DE VELDE: Formules van een moderne esthetiek, uitgave ‘De
Sikkel’(1)
FR. VERMEULEN: Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst,
Uitg.: Nijhoff.
TENTOONSTELLINGEN: Modeste Huys, zaal J. Oor; Jan Cockx, zaal Breckpot;
Akos, feestzaal Meir.

De grondlegger van den nieuweren bouwstijl verhaalt in deze formules van de
bevindingen en redeneeringen die hem brachten tot de nieuwe opvatting. Er diende
eerst opruiming te worden gehouden van al die overladende ornamenten en motieven,
zonder zin noch beteekenis, en die het denkend wezen slechts konden verbitteren.
‘Als middel stelden wij voor: de rede. Op het gebied van het prakties leven is niets
lelik, wanneer het uit een rationele opvatting voortspruit, terwijl juist dat lelik dreigt
te zijn wat geboren wordt uit een sentimentele konceptie’ (bl. 40) en door
sentimenteele conceptie verstaat schrijver ornamenten welke de verbeelding gaat
zoeken in planten of dierenwereld; de materie moet schoon worden door eigen glans
en eigen functie. Maar dat afweren van leelijkheid brengt nog geen schoonheid mede
‘onze tegenstanders doen ons zeggen: dat alles wat oprecht nuttig is,
noodzakelikerwijze mooi moet zijn; terwijl wij steeds bevestigd hebben dat wat niet
oprecht nuttig is, niet mooi kan zijn.’ (bl. 47)
Wat kan dat substratum nu opvoeren tot werkelijke schoonheid? de sensibiliteit
van den artist, het gevoelen van het leven; maar hoeden wij ons voor alle verbeelding
en sentimentaliteit ‘die florale elementen of elementen uit het dierenrijk op meubel
of bouw zou willen aanpassen.’
‘Om aan de voorafgaandelijke voorwaarde van een rationele konceptie die van
het levens- en het sensibiliteits-fluidum toe te voegen, hebben wij ze ongeschikt
gevonden... Neen, 't is enkel het mirakel van de illusie - het leven de materien
bezielend - dat sinds het ontstaan van de wereld, de mensheid heeft met bewondering
geslagen. Ofwe

(1) Naar vertaling van Frank Van den Wijngaert.
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was het het schouwspel van de lijn, die zich opricht, plooit, strekt of buigt, ofwel het
schouwspel van kleuren die hun verhoudingen en schakeringen tegenover elkander
stellen naar de eis van wispelturige rythmen, wat ons buiten onszelf bracht om wat
de essens is van het Al’ (bl. 49) ‘het fondamentele principe der schoonheid (is) het
principe van het leven der materiën’ (bl. 93). En door leven der materiën verstaat
Van de Velde de illusie die de toeschouwer krijgt te staan voor levende bouwstoffen
die, in de worsteling van druk en wederstand, dragen, torsen, stooten, zijn als
gespannen en zwellende spieren, of aan de oppervlakte leven door den strijd van
licht en schaduw.
Deze nieuwe stijl, dus nieuw inzicht is geboren onder den druk der nieuwe
uitvindingen, onder den drang van ijzeren constructies en van ingenieurswerken, en
onder invloed van de nieuwere schilderschool (Guys, Degas, Toulouse-Lautrec, enz.)
die moderne menschen schilderden, ‘en de conceptie van sensueele schoonheid,
deden doorbreken, d.i. uitsluitend schoonheid zochten in lijn en kleur. Want Van de
Velde wil slechts weten van sensueele schoonheid (lijn, kleur); al het andere is uit
den booze, voor schilderkunst, voor bouwkunde, voor letterkunde, voor alles. Zij is
de canon.
Zoo ongeveer luidt de nieuwe boodschap.
Ehwel, deze nieuwe boodschap heeft niet veel om 't lijf; 't is een mager beestje,
voor het populo - en ook voor anderen. En of ze nog wel fonkelend nieuw is, nu er
zoo wat overal behoefte wordt gevoeld aan hoogere betrachtingen, kan wel betwijfeld
worden. 't Is een geval te meer van blind-kijkerij op een bepaald punt opgeheven tot
eenig heil; een bewijs te meer dat een uitstekend kunstenaar een slecht theoretikus
kan worden (het omgekeerde is, natuurlijk, altijd waar).
De esthetieke en innerlijke waarde van alle bouwstijlen zou, naar V. d. Velde,
moeten afgewogen worden naar deze maat van sensueele schoonheid ‘het is met de
maat van deze effektieve waarde, dat men voortaan de kathedralen, al de architekturele
gevrochten en al de produkten van industriele en aanverwante kunsten meten moet’
(waarvoor we hartelijk en hooghartig bedank e n ).
Die maat is al te subjectief; die maat is eng, is enkel en alleen aangepast op de
sensueele schoonheid der antieken (en dan nog! want wie zegt dat de ouden enkel
die schoonheid bedoelden en nastreefden?)
Ziet eens tot welk simplistisch besluit schrijver komt: ‘Elke andere poging dan
die van de materiën op andere wijze te doen leven dan door de illuzie, die erkent dat
zij elasties zijn en onderworpen aan de wetten
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van weerstand en zwaarte, is een avontuur. Noch gothiese kathedraa noch indiese
tempel zijn aan dit gevaar ontsnapt! Beide verwezenliken het wonder van de vurige
en bodemloze verbeeldingskracht, die ze tot leven riep, maar die, tegelijkertijd, elk
spoor van organiese struktuur of rationele konceptie vernietigde of wegmoffelde......
Alzo hebben indiese tempel en kathedraal, net als de egyptiese tempel, de weg gezocht
naar het leven der materiën, waaruit zij gemaakt zijn, in eene richting tegenovergesteld
aan die, welke de griekse tempel verkozen had,. Terwijl de eersten te ademen
aanvingen door buitensporige uiting en tomeloos sentimentele overdrachtelikheid,
is de griekse tempel tot bezieling gekomen door het uniek middel ener sensibiliteit,
die put, zonder haar ooit u it te putten, aan de pure bron der overtuiging, dat er in de
materiën zoowel als in ons, als in de dieren, in de planten van aarde en zee, leven,
aanwezig is, en dat zij, net als alles wat leeft, zijn onderworpen aan wetten, wier
uitwerksel niet langer kan verstoken blijven en probaat aangetoond.’ (bl. 88-89).
Men vraagt zich hoe de gothieke kathedralen op eenzelfde strafbankje komen
zitten met indische en egyptische kunst. Opvatting en bezieling verschillen toch
grondig; in de gothiek ligt toch als grondslag, hoop en berusting op God, wiens Zoon
door menschwording en middelaarschap, den mensch doet opkijken in betrouwen
naar den goddelijke-Vader, ligt toch het gedacht van verzoening tusschen God en de
vrijgekochte natuur, ligt toch de blijdschap en de vreugde over alles wat ons omringt,
om wille van den goddelijken Middelaar. Langs éénen kant echter raken die
kunstuitingen elkander, en staan ze tegenover de grieksche kunst, die in hare
humanistische opvatting, de rede, den mensch onbeperkt laat heerschen, den mensch
verheerlijkt als God (och, hoe oud zijn al deze waarheden!): gothiek, indische en
egyptische kunst rusten niet bij het aardsche, dragen eene verzuchting naar 't
ontzaggelijke, naar 't eeuwige, spreken van onderwerping aan God, van schuld
tegenover Hem, van nood aan Hem.
Hoe heeft V. d. Velde niet ingezien dat er, juist daarin, een heel wat dieper, een
heel wat grootscher sensibiliteit ligt, die de materie kan heffen tot heel wat breeder
leven, en ons zelf kan heffen tot eene vervoering waarbij blijdschap om sensueele
schoonheid van kleur en lijn maar gestamel en ijdel gepeuter blijkt.
Maar V. d. Velde heeft zich blind gekeken op de grieksche kunst; en heel zijn
getheoretiseer is vergiftigd door monisme en nietschianisme. Uit zijn boek spreekt
de trots van een verstokten nietschiaan en dat
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maakt zijn boek soms zoo gezwollen en opgeschroefd. ‘De middeleeuwen spanden
zich in naar de rede te koncipiëren. Maar zie, daar vringen zich tussen hen en hun
Rede, duizend jaren religieuze praktijk: een God, zijn Moeder-Maagd, en een Paradijs,
bevolkt met heiligen en engelen, de hel, de duivels en de boze geesten’ (bl. 143).
‘Hoe heeft de kristen bouwmeester het klaar gesponnen om zijn God en zijn geloof
juist tusschen zichzelf en zijn Rede te stellen? 't Is als een stuk hout geworpen tussen
raderwerk, en volstaat een stroopijl niet om de werking van een machine te
stremmen?’ (ja, en t' is nog wel het kruishout, zoo hatelijk aan Nietsche). (bl. 144).
‘Tussen de houten paal van de Megarons uit de homeriese tijden en de sublieme zuil
van het Parthenon bestaat er geen enkele fantasistiese inmenging; de Grieken, die
nochtans meer goden bezaten dan wij, hebben zich niet door hen laten van streek
brengen (bl. 149). Nietwaar, het zinnetje dat ik onderstreep, is bijna subliem van
naieveteit.
Zuurkool van duitsche wijsbegeerte die oprispt! V. d. Velde steekt zijn ongeloof niet
onder stoelen of tafels; waarom zouden wij den ook niet vrank ons gedacht mogen
zeggen? Dat doet ten andere niets af van de waarde en de noodzakelijkheid der
nieuwere bouwkunst; we hebben het enkel over de formules waarin V. d. Velde
beweert de schoonheid te kunnen vastleggen; en de prachtige, stemmige hollandsche
kerken in nieuwen stijl bewijzen ten overvloede dat al dat nietschiaansch denken en
voelen oneigen is aan den nieuwen stijl.
Die rede! die rede! ze belet V. d. Velde soms redelijk te zijn! ‘De pre-moderne mens
waste, baadde, at, arbeidde - sentimenteel - omdat hij er genoegen in schepte het een
of ander precept te bezitten zijn handdoek of badkarpet betreffend, een vrolik distichon
op zijn bierkan, een meer uitdagend op zijn kachel, geschilderde bloempjes op zijn
eetservies en moraliserende spreuken in zijn werkkamer! De pre-moderne mens
werkte - sentimenteel - omdat hij door alle mogelike middelen trachtte te doen
vergeten, dat hij het werk beschouwde als een vloek!’ (bl. 35). En volgende zin die
den totemiseerenden Salomon Reinach zou doen watertanden van ijverzucht om
zooveel spitsvondigheid; ‘Er was een tijd, toen het voorstellen van wilde beesten aan
hem, die zulks verrichtte op zijn klederen, de kracht toekende van deze woeste dieren,
en het recht geweld uit te oefenen; maar ik zie niet al te best in, dat de bronzen
leeuwekop op de deur van Meneer X op het huidig ogenblik nog enige kracht zou
toevoegen aan die, waarover hij reeds beschikt,
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en hem enige kans zou gunnen een gezag te doen erkennen, dat hij niet eenmaal
bezit.’ (bl. 48)
Ja, eenieder zal grif toegeven dat niet al te best in te zien. Waarom sleurt V. d.
Velde er te pas en te onpas er al die theoriën bij, die ‘nieuwe’ theoriën met hun
oud-mannekens-gezicht? Is het niet veel simpelder te erkennen dat ieder tijdperk de
ornamenten en versierselen aanvaardt overeenstemmend met de strevingen en
gedachten die als in de lucht hangen, gedacht en gemoed beroeren; gothiek past
motief van kerkraam toe te pas en te onpas; renaissance, mythologie en antiek;
modern, mathesis; en zouden de grieksche vazen en gebruiksvoorwerpen zich ook
nooit aan verbeelding hebben bezondigd en louter trillen van schoone kleur en lijn?
En de ‘folle du logis’ waartegen V. d. Velde het harnas aangespt, weet toch soms
zijne rede te verschalken en krijgt hem niet onaardig te pakken. ‘De eilanden (der
Egeïsche zee) ontbloten zich als lichamen die hun sluiers afwerpen; bij het verlaten
van het water sidderen zij zoals, bij het verlaten van water, het vlees van vrouwen
siddert...... Telkenmale ik er een aan de horizon ontwaarde, deelde ik de schrik en
de onrust, die de eerste griekse visser moet bevangen hebben, welke zich een weinig
ver waagde. 't Is hij, die Aphrodite uit de golven zag geboren worden... Ik bevestig
het verhaal van die bevangen visser. 't Was Aphrodite en niet de kust van Hydra en
Egina! Voortaan kan ik de echtheid bevestigen van al de mythologiese legenden; en
de “deckstewart” die aan miss X verklaart, dat wij in 't zicht zijn van de eilanden
Levitha, Kinaro, Amorgo en Naxos, liegt schaamteloos’. 't Is de ijver van een neophiet.
Neen, dees boek is geen bijbel, lijk het voorwoord beweert. Geen idee van alle
tijden en van alle volkeren. Het is eerder een curiosum.
Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, door Frans
Vermeulen, commies rijksbureau voor monumenten-zorg, te 's 's Gravenhage. Uitgave
Nijhoff, 's Gravenhage.
Het werk, eens volledig, zal bestaan uit 8 afleveringen tekst, en 8 afleveringen
platen, en zal ongeveer 20 gulden kosten; tot hiertoe verschenen 4 afleveringen tekst
(320 bl.) en 4 afleveringen platen (250 afbeeldingen). Afzonderlijke afleveringen
worden niet verkocht.
Dit heel interessant, heel degelijk werk bedoelt samen te vatten datgene wat wij
thans weten over onze bouwkunst en over hare monumenten, eene duidelijke omlijning
van het bekende, opdat het onbekende zich te scherper moge afteekenen. Tevens was
het wederom een streven vooral een leesbaar boek samen te stellen, voornamelijk
bestemd voor
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ieder die belang stelt in de geschiedenis en de ontwikkeling van onze bouwkunst,
doch dat tevens door duidelijke uiteenzetting en overvloedige opgave van litteratuur,
bruikbaar hoopt te zijn voor vakgeleerden, kunsthistorici, architecten en studenten.
Ook deze tweede reeks, en misschien zij vooral, vindt haar bekomste; de litteratuur
is ongemeen rijk, en de beschouwingen van Vermeulen uiterst leerrijk.
Het handboek moet een overzicht geven van religieuze en van burgerlijke
bouwkunst tot en met de moderne tijden; maar de commies voor monumentenzorg
heeft zooveel te vertellen over de oudere tijden dat hij met het einde van het vierde
deeltje het niet verder bracht dan tot een historisch geographisch overzicht der
gebouwen uit romaanschen stijl. Maar of men er om jubelt; want deze vier deelen
steken vol beschouwingen en verrassende beweringen, die men misschien niet steeds
bijtreedt, maar dan toch tot omzichtigheid aanmanen in het napraten van geijkte
voorstellingen. Al aanstonds na de inleiding schuift schrijver eene nieuwe theorie
vooruit over invloed van hunebedden op de eerste kerkjes die in de vóór-Karolingische
tijden werden opgetrokken door de apostels der Nederlanden. Hunebedden waren
georienteerd, hadden een sakraal karakter en waren vergroote navolgingen van de
woonhut; een langgestrekt rechthoekige ruimte, door een gesloten tusschenmuur in
twee ongelijke doelen gescheiden, en met ingang op een der lange zijden. En als we
nu constateeren dat de eerste kerkjes op soortgelijk plan zijn opgebouwd, met dees
verschil dat er een smalle triomfboog komt in de plaats van de scheidingsmuur, en
dat men ze meest tegenkomt bij en op oude hunebedden, dan mag men misschien
wel besluiten dat plan en onderbouw afkomstig zijn van oude heidensche tempels,
te meer dat opgravingen van oude heidensche tempels in IJsland eene overeenkomst
aangeven met de eerste kerkjes in Scandinavië, en er in het vóór-Karolingische
tijdperk een gemeenschappelijke stijl bestond in alle noord-germaansche landen.
Ten andere schrijver kan niet luid genoeg herhalen dat er van uit het Noorden eene
stuwende, verjongende kracht is uitgegaan; de Noormannen en Wikingen waren
zoo'n ongelikte beren niet, en in menig opzicht stonden zij hooger dan de Franken,
vooral door aanleg en karakter; ‘deze krachtige, stoutmoedige zeevaarders zijn een
versterking van ons volkselement geweest’; zij openden nieuwe kultureele
mogelijkheden; en de achthoekige kapel van Nijmegen is ongetwijfeld eene uiting
van dien noordgermaanschen wikingengeest, zooals hij, gekerstend, in de 10e eeuw
tot een overheerschende macht was geworden in de landen
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om de Noordzee. Deze sobere, bijna sombere ruimte, met het motief van de
verspringende as, verschilt in hare strakgespannen, weerbare omslotenheid, door het
karakter van den ruimtevorm, ongeveer even volkomen van de Akensche paltskapel
als een romaansche krocht van een Constantijnsche basiliek. Te Aken een voorname
ruimte van bijna klassieke klaarheid; te Nijmegen eene achthoekige middenruimte
zwaar omsloten; ginds forsche horizontale lijsten, hier een ongebroken verticalisme;
de wikingsgeest rekent af met den Karolingischen nabloei der Antieken, breekt den
laatsten sluitboom en opent breed den weg die voeren zal van hier uit naar de machtige
schoonheid der gothische kathedralen.
Ook met veel andere verkeerde en scheeve voorstellingen, die een taai leven hebben,
rekent hij af. Byzantium was geen dood moeras; een frissche invloed ging van haar
uit; zij was de brug langswaar het Oosten inwerkte op het Westen; de basilica, als
kerkgebouw, kwam ons toe uit het Oosten, de koepelkerk ook; de heilige linie nóg,
en deze was enkel een verkerstend oud gebruik; de Byzantijnen passen het eerst den
baksteen toe met de decoratieve doeleinden (deze baksteen-techniek, wordt omtrent
1150 als opnieuw uitgevonden in Nederland, en door de Oostlant-vaarders uit
Vlaanderen en Zeeland naar Brandenburg overgebracht) enz. Het concept ruimte
beheerscht heel het werk en klinkt het tot eenheid saam; want bouwkunst is de kunst
de ruimte te scheppen, d.i. verhouding tusschen lengte, breedte, hoogte, de rythme
er van aangeven; zoodat een bepaald gevoelen van ontzag of opgewektheid ‘van rust
of van vernietiging, van betrouwen enz. worde opgewekt.’
Alleszins een schoon werk, waar veel uit te leeren valt, en dat doet uitzien naar
soortgelijk en even degelijk werk voor Vlaanderen.
Modeste Huys, de zanger van het schoone Vlaanderen, gelijk het heet op het kataloog,
van het veie, vettige Vlaanderen, van het levensblije, werkzame Vlaanderen. Hij is
een vreugdezaaier. Er is bij hem een waar en hecht cosmisch aanvoelen der natuur,
die alles doordrenkt, alles dooradert, alles houdt in samenklank: de personen springen
niet uit de natuur, leven in volle natuur, zijn er tevreden en op hun plaats. Huys voelt
er geen behoefte aan zijn personen te vierendeelen - in de veronderstelling dat die
radbrakerij steeds uit loutere behoefte geschiedt; - u een type voor te schotelen dat
met verglaasde poppenoogen u aanstaart in ontstelling over eigene houterigheid; 't
zijn heusche menschen, die hun dagelijksch werk verrichten langshenen de gouden
rivier,
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vol levensweelde werken onder de blijde zon, in het gouden licht, in de groenende
blijheid der velden, en die schoon zijn - skóón zou H. Verriest met smekkende lippen
hebben gezegd.
Huys is dus niet up-to-date; hij stippelt nog! en hij bleef een luminist! Maar scholen
en strekkingen zijn toch maar uiterlijkheden; en zijn vogelen van diverse pluimage;
en waarom moet nu iedereen een conquistador worden en uittrekken ter verovering
van nieuwe Amerika's. Voor 't oogenblik heeft Huys zijne gading aan 't luminisme,
blijft er bij, en ploegt in de diepte; wie kan het hem misduiden?
En dat heeft dees voordeel dat ge u seffens thuis voelt en in familie; ge hebt niet het
onbehagelijk gevoelen te spreken met iemand die heel fijn kan praten maar van wien
ge een klein beetjen vreest in het ootjen te worden genomen; hij richt niet met 'nen
hocus en 'nen pocus toovertoeren uit; hij schamateert u begrip, oog en oordeel niet
weg; hij bewerkt uw verstand en uw gemoed en uwe zintuigen niet met nen swing
van hier en 'nen swing van daar, om u met 'nen uppercut bedwelmd neer te slaan in
deemoedig ja knikken op de bovenaardsche meesterschap. Modeste (wat is dat een
lieve naam voor u) gij laat den mensch met rust, en ik ben er - heel bourgeoisement
- blij om niet te worden bewerkt en dooreengeschud door uwe kunst, maar in stilte
te kunnen genieten.
Te kunnen genieten van die wijduitstrekkende velden, langs waar de bewondering
ingetogen kan rondwandelen tot de verre einders, de vette veiheid der aarde te kunnen
ruiken, te snoepen aan de malsche kleuren, de zon te voelen steken en branden, en
te kunnen mompelen dat Gods natuur toch schoon is, en goed, en mild en rijk. En
dan moogt ge stippelen zooveel ge wilt - hoewel ik het niet geren zie - als uw werk
maar degelijk is, en skóón. En kloek is wel zeker het werk van Huys, breed, wijdsch
van worp en uitzet, met een fijn gevoel voor kleuren, en voor hun onderling verband;
men weet ten andere hoe Huys als een eigen koloriet bezit. Beter nog dan zijn
afgewerkte doeken leerde ons de schets voor de H. Bloedprocessie hoe vast en zeker
zijn hand de dingen in een eerste geut weet ineen te klinken en diepte en atmosfeer
aan te brengen. En dat hij in de diepte ploegt bewijst het feit dat eenzelfde onderwerp,
met lichte variante, of in andere gamme, dikwijls wordt herhaald; rooten van vlas,
Leiezicht, vlaamsch stedeken onder sneeuw, pikkende boeren, hofstedeken, en bovenal
koeien, schoone koeien die in 't avonduur stil neunen, aan den overzet. En hierdoor
komt hij tot eene harmonische evenwichtigheid, tot eene voldragenheid
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die aan zijn doeken een adequate vorm geeft, ze ‘af’ doet zijn, en het gevoelen wekt
van rust en voldaanheid.
*

**

Jan Cockx werkt, geloof ik, te Testelt; het meerendeel zijner doeken spelen toch aan
de eerste golvingen van het Hageland, te Diest, Sichem, en het land van den Witte.
Jan Cockx is een optimist; zijn vinnige oogskens lachen gedurig van inwendigen
pret; en ik wed dat hij bezield is met een heilige onverschilligheid voor alles wat
kritiekers over hem weten te praten - in 't goede en in 't kwade -. Iets waarin hij ten
volle gelijk heeft; want kritiek mag niet bedoelen kunstenaars den weg te wijzen kritiek kan slechts den lezer nuttig zijn, hem helpen verstaan. (en menige lezer zal
hier stillekens bij zich zelven lachen: wat illuzies!).
Maar veronderstellen we, voor nen oogenblik, dat de goedjonstige lezer ons de
eer wille aandoen te worden den weg gewezen, wel, dan zou ik hem bij de hand
nemen en zeggen: is het nu niet aardig dat die kleine, levendige man met de lachende
oogskens het landschap niet schildert dan in zwaarmoedige stemming van avond, of
van triestigen regendag, of van dreigend onweder? Woorden dienen dikwijls om iets
te verzwijgen; uiterlijk voorkomen en uiterlijk doen om af te leiden van de intieme
hoekjes waar men met gansch zijn gemoed leeft. Jan Cockx, zou ik dan voortgaan
is, in werkelijkheid, voor dezen stond toch, een zwaartillende, zwaarmoedige
droomersnatuur, (dat wordt allemaal en alleenlijk gezegd voor den inbeeldigen
goedjonstigen lezer); en als hij dan zoo'n zware klanken uitstoot, en zoo somber, en
zoo solemneel aandoet, verwonderen wij er ons niet te zeer over, en orakelen we niet
van meeloopen met mode.
Herinnert ge u nog voorgaande werk van Cockx? Dunkt het u ook niet, dat er
bezinking komt; breede, kloeke lijnen en kloeke opbouw; en valt het u ook niet op
dat Cockx zoo geren schildert over aanbidding van herders of koningen, en dat er
dan door zijn doeken zoo'n diep gevoel gaat, en zoo'n diepe kleur? Maar
hoogstwaarschijnlijk is mijn inbeeldige goedjonstige lezer met nen ‘tiens’ vol
verrassing reeds gegaan naar de ceramieken en vazen van Jan Cockx; die hem beter
zullen leeren dan alle uitleg.
*

**
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Akos-tentoonstelling. Deze grieksch-klinkende naam zou ten onrechte verondersteld
worden te bestaan uit de initialen van eene of ander finantieele maatschappij; de
vereeniging heet in volle letters: Antwerpsche Kunstenaars Oud-Strijders. Ze schijnt
in de noppen met den mooiklinkenden naam zoo grieksch van uitgang; als versiering
van omslag van kataloog en als versiering der affiches, koos ze de reproductie uit
van een beeld der Akropolis van Athenen, een vrouwenfiguur van beeldhouwer
Antenor, archaiek door stijve vormen, star lachen, egyptische oogen, regelmatig
neerhangende haartressen, en dat gemaakt werd nà de perzische oorlogen. En 't wil
mij nu voorkomen - velen zullen het louter spitsvondigheid noemen - dat deze keuze
beredeneerd is, en moet gelden als een program, als een geloofsbelijdenis; dat deze
groepeering wil werken naar oude beproefde geplogenheden van deugdelijkheid en
stiel-kennen, uiterlijke volkomenheid van vormen niet verwerpt als uit den booze,
en streeft naar rust. En zij kozen een beeld uit de archaïeke kunst van Griekenland,
omdat ze tezelfdertijd het innerlijke, het zieleleven bedoelen. Hun uithangbord zou
dus den voorbijganger toeroepen: we zijn expressionist, maar willen ook schoonheid
(in vulgairen zin: luister der vormen). En deze geloofsbelijdenis, komend van
oud-strijders, die beter dan wie ook het failliet van beschaving en wetenschap
ondervonden, doet dan eventjes de bedenking rijzen of de zoo fel besproken innerlijke
verscheurdheid, (die een afbreken met traditie noodzaakte), niet moet geschoven
worden naast vaderlandsliefde: wie er meest over schreeuwt, heeft ze minst aan den
lijve gevoeld.
Evenals andere jaren, evenals in andere tentoonstellingen was er weinig
beeldhouwwerk. Waaraan ligt zulks. Blijft belangstelling van publiek in gebreke?
Bestaat er tegenstelling tusschen moderne kunst, met haar minachting van vormen,
haar voorliefde voor den strevenden, strijdenden mensch en de beeldhouwkunst die
uit eigen wezen streeft naar verheerlijking, naar rust en zegepraal? - Twee welgelukte
busten van E.H. Nobels, waarbij de mooie buste van Mej. Belpaire (Dit ingoede,
verstandige, sprekende gelaat is wel een buitenkans voor een artist); wat kleine
aardige bronzen beeldjes van Collard, te klein in aantal om een gedacht te geven van
het werk; en voorts werk van den besten der huidige Antwerpsche beeldhouwers,
van C. Peet; voldragen werk, van eene klassieke verfijning, gelijk we vroeger zegden;
(en ik verdenk C. Peet ervan den keus voor de versiering van het kataloog te hebben
doen doorwegen langs den kant der archaïek-grieksche kunst); weinigen kunnen in
zoo'n zacht-innige glooiingen de lijnen in elkaar
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laten vervloeien, zoo'n bekoring leggen in 't fijne spel van licht en schaduw; zoo min
als voorgaande keeren waagde hij zich aan de uitbeelding van de heele
menschengestalte; hij houdt zich aan busten.
Lijk voorgaande jaren dus, nam de schilderkunst de aandacht in beslag. Uitblinkers
en voor aantal tentoongestelde doeken en om gehalte waren Maurits Langaskens en
Achille Van Sassenbrouck.
Maurits Langaskens heeft eene verbazende verscheidenheid van onderwerpen:
intérieurs, bloemen, oorlogs-tooneelen, portret, sprookjes, kristelijke kunst; zijn
vlugge kunst rept van 't eene naar 't andere; hij heeft zooveel te zeggen, en over alles
heeft hij zijn eigen oordeel en taal; alles wordt doordeesemd met eigen gevoel; op
alles slaat hij den stempel van eigen zijn, en er spreekt uit heel zijn werk een sterk
bewustzijn van eigen kracht en waarde. Langaskens blijft niet draaien rond de schil,
niet lanterfanten bij de uiterlijkheid, maar dringt tot de kern die naar buiten wordt
gehaald in eene nerveuze teekening; wat hij te zeggen heeft, onderlijnt hij. Hij is
eerst en vooral teekenaar; in lijn en teekening is hij nooit falikant; ze staat er vast,
raak, klaar, in juiste verhouding, op de juiste plaats, in bondige welsprekendheid.
Voor kleuren heeft hij niet zooveel zin, zeker niet zooveel zekerheid: ze komen wat
schril, wat schetterend, wat lawaaierig; een tonalist is hij zeker niet (uitgenomen in
het heel schoone intérieur: de trap, en in Grootmoeder) hij is eerder colorist, en de
kleuren gaan ieder zoo wat een eigen gang (de weezen, de touwslager, het sprookje
van de lente, ook in 't doek waar een Kristus, in gouden nimbus, hangt boven oude
vrouw en ouden monnik, in 't zwart, en boven doffe bloemen, schoon voor teekening,
maar hard van kleur). Teekening zal bij Langaskens wel gelden als eerste vereischte
en basis; en 't is zijn triomf; men wordt meegerukt door de forschheid, de kracht, het
springlevende der lijn, die nooit peuterig-klein blijft, maar met beslistheid alles
aanpakt en in de hoogte tilt. Eene felle persoonlijkheid, ook wanneer hij eventjes
doet denken aan anderen (zijn Herakles schijnt wel verwant aan den Herakles van
Bourdelle; maar hier staan we op glibberig ijs).
Van Sassenbrouck heeft iets weg van Laermans; figuren, scherp hoekig aflijnend
tegen landschap, vranke, schrille kleuren naast elkaar, dompelaars van menschen;
maar daar ligt in dezen meeter niet de tragiek van Laermans, 't is een Laermans met
milder gemoed, bijna een blijde Laermans. Bij 't eerste overkijken van een zaal die
vol hangt met V. Sassenbrouck's, knippen de wimpers bij het al te fel vlekkende van
de kleuren, bijna affichen - koloriet; maar algauw is men vertrouwd
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met de koperen-fanfare; rood, blauw, groen wapperen als vreugdevlaggen; 't wordt
een kermis. Wat een vinnige, felle, heldere kunstenaar springlevend als kwik, wat
een besliste blijde kerel, en wat een gezonde kunst, gezond als brood. Bij Van
Sassenbrouck sommaire aanduidingen van landschap en menschen; vereenvoudiging,
en daardoor kracht en nieuw uitzicht op de dingen. Men blijft die landschappen
onthouden waarin rivieren snijden als messen door het land, en aan den horizont het
licht als bliksem zijn hoekige schichten uitschiet; kleuren klateren al even vrank als
lijnen; en daarin mannen wier profiel scherp afteekent, sjovele, stoere, pezige kerels,
met broeken als achtkantige kubussen, met snibbige neuzen als snavels, met handen
als plateelen, stug en ruw van schors, maar goed van hart; en hongerige sukkelaars
van kinderen waaraan de kleeren hangen als vlaggen. Zoo zijn we gewend V.
Sassenbrouck te zien: maar er waren ook eenige andere doeken: aardige zichten op
haven en booten met een warm-bruine kleur, over heel het doek, en een teekening
die de brutale puntige, stekelige omlijning verzachtte en vermilderde.
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Boekbespreking.
Alie Smeding: Tijne van Hilletje, Nijgh en Van Ditmar's uitgeverij
Rotterdam.
Na een sexueel ‘geval’ tot vertroeteling toe behandeld te hebben in de twee deelen
‘De Zondaar’, heeft Alie Smeding een godsdienstig geval aangedurfd. Zonder
moorddadig te werk te gaan door haar Tijne met Stephana Schwertner of een andere
vrouwefiguur van Handel Mazzetti te vergelijken, mogen wij toch herinneren aan
de Inger Skram-figuur van haar Deensche collega Joanna Oterdahl. Van Kristin
Lavransdatter zullen we maar zwijgen, zelfs van de zooveel oudere Madame Bovary.
Tijne van Hilletje is ook maar een gewoon, alhoewel wat vreemd en eenzaam
visschersmeisje van het eiland Marken. In veel tragische toestanden en voorvallen
gaat haar geloof in Gods goedheid wankelen en zij houdt een aangrijpende aanklacht
tegen God. Doch blijkbaar voelt de schrijfster zelf de volle tragiek van dat
geloofsgeval niet aan, zoodat haar veel te lange uiteenzettingen wat neven het leven
loopen of liever te lang zijn, omdat zij er neven slaan. Haar talent van romanschrijfster
triomfeert onbewust in de raker en soberder geteekende bijfiguren. De ‘bekeering’
van Tijne lijkt nogal gewild en simplistisch: er moest een waardig slot geschreven
worden. Het dialect is vermoeiend, een soort van bachten-de-kuppe-taal, maar lang
niet zoo kleurig en nog veel moeilijker te verstaan.
D.W.

Prof. Braested: Geschiedenis van Egypte, Uitgeversvennootschap ‘Groot
Nederland’, Amsterdam gld. 3,75.
Schrijver is professor in de Egyptologie aan de universiteit van Chicago. Blijkbaar
krijgen wij zijn universiteitscursus, zooals hij voorgedragen werd, nl. met de
terloopsche opmerkingen en invallen, eigen aan den klasgever, erbij. Zoo b.v. beweert
professor dat er in den afgodendienst der egyptische steden onderling een zeker
particularisme bestond, zooals, zegt hij, tusschen de italiaansche steden nog op dit
oogenblik: zij willen ook niet erkennen dat hùn Madonna dezelfde is dan die van
een andere stad. Dit is maar een voorbeeldje. Die moderne heiden, hoogleeraar te
Chicago, is bizonder op de hoogte van de Egyptologie, maar spreekt hier en daar
terloops over bekende zaken en begrippen niet verstandiger dan een wilde... Ook
heeft zijn hollandsche vertaler hem niet zoo trouw gediend als wel behoorlijk ware
geweest. Hij spreekt van tijdperken, van den zon, den maan, den kist en als hij in
den tekst aanwijst ‘zie plaat nummer zoo of zooveel’, dan moogt ge wel zeker zijn
daar het gewenschte niet te vinden. Nu moet wel erkend dat die 150 platen zeer
interessant zijn en origineel gekozen; het zijn niet de stereotiepe plaatjes die in alle
boeken staan. Als vulgarisatiewerk - het bovenstaande in acht genomen - vult het
boek zeker een leemte in het nog niet welvoorziene rek der Nederlandsche literatuur
over het oude Egypte.
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J. Verbruggen: Japan, het land van den lotus, Uitgeversvennootschap
‘Groot Nederland’, Amsterdam.
J. Verbruggen was oorlogscorrespondent in het japansche leger tijdens den
russisch-japanschen oorlog. Hij doorkruiste het schoone land langs alle kanten
gedurende drie jaren. Hij kent het nu op zijn duimke. Dagboek na dagboek heeft hij
volgeschreven en zijn moeilijkheid met dit reisverhaal was niet hoe het boek te vullen,
maar hoe zich te beperken tot dat voluum. Het resultaat is een op elke bladzijde
boeiend boek. Zelden lazen wij een zoo interessante reisbeschrijving. J. Verbruggen
houdt van Japan met een sympathie die niets heeft van het verbluft gedweep der
toeristen die alles maar eventjes hebben gezien. Hij weet wat hij liefheeft en bewondert
en weet waarom. Roerend is zijn eerbied voor de japansche vrouw, zijn ontzag voor
de verschrikkende pracht van de vuurbergen, zijn telkens terug komen op de
bloemenweelde van Japan, zijn kordaat tegenspreken van verkeerde europeesche
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voorstellingen en begrippen over het land van den lotus. Dit alleen is jammer: J.
Verbruggen schrijft een slordigen stijl. Deze moge voor een volgende uitgave van
dit mooi boek grondig worden hagezien.
D.W.

Dr. W.F. Enklaar: Het gezonde en het zieke kind, Van Holkema en
Warendorf's uitgeverij, Amsterdam.
Zonder te willen tornen aan de hooge waarde van Prof. Daels' werk, meenen wij toch
dat de huisgezinnen die deze boeken bezitten ook met Dr. Enklaar's werk nog
merkwaardig zullen gebaat zijn. In de vijf eerste hoofdstukken behandelt schrijver,
kinderarts te Amsterdam, in chronologische volgorde het gezonde kind tot den
schoolleeftijd: ontwikkeling, verzorging, kleeding, voeding en opvoeding. In de twee
overige, langere hoofdstukken komt het zieke kind aan de beurt. De modernste
wetenschap van kinderverpleging krijgt in dit werk haar zeg. Standpunten die in
Duitschland en Holland b.v. reeds sinds geruimen tijd overwonnen heeten, worden
zeer logisch voorgedragen aan vooral verpleegsters en verzorgsters van kinderen.
Tot deze in 't bizonder richt zich het werk. Dr. Enklaar gaat altijd uit van de
individueele constitutie van het kind, overtuigd dat deze de eenige maatstaf moet
wezen. Voor dit kind is geneesmiddel en goed wat voor een ander slecht en nadeelig
is. Over de voedingsstoornissen handelt schrijver breedvoerig en beredeneert al zijn
besluiten en raadgevingen. Zijn behandeling van bronchitis, kinkhoest, en asthma
bronchiale wijkt af van de ‘officieele geneeskunde’ maar steunt op ervaring en rede.
Over nog betwiste kwesties (vaccinbehandeling bij tuberculose, roodvonk, diphterie)
geeft hij objectief den status quaestionis. Wij kunnen dit boek warm aanbevelen.
DR. K.

G. Van Hoeck: Het Zaligende Lijden. - A.S.K.B. Cuylitsstraat, 27
Antwerpen
Het warme hart - een hart dat klopt voor alle edele idealen en steeds vol enthousiasme
opflakkert - heeft zich uitgesproken in dat keurig uitgegeven boekje, waarin het werk
van het Ziekenapostolaat wordt uiteengezet en aanbevolen. Alwie vroeger de boeken
van Henri Perreyve las, en vooral deze: Journée des Malades, waarvan men kon
zeggen dat het ‘geleden werd vooraleer geschreven’, zal zich verheugen de zaligende
gedachten over ziekte en lijden nu bestendigd te zien in zulk uitstekend liefdewerk.
M.E.B.

La Vie et les OEuvres de Quelques grands Saints. - Tomes I et II. Librairie de France, Paris. - 14 fr. par vol.
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Dertig der beste katholieke Fransche schrijvers, waaronder Emile Baumann, Georges
Bernanos, Louis Bertrand, Jacques Maritain, André Bellessort, Gaëtan Bernoville
R. Vallery-Radot, enz. enz., hebben hunne medewerking aan deze uitgave verleend.
Dat getuigt reeds voor hare waarde. In enkele bladzijden, geven ze ons ieder het
beeld van een heilige. Enkele trekken slechts, maar die al het voornaamste daarstellen
van zijn leven, zijne persoonlijkheid, zijne werking en invloed, van de wereld waarin
hij zich bewoog. Van den heiligen Paulus tot de heilige Theresia van Lisieux, hebben
ze die heiligen gekozen welke hun tijd, hun land, hun volk het best vertegenwoordigen.
Schriftkundigen, belijders, mystieken, visionnaires, martelaars, ordestichters, die
voor onze oogen voorbijtrekken, allen indien ik me zoo mag uitdrukken, historische
heiligen, wier handel en wandel behoorlijk onderzocht werd. En allen leeren ze ons
dezelfde lessen van zelfvergeten en sacrificie... ‘tous ils sont de la même lignée, tous
ils s'abreuvent à la source des mêmes vérités et se nourissent des mêmes certitudes,
mais avec quel sens aigu et souple des réalités, quelle audace clairvoyante, quel sage
et joyeuse folie, quelle indomptable persévérance nous les voyons accomplir leur
mission particulière!’
Een goed werk voor jongeren.
L.D.

Jean Dufourt: Maitresse Jacques ou l'Epouse a tout faire. - Librairie Plon,
Paris 1928. - 12 fr.
Een vermakelijk roman, vol vroolijke opgewektheid. Gemakkelijk is het niet voor
eene hedendaagsche jonge vrouw hare veelvuldige plichten te kwijten. Janine weet
er van te spreken. Haar man - ze heeft hem uit liefde gehuwd - zou ze niet beter
vragen dan in alles in te volgen, dan enkel en alleen zijn wil te doen. Ja maar, slag
op slag komen de kerstenkinderen,
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die in hunne weerloosheid, nog veeleischender zijn dan de meest veeleischende
echtgenoot. Dan hebt ge nog de meiden, die voor 't minste wegtrekken, zonder zich
om iets te stooren; zonder nog met het duur leven rekening te houden, dat alles
zooveel moeilijker maakt. En door dat alles moet Janine manoeuvreeren; ze vertroetelt
haar man, zoogt hare kindertjes, gaat naar bals en feesten - maar ook naar de markt;
ontvangt en geeft dîners - maar doet zelf de keuken, en kuischt en poetst en boent,
vliegt van 't een naar 't ander, een weinig verward in 't eerst, en hijgend en uitgeput.
Tot ze het opvoeren van ‘L'Avare’ van Molière bij woont, en het voorbeeld van
‘Maître Jacques’ haar leert hoe ze haar werk moet regelen - en zich man trainen.
Een boek voor volwassenen.
L.D.

Felix Rutten: Brugge. Met 16 platen. - Uitg. Van Munster's
Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
Felix Rutten heeft voor de Rotterdamsche Maasbode zoowat al de landen van westelijk
Europa afgezworven. En hij is nog niet trekkensmoe. Dezen zomer zat hij in
Noorwegen; in de laatste weken volgde brief op brief uit Zweden; morgen kan hij
in Finland zitten.
Enkele maanden vóôr den oorlog had hij zijn tenten opgeslagen in Vlaanderen.
Vlaanderen kende hij en Vlaanderen kende hem. Land en volk waren hem lief; maar
liefst was hem Brugge. Zijn correspondenties over Brugge's schatten en schoonheden,
verleden en heden, zijn uitgegroeid tot een heel boek. Dat ligt hier voor me en het
heeft eilaas te lang op deze bespreking moeten wachten. Het is een boek van stemming
en mijmeringen, van weemoedig gedroom en bewonderende liefde. F. Rutten heeft
door Brugge's straten gedoold als een verliefde zwerver. Is het wonder dat de poezie
van geveltjes en reitjes soms zijn woord te zeer verweekt heeft en dat zijn bewondering
zich hier en daar heeft geuit in eene overdadige bloeseming van woorden. Men
bedenke dat dit boek uit de vooroologsche atmosfeer gegroeid is. Het blijft een mooi
boek over een mooie stad; het is de lof van Brugge gezongen met de blijde, dweepende
geestdrift van een twintigjarige.
A.V.C.

P. Adhemar: Ekerlijk. - Vrij bewerkt in modern Nederlandsch. - Uitg.
Excelsior, Brugge. 5. - fr.
Het is wonder hoe luchthartig lieden die zelf geen scheppers van schoonheid zijn,
omspringen met het werk van kunstenaars. Daar hebt ge weer 't voorbeeld van Pater
Adhemar die de schoonheid van het oude Elckerlyc-spel, onder voorwendsel van
‘betere bruikbaarheid’ eenvoudig heeft vermoord. Betere bruikbaarheid? Het spel
van Elckerlyc is kort genoeg en de eenvoudigste dilettantengroep, die door een
kunstzinnig regisseur geleid wordt, is in staat het op te voeren. Maar erger nog is de
schending door P. Adhemar gepleegd aan de poëzie van het woord. Hij beweert
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daarvoor zijn redens te kunnen voorleggen, maar ik zou wel graag vernemen, met
welk recht hij de serene schoonheid voor deze oude verzen:
Oec sie ic tvolc also verblent
In sonden, si en kennen mi niet voor god.
Opten aertschen scat sijn si versot.
Dien hebben si voer gode vercoren
ende mi vergheten, die hier te voren
die doot heb geleden doer tsmenschen profijt.
.............................................
Elckerlyc leeft nu buyten sorghen.
Nochtan en weten si ghenen morghen
Ick sie wel, hoe ic tvolc meer spare
Hoet meer arghert van jare te jare.
Al dat op wast, arghert voert...

met welk recht, zeg ik, hij deze poëzie verbanaliseert tot volgende omwerking:
Mijne vrees is den menschen onbekend geworden.
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In 'n zee van zonden gaan ze ten onder.
't Geld is hun god; ik ben vergeten.
Alle deugden worden verdrongen,
alle ondeugden ten troon geheven.
Op het morgen van de kennis en het oordeel
na den aardschen nacht denkt niemand meer.

Zoo is 't begin; en zoo is de rest.
DR L.D.S.

Jozef Muls: Mijn handel het K. Van den Oever. - Uitg. Vlaamsche Arbeid,
Antwerpen.
Dit is 't verhaal van vijf en twintig jaar vriendschap. Een vriendschap die ondanks
zekere aarzelingen en misverstand niet verbroken werd. Het is meteen een beetje
geworden, een zelfverdediging. Een hartelijke, bijwijlen ontroerde toon.
D.S.

K. Van de Woestijne's Werken: Lyriek 1e deel. - Uitg. A.J. Van Dishoeck,
Bussum. - Ing. 3,90 fl.; Geb. 4,90 fl.
Dit is de hulde van den uitgever aan den vijftigjarigen dichter: de derde druk van
den verzamelbundel: Vroegere gedichten. Het Vaderhuis en De Boomgaard der
Vogelen en der Vruchten. Over het werk van dezen uitzonderlijken dichter en grooten
eenzame werd in het Februari-nummer uitvoerig geschreven. De vermelding dezer
kennisgave moge eene voldoende aanbeveling zijn om zichzelf en zijn bibliotheek
met het werk van deze vlaamsche glorie te verrijken.
DR. V.

Peter Dôrfler: Als Mutter noch lebte. - Uitg. Herder & Co. - Freiburg 1
Breisgau
Heinrich Federer heeft nog eenmaal de vreugden en 't leed van zijn kinderjaren
herleefd en hij heeft ze, zoo voor zichzelf, neergeschreven enkele maanden vóór de
dood hem greep; Peter Dôrfler heeft deze terugreis naar het kinderland ondernomen
naar aanleiding van zijn 5en verjaardag. Daar is om ieder kinderleven een toover,
die des te dwingender lokt naarmate ons leven verder schrijdt. Haast ieder schrijver
heeft eenmaal de bekoring gevoeld om het verhaal te schrijven van zijn jongste jaren.
Er is een schat van schoonheid, goedheid en geestigheid in het leven van haast ieder
kind, dat er zich niet bewust van is. Maar een kind dat zich zelf interessant gaat
vinden is een pest. Een ouder die al maar door aan 't praten is over de buitengewone
woorden en daden van zijn kind is 't niet minder. 't Gevaar voor een schrijver die
over zijn eigen kindertijd verhaalt, is dat hij zich zelf een beetje interessant vindt of
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interessant voorstelt. Peter Dôrfler is eenvoudig genoeg van hart om geen ijdele
zelfvoldaanheid te voelen over zijn kinderjaren en jeugd, maar hij doet een beetje
interessant wanneer hij daarover schrijft. Zijn verhaal mist den schoonen, onbewusten
eenvoud van H. Federer's Am Fenster.
DR. L.D.S.

Nieuwe Beeldhouwkunst in Nederland. - Serie monografien onder leiding
van A. Van der Boom en Theo Van Reyn. - Amsterdam:
Uitgeversmaatschappij ‘Kosmos’.
De uitgevers achten nuttig en noodzakelijk deze nieuwe reeks uit te geven omdat
Holland, dezen laatsten tijd, mag roemen op een aantal veelbelovende beeldhouwers,
en het publiek moet ingewijd in de nieuwe inzichten van deze nieuwe beeldhouwkunst
die voortgestuwd wordt naar een breeder en monumentaler visie, zich stelt in den
dienst van den bouwmeester, en niet wil blijven bij copie der werkelijkheid.
In Nr. 1 spreekt A.V. de Boom over JOHN RADECKER. Geen heftige
gemoedsaandoeningen bij dezen kunstenaar; statische kunst; zijn beelden staan boven
het gewoel van den strijd, verwijlen in een droomenland; soms half boudhistische
verzonkenheid, en half Aziatisch uitzicht. Eene sterke persoonlijkheid, maar of ze
steeds tot haar recht komt?
Nr. 2 gaat over GIJS JACOBS VAN DEN HOF door Theo Van Reyn. Het werk van
dezen meester is fel afwisselend van aard en waarde; maar er zijn twee prachtige
vrouwenbeelden met mysterieuze diepte en een vreemd spel van licht en schaduw
op het gladde spiegelvlak
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van den gepolijsten kop, beelden die af zijn; in andere beelden zoekt de kunstenaar
nog te veel, spitst de vormen, of breidt ze al te zeer uit. Van den Hof lijdt onder de
kwaal des tijds, gebrek aan eenheid; en wordt geslingerd van links naar rechts.
Elke monografie is verlucht met welgelukte foto's naar werken van de besproken
kunstenaars.
J.H.

De Vlaamsche Houtsnede, door Dr. L. Lebeer, bibliothekaris aan het
prenten-kabinet, Jubel-nummer van het Davidsfonds. - Uitgave Excelsior,
Brugge.
Dr. Lebeer, door zijne dagelijksche bezigheid, is wel de geschikte persoon om voor
het Nederlandsch publiek dit boek te schrijven, waarin het wezen, de eischen en de
ontwikkeling der houtsnede zakelijk en duidelijk worden uiteengezet. In de
wetenschappelijke maar toch klare taal van den vakman, leert hij ons zin krijgen
voor de eigene wetten en eigen uitzicht van het vak, en wie het boek heeft doorgewerkt
is in staat eene houtsnede te waardeeren naar innerlijke waarde, techniek en ook naar
den tijd. Eene korte schets geeft ons ontwikkeling, verval, en huidigen bloei van
eenen kunstvorm, die een nieuwe glorie uitmaakt voor Vlaanderen. Een studieboek,
dat wil geraadpleegd worden bij omstandigheid. Een boek dat elken rasbewusten
Vlaming uiterst welkom is.
In de gewone uitgave, voor de leden van het Davidsfonds, stonden de prenten in
tekst; in deze tweede uitgave, op vederpapier, staan de 50 losse platen tot een album
samengebundeld, en afgedrukt op geglaceerd papier dat ze beter tot hun recht laat
komen, maar anderzijds door zijnen glans wel eenigszins schaadt.
J.H.

Selection, De Preterlei, Borgerhout.
Sélection is in 't vervolg uitsluitend gewijd aan beeldende kunst; bellettrie valt weg;
en blijft geen revue in gewonen zin van het woord; maar zal jaarlijks 6 cahiers
uitgeven gewijd aan een beeldenden kunstenaar, of een aan bepaald onderwerp. Aan
elken cahier worden nochtans eenige bladzijden toegevoegd die de tentoonstellingen
bespreken. Zeker eene oplossing, die veler belangstelling wekken moet. Sélection
wil een tijdschrift blijven dat op den strijdpost staat.
Het eerste cahier (44 bl. tekst en 44 bl. reproducties) gaat over DUFY wiens kunst
als een zang is aan de vreugde, en wiens artistieke werkzaamheid zich uitbreidde tot
alle gebied bijna der aanverwante kunstnijverheid (denken wij aan de toiles de Jouy)
en uit die verscheidenheid zijn baat wist te halen en zijne techniek te verrijken.
Het tweede cahier (44 bl. tekst en 68 bl. reproducties) begroet in GUSTAVE DE
SMET een der grootste schilders; hij weerspiegelt het best de huidige maatschappij
van België, en mag roemen op een heelen sleep navolgers. De Smet is nog in gedurige
wording, verandert, uiterlijk toch, voor vorm, licht, enz.; innerlijk blijft hij aan
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zichzelven trouw, en 't is steeds hetzelfde mensch-type, zwaar van gemoed en als
vreemd aan alles wat rondom hem afspeelt.
Hoe men nu ook oordeele over de vooruitgezette gedachten en over de gestoken
lof trompet, zeker is Sélection, in dezen nieuwen vorm, een tijdschrift dat leert, u in
kennis brengt met het werk van besproken en representatieve meesters, en zeer bevalt
door de verscheidenheid der reproducties, der medewerkers, en de goedkoopste van
het abonnement (60 fr. per jaar).
J.H.

Sint Thomas van Aquino. - Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn
verheerlijking door de kunst. Uitg. Dominikanerklooster, Gent en de N.V.
De Standaard.
Sint Franciscus, de serafijnsche zanger; St. Thomas de ruimte-doorschouwende
adelaar; met hun beiden beheerschen ze nog, na eeuwen, het voelen, het verlangen
en het denken van dezen tijd. Prof. Gilson, van de Parijssche Sôrbonne, heeft St.
Thomas geheeten ‘de inleider der moderne philosophie’ en de overtuiging groeit dat
de geniale denkkracht van dezen wijsgeer ook de komende eeuwen en geslachten
aantrekken en richten zal.
Bij gelegenheid van zijn eeuwfeest hebben E.P. Van Winkel en Prof. Van Goethem,
geholpen door een keur van uitgelezen mannen als Profesoren Beyssens, Sassen,
Molkenboer, Deploige, De Wulf, Noël, Mansion, en EE. PP. Van Wely, Broeckaert,
Kreling en Missiaen,
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deze magnifieke feestgave samengesteld, die elk ontwikkelde Vlaming in zijn
bibliotheek of op zijn tafel hebben moest.
Alleen de studie reeds van E.P. Molkenboer over St. Thomas in de schilderkunst,
vormt met zijn 130 groote illustraties een monument op zichzelf.
DR. V.

Georg Mönius: Italiaenische Reise. Mit 12 Bildern von Joh. Thiel. - Herder
& Co, Freiburg. 462 secten. pr. 13,50 Mark.
Van al de ‘Italiaansche Reizen’ die door honderden Romegangers in alle talen van
de wereld werden neergeschreven, zijn er wellicht geen tien die boven de beperkte
waarde van een persoonlijke ontboezeming de hoogte hebben bereikt van een
kultuurwerk, dat ook de komende geslachten verheugen en verrijken kan. En van
deze enkele besten, Goethe's italiaansche reis incluus, reikt naar mijn meening dit
werk van Georg Mônius het hoogst. Italie is hem geen gelegenheid geworden tot
vlot verhaal of verblindende beschrijving; hij heeft het heden niet gezien noch het
verleden heropgeroepen met de dichterlijkheid van een gevoelige romantiek. Hier
is een man van hooge kultuur de bergen overgetogen naar het land waar de kultuur
van Europa werd geboren, groeide, kwijnde en zijn rijksten bloei ontvouwde. Hij
heeft geleefd te Pavia, Genua, Fiesole, Florentië, Sienna, Napels, Sicilië, Capri,
Sorento, Montecassino, Subiaco, Rome, Assisi, Bologna, Venetië, Verona... De
geestelijke, artistieke en politieke krachten die in dit volk werkzaam zijn geweest,
door de eeuwen heen, tiegen voor onze oogen voorbij. Geen kracht pratserij, geen
drukte van geweld en geleerdheid, maar de klare, volle gedachtengang van een
ruimschouwenden, zeer ontwikkelden, artistieken en synthetiseerden geest. Eeuwen
kultuur in het licht der katholieke wereldbeschouwing.
Dit moge volstaan om ieder te overtuigen van de hooge waarde van dit
standaardwerk over Italië.
DR. L.D.S.

Erts. Letterkundige Almanak voor het jaar 1929. Uitg. A.J.S. Strengholt,
Amsterdam.
Deze Erts-almanak is niet te beschouwen als een document of een manifestatie der
‘Jongeren’; het is alleen een bundel, deels nog onuitgegeven werk van jonge of
betrekkelijk jonge dichters, prozaschrijvers en essayisten. Alle strijdbaarheid is
stilgevallen; de tijd heeft al veel geschift en tot inkeer of tot groei gebracht. Deze
almanak heeft daardoor een meer overzichtelijk karakter gekregen. Aldus hebben de
samenstellers - zooals ze beoogden - ‘een vrijwel volledig beeld gegeven van den
stand der huidige litteratuur in Nederland’. Ze beweren ook zorgvuldiger aandacht
gewijd te hebben aan het letterkundig leven in Vlaanderen, maar weer is hier gebleken
hoe betrekkelijk gering deze aandacht is geweest. Wel is er het onpersoonlijke werk
van Burssens en Grauls, maar noch J. Van Nijlen, noch F. Van Hecke, noch H. Thans,
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noch A. Van Cauwelaert, noch A. van de Velde, noch G. Walschap, noch Buyle,
noch A. Demedts - die beter werk hebben geleverd dan Du Perron e.a. - kregen een
plaats in deze gaanderij. En het is weer eens opvallend dat vooral de katholieke
letterkundigen, onwetend of geringschattend - het een is even erg als het andere werden voorbijgegaan. Marnix Gysen staat daar moederziel alleen om de eer der
katholieke litteratuur te verdedigen.
Voor de rest: een verzorgde en rijk geillustreerde uitgave, waar ge enkele uren
aangenaam in verwijlen kunt.
DR. L. DE SMEDT.

Cyriel Buysse: De Schandpaal. Uitg. Van Rysselberghe & Rombaut, Gent.
Dezelfde vlotte verhaaltrant en volksche kleurigheid als vroeger; maar Buysse's werk
dezer laatste jaren is zooveel milder en menschelijker geworden. Hij staat zooveel
ontvankelijker en begrijpender tegenover de dingen des geloofs dan voorheen. Het
is ook hier, zooals in Uleken's verhaal van oud en jong, de generatie van gisteren en
de generatie van heden. De wereld is misschien niet slechter geworden; hij is alvast
niet beter geworden door dien oorlog. Maar het uitzicht der dingen wentelt en wisselt
voortdurend. Moeder en dochter
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begingen denzelfden verkeerden stap, maar moeder ging aan den schandpaal en de
dochter rijdt per auto. Dat is 't verschil. En dit verhaal speelt zich af, roerend en
komisch, in de atmosfeer der bezettingsjaren.
DR. C.

R. Fûllôp-Miller: Lenin en Ghandi. Geautoriseerde vertaling van P. Van
Schilfgaarde. Met 105 portretten en platen. Uitg. Erven J. Byleveld,
Utrecht.
Niet om gelijkenis of verwantschap werden de figuren dezer mannen in dit boek
naast elkaar geplaatst. Daar is geen sterker tegenstelling denkbaar dan tusschen deze
twee uitersten maar beiden hebben ‘de-heroische en tegelijk avontuurlijke poging
gewaagd lang gekoesterde droomen der menschheid praktisch te realiseeren’
(Fûllôp-Miller). Lenin gestuwd door haat. Ghandi gedreven door liefde. Lenin heeft
een nieuwe wereldorde willen opbouwen door moord en roof en geweld, Ghandi
door de macht van het louterend offer; Lenin heeft de bevrijding gezocht in de
volledige mechaniseering der maatschappij, Ghandi in een geestelijke wedergeboorte.
Lenin heeft de wonden van zijn volk nog wijder en schrijnender opengerukt,
Ghandi heeft getracht ze te heelen. Toen in 1889 de hongersnood het Tsarenrijk
teisterde beschouwde Lenin het als een misdaad de martelie van zijn volk door
hulpverleening te milderen, omdat de honger de beste drijfkracht is naar de revolutie;
Ghandi integendeel was onmiddellijk bereid om heel zijn verzet tegen Engeland stil
te leggen, zoodra het Britsche Rijk alle krachten wilde aanwenden om den
hongersnood in Indië te bestrijden.
Fûllôp-Miller heeft het beeld dezer twee wereldhervormers ontworpen met een voorzoover wij daarover oordeelen kunnen - groote objectiviteit en eerlijkheid.
Ik heb de verzorgde vertaling van zijn werk met groote belangstelling doorgelezen.
DR. L.D.S.

Dr. Maurits Sabbe: Uit het Plantijnsche Huis. - Verzamelde Opstellen.
Uitg. V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen.
Dr. Maurits Sabbe delft almaar nieuwe schatten op van schoonheid en kultuur. Deze
hoofsche conservator, die met een voorname beminnelijkheid de bezoekers en de
gasten ontvangt in het Plantijnsche huis, is niet enkel een gewetensvol ambtenaar
die conserveert; hij is tevens een fijnzinnig geleerde die de gestalten, die eenmaal
onder Plantijn's dak leefden of te gast waren, opnieuw door deze gangen laat bewegen;
en den geest waaruit dit gebouw en deze traditie van schoonheid en kultuur geboren
werden, opnieuw voor ons leven doet.
De meeste bijdragen die hier gebundeld werden en die handelen over Chr. Plantijn,
de Moretussen, de humanistenkring rondom Plantin enz. zijn reeds verschenen in de
Warande en andere tijdschriften. Het is een rijk genot ze te herlezen.
DR. C.
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Jozef Weingartner: Sizilien, Uitg. Herder & Co, Breisgau. Geb. 4 M.
Wie eenmaal naar Sicilië wil, steke dit boekje op zak. Het is vlot en leerzaam
geschreven. Weingartner is uitgegaan van dit princiep: niet te lang en niet te veel.
In de eerste plaats ging zijne belangstelling naar de schatten van schoonheid die de
grieksche, de romeinsche, de Arabische en de Noormansche overheersching en
kultuur daar hebben achtergelaten.
De uitgave is handig en verzorgd.

Literarischer Ratgeber fur die Katholiken Deutschlands. Herausgegeben
von Dr. W. Spael. Verlag J. Kosel & Pustet, Munchen.
Wat de jaarlijksche Boekenschouw voor Nederland is, dat is deze literaire gids voor
Duitschland. Zoo wat twee duizend korte, zakelijke besprekingen. Al wat er op het
gebied van kunst en schoone letteren, van wetenschap en wereldbeschouwing werd
uitgegeven, is hier te vinden in deze schatkamer, waar wij als katholieken, in
vertrouwen kunnen heen gaan.
V.

J. Salsmans: Rechtelijke plichtenleer.
Voor advocaten en rechters in de eerste plaats een onmisbare gids en steun.
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Inhoud van Tijdschriften.
DE VLAAMSCHE GIDS (October 1928) Robert J. Lemoine: De economische
ontwikkeling der Vlaamsche gewesten. - Raf. Van de Velde: Het doode Puntje. - Jef
Mennekens: Drie Gedichten. - Dr. Fr. de Backer: Hollandsche Letteren.
DE VLAAMSCHE GIDS (November 1928) H. de Hoon: Maatschappelijke
Voorzorg tegen achterlijken, recidivisten en jeugdige misdadigers. - Rafael Van de
Velde: Het doode Puntje. - Arnold Sauwen: Drie Gedichten. - M. Basse: Engelsche
Kroniek. - H. Van Tichelen: Onderwijs en Opvoeding. - Jozef Peeters: Geschiedenis
van Antwerpen. - Dr. C. Debaive: Uit de Tijdschriftentrommel.
BOEKZAAL (October 1928) L.j.M. Feber: Lenin en Gandhi. - H. Reynen: Jacob
II en Willem III. - Anton v. Duinkerken: Vraaggesprek met Albert Kuyle. - Dom. J.
de Vathaire O.S.B.: Fransche Historiographie. - B.W. Koning der Koningen. - Ui
Boek en Blad. - Verscheidenheden.
BOEKZAAL (November 1928) Anton van Duinkerken: Chesterton's gedichten.
- Prof. Dr. H.M. Huybers: De revolutie in Rusland. - Dr. Raph. Kreemers: De
Slavenhandel. - Kees van Hoek: Marjorie Bowen en Holland. - Wies Moens: Faust.
- M.M. Paul Valery. - Hein Hoeben: Hermann Stehr. - Uit boek en blad. Verscheidenheden.
LE REVUE GÉNÉRALE (15 October 1928) Raymond Mottart: Le Voyage à
Paris. - Auguste Genard: Ma Mission en Belgique 1898-1906. - Souvenirs inédits. Lucien Gennari: La tradition mazonienne et la Renaissance des lettres catholiques
dans l'Italie d'aujourd'hui. - Vte. Charles Terlinden: Les archives du ‘Raad van
Vlaanderen’. - Camille Melloy: Immages de jadis et d'ailleurs. - Chroniques.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Octobre 1928) Paul Bay: Profonds abimes
du Ténare. - Marcel Paquot: Chant. - Georges Linze: Le Prophète Influencé. - E.
Kastner, parle de Antoon van Welie. - Lettres Etrangères. - Chroniques du mois.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (November 1928) Leopold Levaux: Le
problème de la Chair dans le roman catholique. - Franz Steurs: Etape. - Gaston
Denys-Perier: Les derniers jours du ‘Diaible-au-Corps’. - A. Schneeberger: Nor
Arax. - Camille Pitollet: Lettres d'Espagne. - Gaston-Denys-Perier: Exotisme nègre.
- Max Deauville: Antonio L. de Leon. - Elvire Kastner: Suze Bisschop Robertson. Chroniques du Mois. - Enquête sur la Censure.
LA REVUE BELGE (1 October 1928) Pierre Bouchardon: Les causes judiciaircs
célèbres: Le Mystère du Parc de Jeufosse. - Comtesse de Noailles: Saadi et le Jardin
des Roses. - Cdt. Hennebert: Un épisode peu connu de l'histoire du Congo leopoldien:
La répressien des Batétélas. - Robert du Bois de Vroylande: La Cantilène angoissée.
- Dr. Frumusan: Réflexions dsur l'Obésité. - Ernest Closson: L'historique des ‘Concerts
Spirituels’ ‘Paul Prist: Lettre de Paris. - Emile Chardonne: La Quinzaine Littéraire.
LA REVUE BELGE (1 November 1928) Vicomte P. Poullet: Les dernières lois
militaires. - Maurice Pernot: La politique missionnaire de l'Eglise Catholique. - Ernest
Closson: Franz Schubert: L'homme et l'artiste. - Dr. A. Calmette: La vaccination
préventive contre la tuberculose. - Pierre Bouchardon: Les Causes judiciaires célèbres:
Le Mystère du Parc de Jeufosse. - Gaston Picard: Quelques anecdotes sur Victor
Hugo. - Emile Chardome: La Quinzaine littéraire.
LEVEN EN WERKEN (October 1928) C. en M. Scharten Antink: De nar uit de
Maremmen. - Nannie van Wehl: De huisvrouw uit de spreuken. - Christine Oudemans:
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Uit het leven van Franz Schubert. - E.C. Knappert: Eik, Berk en Beuk in de menschen
leven. - Annie Salomons: Leo Nikolaevitsch Tolstoi 1828-1928. - B.M. Van den
Ende: Het onoplosbare Vraagstuk. - Pol de Mont: Drie gedichten.
LEVEN EN WERKEN (November 1928) C. en M. Scharten Antink: De Nar uit
de Maremmen. - Annie Salomons: Leo Nikolaevitsch Tolstoï. - Christene Oudemans:
Uit het Leven van Franz Schubert. - C.A. Kluyver: Uit de Volkenbondswereld.
BOEKENGIDS (Sept. Oct. 1928) Jozef Simons: Pastoor Alois Walgrave. - Van
Menschen en Boeken.
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DEN GULDEN WINCKEL (October 1928) E. du Perron: Twee auto-biografisch
Geschriften van Benjamin Constant. - Johan Nuyts: Gorters Nalatenschap. - E.H. n
Lidth de Jeude: Een Vlaamsch professor over Amerika. - E. Du perron: Surrealistische
Fransche letteren. - G.H. 's Gravesande: Al pratende met D. Hans. - Dr. J.F. Hotten:
Rotterdamsch Leeskabinet. - Roel Houwink: Coster's Dostojevski. - Johan Koning:
Een meesterwerk der Koloniale litteratuur. - Joh. Schwenke: Het Nederlandsche
Exlibris. - Kronieken. - Boekenschouw.
ROEPING (October 1928) Math. Kamp: De Bonte Storm. - Anton Van Duinkerken:
Tafelgesprek met Willem Asselbergs. - L.C. Michels: Nieuws in de Middelnederlandse
Letterkunde. - Wille ten Berge: De jacht op de avondster. - M. Molenaar M.S.C.:
Geestelike ervaringen. - In Ars. - Leopold Levaux: Het probleem des vleses in de
Katolieke roman. - Mien Proost: Drie Schoolversjes. - Anton Van Duinkerken:
Vertelsels in de hut - Kroniek.
ELSEVIER'S GEILLUSTREERD TIJDSCHRIFT (October 1928) C.A.B. Van
Herwerden: Johan Barthold Jongkind en Riotterdam. - Van den Eeckhout: Lissitzky's
Electro-Mecanisch Amphiteater. - Hélène Swarth: Octoberdag. - Hélène Swarth:
François Villon. - D. Zijlstra: Wachten. - B. Ferwerda: Eene merkwaardige
Muurschildering. - Elisabeth Zernike: Avondrood. - H.S. Keuls Jr.: Alima, een Baboe.
- Kroniek. - Boekbespreking.
LITERARISCHER HANDWEISER (November 1928) Gustav Reekheid: Gedanken
zur Jugendliteratur. - Hans Rombach: Tauet, Himmel. - Wilh. Matthiessen: Das
Leben. - Besprechungen der bedeutenden Neuerscheinungen aus allen Gebieten.
TOONEELGIDS (September-October) P.S. Maxim Krojer: Het dramatische werk
van Leo Weismantel. - Karel Albert: Het vraagstuk der Tooneelmuziek. - Willem
Putman: Na-oorlogsche Vlaamsche Tooneelhistoriek. - Kritiek. - Leestafel. - Jan
Boon: Kronijk van het Vlaamsche Volkstooneel. - Overzicht van tijdschriften. Berichten.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (November 1928) Marcel Proust et André
Gide: Lettres. - Roger Martin du Gard: Parmi les papiers posthumes de M. Thibault.
- Leon Paul Fargue: Sur un piano Bord. - Jean Guehenno: l'Humanité et les Humanités.
- Pierre Sichel: Le Martyre d'Anagène. - Jean Prevost: Dix-huitième année. - Propos
d'Alain. - Albert Thibaudet: Réflexions. - Jean Paulhain: Carnet du Spectateur. Notes. - Littéraireture générale. - Le Roman. - La Poésie. - Le Théatre. - Le Cinéma.
- Revue des Livres.
NU (November 1928) Matthijs Vermeulen: De kelders van het Vaticaan. - Frans
Hulleman: De XXe reis. - Israel Querido: Remy de Gourmont, Balzac en Sainte
Beuve. - A.M. de Jong: Maskerade. - Henri van Booven: Leven en Werken van Louis
Couperus. - Karakter en Aanleg. - Mr. Roel Houwink: De krisis der metaphysiek. A.M. de Jong: Mijmeringen van een Godzoeker. - Sam. Goudsmit: Kroniek van NU.
- Is. Querido: Nederlandsche literatuur.
DE GEMEENSCHAP (October 1928) Max Jacob. - Document. - Anthonie Donker.
- Franciscus in het Woud. - Hans Straesser: Antonio Soler en de oude Spaansche
Klaviercomponisten. - A. den Doolaard: Ballade du jeune Marin. - Willem Maas:
Openluchtschool. - Anton van Duinkerken: Wanted Veracity. - Pierre Kemp: Stilte.
- Sluitingsuur. - Kroniek.
DE NIEUWE GIDS (November 1928) J. Van Oudshoorn: In Memoriam. - J. de
Meester: Toch tot haar doel. - Jac. Van Looy: Gesprekken - Coen Hissink: De Konde.
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- T.B. Roorda: Voor Mevrouw A. Noordewier Reddingius. - Willem Kloos:
Binnengedachten. - H. Swarth: Herfst. - A.J.D. Van Oosten: Gedichten. - J.L.
Foxworthy: Gedichten. - Hein Boeken: Verzen. - Dr. J. Berg: Charlotte Busken Huet
te Paramaribo 1871-1878. - Willem Kloos: Het Abele spel van de Waarheid. - Drs.
W.H.C. Tenhaeff: Het Neo' Vitalisme. - Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.
- Jeanne Kloos. - Reyneke van Stuwe: De School van Voorheen, de School van
Thans.
OPBOUWEN (October 1928) H.J. Elias: Geschiedenis en Politiek. - H.H. Daden
stellen. - J. van de Voort: Kritiek en Antikritiek. - Van Tonderen: Het hedendaagse
Interieur. - K. Albert - K. Albert: Tooneel en Tooneelmuziek. - Dries Neerman:
Tooneelexperiment in Vlaanderen. - F. Hauser: De nieuwe duitse toneelkunst. - W.
Rombouts: Paul van Ostayen en zijn werk. - H.C. Jacques Maritain over de jongste
franse literatuur. - H.H.: Mauriac en de Roman.
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Inhoudstafel jaargang 1928.
ARIENS, MGR. DR. ALFONS: Een Groot Nederlander IV 266.
BAECKELMANS, LODE: Een vriendengroet IV 303.
BELPAIRE, M.E.: Bij de 25e verjaring van Dr. Schaepmans' dood I 27; Dr. J.
Persijn, 50 jaar, IV, 265; Charles Dickens, VI, 433; VII, 541; VIII, 643; XI,
827; Een boek over Beethoven, XI, 878; XII, 935.
BERGE., WILLEM TEN: Gedichten, X, 750.
BOON, PROF. A.: Het kritisch werk van Dr. Persijn, IV, 276.
BOUWDIJK BASTIAANSE, DR. F.S. VAN: De psychoanalyse volgens Freud, V,
349.
BROM, PROF. DR. GERARD: Een weldoener van Holland, IV, 297.
BUYLE HUBERT: Musica divina, V, 401; XI, 882.
COCK, J. DE: Brief, IV, 268.
COOLEN, ANT.: Den bok in 't gezin van Doruske Timmer, XI, 819.
CRUYSSE, THEO: Het lied des levens (verzen), VI, 473; Priesterwijding (verzen),
IX, 981.
DE BOM, EmM.: K. Van de Woestijne journalist, II, 139.
DE BRUYN, JEANNE: Dante Gabriel Rosetti herdacht, XII, 957.
DEMEDTS, ANDRÉ: Twee gedichten VI, 470, Vers XII, 934.
DE RONDE TH.: De beteekenis van H. Van Veldeke, XII, 921.
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DUINKERKE ANT. VAN: Beginselen der Chemie, II, 127; Gedichten, X, 780.
DUYKERS, L.: Dr. J. Persijn en pantoufles, XI, 301; De tocht van Joh. Jörgensen,
IX, 684.
EECKHOUT, JORIS: Karel Van de Woestijne, II, 115; Feestgroet aan Jules Persijn,
IV, 325; Nog over Justus De Harduyn, V, 398.
ENGELMAN, JAN: De engel en het vleesch, X, 754.; Amenophis, IV; (Gedicht),
X, 770.
GIJSEN, MARNIX: Fortinbras of Hamlet, II, 120; Persijn, de voorlaatste der
Mohikanen, IV, 307; Amerikaansche letteren, IX, 713.
GROOT, VICT.: Cornelis Everaert, III, 183; Oneindigheid, III, 205; Van God en
menschen (verzen), IX, 677; Francis Thompson, XI, 855.
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HELDERENBERG, GERY: Gedichten, III, 202; VII, 563.
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HOSTIE RITA: Professor Dr. J. Persijn, IV, 336.
KOENEN MARIE: Heynrijch Van Veldeken, III, 210.
KNUVELDER, GERARD: Het Zuiden in Nederland, X, 772.
KUYLE, A.: K. Van de Woestijne, II, 138; Jules Persijn, IV, 324; Over de
bloemen, X, 767.
LDOV, PROF. C.: Het kotholicisme van een orthodoxen keizer, VIII, 633.
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LEE MASTER: Stilzwijgen, I, 46.
LEVAUX, LEOP.: Fransche Letteren, III, 227; Als Rome spreekt, V, 413; Proust
onder het ontleedmes, IX, 704.
LICHTVELD, LOU: Muziekleven in Holland, X, 782.
MAAS, WILLEM: Richtingen in de moderne Nederlandsche Bouwkunst, X, 760.
MEEKEL KEES: De Gebroken Cowboy, I, 30; Mislukt leven, X, 787.
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MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER: Enkele herinneringen aan J. Maritain,
X, 745.
MERODE, W. DE: Gedichten, I, 43; Gedichten, V, 363.
DIETVORS, STAN: Abanië en het Albaneesch vraagstuk, I, 49.
MIERLO, DR. J. VAN: Het ontstaan van de middeleeuwsche Letterkunde, VII,
582.
MOLENAAR, M.S.C.M.: Gedichten, X, 743.
MOLKENBOER, O.P.B.H.: Voor Jules Persijn, IV, 305.
MULS, JOZEF: Jules Persijn, de jongste van ons allen, IV, 329.
MUNNYNCK, O.L. MARC. DE: Wat is Kultuur, VII, 529; VIII, 666; XI, 809.
MUSSCHE, ACHILLES: Voor K. Van de Woestijne, II, 124.
NIEUWENHUIS, WILLEM: Jan Toorop, V, 345; Katholiek leven en Kath. kunst
in Nederland, X, 731.
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PERSIJN, JULES: Schaepman naar Konstantinopel, IV, 339; Ibsen te Rome, VII,
566.
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QUERIDO, IS.: Improvistorische karakteristiek, II, 121.
REDACTIE: Karel Van de Woestijne 50 jaar, II, 97.
ROELANTS, MAUR.: Bij K. Van de Woestijne's 50e verjaardag, II, 104.
ROEMANS, ROB.: Jan Frans Willems, V, 378; Het prozawerk van U. Van De
Voorde, VI, 502.
RUTTEN, DR. FELIX: Stuart-kasteelen in Schotland, VI, 447.
SAUWEN, ARNOLD: Gedichten, VII, 564.
SIMONS, JOZEF: Reiskrabbel uit Zweden, VI, 495; Dwars door Skandinavië, XI,
866.
STEENHOFF-SMULDERS, ALB.: Jules Persijn, IV, 299.
TIMMERMANS, FEL.: Pieter Breugel, III, 177.
TOUSSAINT, F.: K. Van de Woestijne vóór de Van Nu en Straksperiode, II, 99;
Ter eere van J. Persijn, IV, 294.
UYTERHOEVEN, J.: Geschiedenis, III, 250; VI, 509; XI, 887.
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VAN CAUWELAERT, AUG.: Nederlandsche Letteren, I, 73; Karel Van de
Woestijne's God aan Zee, II, 133; Nederlandsche Letteren, III, 245; Schilderkunst
(A. Van Leckwijck), VI, 515; Nederlandsche Letteren, VI, 521; Duitsche
Letteren, IX, 717.
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VI, 517, Leven van den Grafmaker XII.
W.v.L.: Grazzia Deledda, I, 81.
ZIJL, HANS VAN: Gedichten, X, 758.
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN: I, 85; III, 262; V, 430; VI, 527; VII, 631; IX,
726; X, 805.
BOEKBESPREKING: I, 87; III, 257; V, 422; VI, 524; VII, 627; IX, 740; XI, 896;
XII, 990.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1928

