Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

bron
Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929. N.V.P. Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum 1929

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_die004192901_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

3

[1929/1]
Het Leven van Herman Coene.
Tweede Deel.
door Ernest Claes.
Eerste hoofdstuk.
1
Het oude stadje ligt te droomen midden in het vlakke Kempenland, en over de huizen
en de straten hangt, jaar in jaar uit, een stille, in zich zelf gekeerde goedmoedigheid.
Een rilde kerktoren steekt zijn vrome kruis hoog op ten hemelwaart, en de gouden
haan blikt ver en wijd over een rustig land van heide en denneboomen. De beiaard
in het bescheiden stadhuistorentje klingelt zijn heldere klankendeuntjes over het
stadje, dat er gemoedelijk naar luistert, en klopt daarna, ernstig, kalm, het nieuwe
uur. Het is een oud pretentieloos stadje, vol bedaagde evenwichtigheid, en de wind
en de lucht van de heide houden het gezond en bedaard. Het rust op zijn oude jaren
als een met zich zelf tevredene koe, en zooals die koe, kauwt en herkauwt het zijn
oude gepeinzen. De moederlijke huizen zitten naast mekaar, overzich zelf gebogen,
zoetelijk te mijmeren, zonder kwade gedachten. Een groote straat loopt er dwars
doorheen, van oost naar west, en van zuid naar noord vloeit het trage water van de
groene vaart, die wijselijk naar een ongekende verte kruipt. Booten komen en gaan;
de schippersvrouw, met een rooden baaien rok aan en een kleurig doek over het
hoofd, houdt de roerpen; vooraan staat de schipper, die naar den voortglijdenden
oever en naar het geheim van het zwarte water blikt, tot hij uit zijn koperen horen
driemaal toet-toet-toet over de oevers doet galmen om den brugwachter of sluismeester
te waarschuwen van zijn komst.
Tegen de oude ziel van het stadje botsenalle felle geluiden van buiten af als tegen
een berg. Een passielooze ziel vol zoet misterie en argloosheid, als een antieke kast
met zacht ijlen nageur van vergane reuken. Goede, vrome menschen wonen daar.
De vrouwen gaan 's morgens devotelijk naar de mis, praten bij het verlaten der kerk
over kleine gebeurtenissen, drinken koffie en doen den dag door hun tevreden werk.
Er zijn vele kinderen. Er is een burgemeester wiens hooge prestige in
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hoofdzaak steunt op een dogkarretje met grijzen ponney, op een dikke gouden keten
over zijn witzomersch ondervest en op het twijfelachtig modieuze toilet zijner
echtgenoote. Er is een oude pastoor-deken die op straat hardop in zichzelf praat, wat
door de vrome zielen, die hem eenmaal in de week hun onschuldige zonden belijden,
wordt beschouwd als een spontane uiting van onbewuste heiligheid en zwaar verstand.
Zoo is het stadje, en minder en meer. Zoo ligt het in den avond en in den nacht
over zijn passielooze ziel gebogen, en leeft het voort in de eendere gelijke kadans
van den gang der dagen en der maanden. En ieder bidt er 's avonds voor het slapen
gaan: ‘Mynen getrouwen Bewaerder en alderliefste Beschermer van myn ligchaem
en myne ziele, nu ik gelukkiglijk deesen dag overgebragt heb zoo bedank ik u
ootmoedelijck voor de zorg die gy over my gehad hebt en my bewaert hebt van alle
perykelen en schandelijke gevallen...’
Wijdelijk kruipt de maan boven het stadje.
Een hond blaft.
Een kater sluipt over een hoog dak.

En de trots van het kleine stadje, dat is het college. Het is zijn hoogste geestelijk
bezit, en het omringt het met eerbied en liefde. Daardoor staat het ver boven alle
omliggende dorpjes en stadjes. De menschen gaan stiller zijn effen gevel voorbij, zij
groeten de eerwaarde leeraars met meer ontzag dan ze voor andere priesters doen,
en alles wat er in het college voorvalt slaat op hen terug als een belangrijke
gebeurtenis. Het is een lang, stijlloos gebouw, met een straatgevel die dofrood is als
een oud kerkgewaad, en het ligt in een afzijdsche straat waar den dag door de passende
rust heerscht. In den vroegen morgen hoort men het belletje rinkelen van de mis en
soms de schoone melodie van een vroom gezang. Met milden ernst blikt de hooge
gevel door zijn vele gelijke ramen over de straat en over de verdere tuinen, met een
eender rustig uitzicht van gepeins en bezonkenheid.
De geestelijke leeraars en de studenten passen bij elkaar als leden van een zelfde
goed geregeld gezin. De studenten komen meestendeels uit het kleine stadje zelf,
zonen van een gezonden, spaarzamen middenstand, als daar zijn: winkeliers, slagers,
bakkers en diergelijke, overtuigd van eigen deugd en voortreffelijkheid. In de laagste
klassen zitten ook wel de zoontjes van burgemeester, notaris en dokter, maar later
gaan die naar de deftigere scholen van de Jezuïeten. Verder zijn daar de zonen van
de kosters en van de gemeentesecretarissen uit de omliggende dorpen,
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van de groote en kleine boeren, die allen de kristelijke hoop koesteren een van hun
talrijke zonen pastoor te zien worden.
Over al de studenten ligt iets eenderlijks in houding en gebaren, in kleeren en in
spraak, dat de stempel is van hun huis en hun land. Ze hebben allen iets gelijks in
hun vlakke gedachten en onschuldige opvattingen, ze zien de dingen tot dezelfde
diepte, in dezelfde kleur, en met dezelfde oogen, en ze komen er nooit toe de ouwelijke
simpelheid van zich af te schudden die als een van vader tot zoon overgeërfd
kleedingstuk over hun schouders hangt. En die hier uit alle muren van het college
druipt. In de plooien van hun ziel dragen zij hun leven lang iets mede van den
kruidenierswinkel, van den paardenstal, van de etensmuffe achterkeuken. Met
denzelfden maatstaf zijn ze en worden ze de jaren door gemeten en gepeild, met voor
allen gelijk afgelijnde voorschriften van gedraging, voor geestes- en zielsvorming.
Daar buiten te treden is niet toegelaten. Ze mogen hun bloed niet voelen kloppen
noch de opwellingen van hun hart vernemen. Wilskracht. Want eender als de studenten
zijn hunne leeraars. Die zijn van het college naar het seminarie gegaan, en van het
seminarie terug naar het college, dan zijn ze vier jaar ouder dan de studenten en
anders is er geen verschil. Geen verschil, tenzij wat het leven op dien korten tijd
dooden kan aan schoone illusies en zonnige hoop. Hun stugge wil en het vroom
betrachten van den opgelegden plicht brengt hen over alle onbeholpenheid heen, en
zij worden gesteund door de absolute macht van reglement en straf, door het hoog
gezag van hun priesterkleed in de oogen van het kleine jongensvolk, dat niets weet,
niets vraagt, en daarbij niets denken mag. Want leeraars en leerlingen passen perfect
bij elkaar, vaderlijk, er is niet zoo'n groote afstand van geestesgemeenschap, zij
groeien als groene vruchten aan een zelfden boom.
Over heel dat leven hangt schijnbaar een goedschiks aanvaarde, onbewuste
kleinheid, die afgemeten is tusschen de vier hooge gevels van klassen, studiezaal,
leeraarswoning, omsluitend de vierkante grauwe speelplaats. Het onbelangrijke ligt
daar. Want daarbuiten tracht hun ziel in licht verwekte vroomheidsextase, te streven
naar de diepte en de oneindigheid van een rust in God die is al klare zonneschijn en
koele dauw. Op elken muur, op elken steen staat het ‘eenig noodzakelijke’ gegrift,
en het leidt hen onbewust en behoedzaam langs dezelfde opwaartsche zielewegen.
Hun inwendig wezen wordt bestendig gebaad in de zoetelijke geuren en in het zachte
droomgeluk van geestelijke verpoozingen...
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Herman Coene kwam van de Donkelhoeve, uit het open land van de Hille, waar de
harteslag van het groote boerengedoen door de dagen daverde, met breed gebaar en
diepen zin. Over de heuvelen van het land waaiden daar de losse winden, en hun
stem ruischte zwaar weg over de wouden. De einders stonden er vast om het land,
in blauwe verschieten, en gaven aan het oog en aan den geest ruimte en volheid.
Met zijn hart open als de jonge dag is Herman Coene in het midden van het college
en van het Kempisch stadje getreden, en onbewust stond hij er van af de eerste dagen
vreemd tegenover. Met uitgestoken armen had hij het willen aanvaarden, maar het
drong niet door tot zijn ziel, en al de jaren die hij er heeft doorgebracht heeft hij er
gestaan op den rand van het kleine leven. Dat groeide bewuster in hem op met den
tijd, naarmate zijn geest en zijn hart zich ontplooiden, en bij zijn ingeboren neiging
tot bepeinzen en afgetrokkenheid voelde hij zich vereenzaamd staan tusschen de
anderen. Te midden van het spel, onder de wandelingen, in hunne gesprekken, in de
stilte van de late studiezaal kwam dat plots over hem, en hij liet er zich in meedrijven
met een vreemd welbehagen. Dan kon hij als op een afstand zijn makkers en later
zijn leeraars beschouwen, en bewust voelen wat hem in de diepte van zijn hart van
hen afscheidde. Hij kende de gemeenschap waarin hij leefde als tijdelijk, van korten
duur, hij zou hier aan niemand of niets vast gehecht zijn en zou uit dit college eenmaal
weggaan zonder indrukken mee te dragen van blijvenden aard. Wel zag hij met open
blik het klein eigenaardige van zijn omgeving, maar in geen enkelen kameraad vond
hij den weerklank van wat in zijn eigen gemoed omging, en dat hield hem afzijdig.
Daar was iets dat de aanrakingspunten van elkander weghield, en dat elken band
weer losknoopte. Hij voelde het in 't eerst als een pijnlijk gemis. Hij trachtte
voortdurend iemand dichter te benaderen, omdat in zijn hart een behoefte lag, een
nood aan warmte en liefde die hem soms in een weemoedige stemming bracht. Hij
stond machteloos tegenover zijn eigen wezen.
Maar tegen elke inzinking en weekheid wist hij zich telkens weer sterk op te
richten, na dagen, na weken soms, en met kracht in zich zelf te keeren. Want hij had
het hart van zijn moeder, en hij was de zoon van Peter Coene, den heereboer van de
Donkelhoeve.
Stilaan is dit alles Herman Coene duidelijker geworden. Het kwam
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tot zijn verstand zooals het licht van den dag groeit uit de nevelen van den morgen.
En hij begon, naarmate de jaren verliepen, in te zien hoe het leven buiten deze
omgeving lag, met al zijn schoonen rijkdom, met al zijn verborgen gaven, en dan
had hij oogenblikken dat hij in dwaas wild verlangen de armen van zijn ziel had
willen uitbreiden en de groene einders naar zich toerukken. Hij hoorde den roep van
het leven en van de toekomst die alle geheime snaren in zijn ziel deden huiveren.
Dan stond hij een oogenblik stil en blikte met verloren gedachten naar de verte.
Kleurloos zijn in dit college zijn kinderjaren weggegaan. Het studeeren was niets
anders dan het afdoen van wat de regeling der uren en dagen meebracht, van klaswerk,
en lessen, en prijskampen, en al wat gedaan moest worden. Het was enkel de strakkere
herhaling en voortzetting van wat hij bij meester Braams in de dorpsschool geleerd
had, al kreeg het hier een anderen zin en een ander uitzicht, als zijnde de aanvang
van een lange reesem dorre geleerdheid die tot een verwijderd einddoel moest voeren.
Maar de lucht en de vrijheid waren er van weg.
Herman Coene wist dat hij aan dat einddoel zou priester worden, zeer gewoon.
Dat was zoo eenmaal bepaald als een zekerheid waaraan niets te veranderen of af te
doen viel. En dat stond als een rustige gebeurtenis op hem te wachten, ergens op een
punt van de kalme toekomst. Hij dacht daar toen niet aan. Met de jaren kreeg het
echter een anderen vorm, als iets waar met geen mogelijkheid aan te ontkomen was.
En als hij met al de vurigheid van zijn ziel aan God vroeg om klaarte voor iets dat
hij niet bepalen kon, dan verwekte het in hem enkel een pijnlijkeren twijfel aan alles
wat hem omringde, een moeheid die op hem drukte als een wereld.
De vacanties waren telkens een blijde onderbreking geweest in de saaie reeks van
dagen. Iederen keer kwam hij op de Donkelhoeve terug met een grooter verlangen.
Hij liep dan de eerste dagen op het hof doelloos rond, hij keek en vroeg naar alles
aan moeder en Fons, aan Mien en Sander, hij draafde met Sep mee als deze naar de
weide of het veld trok, en ging met hem naar het Berkediep om te zien of er ook
snoeken of palingen aan Sep zijn vischlijnen hingen. In de korte kerstmisvacantie
zat hij meestal binnen bij moeder, en las de verhaaltjes uit een paar vrome
weekblaadjes, of praatte met Mien en Doka in de keuken. In den avond zat hij met
al de anderen rond het haardvuur, bad met inniger vroomheid dan in het college het
rozenhoedje mede, en luis-
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terde naar wat er verteld werd over het werk en de hoeve, en over de heimelijkheden
van de winternachten. Telkens werd hij gewaar hoe de geest hem hier eigener was,
hoe hij met al zijn vezelen in die omgeving wortelde, en hier liet geen weeke teerheid
hem zijn uren verdroomen, of kwamen geen vreemde verlangens hem aangrijpen.
Alles leefde er in oude, onwrikbare zekerheid.
Toen hij ouder werd begon hij onder de verlofdagen stilaan aan het een en het
ander werk mee te helpen. Hij was er nu veel alleen, en het rusteloos bedrijf van de
zomermaanden greep hem soms aan om te doen zooals de anderen, om gelijk te zijn
met hen en zich een deel te voelen van het groote werk rond de hoeve. Want de
aantrek van den grond klopte in zijn bloed als in 't geslacht van de Coenes. En het
was voor hem een dubbel genot omdat hij het deed met een dieperen zin. Hij liet de
goedheid van het land door zich zinderen en hij genoot de rust van zijn vermoeide
lichaam wanneer hij met de anderen in den stillen avond huiswaarts keerde, zwijgend,
en zijn oogen over de kalme velden blikten.
Toen later Fons hem de eerste maal de ploeg liet vasthouden, en hij zijn eerste
vore door den grond sneed, achter de twee sterke paarden, beefde zijn hart van
ontroering. En wanneer hij soms van op het heuvelland de breede gevels van de
Donkelhoeve, van stallen en schuren beschouwde, kwam de trots in hem op de zoon
te zijn van Peter Coene, van de Donkelhoeve.
Dikwijls dwaalde hij alleen rond in de streek, door de velden en de beemden, langs
de Hille en tot diep achter in de Donkelbosschen. Bij voorkeur richtte hij zijn stappen
naar het groote beukenbosch achter het Wazinghuis. De stille boomen maakten op
hem altijd denzelfden indruk als in zijn kinderjaren. Daar leefde voor hem nog het
sterkst de ziel van het Hilleland, en hij kon soms voor een der hooge stammen
stilstaan, hem langzaam bekijken van aan den grond tot boven in den reuzelenden
bladerkruin, peinzend, en met een gewaarwording of hij in dien boom iets herkende
van zich zelven. Uren lang kon hij op den rand van het bosch in de schaduw liggen
droomen, uitziende over de vlakke weilanden langs de Donkel en de Hille. Hij
luisterde naar het gedempte fluisteren van den wind in de boomkruinen, als het
ruischen van ongeziene vleugelen varend door de eindelooze ruimten onder den
blauwen hemelkoepel. Wat hem vaak in het college duister en onverklaarbaar gebleven
was, maanden lang, werd hier ineens helder en eenvoudig. Hij begreep het zonder
inspanning met een geest die scheen buiten
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hem te bestaan. Zijn droomen kregen klare gestalten en zijn verlangens gingen recht
voor hem uit de toekomst in.
En met de jaren groeide Herman verder af van Peter Coene, zijn vader. De boer
van de Donkelhoeve droeg overal, waar hij ging of stond, iets ongenaakbaars met
zich mede, dat zelfs zijn huisgenooten van hem verwijderd hield. Niemand liet hij
een blik werpen in zijn binnenste, zijn gedachten bleven besloten in zijn harden
trotskop, hij bleef steeds onveranderlijk de zelfstandige heereboer, de gebieder van
zijn land en zijn erf. Zelfs de stille hoevevrouw bekeek hem soms met een vreemden
blik, alsof ook voor haar Peter Coene steeds een raadsel gebleven was.
Daar kwam geen aanvoeling tusschen Herman Coene en zijn vader. Slechts bij
zeldzame keeren spraken ze tot elkaar eenige gewone woorden, die uiterlijk bleven,
zonder weerklank in het gemoed. Maar toch onderging Herman de onverstoorbare
zekerheid en kracht die van zijn vader uitging, en hij had in de eerste plaats voor
hem een diep ontzag, eer dan liefde. Voor den boer was zijn jongste zoon iemand
die buiten zijn leven en buiten de Donkelhoeve stond, die hoorde maar toevallig bij
hen, werd later priester, - uit. Daar was voor hem geen plaats afgeteekend in het
leven van de Donkelhoeve.
Maar Herman Coene vond het hart zijner moeder. Die kon hij met stille vereering
en innige liefde zitten aankijken, en wanneer hunne blikken elkander ontmoetten
sprak daaruit hun gansche ziel. Moeders liefde bloeide in hem op als een groote
verborgen zon. Uren lang kon hij met haar zitten praten, alle kleine dingen kregen
dan een schooner uitzicht, en hij vertelde haar gemoedelijk van het college, van
leeraars en makkers, van het kosthuis waar hij in het kleine stadje woonde. Als hij
met moeder alleen was kwam er iederen keer, onmerkbaar, weer iets van het kleine
jongetje in hem terug, en wanneer hare hand soms over zijn blonde haren streelde
vloeide er een zachte warmte door heel zijn wezen.
Kwam hij na de vacantie terug in het college, dan duurde het telkens eenige dagen
eer hij zich zelf daar weer terug vond. Met zijn hart was hij nog op de Donkelhoeve,
en meer dan ooit voelde hij zich vreemd bij zijn medemakkers.
Herman Coene stond in de dagen als de jonge morgenzon, als een reine levensbelofte,
gegroeid lijk de boomen van zijn land. Hij was gekomen aan het kruispunt der wegen
die wegslingeren door de schemering
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der jaren. En zijn ziel was opengebloeid tot ontvangenis en zijn geest gerijpt tot
gedachten.
Langs kalme vlakten, langs harde rotsen, langs giftige moerassen gaan de
eindelooze wegen hun gang. En overal klopt het vaste rythme van het leven, snel als
een koorts of bedaard als een rustige huisklok. In 't godgewijde boek des levens gaat
geen daad verloren, al onze angsten en vreugden, alle hoop en alle ontgoocheling
leiden naar de eindbestemming.
In den schoonen dageraad stond Herman Coene, en zijn handen trilden, en zijn
ziel huiverde van de vreemde machten die op hem aanschreden.

3
Uit den regen en den wind kwam de Lente over het land gevaren.
De Lente ging over velden en beemden als een blijde kind, en zong door de boomen
en de heesters, en het water van de beken was opeens blauw van de lucht, en de
vogels vonden hun oude liederen weder.
De Lente trilde door de zielen van de menschen. Ze staarden met opener blik en
ruimer hart naar den witten morgen en naar de paarse avondluchten boven de verder
wegdeinende einders. Nu zindert in hun bloed de geheimzinnige drang naar het leven.
Een jongeling ging over den weg door den klaren dag. Hij keek naar links en
rechts, over het koren, over de frisch groene weiden. Hij ademde diep. Het windje
streelde om zijn jonge hoofd dat hij rechtop hield, als aandachtig. Daar boven het
veld hing een dappere leeuwerik te zingen. Langs den weidekant stond het roerlooze
beukenbosch te wachten, met groene lichtschemeringen in zijn pezige twijgen. Verder
lag het Wazinghuis. De heuvelen achter de velden waren dichterbij gekomen, en de
heldere Donkelbeek lachte met open gezicht in het zuivere hemelblauw.
Daar was een hijgend verlangen in zijn hart naar geluk, het geluk dat hij wist te
stralen uit dezen dag, dat hem omringde als het schoon geheim van deze Lente, en
groot en dichtbij was. Hij ging met langzamen stap over den weg, doelloos, alleen
om te gaan door den dag met dat eindelooze verlangen in hem.
...Het meisje stond in het open hek van den Wazingtuin. Zij was nog zeer jong.
Haar lichte kleedje hing als een sluier om haar zuivere
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gestalte, het zonnegoud tintelde in het wonder sieraad van de haarkrulletjes boven
haar witte voorhoofd, en het ovale gezichtje, met den kleinen rooden mond, de teer
rozige wangen, de vochtig glanzende oogen, groette den dag en het licht. Zij stond
met de voetjes tegen mekaar vast op den grond, en zij blikte over de velden naar de
heuvelen, naar de zon en de Lente.
En zij hebben elkaar aangekeken met een open, diepen blik, onverwacht, en ze
waren beiden zeer verwonderd. Het was geen gewone blik, maar het plotseling op
elkaar toetreden, buiten hun wil en hun weten, van iets dat in hun beider zielen plots
ontwaakt was, en dat hen geroepen had uit de diepte van dezen lentedag. Zij wisten
niet hoe onder de zon een bloemenknop was opengebloeid. En het witte gezichtje
van het meisje kreeg een diepere kleur, en zij zuchtte. En de jongeling stapte verder
over de baan, daar ging een suizing door zijn hoofd, en als hij naar de boomen en
het land keek scheen alles medeen andere afmetingen te hebben gekregen en dichter
bij hem te staan. Zonder dat hij het wilde zag hij om, het meisje was eenige stappen
verder op de straat getreden en blikte hem na. Daar kwam iets troebels en warms
over heel zijn wezen, dat als een storm opeens door zijn bloed joeg en hem vreemd
aandeed. Vreemd, en terzelfdertijd vermengd met een overstelpend geluk dat als een
streeling over zijn hart smolt. Zijn gezicht stond strak, maar zijn oogen glansden.
Wat was de wereld, wat was het leven groot en schoon...
Toen hij op zijn stappen terugkeerde zochten zijn schuwe blikken over de lage
tuinhaag. Het meisje van het Wazinghuis stond nu tusschen twee tuya-struiken, als
een blanke verschijning tegen het donkere loover. Weer keken zij elkaar in de oogen,
met iets meer, met iets dat zij beiden nu reeds wisten maar niet noemen konden. Toen
werden ze beiden heel rood......
Als de Lente over het land komt.
Dan bloeien de knoppen van de bloemen open naar de zon, dan roept de koekoek
zijn zachte lokkende klacht, - dan wordt de liefde weer geboren in het hart van de
menschenkinderen.
O wondere dagen van licht, van verder wijkende horizonten, van blauwige en
groenzijïge glansen over de beemden en de velden. Wondere dagen met de gouden
morgenstonden en de paarse avondlanden.
Iederen dag wandelt Herman Coene over den weg langs het Wazing-
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huis, iederen dag gaat hij in den vroegen ochtend naar de mis, en telkens komen hun
harten elkaar te gemoet met een stillen groet en een verlegen blijden blik.
De deuren van het leven zijn plots voor hen opengeslagen zooals de poorten van
de dagen zijn opengegaan. Het is of alle dingen een andere beteekenis hebben
gekregen. In hun hart jubelt het hooglied van de eerste Lente......
En de dagen gaan naar de lieve Mei.
In het kleine station wacht Herman Coene op den trein. Hij heeft zijn valiesje tegen
den muur op den grond gezet en blikt nu van op het verlaten perron over de weilanden
aan de andere zijde van het spoor. In de verte ziet hij de boomen rond de Donkelhoeve,
en een stuk van het hooge dak van het woonhuis. Daarachter het beukenbosch, de
zes hooge populieren in den tuin van het Wazinghuis, hoog boven het land, en het
grauwe dak van het landhuis steekt scherp afgehoekt tegen 't blauw van de lucht.
Zoo ziet hij het voor zich open liggen, zijn schoone land van de Hille, wanneer
hij er ginder aan denkt.
En nooit was het zoo schoon, nooit was hij er zoo innig van bewust dat er in hem
iets is, in zijn denken en zijn droomen, dat eenderlijk in het Hilleland ligt, dat ze
gemeen hebben en dat niet kan gescheiden worden. Nu straalt daar ook het heerlijke
geluk dat zoo nieuw in hem geboren is, met het misterievol verlangen dat hem heel
en al in bezit heeft genomen. Als een broze droom hangt het daar, omhuld als door
een pasgeboren morgenlicht, en hij weet aan dien droom of aan zich zelf nog geen
zin te geven.
Voor de eerste maal ging hij dezen morgen noode weg van de Donkelhoeve. Toen
hij van moeder afscheid nam voelde hij iets vreemds, iets afwezigs in zich.
- ‘Daar is toch niets, m'n jongen?’ had moeder vriendelijk en met een aarzeling in
de stem gevraagd, en haar blik had hem dieper aangestaard.
- ‘Neen moeder, zeker niet.’
En een oogenblik later vroeg ze weer, zonder hem aan te zien ditmaal:
- ‘Ge gaat toch nog altijd even gaarne terug naar het college, Herman?’
- ‘Zeker moeder,’ had hij geantwoord met een glimlach dien hij
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dwong op zijn gezicht te komen en waarvan hij de inspanning gewaar werd.
Maar hij had de wrange zekerheid dat hij loog, dat hij voor de eerste maal aan zijn
moeder iets verborg, en dat zij dit voelde. En terwijl hij hare wang kuste bij het
afscheid wist hij dat er iets vreemds in hem was dat hem van zijn moeder afscheidde,
iets vreemds van de Donkelhoeve. Waarom had hij het haar niet gezegd? Waarom
had hij haar niet verteld... Neen, dat had hij niet gekund, al had hij nu spijt dat het
zoo gebeurd was, omdat hij zelf niet wist, of hoe of wat. Hij zou niet hebben kunnen
spreken over het meisje van het Wazinghuis, want dit kon toch niemand, zelfs moeder
niet begrijpen.
En dan, daar was nog iets anders. Al wat van het Wazinghuis is blijft buitengesloten
uit het leven van de Donkelhoeve. Niet alleen als vreemden liggen ze naast elkaar,
het witte landhuis en de groote hoeve, maar daar is iets meer, iets gewild vijandigs
staat er op de grens van hoeve en kasteel. Het is altijd zoo geweest, van zijn
kinderjaren af heeft hij dat weten te heerschen over het leven in zijn oudershuis. Daar
heeft hem nooit iemand van het hoevevolk eenige verklaring over gegeven, en hij
heeft er ook nooit iemand iets over gevraagd. Maar hij heeft aldoor geweten dat het
er was, die vreemde gezwegene vijandigheid tegen het landhuis der van Berckelaers,
zooals iedereen het weet op de Donkelhoeve, zijn moeder zoowel als Sep, knechten
evenals meiden. Nooit wordt er over gesproken, als eene aanvaarde verplichting. En
hij heeft terzelfdertijd altijd geweten dat de oorsprong van die vijandigheid lag in
Peter Coene, zijn vader.
Sep heeft hem eens verteld van het Beukenbosch dat achter het Wazinghuis ligt
en dat de vroegere heer van Berckelaer aan zijn vader heeft verkocht. Maar hij heeft
daar geen belang aan gehecht.
Onder de vacantie ziet hij den heer van Berckelaer, een statige, groote man, met
zijn dochter, Elza, elken Zondag in de hoogmis. Ze zitten dan vooraan in de kerk,
aan den anderen kant van waar het hoevevolk gewoonlijk zit......
De waarschuwende stem van mijnheer Legein, den statieoverste, doet hem plots
uit zijn gepeins opschrikken. De trein houdt stil. Hij neemt zijn valies van den grond
op, stapt in den leegen wagen vlak voor hem, en trekt de koepeedeur achter zich
dicht. Hij hoort nog eens de stem van mijnheer Legein, de locomotief geeft een korten
gil, - en dan wordt de koepeedeur haastig weer opengerukt, een valiesje wordt bin-
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nengeschoven, - en het meisje van het Wazinghuis wipt in den wagen.
Zij blijft een oogenblik door het raam leunen, terwijl de trein in gang zet, wuift
met de hand, en roept: ‘Dag Broos!’ Dan keert zij zich om, met een verlegen gezicht
blikt ze Herman vluchtig in de oogen. Zij groeten elkaar met een kort knikje, en met
in de blikken de blijde, verdoken verrassing van het plotseling samenzijn. En dan
staren ze beiden door het raam, elk langs zijn kant, en ze voelen den hevigen klop
van hun hart
Weer komt nu over Herman die troebele gewaarwording van de eerste ontmoeting.
Het is of er ineens voor zijn oogen een zachtroode, warme schemering opgaat, die
uit zijn borst omhoog stijgt, en zijn keel en zijn mond verstrakt. Hij voelt het op zijn
gezicht en op zijn handen, door heel zijn lichaam, als iets dat hem lichter maakt...
Nu is het hem opeens of hij van ergens ver achter de horizonten een gouden klok
hoort luiden, waarvan de stille fluweele slagen aanbonsen tegen zijn hart.
Het land schuift voorbij in zoete zonnigheid. Herman staart naar buiten zonder te
zien.
Hij zou nu iets willen zeggen. Maar de gedachte alleen doet zijn hart in zijn keel
kloppen en zijn wangen heet worden. Hij weet ook niet wat, - en zal het meisje wel
antwoorden? Met een langzame beweging van zijn hoofd kijkt hij haar nu aan. In
het zwarte pensionaatkleedje komt zij hem anders voor dan de vorige keeren. Onder
het breedgerande hoedje ziet hij het randje van haar oor, en hare wang, en het doet
hem denken aan een teer blank bloemenblaadje. Opeens keert zij ook het gezicht
naar hem toe, en ze blikken elkaar, onverwacht, glimlachend in de oogen.
- ‘Dat wil nu ook juist lukken, niet waar juffrouw Elza, dat wij in denzelfden wagen
zitten.’
- ‘Ja... ik kwam bijna te laat... Broos is met me meegekomen.’
Die eerste woorden hebben de strakke spanning gebroken. Ze kijken niet meer
door het raam, en denken, denken, en luisteren naar het bonzen van hun harteklop.
- ‘Hebt ge een prettige vacantie gehad, juffrouw Elza?’
- ‘Ja... altijd, gij ook?’
- ‘Ik ben nog nooit...’ Weer ontmoeten hun blikken elkaar, en hij houdt het woord
in. Want zij blozen, omdat zij nu beiden hetzelfde denken en weten, en in hun oogen
ligt een gouden tinteling.
En in hun zuiver hart leeft het geluk van kinderen.
('t Vervolgt).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

15

Charles Dickens.
door M.E. Belpaire.
VI
Dickens' philosophie en levensleer.
Dickens' naam in verband brengen met wijsbegeerte, schijnt op eerste zicht wat
gewaagd. Niemand heeft minder van den geleerde, van den dogmatiseerende dan
deze zaaier van leven. Zijn scheppingskracht is eenvoudig weg verbazend, en men
is gewoon philosophie op te vatten in den zin van abstracte beschouwing.
Maar zou wijsbegeerte niet iets anders en hoogers zijn? Het doorgronden van het
diepste des levens, ongeschapen of geschapen; en zou de kunst, dit aanschouwen in
schoonheid van de werkelijkheid, niet haar plaats mogen vergen waar philosophie
ter sprake komt?
Voor één van Dickens' Kerstsprookjes, in elk geval, is het niet vermetel het woord:
geniaal doorzicht, te gebruiken. Ik bedoel: The Haunted Man.
In eene oude stichting, voor studeerenden en geleerden bestemd, zit op
Kerstvooravond, de scheikundige, Redlaw, voor het vuur te mijmeren. Wij zagen
hem daar reeds vroeger eenzaam zitten, terwijl zijne gedachten verre weg dwaalden,
langs avondlijke wegen van schoonheid en poëzie. Nu moeten wij trachten het geheim
zijner treurnis te ontsluieren.
Opeens wordt hij opgeschrikt uit zijn droom. Er wordt op de deur geklopt, en een
bezig man komt binnen met 's geleerden avondeten. Dat is de bewaker van de oude
stichting, William Swidger, weldra gevolgd door zijn vader, den gewezen bewaker,
een witharig man, en door zijne vrouw, de stille, kinderlooze Milly.
William draagt op een houten schenkblad al het eetgerief. Milly heeft een blad in
de handen, maar daarop liggen de glinsterende hulsttakken waarmede zij, door den
oude geholpen, heel de stichting gaat versieren. Stil als een muis is zij, altijd bezig,
en overal waar zij komt laat zij vrede en blijdschap achter.
‘Dit brengt u een tijd nabij van vele verloopen jaren, niet waar?’ vraagt de geleerde
aan den ouden Philip.
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‘Oh ja, vele, vele!’ antwoordde Philip als uit een halve droomerij ontwakend. ‘Ik
ben zeven-en-tachtig!’
‘En die waren blij en gelukkig?’ vroeg de Chemist op gedempten toon.
‘Ik was maar zoo groot - niet grooter, voorzeker,’ sprak de grijsaard, zijne hand
een weinig boven zijne knie uitstekend en ze bekijkend alsof zij de vraag was die
hem werd gesteld, ‘wanneer ik mij voor 't eerst herinneren kan... een koude, zonnige
dag was het... ik was met iemand op wandel - mijne moeder, zoo waar als U daar
staat - hare trekken kan ik maar vaag ontwaren, want zij werd ziek, juist dien eigensten
Kersttijd, en stierf - zij zegde mij dat de bessen van de hulsttakjes tot voedsel dienden
aan de vogeltjes. Het lief manneke - dat was ik natuurlijk - dacht bij zichzelf dat de
oogen van de vogeltjes dààrom zoo blonken, omdat zij in wintertijd van die
glinsterende bessen aten. Ik weet dat nog zoo goed! En ik ben zeven-en-tachtig!’
‘Blij en gelukkig!’ prevelde de andere weer. Zijn donkere oogen hield hij, met een
glimlach van medelijden, op de gebogen gestalte van den ouderling gevestigd. ‘Blij
en gelukkig - en goed bij zijn geheugen zijn!’
‘Ja, ja,’ hervatte de oude, die de laatste woorden opving. ‘Ik herinner mij heel
goed - heel mijn schooltijd, jaar voor jaar, en al de vreugdedoening die er mee gepaard
ging... Lieve tijd!’ ging hij voort, hoofdschuddend en de hulsttakken strak bestarend,
‘als ik dat bedenk! Zijne moeder - van mijn zoon William, daar, hij is de jongste
geweest - en ik, hoevele jaren hebben wij gezeten onder hen allen, klein en groot,
knapen en meisjes, kleine kinderen en kerstekinderen! De bessen, zoo rood als die
daar, waren niet rooder dan hunne blozende wangen. Meer dan een is niet meer; zij
is niet meer; en mijn zoon George (onze oudste, die haar trots was boven al de
anderen) is zeer diep gevallen; maar ik kan ze nog zien, wanneer ik hier rondkijk,
vol leven en gezond, gelijk ze toen waren. En ik kan hem, God zij dank! nog zien in
zijn onschuld. Wat een zegen voor mij op mijn zeven-en-tachtigste jaar!’
Voor zijn enthousiasme zinkt de vorschende blik van den scheikundige, als verlegen
neer.
‘Toen mijn toestand niet zoo goed meer was,’ ging de oude voort, ‘doordat ik
oneerlijk werd behandeld, en ik bijgevolg als bewaker hier kwam - dat zal nu over
de vijftig jaar zijn - waar is mijn zoon William? Over de halve eeuw, William!’
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‘Dat zeg ik ook, vader,’ antwoordde de zoon, gereedelijk en onderdanig, ‘zoo is het
inderdaad...’
‘Toen ik voor 't eerst hier aankwam was het een waar genoegen te vernemen dat
een onzer stichters - of om het beter te zeggen een der geleerde gentlemen die ons
hielpen begiftigen in den tijd van Queen Elisabeth, want wij waren gesticht vóór
haren tijd - een legaat in zijn testament had gelaten om, met Kerstmis, hulst te koopen,
en daarmee muren en ramen te versieren. ...Zijn portret hangt in de groote Refter een bezadigd man, met een puntbaard, een frommelkraag rond den hals, en van onder
de beeltenis een krul, waarop staat geschreven in oud-Engelsche letters: ‘Lord! keep
my memory green!’
‘Lord! keep my memory green!’ Dat is de leuze, de grondgedachte waarop heel
dat wondersprookje is opgericht. De macht van 't geheugen, dat verleden aan heden
en toekomst bindt; dat aan ieder menschelijk wezen persoonlijkheid verleent. Want
zonder kennis van vroeger vreugd of leed, zou de mensch een stipje zijn in het ijdel
ruim, door niets verbonden aan zichzelf of aan zijn medemenschen. Diepwijsgeerige
gedachte van 's menschen eenheid als verantwoordelijk wezen, door Dickens
gehuldigd in bijna al zijne werken - Schreef hij niet in zijn meesterstuk: Copperfield,
het onvergetelijk woord: ‘Events of later date have floated from me to the shore,
where all forgotten things will reappear?’ - maar in dat geniaal sprookje omhuld met
heel de betoovering van leven en poëzie.
‘Lord! keep my memory green!’ - ‘Heer, houd mijne gedachtenis groen!’ Frisch
en levendig in mij, frisch en levendig in de anderen. Want de beide zinnen heeft de
bede. Door deze te miskennen, door de weldaad van 't geheugen te verwerpen, zal
Redlaw in een afgrond van ellende en verworpenheid storten. Diep heeft hij geleden,
en daarom wil hij het geheugen aan dat leed verbeuren; maar met het kwaad verzaakt
hij tegelijk aan al het goed; met de smart verwerpt hij de zaligheid en de lindering
welke lijden in liefde meebrengt. Hij heeft zijn wortels afgesneden en kan geen bloem
meer dragen.
Zijn leed? Vroeg van zijn vader verweesd, bleef hij over met eene moeder die hem
weinig liefde schonk. Worstelend tegen den nood, wist hij toch, uit eigen taai geweld
geleerdheid te verwerven. Eén boezemvriend had hij, dien hij grenzeloos vertrouwde,
en hij droomde ervan dat deze huwen zou met zijn eenige zuster, zijn eenige troost
en
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schat, een zoet wezen van teederheid en toewijding. Dan zou hij zelf huwen, een
meisje wie hij heel zijn hart had geschonken. Doch al die droomen werden verbrijzeld.
Door zijn vriend verraden, verloor hij de verloofde waarmede de meineedige trouwde.
De jonge zuster kon de teleurstelling niet overleven: zij stierf, juist op het oogenblik
dat welstand zijn hardnekkig pogen had beloond. Eenzaam en verbitterd bleef de nu
beroemde Scheikundige; eenzaam in die Stichting waar wij hem jaren nadien
terugvinden.
De last van geleden onrecht en teleurstelling zou hij van de schouders willen
schudden.
Doch de stille Milly zoekt hem uit zijn sombere verdieping te trekken. Een zijner
studenten ligt stervensgevaarlijk ziek in de groote ‘Jerusalem Buildings’. ‘Zou Mr.
Redlaw hem niet willen bezoeken? Dat belooft hij, en zij volgt den witharigen
schoonvader, die de heele Stichting met groen moet versieren.
‘Ik bedank U, Mijnheer, ik bedank U!’ zegt de oude Philip. ‘William, neem gij de
lantaarn en ga ons voor, langs de lange, donkere gangen. Gelijk verleden jaar, en 't
jaar te voren. Ha ha! Ik kan me dat alles herinneren, al ben ik zeven-en-tachtig! ‘Lord
keep my memory green!’ Een goed gebed, Mr. Redlaw... een zeer goed en vroom
gebed. Amen. Amen.
De deur valt achter hen toe: Redlaw is alleen - alleen met de gedachtenis aan leed
en onrecht die op hem weegt. Alleen met zichzelf. - zijn ergsten vijand, zijn
zelfbekoorder, haast tot een spook groeiend. Dit spook stelt hem een koop voor, biedt
hem een middel om aan zijn verleden te ontsnappen: Vergetelheid! - het verbeuren
van alle bitterheid en smaad, maar ook van alle zalige aandoening, verzaligende
liefde. En niet alleen voor zichzelf krijgt hij de noodlottige gift: hij zal ze ook aan
anderen overdragen. Alwie in aanraking met hem komt, wordt hem gelijk.
Op dit oogenblik bonst een wilde knaap binnen. Door Milly werd, hij in de
Londenstraten opgeraapt. En op hem, zoowel als op Milly, doch om de
tegenovergestelde reden, zal Redlaw's noodlottige invloed geen vat hebben.
Heel op 't einde van 't sprookje wordt hem dat door het spook verklaard: Uit het
gemoed van dat ongelukkig schepsel kon hij geene herinneringen verbannen, noch
van leed of onrecht, noch van veredelende aandoening, want het is een wezen zonder
verleden of beschaving. Milly
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stond te hoog boven Redlaw verheven om zijn invloed te ondergaan. De knaap is op
zijn peil: hij heeft geen herdenken, en Redlaw heeft het verbeurd.
Want de strijd in dat edel sprookje gaat tusschen Redlaw en Milly; tusschen loutere
kennis en warm gevoel; tusschen het laffe van wrokdragen, weigeren van uit zichzelf
te treden, en het hooge van 't zelfvergeten, zich weg te cijferen, te leven uit liefde.
Op iedere bladzijde straalt deze levenswet.
Het tweede hoofdstuk, waar de gift verspreid wordt, toont ons de Tetterbys zooals
wij ze vroeger zagen: het krioelende kroost rond den verbijsterden doch zoo
gelukkigen vader - gelukkig in de teederheid van vrouw en kinderen, tot hem en
ondereen; gelukkig in de offers zelf die deze liefde van hem vergt.
Doch op straat, waar Mrs. Tetterby de aankoopen ging doen voor hun karig
Kerstfeest, stond zoo even Redlaw tegen haar, zonder haar te kennen Hij is op weg
om den zieken student in ‘Jerusalem Buildings’ te gaan bezoeken - en uit haar humeur
komt Mrs. Tetterby thuis. In al die kinderen ziet zij enkel den last en de
verdrietigheden; al de kleine vreugden en smarten die hart aan hart verbonden, zijn
vergeten. Mrs. Tetterby begint de tafel te zetten voor 't avondeten, maar zelfs de
vorken en glazen krijgen stompen en schrammen. Vaderke Tetterby, onbewust van
den invloed dien zijne vrouw door den Betooverden Man onderging, tracht alles in
peis en vrede te herstellen.
‘Uw avondeten is dadelijk gereed, Dolphus,’ zegt hij tot zijn oudsten zoon, het
krantenventje, dat moe en nat is thuisgekomen.
‘Uw moeder is in dat slecht weer buiten geweest, om alles te koopen tegen morgen.
Hoe lief van uwe moeder van zulks te doen! Gij zult ook uw eten krijgen, Johnny,.
Uw moeder is heel tevreden over u, mijn ventje, omdat gij uw schat van een zusterke
zoo goed verzorgt.’
- Johnny is de drager van Baby Moloch.
Die woorden, en andere van den zelfden aard, brengen stilaan Mrs. Tetterby tot
haar gewone gesteltenis, zoodat zij eindelijk in snikken losberst en uitroept:
‘Oh! Dolphus! hoe kon ik zoo zijn! Maar ziet ge, in dien Kersttijd, wanneer al de
lieden zoo gelukkig heen en weer loopen, werd ik wat verdrietig... Was ik ziek of
zot, ik weet het niet goed; maar er kwam mij niets te binnen van al wat ons samen
bindt. Al de kleine vreugden en genietingen die wij samen beleefden - zij schenen
zoo gering, zoo
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onbeduidend. Ik kon op niets anders denken dan op onze armoede en het aantal
hongerige monden thuis.’
Vaderke Dolphus troost zijn wederhelft; maar wanneer Redlaw binnengekomen
is om naar de kamer van den zieken student te vragen, wordt hij op zijne beurt met
wrevel en misnoegdheid aangevallen. En de student, vroeger zoo dankbaar voor
Milly's duizende zorgen en attenties, vindt plots, na Redlaw's bezoek, dat dit alles
onbeduidend en van geen tel is, en valt uit tegen zijne weldoenster die daar aanwezig
is.
Doodbenauwd is de ongelukkige Betooverde van dat wezen van toewijding en
liefde te schaden door de gift van vergetelheid die hij heeft ontvangen. Want hij
begint in te zien dat, overal waar hij komt, hij gemor, opstandigheid en wanhoop
achterlaat. Is er dan niemand voor wie het eene weldaad zou zijn te vergeten? Tot
den wilden knaap zal hij zijn toevlucht nemen,. Alhoewel hij er van walgt, heet hij
hem voor te gaan en hem te brengen naar de ergste oorden van ongeluk en zonde.
Maar nevens hem mag hij niet stappen. Enkel den weg wijzen.
Zoo vertrekken zij samen, een vreemd-verschillend paar: de hoogontwikkelde
geleerde en de verstooten knaap, zonder eenigen zweem van beschaving; maar in
den grond één door de hardheid van hun gemoed.
Voor een gebouw blijven zij staan: daar schuilen de ergste vormen van wandaad
en godvergeten ellende. De knaap heeft teeken gedaan dat Redlaw zou binnentreden,
en hij doet het. Hij strompelt een gebroken trap op, in het halfdonker, en struikelt
bijna op eene vrouw die daarop gezeten is. Zoo verdiept was zij in schaamte of
smartgevoel, dat zij hem niet had hooren naar boven komen. Wanneer hij haar op
den schouder raakte, om doorgelaten te worden, hief zij tot hem ‘een zeer jong gelaat,
maar waarop alle bloei en hoop uitgevaagd werden, alsof de nare winter onnatuurlijk
de lente vervangen en gedood had.’
‘Eén uit duizenden!’ voelt Redlaw dat zij is. Hij bevraagt zich naar de oorzaak
van haren val. Zij is van goede boerenfamilie en denkt met ontzetting aan de schande
die zij op het hoofd van hare ouders heeft gehoopt. Maar tegelijkertijd wordt de
Betooverde gewaar dat al wat nog goed in haar is, uit haar verleden komt. En hij
brengt vergetelheid van ‘smart, onrecht en leed!’
Maar de gift die Redlaw van het spook heeft ontvangen rijst tot zijn hachelijk
toppunt, wanneer hij treedt in eene kamer waarvan de deur op een kier open staat.
Daar, op een ellendig leger, ligt een man in stervens-
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nood. Een witharig man zit aan zijne sponde: oude Philip en zijn zoon George:
‘Mijn zoon George is het, Mr. Redlaw,’ spreekt de oude. ‘Mijn oudste zoon George,
die boven al de andere de trots zijner moeder was...’
- ‘Vader,’ fluisterde de zieke, ietwat uit zijn verdooving ontwakend.
‘Mijn jongen! Mijn zoon George!’ zei oude Philip.
‘Gij zeidet zooeven dat ik moeders lieveling was, jaren geleden. Dat is een akelige
gedachte die jaren te herdenken!’
‘Neen, neen, oh neen!’ antwoordde de grijsaard. ‘Denk er aan. Zeg niet dat het
akelig is. Voor mij is het zeker niet akelig, mijn zoon.’
‘Het priemt u door het hart, vader.’ Want de tranen van den ouderling leekten hem
over 't gelaat.
‘Ja, ja,’ zei Philip, ‘dat is waar; maar het doet me goed. 't Is een groote smart op
dien tijd te denken, maar het doet me goed, George. Oh! denk er ook aan, denk er
ook aan, en uw hart zal vermurwd worden, meer en meer. Waar is mijn zoon William?
William, mijn jongen, uw moeder beminde hem, tot het einde, op de teederste wijze,
en met haar laatsten adem sprak zij: ‘Zeg hem dat ik hem vergeef, dat ik hem zegen,
dat ik voor hem bid. Dat waren hare laatste woorden. Ik heb ze nooit vergeten, en ik
ben zeven-en-tachtig!’
‘Vader!’ sprak de man op het bed. ‘Ik weet dat ik sterven ga. Het is reeds zoo ver
met mij gegaan dat ik nauwelijks kan spreken, zelfs van wat het zwaarst op mij weegt.
Is er hoop voor mij, na dezen stond?’
‘Er is hoop,’ zei de oude man, ‘voor allen die vermurwd en boetveerdig van harte
zijn. Voor al dezen is er hoop. Oh!’ riep hij uit, de handen vouwend en ten hemel
starend, ‘gisteren nog dankte ik God dat ik dezen mijn ongelukkigen zoon kon
gedenken als een argeloos kind. Wat een troost is het nu te denken dat God zelf deze
gedachte over hem heeft!’
Bijna hemelsch is deze ingeving van 't genie, die dringt tot in de diepste
levenslagen.
‘Redlaw sloeg zijne handen voor zijn gelaat, en kroop ineen, als een moordenaar.
‘Want hij voelt dat zijn vervloekte gaaf stilaan die opkomende hoop zal doodleggen.
‘De man op het bed begon te kermen. ‘Ha!’ riep hij uit, ‘de verwoesting sinds dien
tijd, de levensverwoesting!’
‘Maar hij was eens een kind,’ ging de oude voort. ‘Hij speelde
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met kinderen. Eer hij 's avonds in zijn beddeken neerlag, om in schuldeloozen slaap
te vallen, zegde hij zijn gebeden op voor den schoot zijner moeder. Zoo dikwijls zag
ik het hem doen, zag ik haar zijn hoofd vastpakken om op haren boezem te leggen
en hem te kussen. Hoe droevig het voor haar en voor mij ook was dat te gedenken,
toen hij verre weg afdwaalde en onze hoop en plannen voor zijn geluk verijdelde,
toch bleef dàt tusschen hem en ons een schakel, dien niets anders had kunnen geven.
- O vader, zoo veel meer bedroefd over 't dwalen uwer kinderen! Neem dien
doolaard terug! Niet zooals hij thans is, maar zooals hij toen was. Laat hem tot U
roepen, zooals hij zoo menigmaal tot ons scheen te roepen!’
Op dit toppunt van schoonheid zou men willen afbreken, maar de macht van 't
herdenken moet nog klaarder stralen door de verwoesting die vergetelheid meebrengt.
Fataal is de werking van de gaaf die Redlaw heeft ontvangen. Van lievenden vader
wordt de oude bewaker stilaan maar een grommende, half-kindsche stotteraar, enkel
om eigen gemak bezorgd. De draad is verbroken die hem aan een vroeger leven van
liefdezorgen verbond. Ook de brave William ziet nu in den ouderling maar den last
die zijne jaren meebrengen. En de stervende valt in zijne wanhoop en versteendheid
terug. De Bespookte verlaat de Tetterby's vol wrok en wederzijdschen onwil. Hij
vlucht naar huis met den walgelijken knaap. ‘En dat,’ zegt hij, ‘is de eenige gezel
die mij op aarde overblijft.’ Op dat oogenblik, wordt door Milly op de deur geklopt.
Zij smeekt den Chemist om hulp. De stervende gaat veel slechter, zijn vader heelemaal
kindsch geworden, een vriend van George, bij de stervenssponde ook aanwezig en
die geen andere is dan Redlaw's vroegere vriend en de vader van den zieken student,
wil zich zelfmoorden.
‘Beter voor hem, dan mij nabij te komen!’ roept Redlaw uit. In een doodsangst
van vertwijfeling smeekt degene die al dit kwaad veroorzaakte: ‘Spoken! Bestraffers
van goddelooze gedachten! Blikt op mij neer! Ik weet dat in de diepe duisternis
mijner ziel nog een sprankel berouw streeft om op te flakkeren. Laat dit licht schijnen,
groeien. In de stoffelijke wereld, zooals ik zoo lang heb onderwezen, kan er niets
gemist worden, geen stap, geen atoom in den wonderen bouw van dit grootsch heelal.
Ik weet nu dat het zoo ook is met het goed en kwaad, de vreugd en smart in 's
menschen geheugen. Hebt medelijden met mij! Geneest mij!’
Het geklop houdt aan. Wordt Redlaw's bede verhoord? Men zal het vernemen in
't laatste hoofdstuk: The gift reversed.
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Zooals Redlaw oorzaak was van zoovele ellende, zoo zal Milly alles herstellen door
haar reddende liefde. Het sprookje culmineert dan ook in eene verheerlijking dezer
stille vrouw.
Eerst bij de Tetterbys werkt hare kracht. Alle poëzie en troost is uit dat nederig
midden verdreven, met de gedachtenis aan saamgenoten vreugd en saamgeleden
smart.
‘Wat heb ik toch in haar kunnen zien?’ vraagt Mr. Tetterby zich af, zijn vrouw
nagaande. ‘Wezenlijk - als er vroeger iets was, dan is het verdwenen... Ze is dik en
oud aan 't worden; met andere vrouwen is er geene vergelijking.’
Mrs. Tetterby's opinie luidt, bij haarzelve, niet gunstiger:
‘Hij ziet er vulgair uit; heeft geen manieren; hij is klein en begint te bukken. En
hij wordt kaal.’
‘Toen ik dat deed, wist ik waarlijk niet wat ik deed,’ mompelt Mr. Tetterby.
‘Ik moet van mijn zinnen geweest zijn; er is geen andere uitleg,’ is Mrs. Tetterby's
conclusie.
Al de kinderen zijn op straat gevlogen, want nu verdragen de ouders niets meer
van hun lawaai en gekrioel.
‘Die kinderen zullen mijn dood zijn, en hoe spoediger hoe liever,’ verklaart Mrs.
Tetterby.
‘Arme lieden zouden geen kinderen moeten hebben,’ meent Mr. Tetterby, een
eeuw vooruit op de dwaalleuze van dezen tijd.
Doch plots komt Johnny weer binnen geloopen, en kondigt aan dat ‘Mrs. William’
- Milly - op komst is, op het einde d r straat.
‘En zoo ooit zoolang de wereld draait, een knaap een kerstekind met de zorge van
een gepatenteerde nurse uit de wieg nam, en liefdevol koesterde en troetelde, en
vroolijk er mee wegliep, dan was Johnny die knaap, en Moloch was dat Baby, toen
ze samen uitgingen.
God vergeve mij! hoe kon ik toch zoo slecht gemutst zijn!’ dacht Mr. Tetterby bij
zichzelf.
‘Hoe kon ik zoo weer denken en voelen, na al wat ik gisteren avond voelde en
zeide!’ snikt Ms. Tetterby.
‘Mrs. William is bijna hier!’ roept Johnny in de deur. En nu biechten zij tegen
elkander op.
In een bui van lachen en weenen, pakt Mrs. Tetterby het hoofd van haren man
vast, en roept uit: ‘Oh, Dolf! ik ben zoo blij dat ge dat alles gedacht hebt; ik ben zoo
dankbaar dat ge dat alles hebt gedacht,
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Dolf! Want ik dacht dat gij er gemeen uit zaagt, en dat is ook zoo, lieveling; en moget
gij 't gemeenste zicht mijner oogen zijn, tot ge ze me eigenhandig toedrukt! Ik dacht
dat gij klein waart; en dat zijt gij inderdaad, en daarom zal ik veel van u houden, en
nog meer omdat gij mijn lieve man zijt. Ik dacht dat gij begont gebukt te gaan, en
dat is zoo, en gij zult op mij leunen, en alles zal ik doen om u recht te houden. Ik
dacht dat ge geen “chic” hadt; maar gij hebt den “chic” van het huis, en dat is de
beste en zuiverste op de wereld; en moge GOD dat huis zegenen, met al dat er in is,
Dolf!’
‘Hoerrah! Hier is Mrs. William!’ riep Johnny.
‘En zoo was het, en al de kinderen met haar; en toen zij binnen trad, kusten zij
haar; en kusten elkander, en kusten de baby, en kusten vader en moeder, en liepen
bij Milly terug, en drongen en dansten rond haar, en duwden haar vooruit in triomf.
Och God! och God!’ riep Milly uit. ‘Gij doet mij tranen van verrukking storten.
Hoe heb ik dat alles verdiend? Al die liefde!’
‘Nooit te voren had ik zoo'n ontroering,’ gaat zij voort, toen ze weer spreken kan.
‘Ik moet het u vertellen. - Mr. Redlaw is, met zonsopgang tot mij gekomen, en
smeekte mij, met eene teederheid, als ware ik zijne geliefde dochter, met hem te gaan
naar William's zieken broeder, George.’ - Het spook heeft Redlaw tot Milly verwezen,
als tot de eenige die hem genezen kan. - ‘Toen wij aan het huis kwamen, was daar
een vrouw (iemand had ze gekneusd en gekwetst, vrees ik) die mijne hand vastgreep
en mij zegende in 't voorbijgaan.’
‘Zij had gelijk!’ zei Mrs. Tetterby. Mr. Tetterby zeide dat zij gelijk had. Al de
kinderen riepen dat zij gelijk had.
‘Ha! Maar dat is niet alles,’ zei Milly. ‘Toen wij boven kwamen, in de kamer, zat
de zieke man, in zijn bed overeind, en, in tranen losberstend, reikte hij de armen naar
mij uit, en zegde dat hij een slecht leven geleid had, maar dat hij het nu uit den grond
des herten berouwde... en hij bezwoer mij zijn armen ouden vader om vergiffenis te
vragen, en dat hij hem zijn zegen zou verleenen; en hij vroeg mij een gebed te storten
nevens zijn bed. En terwijl ik dat deed, nam Mr. Redlaw daar deel in, en dankte mij,
en bleef mij bedanken, en dankte den Hemel zoo vurig, dat mijn hart er van
overvloeide, en ik zou niets anders kunnen doen hebben dan te snikken en te weenen,
ware 't niet geweest dat de zieke man mij verzocht bij zijn bed te gaan zitten - Dat
maakte mij weer stil, natuurlijk... Och God! och God! hoe dank.baar en gelukkig
moet ik toch niet zijn!’
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Dat is Milly's refrein bij ieder nieuw bewijs van liefde. En zij krijgt er van alle kanten;
want allen komen tot haar, niet alleen de Tetterbys, maar ook de zieke student en
diens moeder, de vroegere verloofde van den Scheikundige. Deze volgt Milly op de
hielen, overal waar zij troost verspreidt en herstel van 't kwaad dat hij berokkende.
Zoo komen zij terug in de oude Stichting, waar oude Philip en zijn zoon William
Milly ongeduldig staan af te wachten - want zij kunnen hun ‘stille muis’ nooit lang
missen.
‘Och God! Och God!’ roept Milly uit, in de handen klappend, ‘die zijn ook weer
blij mij te zien. Dat zijn er weer twee!’
‘Of zij blij waren! Wijd opende William de armen en Milly liep er in; en hij zou
ze zoo volgaarne gesloten hebben gehouden, haar hoofdje op zijnen schouder, den
korten winterdag lang. Maar de ouderling kreeg ook zijn beurt. Hij ook stond met
open armen voor haar, en hij sloot ze er in op.
Wel, wel, waar is mijn stille muis zoo lang weggebleven!?’
En de oude man gaat aan 't vertellen, van vroegere Kerstfeesten, en hoe Redlaw's
zuster eens, op zulk een dag, binnen kwam en de beeltenis van den ouden stichter
bezag, en 't gebed bewonderde: ‘Lord, keep my memory green!’ - ‘Heer, laat mijne
gedachtenis frisch blijven!’
De Betooverde legde zijne hand op den arm van den ouden bewaker: ‘Philip!’
sprak hij, ‘ik ben een man op wien de hand der goddelijke Voorzienigheid zwaar,
maar verdiend, weegt. Gij spreekt van iets dat ik niet kan volgen. Ik ben mijn
geheugen kwijt.’
‘Hemelsche deugd!’ riep de grijsaard.
‘Ik heb mijn geheugen verloren van smart, onrecht en leed,’ sprak de Chemist,
‘en daardoor heb ik alles verloren wat een mensch zou willen gedenken.’
Heel zijn waardigheid van verantwoordelijk wezen heeft Redlaw, met zijn
geheugen, verpand. Maar aan den anderen kant van de geestelijke tegenstelling put
Milly in 't herdenken de schatten van teederheid en troost die zij alom verspreidt.
Om de aandacht van vader en man van den getroffen Redlaw, dien zij medelijdend
aanstaren, af te leiden, gaat zij knielen bij den wilden knaap, die op den vloer ligt te
slapen, en dekt hem warmer toe. Dit lokt deze bemerking uit bij haren man: ‘Er is
in Mrs. William's boezem een moederlijk gevoel, dat zijne uiting moet vinden.’
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‘Ja, ja,’ beaamt de vader, ‘gij hebt gelijk. Mijn zoon William heeft gelijk!’
‘Het is misschien zoo nog best, Milly, lieveling,’ zei Mr. William teeder, ‘dat wij
zelf geen kinderen hebben; en toch kan ik het maar betreuren dat gij er geen hebt om
te streelen en te vertroetelen. Ons dood kindje, waar ge zoo veel hoop op gebouwd
had, en dat nooit 's levens adem slaakte - het heeft u stil gemaakt, Milly.’
‘Ik ben zoo gelukkig in de herinnering daaraan, William lief,’ antwoordde zij
zacht. ‘Ik denk er alle dagen aan.’
‘Ik vreesde dat gij er veel aan dacht.,’ antwoordde hij.
‘Zeg niet: ik vrees,’ hernam Milly. ‘Een troost is het voor mij; op allerhande wijzen
spreekt het mij aan. 't Onschuldig schepseltje dat nooit op aarde leefde, is als een
engel voor mij, William.’
‘Gij zijt een engel voor vader en mij. Dat weet ik,’ zei Mr. William stil.
‘Als ik denk op al de hoop die ik erop gebouwd had,’ ging Milly voort; ‘hoe ik
dikwijls speculeerde op het klein lachend wezentje op mijnen boezem, dat er nooit
op rustte, en op de zoete oogjes naar mij toegekeerd, die nooit het levenslicht zagen,
dan kan ik meer compassie hebben, dunkt mij, met alle teleurgestelde droomen. Als
ik een schoon kindje, in de armen zijner trotsche moeder, zie, dan kan ik het beter
beminnen, omdat ik bedenk dat mijn kindje zoo had kunnen zijn en mijn hart blij en
trotsch had kunnen maken.’
‘Redlaw hief zijn gezegen hoofd op en keek naar haar.
Al mijn dagen door schijnt het mij iets te zeggen. Voor arme verlatene kinderen
spreekt mijn kindje met een zachter stem dan het levend had kunnen doen. Als ik
van jeugd hoor, aan lijden of schande overgeleverd, denk ik dat mijn kind zoo had
kunnen zijn, en dat God het in zijn bermhertigheid weghaalde. Zelfs in ouderdom
en grijze haren, zooals die van vader, is het nog aanwezig: zeggend dat het ook een
hoogen ouderdom had kunnen bereiken, lang na dat wij beiden heen zouden zijn, en
den eerbied en de liefde van jongeren noodig gehad, wellicht.’
‘Haar stille stem werd stiller dan ooit, wanneer zij den arm van haren man vastgreep
en met haar hoofd er tegen leunde.
Kinderen beminnen mij zoo, dat ik me soms inbeeld - het is een dwaze inbeelding,
William - dat zij, op de eene of de andere mij onbekende wijze, voor mij en mijn
kindje voelen, en verstaan hoe het komt dat hunne liefde mij zoo duurbaar is. Als ik
sindsdien stiller ben
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geweest, William, dan was ik ook gelukkiger op honderde wijzen. Niet het minst in
wat ik u nog zeggen wil - toen mijn kindje maar enkele dagen geboren en gestorven
was, en dat ik mij nog zwak en mistroostig voelde, en mij niet kon beletten droevig
te zijn, dan kreeg ik het in 't hoofd dat, als ik een goed leven leidde, ik eens in den
Hemel een schijnend wezen zou tegen komen dat mij moeder zou noemen!’
‘Met een luiden kreet, zeeg Redlaw op de knieën.
O Gij,’ riep hij, ‘die door de leering der loutere liefde mij genadig de gedachtenis
terugschenkt die de gedachtenis is van Christus aan het kruis, en van al de goeden
die voor hem stierven, ontvang mijn dank, en zegen haar!’
In deze bladzijde heeft Dickens' genie zulk eene schoonheid bereikt dat alle
uitweiding heiligschennis zou zijn. Beter is het, in zwijgende vereering, de grootheid
Gods in zijne schepselen te zegenen.
In The Haunted Man vooral heeft Dickens zijne diepe levenswijsheid ten toon
gebracht; maar al zijn sprookjes, al zijne romans geven er blijken van. In den grond
is Christmas Carol op de zelfde waarheid gebaseerd: de macht van 't verleden op
heden en toekomst - de drie Geesten - de eenheid van het menschelijk wezen, door
't geheugen verbonden aan vroegere daden; zijne verantwoordelijkheid; de solidariteit
van 't menschelijk geslacht.
‘Oh! gevangene, met dubbele ijzeren ketens geboeide,’ roept het spook van Marley
Scrooge toe, toen het hem verschijnt om hem tot boetveerdigheid op te wekken, tot
opstaan uit zijn exclusieve bezorgdheid om geld te winnen, een goed ‘businessman’
te zijn. ‘Geboeide dien ge zijt, niet te weten dat elk Christen, wie hij ook zijn moge,
en in welke sfeer hoe gering ook hij moge werken, zijn sterfelijk leven te kort zal
vinden voor zijn ruime middelen om goed te doen. Niet te weten dat geen tijd van
rouwen te lang is om te herstellen de misbruikte gelegenheden van een leven! En
toch zoo was ik ook! Oh ja! zoo was ik!’
‘Maar gij waart steeds een goed zakenman, Jacob,’ opperde Scrooge aarzelend.
‘Zakenman!’ riep het Spook uit, opnieuw met sidderende handen. ‘Het menschdom
was mijn zaak. Het algemeen belang was mijn zaak; liefdadigheid, bermhertigheid,
vergeving en welwillendheid waren mijne zaken. De werken van mijn beroep waren
maar een drop water in den breeden oceaan van mijne zaken.’
Kan men op treffender wijze het sublieme woord van een Lacordaire doen
uitschijnen:
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‘Ne dites pas: Je veux me sauver; dites-vous: Je veux sauver le monde. C'est là le
seul horizon digne d'un chrétien, parce que c'est l'horizon de la charité.’
Het ontzettende van deze gevangenschap der ziel in den kerker van nietige en
verlagende stoffelijke beslommeringen: goud, ‘business’, wereldsch aanzien, laat
Dickens weer aangrijpend voelen op het einde van 't sprookje, wanneer Scrooge,
door den Geest van Kerstmis in de Toekomst, overal heen geleid wordt waar iets in
verband met zijn dood geschiedt. Eerst onder de ‘business-men’, die zware gouden
kettingen en zegels dragen, met dewelke zij spelen, al sprekende.
‘Ik weet er niet veel van,’ zegt er een, met dikke dubbele kin, ‘ik weet maar dat
hij dood is.’
‘Wanneer is hij gestorven?’ vraagt een ander.
‘Gisteren avond, geloof ik.’
‘Wat heeft hij met zijn geld gedaan?’ vraagt een derde met hoogrood gelaat.
‘'k Weet het niet,’ antwoordt de eerste, opnieuw gapend. ‘Mij heeft hij het in elk
geval niet gelaten.’
Daarop algemeen gelach. Scrooge weet niet van wien er spraak is, maar die
onverschilligheid geeft hem een kilte aan 't hart. Het onverbiddelijke Spook brengt
hem dan in een walgelijken voddenwinkel, waar drie personen met zwaren bundel,
elkaar ontmoeten: het is de ziekedienster, de waschvrouw en de lijkbidder, die alles
gestolen hebben van 't bed waarop Scrooge's lijk verlaten ligt. Tot aan zijn hemd, en
de bedgordijnen. Nog steeds weet de ongelukkige niet dat het hem betreft.
Eindelijk staan zij, het Spook en hij, in de sterfkamer: ‘De kamer was donker, zeer
donker... ‘Op het bed, geplunderd, beroofd, onbewaakt, onbeweend, onverschillig
lag een lijk.’ - Onder een oud deksel.
‘O koude, koude, stijve, vreeselijke dood, richt hier uw outer op, en omkleed het
met al de verschríkkingen waarover gij beschikt; want hier is uw gebied! Maar van
het geliefde, geschatte, geëerde hoofd, kunt gij geen haar naar uw ontzettend doel
wenden, geen trek hatelijk maken. De hand mag zwaar zijn en terug vallen, wanneer
men ze los laat; het hart en de pols kunnen stil liggen; maar die hand is open geweest,
milddadig en oprecht; dit hart was moedig, warm en teeder; en die pols was die van
een man. Sla, wreede schim, sla! En zie de goede daden uit de wonde springen, om
de wereld te bezaaien met onsterfelijk leven!
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Geen stem sprak die woorden uit in Scrooge's ooren, en toch hoorde hij ze toen hij
op het bed neerblikte. Hij dacht: zoo die man nu werd opgewekt, welk zouden zijne
eerstkomende gepeinzen zijn? Gierigheid, hard-handelen, schrapzucht? Zij hebben
hem waarlijk tot een rijk einde gebracht!’
Echte levensphilosophie - van dit leven dat ons gegeven werd, niet om aardsche
goederen te vergaren, maar om ons einddoel: God, te bereiken.
In den Kersttijd is het lijden van hen die geboeid zijn met de keten van hebzucht,
gehecht zijn aan 't goud, grooter en zwaarder. Zoo zegt Marley's schim, in 't begin,
tot Scrooge:
‘Op dezen tijd van het jaar lijd ik het meest. Hoe kon ik onder scharen mijner
medemenschen wandelen, de oogen neergeslagen, en ze niet eens opheffen naar de
gezegende Ster die de Wijzen leidde naar een schamele woon?’
Die ster van 't ideaal, van 't goddelijk schoon, van 't goddelijk medelijden heeft
Dickens trouw in 't oog gehouden, en de blikken zijner lezers weet hij er gedurig
naar te wenden.
Toen, in Hard Times, de arme werkman, Stephen, in den verlaten koolput is
gevallen, waar hij met gebroken leden uren blijft liggen, is dezelfde ster zijn troost.
‘In mijn smart en pijn is zij mij daar beneden komen beschijnen,’ zegt hij tot Rachel,
de zoete vriendin die zijn leed van getrouwd te zijn met een aan den drank verslaafde
vrouwlenigt. Eindelijk werd hij uit den mijnput gehaald, en nu ligt hij op 't gras, 't
gelaat naar den hemel gewend, en Rachel knielt nevens hem. In het graf waar hij
levend lag bedolven, kon hij juist nog eene verre ster ontwaren. - ‘Mijn geest heeft
zij verlicht... In mijn smart en pijn, met haar licht in mijne oogen, heb ik klaarder
gezien. En mijn sterfgebed was dat de menschen dichter bij elkander zouden komen,
elkanders nood zouden begrijpen, beter dan ik, zwakkeling, deed... Toen ik dat licht
over mij en over mijn pijn voelde, dacht ik dat het misschien dezelfde ster was die
naar de woon van onzen Verlosser leidde. Ik denk halvelings dat het zoo is.’
Vroeger heeft hij zijn hoop om 't harde lot der arbeiders te verzachten, gesteld, in
opstand, geweldmiddelen. Nu is de kracht van lijdzaamheid en vergeving hem
geopenbaard, en hij sterft met Rachael's zachte hand in de zijne.
- ‘De ster had hem getoond waar de God der armen te vinden
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was. Door ootmoed en lijden en vergeving was hij doorgegaan tot zijn rust in de
armen van zijn Verlosser.’
Dat is Dickens' levensphilosophie, zijn evangelie - dat geen ander is dan dat van
zijn Verlosser.
In al zijne werken heeft hij het gepredikt. ‘Copperfield’ is als 't brevier van zijn
intiemst denken en voelen. De beproevingen, de teleurstellingen, de lessen van zijn
eigen leven heeft hij er ons in gegeven. Het behelst dan ook voor ons allen de hoogste
levenslessen. En alle zijn besloten in het woord: liefde. Door gemis aan liefde komt
alle lijden er in voort: de martelie van het vroeg verweesde kind; de val van Little
Em'ly, slachtoffer van egoïstische drift - want niets is verder van de liefde dan driftige
eigenliefde. Ja, tot het mislukken van David's eerste huwelijk is toe te schrijven aan
te kort in liefde; want David zocht vooral zich zelf in zijn verslaving aan Dora's
bekoorlijke grillen. Door Agnes alleen komt hij tot het volle en heilige der liefde.
Maar waar liefde te kort schoot, zal ook liefde alles herstellen. Aunt Betsey zal
haar vooroordeel vergeten en zich het ongelukkig klein-neefje aantrekken. Peggotty,
de trouwe ziel, getroost zich met een Barkis te huwen, om het kind een thuis te
schenken. Werd Little Em'ly verleid, Mr. Peggotty grijpt naar den wandelstok en
trekt de wereld rond, op zoek naar 't verloren schaap. En Agnes' beeld sluit het
overheerlijk werk, wakend, diep in den nacht, aan David's zijde, ‘wijzend naar den
Hemel’ - ‘pointing upwards’. - Beeld van trouwe liefde.
‘Dombey’ komt ‘Copperfield’ zeer nabij.
Geen andere levenslessen daar. Little Paul's vraag: ‘Wat is geld, papa?’ is als het
leitmotiv aan den eenen kant. Wat is geld, aardsch bezit, eer, aanzien in Dickens'
oogen? - Niets, en minder dan niets. Maar Florence's zelfverloochening zal tot zelfs
het versteende hart van den aan den Mammon verslaafden Mr. Dombey, vermurwen.
Terwijl Carker's snoodheid, Edith's trots op deerlijke mislukking stuiten. De levende
krachten zijn die van de moraal; op barre onvruchtbaarheid loopt iedere macht van
trots of gramschap of gierigheid uit. IJdel en dood zijn geweld of pronk; het geestelijke
alleen is van tel: het sterven van een kind, met de erfenis van verteedering die het
achterlaat; de dood eener moeder, een snikkend dochterken op den stervenden boezem
omknellend. Wie zou niet liever in haar plaats zijn, dan in die van de aartskokette,
Mrs. Skewton, met de rooskleurige gordijnen aan haar doodsponde? Of liever de
goede Uncle Sol zijn, turend door den verren
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nevel zijner oogen, of Walther nog niet thuiskomt, dan de koudhartige Major Bagstock
- ‘J.B. Joe Bagstock Josh. B. Sir.’ - blauw in het gelaat van overvoeding en opsnijderij,
en enkel buigend voor rijkdom, en hoogen rang?
Bleak House is het derde wonder in deze verzameling van wonderen die Dickens'
novels heet. De twee uitreikende toppen daarin - een vrouwelijke en een mannelijke
- zijn Esther Summerson en Mr. Jarndyce. Esther, het onwettig kind in vrees en
schaamtegevoel opgegroeid, maar wier warmte des harten al die killigheid rond haar,
als ijs in de zon, doet smilten; iedereen gelukkig maakt, en, beminnend, door iedereen
wordt bemind. Mr. Jarndyce, de milddadigheid in persoon, maar die voor dank, als
voor schande vlucht, zijn ‘grollery’ binnentrekt bij 't eerste woord ervan. Een
origineele, tot in zijne goedheid toe.
Zijn Dickens' romans dan zedenlessen ten gebruike van meisjespensionaten?
Zekere kritiek wilde het, een tijd lang, doen gelooven. Het is vreemd hoe sommigen
bevreesd zijn voor bewondering. Omdat zij de zelfovergaaf vreezen? De offers der
liefde? Want bewondering is een liefdedaad. Men wil gelijk worden aan 't voorwerp
zijner liefde. Althans zelfs een Chesterton scheen bang de volle grootheid van het
Dickensgenie te erkennen. Volgens hem, was hij enkel geniaal in humor. Alsof men
den mensch kon halven: aan den eenen kant de vreugd, aan den andere de smart.
Alsof de lach niet gedurig en hartelijker, door de tranen brak, als zon door de
regendruppelen. Alsof het niet juist Dickens overheerlijke triomf was alles te
vereenigen, het volle leven met kwistige handen te strooien, een schepper bij
uitnemendheid, en zoo begaan met zijn scheppingen dat hij weent met zijne
treurenden, juicht met zijne gezaligden.
Dat deelnemen met de smarten zijner medemenschen - want met het lot van 't
geheele menschdom scheen hij begaan - was het dat hem in staat stelde zooveel te
verhelpen van de misstanden, de wreedheden van zijn insulair land. Dit medelijden,
die bezorgdheid, die liefde, in een woord, is het wat hem stelt boven elk schrijver
van zijn land en van zijn tijd - ja, zelfs van een Shakespeare; want zoo deze even rijk
was in typenscheppen, zijn hartebloed scheen hij niet te schenken om hen in 't leven
te werpen.
Litteratuur is werk van een tijd; wat eene mode meebrengt, breekt de volgende af.
Kunst is het edele beeld, dat den kus van den komenden dageraad ontvangt. Maar
hooger nog dan kunst staat het leven - het volle, oppermachtige leven, gave van den
oorsprong van alle leven: God.
(Slot volgt.)
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Gedichten
door Willem de Mérode.
I
Dreigende Bui.
Er was een zacht gedruppel in de blâren
Of nu de zomerregen zou beginnen.
En traag gleden de schemeringen binnen
Van buïen die ons nog verborgen waren.
De geur van vocht en bloemen vloeide samen,
En dreef de paden rond als lichte nevel,
Bleek uit den damp hief zich de roode gevel,
Toen kletterden wat druppels aan de ramen.
En gij: het leven is niet te vertragen.
De bui komt zwaar en driftig nederslaan.
Gelukkig wat gered is en geborgen.
Maar ik: zie, hoe gerust de rozen staan,
En hemels wreede lafenis verdragen.
Zij dulden sterk en bloeien tegen morgen.
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II
De Wilgen.
Wij hebben luttel lots
Gemeen met tulpe' en rozen.
Zij zijn de stillen Gods
En wij de roekeloozen.
Toch heerscht zijn liefdes kracht
In zwervers en in zonen,
Die binnen wal en gracht,
Of in het wijde wonen.
Hij zendt gerust ons uit.
Zijn wil blijft in ons werken.
Niets dat ons leven stuit.
Wij groeien, wij ‘zijn sterken.
Gehavend en geknot,
Schier uit den grond gestooten,
Wortlen wij ‘in U, God,
En schieten uit in loten.
Al waatren zwart en blank
Waarnevens wij ons wieglen,
Die maandenlang ons krank
Lot openhartig spieglen,
Weerkaatsen onze pracht.
Uit stomp die norsch dorst stijgen,
Deed God weer overnacht
Het teeder leven nijgen.
Daar slaat de huif terug
Van ieder roodbruin knopje.
En uit de schubben stug
Duikt een grijs zijden kopje.
't Is of een tuin ontwaakt,
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In bloeien te allerzijden.
God heeft ons schoon gemaakt,
Die toeven durfdé in lijden.
Een milde wemeling
Van smalle zilverlinten
Heft zich den hemel in,
En waait zijn lichte tinten,
Door zonneschijn en schâuw,
Al naar de winden streelen,
Zoo zorgeloos en gauw
Of kindren voor U spelen.
Zoo staan wij; als het teêr
Gebloemt begint te ontluiken,
Roept uit ons loof den Heer
Het versche vogeltjuiken. Wij zijn van één natuur
Eèn oorsprong en één hopen,
Met tulpen heet als vuur
En rozen argloos open.
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Tusschen twee werelden.
Herinneringen aan een driemaandenlang verblijf tusschen Orthodoxe
Monnikken, op Athosberg, in Griekenland.
door Dom. Theodoor Belpaire.
I.
Pater Palladi, de Stuurman.
De vaart ging uit het klooster Xenophontos naar dat van Sint Pantaleïmon.
Wij zaten met ons tweeën in het kort, breed notedopje van een zeilboot: hij, Palladi,
de schipper, en ik. Hij was aan het roer, ik met den rug naar het strand gekeerd,
rechtover het gespannen zeil, waar de wind bij wijlen insloeg, de schuit deed
overhellen en onzen koers versnelde; dan viel de wind weer stil en het zeil hing te
flapperen, zoekende naar de richting van eenen nieuwen windtocht.
Het helder weer, de open lucht voorspelden een kouden nacht, als de vorige; maar
nu was het nog zeer zacht bij zonsondergang; want de warmte, die de bodem overdag
had opgevangen kwam ons met den wind van het land te gemoet; de hitte was
drukkend geweest, alhoewel November reeds ten einde liep.
De effene zeevlakte, de zoelte van de lucht, de kleurschakeering aan den
gezichteinder, de stilte die ons omringde wekten in mij eenen zoo aangenamen indruk,
dat ik niets anders verlangde als stilzwijgend van het schouwspel te genieten.
Maar mijn confrater Pater Palladi scheen het zicht der Egeïsche Zee en van het
Athosschiereiland saai te vinden en eerder benieuwd te zijn met mij nader kennis te
maken; hij was nieuwsgierig te vernemen hoe het leven, vooral het kloosterleven er
uitzag bij ons.
Wij hadden tot dan toe weinige woorden gewisseld. In het klooster van
Xenophontos had ik hem wellicht niet ontmoet; ik was daar aangekomen na den noen
en in gezelschap van den gastmeester had ik het huis bezichtigd: het binnenhof, de
twee kerken, de bibliotheek, de
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gaanderijen, het werkhuis waar olie werd uitgeperst. Ik schikte te voet huiswaarts te
keeren langs het strand, maar de Overste van het klooster, wanneer ik afscheid nam,
wilde volstrekt mij derwaarts doen voeren per zeilboot en ik dierf zijn aanbod niet
weigeren, want hij scheen reeds ontevreden, omdat ik de gastvrijheid voor den nacht
in zijn klooster niet wilde aanvaarden.
Ik zou dus wachten op den stuurman. Palladi werd ontboden, maar hij liet op zich
wachten. Een tijd lang bleef ik staan op denkleinen havendam, waar het bootje
gemeerd was, en wanneer Palladi eindelijk in de groote ingangpoort van het klooster
verscheen, zag ik hem eerst op zijn gemak zijne voeten gaan wasschen in het koele
zeewater, dan de boot in orde brengen, vervolgens roeispanen uit de bergplaats halen,
en dan pas stapten wij in de sloep.
Palladi had een jong voorkomen, hij was slank in zijn versleten, kleurloze
monnikkenpij; hij had vinnige zwarte oogen, de lange haren waren samengevlochten
en van achter onder de patersmuts weggestoken.
Wanneer wij in volle zee waren begon zijn enkwest. De grieksche woorden rolden
over zijn lippen met eene wonderlijke vlugheid en duidelijkheid, een vloed van
i-klanken waarin een nog wonderlijker spel van klemtoonen toeliet de woorden 't
onderscheiden; naar de gewoonte van dit volk sprak hij mij aan in den tweeden
persoon enkelvoud.
Hoe heet gij? - Waar vandaan? - België (spreek uit Velgiê) ligt dat ergens in Serbië?
- Is dat land groot? - Zijn daar bergen? - Paalt het aan zee? - Is er landbouw? Zeevisscherij? - Hoeveel kost het brood? - En olijfolie? (zonder olijfolie hebben zij
noch licht, noch smakelijke gerechten op Athos).
Hier hield de overvloed van vragen een oogenblik op: Palladi zocht met zijn roer
den wind weer in het zeil te vangen; ik nam de gelegenheid te baat om zelf eenige
vragen te stellen; ik vernam dat in Xenophontos vijf priesters, een diaken, en een
zestigtal kloosterlingen leefden; het klooster bezat eenige beesten, een moestuin,
wijngaarden, bosschen, en olijfboomen in overvloed; dit jaar echter was de olijfoogst
mislukt, meest alle vruchten waren slecht en de olie slechts bruikbaar voor de
kerkverlichting.
Doch Pater Palladi hernam wellaast zijn vragenlijst: Welk bewind heeft men bij
u? - Is de koning getrouwd? - Heeft hij kinderen? - Hoe oud is de troonopvolger? En
dan over mijn klooster: Hoe talrijk zijt gij? - Hoeveel hektaren grond bezit het
klooster? - Wat voor
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stielmannen zijn daar? - Wie heeft u naar Athos gestuurd? - Hoeveel drachmen kost
de reis? - Hoeveel dagen reizen per spoor? - Welke landen moest ge doorkruisen?
Het was nutteloos over de laatste vraag uit te weiden; klaarblijkend waren zijne
algemeene kennissen, voornamelijk over aardrijkskunde zeer beperkt. Hoe kon ik
hem een denkbeeld geven van het Rhijnland, of van de Duitsche nijverheidsstreek,
of van de onafzienbare koren-vlakten in Hongarië, of zelfs van zijn eigen grooter
geworden vaderland?
Voorzeker kon hij zich niet voorstellen hoe Saloniki er uit ziet: half in puinen
sinds den brand, die na den oorlog het midden der stad heeft verwoest, half in opbouw;
want het Grieksch beheer haast zich daar eene europeesche grootstad van te maken,
terwijl het onmachtig is om een onderkomen te verschaffen aan de overbevolking
vluchtelingen, die daar een bestaan zijn komen zoeken.
Ik vergenoegde mij met hem te vertellen over mijne weinig verkwikkelijke reis,
op een kleine stoomboot, van Saloniki naar Athos, in dubbel zooveel tijd als door
de uurtafel aan boord voorzien was; met een kudde schapen op het achterdek, en de
passagiers van derde klas op het voordek onder den blooten hemel, in wind en regen;
de kapitein had zich niet met stormweer in volle zee durven wagen en was twaalf
uren op anker blijven liggen, totdat het onweer over was.
Maar zelfs deze bijzonderheden mijner reis, hoe kort ook uitgedrukt bij gebrek
van mijnen kant aan een voldoende aantal grieksche woorden, wekten bij Palladi
weinig belangstelling.
Hij was een dezer talrijke monnikken van den Athos, die aan alle aardsche
beslommering vaarwel hebben gezegd, maar niet streven naar een hooger geestelijk
leven. Hun kloosterleven is geestelijk leeg!
Wij geraakten spoedig tot onze bestemming. In een oogwenk, wanneer wij het
strand genaderd waren werd het zeil rond den mast geslingerd, en in eenige riemslagen
ging het bootje aanleggen.
Mijn stuurman weigerde het drinkgeld niet, dat ik hem reikte, maar scheen nog
meer ingenomen met de belofte een zichtkaart uit België te zullen ontvangen.
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II.
Pater Groebinski.
Bij mijn aankomst in het klooster van S. Andreas had ik mij bij den gastmeester
Diaken Stratonik(1) aangemeld en deze had mij eenvoudig een der vier bedden
aangewezen in de kamer bestemd voor de voorbijreizende bedevaarders.
Ik was toen al genoeg met de gebruiken bekend om te weten dat het beddegoed
daar zelden vernieuwd werd, niet eens een zonnebad nam na het vertrek van den
vorigen gast.
Mijn aankomst was niet onopgemerkt gebleven.
's Anderendaags 's morgens wanneer Stratonik mij kwam verzoeken een kopje
thee te willen drinken in de kleine ontbijtkamer, vond ik daar gezelschap, dat op mij
wachtte. Klaarblijkend waren die paters er op uit de eerste te zijn om met mij kennis
te maken en nieuws over mij in het klooster te kunnen verspreiden. Deze vier
bezoekers hadden den koormantel om, de zwarte patersmuts op het hoofd. Diaken
Stratonik schonk ons allen thee, en bood mij brood aan; ik stelde voor een doos melk
uit mijn reisgoed te halen, waarop zij met een zekere verontwaardiging verklaarden
er geen gebruik van te kunnen maken. ‘Melk drinkt een monnik niet en zonder de
toelating van den abt, zegde een hunner, ‘mochten zij buiten de maaltijden geen
voedsel nemen.’
Wie aldus sprak, in het Duitsch, was een pater die tegenover mij zat, met een jong
voorkomen, blond haar en baard, fijne gelaatstrekken, maar met slordige kleeren, en
zijn wezen en handen hadden in de laatste dagen geen zeep gezien. Op zijn borst,
onder den mantel, zag ik bij elk gebaar een aantal houten kruisjes hangen en ik hoorde
ze ratelen wanneer hij zich verroerde; hij sprak met overtuiging en tusschen de zinnen
door herhaalde hij gedurig korte aanroepingen aan Jezus Kristus, als vreesde hij de
ingetogenheid te zullen verliezen.
Ik heb hem altijd hooren noemen met familienaam, Groebinski, terwijl de andere
paters alleen onder hun kloosternaam gekend waren.
Links van hem zat pater Seraphim, deze was reeds oud, maar levendig

(1) In de oostersche Kerk heeft men de namen van de twee en zeventig discipelen van Jezus
bewaard, en deze namen worden dikwijls gegeven als kloosternamen.
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en vriendelijk; hij onderhield zich vertrouwelijk met mij alsof wij oude en intieme
confraters waren geweest.
Straks zou door hem in de vier hoeken van het klooster verteld worden, waar ik
vandaan kwam, dat ik katholieke monnik was, hoelang ik schikte te blijven, wat ik
op Athos kwam verrichten en God weet hoeveel andere bijzonderheden, die hij zelf
ondertusschen zou verzinnen.
De laatste bezoeker was de grieksche taalman van dit russisch klooster, Griek van
afkomst, klein, mager met sneeuwwitte lange haren, verzorgd in zijn kleedij en
voortreffelijk in zijne houding; hij sprak weinig, maar bij elk antwoord boog hij zijn
hoofd naar mij en legde de rechterhand op het hart, alsof hij er aan hield mij te
overtuigen van de rechtzinnigheid zijner gevoelens. Hij had mijn aanbevelings-brief
in handen gekregen en was deze aandachtig aan 't lezen.
Pater Groebinski ging voort met mij de gebruiken van het monnikkenleven uiteen
te doen, sprak van de strenge boetveerdigheid, weidde uit over het geluk der
beschouwing, en begon bijzonderheden over zijn eigen leven mede te deelen. Hij
was een Zweed in den protestantschen godsdienst opgeleid, diende een tijdlang als
officier in het Duitsche leger, had zich op Athos bekeerd tot de orthodoxe
geloofsbelijdenis en had zich laten doopen. Voor die gunst kon hij den Allerhoogsten
niet genoeg bedanken; hier herhaalde hij met begeestering een paar verzen uit een
psalm; hij raadde mij ten slotte aan mij ook te laten doopen, mij als priester in een
klooster te vestigen. Hij echter had hier eene andere levenswijze gekozen: hij werkte,
kreeg onderhoud en een dagloon van dertig drachmen (15. - fr.), maar bleef aan geen
klooster gebonden; hij stelde zich ten dienste van den Overste dien hij koos.
Wondere opvatting van het religieuze leven, dacht ik. Waarom schuilt een zoo
knappe en ontwikkelde kerel op Athos onder een versleten monnikkenpij, zonder
vaste woonplaats, en wellicht onder een deknaam? Het raadsel heb ik niet kunnen
oplossen.
Hij was bereid mij alle mogelijke diensten te bewijzen, ik had mij maar op hem
te verlaten.
Het gulhartig onthaal scheen een gunstig vervolg te voorspellen. Ik zou zonder
moeite hier, dacht ik, toelating krijgen om langer te verblijven.
Reeds na het ontbijt wees mij pater Stratonik een afzonderlijk celletje aan ‘met
nieuw deksel’ d.i. vrij van ongedierte, zooals de Abt het hem bevolen had. Ik bracht
er mijn reisgoed binnen en richtte mij in met de weinige meubelen van het eng
kamertje: het bed, de stoel, een kastje
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en een op hout geschilderd beeld van Maria Gedurigen Bijstand, die den hoek der
kamer tegen de venster versierde.
Al met eens stond de Zweed in mijn cel, erg opgewonden; ik snapte in 't eerst niet
wat er gaande was.
Er waren beschouwingen over kloosterverschillen, de gastvrijheid, mijn verblijf
en de taalman; zijne uitleggingen werden onderbroken door schietgebeden en verzen
uit de Schriftuur. Na herhaalde vragen van mijnen kant kon ik uitmaken, dat de
taalman bij den Abt geweest was en hem had doen opmerken dat ik alleen in kloosters
mocht verblijven, luidens de verklaring van de Synode op mijnen aanbevelings-brief
en niet in bijhuizen, kluizen of skiten - S. Andreas was een skita -; hij betreurde ten
zeerste het voorval en wilde mij zelf in het klooster rondleiden vooraleer ik vertrok.
Heel de geschiedenis kwam mij verdacht voor. Ik zei dat ik daarover den Overste
persoonlijk verlangde te spreken.
Dan zou hij mij vergezellen, want ik was de russische taal niet voldoende machtig,
om mij te doen verstaan.
Ik liet hem begaan, want ik wist niet waar de Abt woonde. Ik ging met hem mee.

III.
Abt Mitrophaan.
Het grootste russisch klooster op Athos, S. Pantaleïmon, is ingericht voor een
vijftienhonderd monnikken, buiten de gebouwen der bedevaarders, waar drie duizend
gasten kunnen vernachten.
Sinds de bolsjevistische omwenteling echter komen geen bedevaarders meer uit
Rusland en het getal religieuzen is tot vier honderd geslonken.
In S. Andreas blijven er van de acht honderd paters vóór den oorlog, geen drie
honderd over: het klooster heeft geen inkomen meer, en geen bezittingen, alles werd
hun ontnomen, zoowel in Griekenland als in Rusland, daarom zag het zich verplicht
monnikken door te sturen.
De leiding van een gemeenschap in dergelijke omstandigheden is ongetwijfeld
een zware last en eene uiterst ingewikkelde taak.
Onder geleide van pater Groebinski doorwandelde ik een doolhof van duistere
gangen met rijen cellen aan weerskanten. Waren die bewoond
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of ledig? Ik kon het niet uitmaken, want wij troffen niemand aan en de grootste stilte
heerschte overal.
Het kwartier van den Abt is ruimer en beter verlicht.
Wij staan voor een gesloten deur, Groebinski begint in het Russisch een aanroeping
tot de heiligen: ‘Door de voorspraak van onze heilige voorouders, Heer Jezus Kristus,
waarachtige God, ontferm u onzer’ en klopt.
Luid weergalmen de woorden in de gangen maar hun geluid sterft dadelijk uit;
opnieuw doodsche stilte; niemand antwoordt binnen in het vertrek.
‘Een dag doorgebracht in het huis des Heeren, geeft meer geluk als duizend jaren
in gezelschap der zondaars’ - Hij heeft ditmaal luider gespoken, maar niemand
antwoordt; dan grijpt hij de klink vast, duwt de deur open en treedt binnen.
Een korte gang, en een open deur rechts. ‘Kom binnen, kom binnen’ zegt eene
zachte stem in de kamer; ik volg mijn leidsman die binnentreedt zonder zijn
hoofddeksel af te nemen, maar buigt eerbiedig voor den Overste en maakt vluchtig
drij kruisteekens.
Een groote schrijftafel, een kleine boekenkast, stoelen op rij tegen de muren,
russische ikonen aan de wanden, alles eenvoudig en zelfs armzalig.
Had Abt Mitrophaan niet in den zetel gezeten aan de schrijftafel, men had hem
ternauwernood kunnen onderscheiden van de twee paters met wie hij zich onderhield,
alle drie hielden de muts op; hij is jonger dan zij en geenkenteeken verraadt zijne
waardigheid van Archimandriet. Zijn mager, bleek gelaat laat niet toe zijn ouderdom,
met eenige zekerheid te bepalen: zijne oogen hebben een uitdrukking van droefheid
en zijn mond glimlacht ons vriendelijk tegen. De twee paters hebben zich van de
tafel verwijderd, Groebinski legt mijn geval in 't lang en in 't breed uit.
De Overste luistert aandachtig, maar zonder de minste belangstelling, ‘Heer ontferm
U onzer’, zucht hij nu en dan eens, fluisterend, alsof hij voortging inwendig te bidden.
Na een wijl onderbreekt hij den spreker; hij is op de hoogte van gansch die zaak,
hij stuurt hem door. Nieuwe godvruchtige uitroepingen van den Zweed, menigvuldige
kruisteekens naar de heiligen-beelden, zacht geratel van de houten kruisen op zijn
borst en hij verdwijnt.
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Ik stond in verlegenheid, ik kende slechts eenige russische woorden en 't was de
eenige taal, die de Abt sprak.
Maar Abt Mitrophaan begon dadelijk mij de taak te vergemakkelijken: ‘Zet u neer.
Gisteren aangekomen? Heeft men u eene goede cel gegeven? Van waar zijt gij? Van
welk kloosterorde? Priester?’ Ik kon hem antwoorden met een enkel woord.
Hij sprak aldus over veel zaken, maar over mijn verblijf geen woord.
Eindelijk nam ik het woord om hem te verzoeken eenige weken in zijn klooster
te mogen verblijven. Op dit oogenblik werd op de deur geklopt en zonder een
antwoord af te wachten, stapte een monnik binnen; hij boog zich voor den Overste
en zonder op ons te letten, vertelde hij zijn geval.
De gelaatstrekken van Abt Mitrophaan hernamen hunne onverstoorbare
onverschilligheid; in een paar woorden gaf hij zijn bescheid, waarop de monnik wilde
aandringen, maar d'Overste miek een teeken en ik zag plotselings den mantel
neerzinken, den monnik op zijn knieën vallen, voorover buigen met het voorhoofd
tegen den grond om den zegen te ontvangen, zich oprichten en zonder een woord bij
te voegen zich verwijderen.
Ik legde nu uit zoo goed als ik kon, dat de leden van den Hoogen Raad van den
Athos mij verzekerd hadden, met hunnen aanbevelings-brief overal van de gastvrijheid
te kunnen genieten, in welkdanige kloosterwoning ook op Athos. Nochtans vroeg ik
enkel mijn reisgoed hier te mogen laten terwijl ik de kloosters zou afzien; nu en dan
zou ik eenige dagen in S. Andreas komen uitrusten.
Die oplossing scheen hem uitstekend; vreesde hij de vijandigheid zijner onderdanen
tegen mij? ‘Vooraleer gij u echter op weg begeeft’, besloot hij bij het afscheidnemen
‘kuat u gerust eenige dagen bij ons verblijven’.
(Wordt voortgezet).
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Belangrijkheid van het woord.
(Fragment uit een redevoering).
door Leopold Levaux.
‘Het overige is stilte’ zoo zegt Hamlet van de, aan het eind der tragedie opeengehoopte
lijken. 't Is die stilzwijgendheid die op een verschrikkelijke manier zweeft rondom
de lotsbestemming van den mensch, die ons op de eerste plaats moet aanbelangen,
- niet het ijdel geklets der litteratoren.
Zonder te spreken van een vuile en veile litteratuur, die thans overal voor 't grijpen
ligt, bestaat er, zooals ge weet, zoo'n soort beroepsletterkunde, die valt onder, wat
Pascal ‘uitspanning’ noemde, dus die verzet, die afleidt, die afwendt, ijdel en dwaas,
van den tragischen ernst van het bestaan.
Litteratuur gemaakt door wereldlingen en voor wereldschen, door hen die Claudel
in zijn opschudding verwekkenden Verlaine, de ‘verschrikkelijke letterkundigen’
noemt (les horribles hommes de lettres’).
Tot die litteratuur richten wij ons hier niet. Want die, mochten we ze haten met
alle kracht, om van ons zelf te kunnen getuigen wat de verlichte psalmendichter zong:
‘Omdat ik niet meer geloofd heb in de letteren, zal ik ingaan in de machtdaden des
Heeren.’ (Ps. 70. 15).
Want wat hebben ze gemeen, deze letterkunde, en die van een Pascal, van een
Bossuet of van een Bloy, die er aan hield van zich zelf te zeggen: ‘Ik schrijf slechts
voor drie personen: de Drie Personen van de Heilige Drievuldigheid’?
Zonder te vallen in den dwazen bombast van Hugo-propheet, die wilde - zoo maar
gewoonweg! - dat de katholieke volkeren hun priesters den rug zouden keeren om
zich te wenden tot de verlichten der poesie, moeten we toch in de litteratuur een
hooge functie erkennen die, ten slotte, - met medehulp van het genie en van een
zekeren goddelijken bijstand - bestaat in het uitdrukken in de schoonheid, van de
sublieme postulaties der ziel, in het bezingen van de heiligste gevoelens van het
menschenhart en, daardoor, in het bewerken van een zekere overeenkomst der geesten,
der harten en der zielen, in een hoogere sfeer.
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Een verdieping lager, treffen we een minder voorname, maar toch nog zeer nutt ge
funct e: de litteratuur doorsnuffelt het gansche zielkundig gebied en helpt den mensch
kennis te nemen van zich zelf.
‘Ken U zelf’ was de raad van de Oude Wijsheid.
‘Zichzelf kennen, God kennen’: dat is de dubbele imperatief- en hoeveel
uitgebreider en dieper! - van de Christelijke Wijsheid. De letterkunde nu van een
AEschylos en van een Montaigne kunnen er veel toe bijdragen, zich de eerste van
die wetenschappen eigen te maken (Dan heet ze, met een héél-wat-zeggend woord:
humanismus). En deze kostelijke mogelijkheid komt voort uit wat ze is, in de diepte.
De groote Newman die, als rector der Katholieke Universiteit van Dublin, mee
van 't diepst het ernstig vraagstuk omtrent de betrekkingen van de letterkunde met
het geestelijk leven doorgrond heeft, zegt dat ‘de letterkunde is voor den mensch,
wat de wetenschap is voor de natuur nl. zijn geschiedenis. De mensch bestaat uit
lichaam en ziel; hij denkt en hij handelt; hij heeft neigingen, hartstochten,
genegenheden, beweegredenen, inzichten; zoolang hij leeft, woont hij, binnen in
zichzelf, den strijd bij tusschen plicht’ en instinkt; hij heeft een vruchtbaar en ruim
verstand; hij is gemaakt voor de samenleving, en de samenleving vermenigvuldigt
en diversifieert, in eindelooze kombinaties, zijn zedelijke en verstandelijke
persoonlijkheid. Dat alles vormt zijn leven, en dat alles wordt uitgedrukt door de
litteratuur; ook is de litteratuur, eenigermate, voor de menschheid wat een
autobiographie is voor een eenling; zij is haar leven en haar herinneringen.’
Als ze dat werkelijk is, dan kan ze inderdaad haar rol vervullen in de opvoeding,
die volgens denzelfden grooten geest, heet ‘de menschen bekwaam te maken, in de
wereld te leven’... ‘hen te wapenen met het oog op de onvermijdelijke botsing met
de wereld, zijn gewoonten en zijn leerstellingen.’ De waarachtige letterkundige
inwijding heeft voor ge: lukkig gevolg dat ze 't den jongen verstanden mogelijk
maakt, niet alleen ‘de eerzame vreugden te smaken des geestes, van den humor en
van de verbeelding’, maar nog dat ze in hen verfijnt ‘de fijnheid van een verachterden
smaak en van een ziel, in staat om de schoonheid niet te verwarren met de zonde, de
waarheid met de spitsvondigheid, het onschuldige met het vergif.’
Zoo is de waarlijk menschelijke litteratuur, voor hen die er in dezen geest worden
ingewijd, als een eerste levensproef. Maar evenals het leven zelf, is ze niet zonder
gevaar. Want opdat het doel bereikt worde,
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moeten de katholieke opvoeders, aldus Newman, de gevaarlijke utopie laten varen
van enkel hun toevlucht te nemen tot een uitsluitend door den godsdienst geïnspireerde
letterkunde, in de onderstelling, zegt hij, dat deze bestaat: ‘Als gij uw jeugd wilt
vormen in de ware humanoria, moet gij afzien van de hersenschim eener streng
christelijke litteratuur’. En met kracht voegt hij erbij dat ‘droomen van een
onschuldige litteratuur om de geschiedenis van den zondigen mensch te verhalen,
een contradictio is in terminis’, zoodoende, door dat kleine zinnetje, heel het problema
opwerpend van de katholieke litteratuur(1).
Evenals de letterkunde bij de geestdriftigen en de genialen, de beteekenis krijgt
van een ware zielsbevrijding, zoo zet zij ook bij hen, die haar een loyaal geestesleven
vragen, de diepste verzuchtingen in beweging, de vurigste gevoelens., de trillendste
gedachten die hen kunnen bezielen. Ieder wel geschapen verstand ziet onmiddellijk
in, dat dit slechts kan, op één voorwaarde nl.: dat de letterkundige voortbrengst één
zij met de drift zélf van het leven’, dat ze heel en al bezield weze met ‘die goede
meening met zich zelf’ die Buffon opvordert van den schrijver en die, zoo zegt hij
in zijn beleefde en verstandige taal,’ de welvoeglijkheid uitmaakt voor de anderen
en de waarheid van den stijl.’
Dit woord, waarheid, moeten we onthouden.
Maar, ‘de kunst is toch een schurkerij?’ Voorzeker. Maar in dien zin is de Heilige
Liturgie zelf een galgestuk! Neen, dit zeer juist woord verzwakt niet in 't minste dat
van Buffon. Schurkestreek zonder boosheid des geestes, scheppend, te vergelijken
met die van de huismoeder die haar huis schoonmaakt tegen dat haar vermoeide man
terug komt. Inrichting van ‘het gesloten huis’ zooals Claudel zegt, opdat het kunne
den Geest ontvangen en huisvesten. Belet dat dan ‘te schrijven met zijn ingewanden’
zooals La Bruyère zegt? Hoegenaamd niet, de overeenstemmende meening der
meesters is eenparig omtrent dit punt dat, hoe algemeener de kunst is, hoe dieper de
menschheid is die ze omvat.
‘Meent gij’, zoo schreef Claudel in 1912 tot een twintigjarigen Jacques Rivière
nog gansch bedorven van letterkunde, ‘meent gij dat Shakespeare en Dostoïevsky
werkten om Kunst te maken? Geenszins, maar om, 't komt er niet op aan hoe, zich
af te maken van hun last, af te smijten dat groote pak van levende dingen, opus non
factum: en niet om van buiten uit een koude, behendig gemaakte teekening te kleuren’.

(1) En heel in 't bijzonder van den roman. Ik ben zoo vrij, voor het onderzoek van dit problema.
te verwijzen naar een böek: Romanciers, dat ik een dezer dagen bij de Editions Saint-Michel
te Parijs, laat verschijnen.
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Zoo opgevat, is de letterkunde de kreet zelf van het gansche, algeheele wezen.
*

**

Laat ik hier nog even op terugkomen.
Men moet niet spelen, zelfs niet schijnen te spelen met God. Als men op Zijn
verschrikkelijken Naam dit zoo slecht befaamde woord ‘litteratuur’ toepast, doe men
het toch niet zonder te toonen dat men er een voorname en edele zaak onder verstaan
kan. En dat zou ze juist niet zijn zonder de algeheelheid, zonder het totalisme waar
ik van spreek, en dat alle groote meesters gehouden hebben niet alleen als het
kenmerk, maar als de voorwaarde zelf, meer nog, als de bestaansreden en de
rechtvaardiging van het letterkundig werk, voor een goddelijke wet die ons gebiedt
altijd waakzaam te zijn, ‘den tijd terug te koopen’, beuzelarijën en ijdelen praat te
vermijden als een verkwisting, bezwarend voor den mensch en 'n afschuw in Gods'
oog. Want er zal rekenschap moeten gegeven worden van ieder nutteloos woord.
Het psychologisch belang van de taal, werktuig van het letterkundig werk, ziedaar
de eerste en voornaamste zaak die in 't licht gesteld moet worden.
Aristoteles heeft den mensch bepaald als zijnde een redelijk dier d.w.z. een verstand
bediend door organen. Zeker, de mensch is niet heel en al en uitsluitend begrepen in
zijn reden, in zijn gedachte. Maar zonder verstand, zonder gedachte zou er heelemaal
geen mensch zijn. Dat is een feit.
Nu, zonder de taal, zou er geen gedachte zijn, dus ook geen mensch.
Dezelfde Aristoteles, met een weergalooze logische stiptheid, heeft den mensch
nog genoemd, een politiek dier d.w.z. een wezen gemaakt om in de maatschappij te
leven.
Het woord nu, is de noodzakelijke voorwaarde voor iederen menschelijken omgang.
Daaruit volgt dat, van het tweevoudig standpunt uit van den eenling en van de
maatschappij, de mensch kan bepaald worden als een wezen dat spreekt, en wiens
woord omvat zijn gedachte, zijn verstand en zijn maatschappelijke bestemming.
Zoodanig is noch min noch meer, de onmetelijke belangrijkheid van het woord.
Laten we een oogenblik stilstaan bij dit feit, dat niets van al wat gedacht wordt,
normaal kan uitgedrukt worden zonder het Woord,
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wezenlijke klinkende vleeschwording van het geesteswoord, en 't is zelfs een kwestie
te weten of, buiten hem, de gedachte zelfs zou kunnen bereid worden. Het staat in
elk geval, buiten allen twijfel dat, zonder het steunpunt van het woord, de verstandsakt
niet buiten een heelemaal rudimentair stadium zou kunnen treden. Zonder het woord,
zou het verstand vastgeknoopt liggen. In dien zin heeft Sertillange, zonder de
stilzwijgendheid der Beschouwing te blasfemeeren, kunnen zeggen dat ‘de
sprakeloosheid een vermindering is van den persoon’. Bij den beschouwende, openen
de lippen zich inwendig en 't is God zelf die ze open zet. Domine, labia mea aperi...
In den grond, als we verplicht zijn te spreken, is dat enkel op voorwaarde dat, wat
we zeggen, ten slotte betrekking hebbe op die sublieme stilzwijgendheid die tegelijker
tijd is de extase en de hypostase van het woord.
Het verstand is dus op de allereerste plaats betrokken bij de stiptheid, de lenigheid,
de fijnheid van dit systeem van teekens dat de taal is, blijvende steun en verstaanbare
tolk van zijn ingewikkeld werk.
Dit feit - de terugwerking van de taal op de gedachte - heeft niets verrassends aan
zich, als men bedenkt dat het vermogen van het woord in ons is ingeplant, in het
geheimzinnige verbindingspunt waar het physiologisch wezen en het spiritueel wezen
in elkaar vloeien; dat het rechtstreeks is ingeënt op die absoluut boven alles verheven
realiteit die, dieper dan het verstand zelf, menschen van ons maakt, ik bedoel de
persoon, zonder dewelke wij ongetwijfeld nog levende wezens zouden zijn, maar
we niet meer iemand zouden zijn, een groot, zedelijk zelf standig schepsel, een god.
Zonder het woord dat het feit uitdrukt, kan het begrip enkel bestaan in een
onbepaalden, verwarden toestand. Doorheen de fout, wordt het begrip misvormd,
ontaardt het zelfs. Het wordt machteloos om aan den wil voor te schrijven den
zedelijken of physischen akt om te bevelen. Daardoor is het woord voor ons, de eerste
sleutel voor elk domein.
Het is hoegenaamd geen toevallig iets dat de landman of de arbeider over een slechts
karigen woordenschat beschikken van vier of vijfhonderd woorden die dan dikwijls
nog geradbraakt worden, terwijl de staatsman, de legeroverste, de geleerde, de groote
dichter in 't bezit zijn van een geweldig groot klavier van streng bepaalde, vastgestelde
woordteekens, dat beantwoordt aan den omvang, aan de verscheidenheid, aan de
juistheid, aan de logische kracht, aan de - om alles in een woord te
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zeggen - uitstekende waarde van hun denkbeelden en van hun werkzaamheid.
De maatschappelijke superioriteit, de ware - want laten we liever die van kant
welke de bloote fortuin meent te geven - is, voor een groot deel, het gevolg van de
grootere volmaaktheid van taal. Meet men gewoonlijk de waarde van een mensch
niet af, naar zijn woord? Ik zeg niet dat die waardeering niet aan dwaling onderhevig
is, zooals op een komische manier wordt getoond in het naarstig onderhoud van den
Burger-edelman met zijn leeraar van 't fransch, van wien die dwaze M. Jourdain een
pseudo-kennis verwacht die hem, lakenhandelaar, dan moet doen doorgaan als een
man van gewicht, ‘meester van de taal, d.w.z. van zichzelf’(1); maar zijn verwaandheid
zelf is nog een hulde aan de superioriteit van den geest, verkregen en bewezen door
de mooie taal.
Op den duur nochtans, wordt niet alleen de idée, het begrip in wat het aktueels en
voorbijgaands aan zich heeft, gekwetst door de gebrekkige taal, maar het verstand
zelf, en zelfs de hersenen, ten minste vanaf het oogenblik dat werkelijk verbroken
is het evenwicht tusschen het woordelijk, mondelingsch vermogen van den eenen,
en de eischen van het verstand van den anderen kant. Boven een zekeren graad van
onvermogen en van gebrek in 't spreken, evenals van verrukking en van
opgeblazenheid, mag men gerust zeggen dat dit onvermogen, dat gebrek, die
vervoering en die opgeblazenheid vallen onder de geneeskundige ziekteleer, onder
de klinische zielkunde, en niet alleen den taalgeleerde en den zielkundige aangaan
maar meer nog den zielearts. 't Is niet heel en al te vergeefs dat de stamelende
psychanalyse, met betrekking op spraakleer, heeft kunnen spreken van ‘onderzoek
van het onbewuste’. De spraakleer immers, die de leeraar onderwijst, gaat het
onbewuste aan en zijn duistere verschijnsels. En na de wonderbare werken van Marcel
Jousse, die ons gereveleerd hebben in hoever taal wezenlijk een physiologisch
verstandelijk produkt is, de levens-resultante van het menschelijk samenstel, moet
het ons niet meer verwonderen te zien dat spraakgebrek oorzaak wordt van
verstandelijke en celebrale gebrekkigheid.
De Oudheid, in den persoon van Sokrates en van Plato, had reeds haar aandacht
geschonken aan dit ernstig, zielkundig feit.
‘Weet het wel, mijn dierbare Krito’ zoo laat Plato, Sokrates in Phaedon, waar hij
zijn meester aan 't woord laat, zeggen, ‘weet het wel, ongepast spreken is niet alleen
een gebrek in zich zelf, 't is een kwaad

(1) Paul Valéry.
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dat men in de ziel indrukt’. Ook komt men slechts door een lang en moeitevolstreven
tot het bezitten van zijn taal. Het verwoede werken van de echte schrijvers bewijst
dat voldoende.
Maar ook is dat bezit wel de moeite waard, die men er zich voor geeft, want het
is noch min noch meer dan een onschatbaar verstandelijk wel-zijn.
Een genie, wiens voordurend en algeheel streven juist geweest is voor zijn volk
het werktuig van dit wel-zijn herop te bouwen, - ik bedoel Frédéric Mistral, de
hersteller van het Provençaalsch, heeft dat plechtig verkondigd in deze twee verzen:
‘Qui tient sa langue tient la clé
Qui de ses chaînes le délivre’.(1)

Treffende bewering, door Léon Daudet opgehelderd met veelzeggende termen: ‘Wij
raken hier’, zegt Daudet, ‘aan een van de essentieele punten van Mistral's gedachte,
die door heen zijn werk verspreid ligt, en waaruit dit werk is ontstaan, nl.: de mensch
is allerengst verbonden met zijn geboortetaal. Zij is het gemeenschapsmiddel met
zijn medeburgers. Zij is zijn verdedigingswapen tegen den vreemdeling. Zij maakt
het mogelijk het leven te smaken met het noemen van den moed, de liefde, het brood
en den wijn. Zij bevolkt de stilte waarin hij zich herstelt, en is de waarachtige
grondmuur van al zijn droomen. De ontleende taal, de opgelegde taal, de taal
aangeleerd met betrekking to de natuurlijke taal, tot de taal der voorouders, is een
half-sprakeloosheidt een ongemak dat in angst kan verkeeren, een soort inwendige
balling-, schap’.
Na Plato en Mistral wil ik nog een derde genie als getuige oproepen in deze
belangrijke kwestie van de korrekte houding van den geest door de korrekte houding
van de taal. De grootste van alle Russische romanschrijvers, Fedor Dostoïevsky, dien
het Rusland van de jaren negentig als zijn propheet heeft kunnen beschouwen, richtte
in zijn beroemd ‘Dagboek van een schri ver’ de volgende woorden tot de
intellektueelen van zijn land, die al te geneigd waren het Russisch te verwaarloozen
ten profijte van het Fransch of het Duitsch: ‘De taal’ zoo zei hun Dostoïevsky, is
zonder tegenspraak, de vorm, het lichaam, het omhulsel van

(1) Die zijn taal bezit, heeft den sleutel in handen
Die van zijn ketens hem bevrijdt.
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de gedachte. De taal is de laatste en definitieve eindterm van de organische
ontwikkeling. Daaruit, zoo gaat hij verder, volgt duidelijk dat, hoe rijker deze stof
is, evenals de gedachte-vormen uitgekozen om ze uit te drukken, hoe gelukkiger ik
zal zijn in het leven, meer verantwoord tegenover mij zelf en tegenover de anderen,
begrijpelijker voor mij zelf en voor anderen, hoe meer ik meester zal zijn en hoe
meer ik overwinnaar zal zijn, hoe vlugger ook ik zal zeggen wat ik te zeggen heb,
hoe grondiger ik het zal zeggen, en hoe grondiger ik zelf zal begrijpen wat ik heb
willen zeggen, hoe sterker ik zal zijn en hoe kalmer van geest, en, natuurlijk, hoe
verstandiger ik zijn zal.
Vervolgens de onheilen ontledend, veroorzaakt door de in de gegoede kringen in
Rusland veel beoefende praktijk de kinderen toe te vertrouwen aan vreemde
dienstmeiden en voedsters, komt Dostoïevsky tot het besluit van een zeer ernstig
te-kort-komen ten opzichte van hun kinderen vanwege de ouders die er die praktijk
op nahouden, en van een soort zedelijke misdaad tegenover een vaderland dat op
een bijzondere wijze een sterke en verlichte elite noodig had. ‘Als het oogenblik zal
gekomen zijn’, zei hij, ‘zullen gedachten en gevoelens bij uw zoon opkomen, die
vragen uitgedrukt te worden; wijl hij nu niet beschikt over zijn taal, wier
klankenrijkdom en schakeeringen hij niet kent, zal uw zoon altijd over zich zelf
ontevreden zijn; die stukken en brokken gedachten zullen hem niet meer voldoen;
al die, in zijn geest en in zijn hart opgehoopte stoffep zullen hun definitieve
uitdrukking gebiedend eischen. De jongen zal afgetrokken worden, verstrooid, hij
zal nadenken zonder reden, en daarna zal hij voortdrijvend worden. prikkelbaar,
ongeduldig...’
Het gaat er dus, ten slotte om, zooals men ziet, t e ontsnappen aan een waarachtige
achteruitdrijving die, al heeft ze niets Freudiaansch, er niet minder zeer reëel en zeer
schadelijk om is.
Zoodanig zijn de gevolgen, schrikbarend uitgestrekt en rampzalig, die de geniale
zielkundige niet aarzelt toe te schrijven aan een gebrekkige vorming der taal. Is het
niet treffend, dat dàt de, wel is waarnegatieve maar toch volmaakt passende
opheldering is van het wonderbaar distichon van Mistral:
‘Qui tient sa langue, tient la clé
Qui de ses chaînes le délivre?’

Toch zal men zich slechts van de primordiale belangrijkheid van het woord kunnen
overtuigen, als men zich van te voren een juist begrip
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vormt van de draagwijdte van den stijl, die niets anders is dan het woord geordend
naar de schoonheid, opgevoerd dus tot zijn toppunt, het woord in zijn volheid. ‘Goed
schrijven’ zoo heeft Buffon verkondigd, ‘dat is, te gelijker tijd goed denken, goed
gewaarworden en goed weergeven: dat is tegelijkertijd verstand hebben, ziel en
smaak. De stijl onderstelt de vereeniging en de beoefening van alle verstandelijke
vermogens’. Dan, in een wondere peiling van zijn kritisch genie, uit de schrijver van
de ‘Histoire Naturelle’ zelfs deze ongehoorde bewering: ‘Al de verstande lijke
schoonheden die zich bevinden in een schoonen stijl, al de stukken waaruit hij is
samengesteld zijn even zoovele waarheden even nuttig en wellicht kostbaarder voor
den menschelijken geest dan die, welke den inhoud van het onderwerp kunnen
uitmaken.
Nooit is de innige betrekking, het samenleven tusschen het verstand en het woord,
krachtdadiger noch, overigens, met meer gezag, bevestigd.
Toch moet - bemerkt dit wel - deze groote natuurkundige, deze solied evenwichtige
geest, in niets verward worden met de dekadente alchimisten van het woord, die de
19e eeuw heeft zien naar voren komen, en die van het woord wilden maken een doel
in zich, een soort oppermachtig, onafhankelijk iets.
Tusschen Buffon en Mallarmé zal er altijd een radikaal verschil bestaan, een
slagboom die de menschelijke waarheid tegenover het zuiver verbaal engelendom
plaatst, en dat is dat voor Buffon deze stijlschoonheid die uitsteekt boven den inhoud,
de gedachten en de gevoelens en, plots, er mee den spot drijft, nochtans enkel
verkregen is door het moeizaam en geduldig bewerken van den inhoud, door de
nederige en voorafgaandelijke onderwerping aan het onderwerp. Volgens de groote
wet, door God geschikt in het hart der dingen in elke orde, kan de glans van den geest
slechts schitteren in zijn verrijzenis, die een gehoorzame en trouwe dood onderstelt.
Om zich terug te vinden moet hij zich vernietigen. En omtrent ‘de poesie van
Paaschmorgen en van glorierijke lichamen’ waar Maritain van droomde in zijn
antwoord aan Cocteau, kan men met zekerheid zeggen dat ze enkel zal opstaan, als
een reinigende dageraad, aan het einde en op den top van de allereenvoudigste
menschheid, en niet in de prosodische betooveringen van dichters, uit het tuchthuis
ontvlucht van onzen stand van, om nog eens Maritain's woorden te gebruiken, ‘arme
dutsen van redelijke dieren’.
Een mystieke uit onzen tijd schreef dat ‘een volmaakte akt is niet alleen een akt
uit liefde, vurige en volmaakte liefde, maar het is
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ook, wezenlijk en inderdaad, een redelijke akt; want, zoo gaat ze voort, al is een akt
nog zoo vurig en nog zoo volkomen, als hij onvoorzichtig is en onredelijk, dan kleeft
er onvolmaaktheid aan; dan is hij dus niet de volmaaktste’. Zoo is het eveneens met
het schrijven. Men moet schrijven met heel zijn ziel, voorzeker, en heel de
waardigheid van de litteratuur bestaat zelfs daar in, maar met heel zijn
gehierarchiseerde ziel in wier uitzichttoren het verstand - en voor ons, christenen,
het verstand verlicht door het geloof - het licht blijft en de leidsman, minstens de
negatieve leidsman, en de eeuwige, onvergankelijke toeziener. Boileau past zijn
fameus gebod: ‘Houdt dus van de reden’ toe, op een zeer povere poëtische stof, en
daarom heeft hij zich belachelijk gemaakt en den banvloek van de romantiekers op
den hals gehaald maar zijn gebod, in zich, was juist. Dante, in den vollen
letterkundigen triomf van grootsten geest uit de Middeleeuwen, beoefende geen
ander. Wel is waar was zijn verstand, dat van den H. Thomas, en niet alleen dat van
M. Jourdain, van René Descartes of van M. de Voltaire. Waar is ook, dat het
scheppend verstand altijd vrij moet blijven, en dat de vernieuwing der kunstvormen
een onvermijdelijke letterkundige noodzakelijkheid is. Maar het blijft niet minder
waar dat, op voorwaarde zich te onderwerpen aan de, door God duidelijk gewilde
orde, die bestaat in het eerbiedigen van de rangorde der menschelijke waarden tegelijk
met het zuiverder beminnen der vrijheid - ama et fac quoi vis - men met Hello kan
herhalen een sublieme bewering die in dien zin moet worden verstaan, maar die,
zonder dat, ongemeen valsch en bespottelijk zou zijn nl.: ‘Het woord is een daad.
Daarom schrijf ik’.
Dit enorme, zielkundig belang van de taal - laat er mij nog eens op terugkomen hebben niet de schrijvers alléén, goed ingezien ook de wetenschapslui, in beide
stoffen bevoegd, leggen er den nadruk op, en met niet minder ernst en klem. Ik zal
enkel Hippolyte Taine aanhalen die, door jarenlange studie, zich heel en al had eigen
gemaakt met de biologische wetenschappen. En mijn citaat zal maar heel kort zijn,
want het resumeert alles wat men sindsdien omtrent dit onderwerp heeft kunnen
schrijven: ‘De psychologie’ zoo verklaart de wijsgeer van ‘De l'Intelligence’ ‘toont
ons dat het verstand, in den mensch, voor steunpunten heeft de woorden en de beelden;
wachten we ons, in hem uit te dagen, den zins-begoochelde of den dwaas’.
Toen hij die woorden schreef, was Taine vol schrik en angst voor het soort
woordelijken - en dus geestes-waanzin, waarvan een zekere
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litteratuur het verontrustend schouwspel begon te vertoonen. En de waarnemingen
van den zielkundige werden maar àl tè waar bevonden door de studies van den
geschiedschrijver van de ‘Origines de la France contemporaine’. Want als de
ontoereikendheid der taal een teeken is van een rudimentaire en geremde
geestesontwikkeling, dan is het wegsmelten der spraak een even zeker teeken van
verval en van terugkomende barbaarschheid.
Als een gansche klas van schrijvers, in een land van helderheid en gezond verstand
als Frankrijk, op een ziekelijke wijze het woord om het woord kultiveeren, - alzoo
leugenachtig makend de groote uitspraak van Fénélon ‘het woord is er om de gedachte,
en de gedachte is er voor de waarheid’ - als ze geen ooren meer hebben dan voor de
grijnzende sirenen van het hermetisme, zooals dat het geval is geweest voor zooveel
letterkundigen sinds 1880, of nog als de grootsprakerigheid heel het maatschappelijk
lichaam aantast, is het hoog tijd op zijn hoede te wezen. Dat is het bewijs, dat er een
diepe scheur is gekomen in de bindsnoeren van het verstand hier in het Westen en
dat Europa, waarvan Frankrijk zooniet het gansche brein dan toch minstens de
schoonste hersenlob is, op weg is een kapitaal deel van zijn verstandelijke superiotiteit
over de rest van de wereld, te laten ontglippen.
Onder de kostbare dingen die de Asiaten in Europa komen zoeken, zoo sprak heel
onlangs M. Sylvain Lévy, hoort ‘de eigenschap van een juistheid in de uitdrukking,
waarvan het geheim hun al te dikwijls ontgaat’. 't Is dàt geheim, die levenssleutel
die thans op het punt is verloren te gaan.
Zeker, een taal die leeft is geroepen tot allerhande uitdiepingen en vernieuwingen,
opgelegd door de grondige veranderingen in de gedachten en in de gevoelsvermogens,
door het voortschrijden van den tijd. Toch blijft het niet minder waar, dat de
letterkundige gezondheid berust in een stevig evenwicht tusschen de intelligibiliteit
van den eenen kant en de expressiviteit anderzijds, tusschen het gezond verstand, en
wat er altijd onmeedeelbaars en eng persoonlijks is in het impressionnisme.
Daarom, of het gaat om het ontwikkelen, het doen grooterworden van het bezitten
onzer geboorte-taal, of om de integriteit ervan te vrijwaren. de groote klassieken uit
de 17e en de 18e eeuw, zullen eeuwig en altijd voor ons blijven de steenlagen voor
de studie van het Fransch, die zelf de studie van het Latijn onderstelt. Zij alleen zijn
in staat te verzekeren, wat gij me zult toelaten te noemen de volledige modulatie van
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het woord, zij alleen kunnen ons het volmaakt genot verschaffen van de soevereine
krachten van dat wonderschoone proza, waarvan Claudel - die ze in zich heeft en
nog steviger maakt - heeft kunnen zeggen dat het is ‘het rijkste en tegelijk het
subtielste koncert dat een menschentaal kan uitvoeren’
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Endymion
door Urbain Van de Voorde.
1.
Dra bloeit het uur weer van mijn rijkst bestaan,
wen, half ontwakend voor 't gelaat der maan,
ik dein op heil als oeverlooze waatren......
De laatste nimf, wier klaar en dartel schaatren
straks mijn poreusen sluimer nog doorschoot,
vertrouwde aan de aarde alreeds de ivoren leden,
zooals ze 't stom eens doen zal in den dood.
Reeds groeit de nacht uit duisternis en vrede
en 'k voel het duister als fluweel en dons.
De dag die als in band van vuur en brons
dof klonk mijn geest en duizelende slapen
zwijmt hulpeloos aan aardes versten zoom...
Wat geeft het mij, de dagen door te slapen!
Mijn is de mooiste bloei van 't bloed: de droom.
Thans laat mijn lust subtiel en puur zich drenken
door vormen, eedler dan ik ooit hen zag
met wakende oogen in den wreeden dag.
O vizie, die maar afzijn kan gedenken,
dat eindeloos uw diep gelaat mij troost';
dat mijn gelaafd, doch steeds helevend slachten
naar 'n roerloos heil van uw occulte nachten
van een volstrek t bestaan zij 't kriekend Oost.
Het licht der ziel, mij 't eenig licht geworden
heeft alles waar 'k eens heet om vocht, herleid
tot niets dan beeld van droom en eeuwigheid.
Verwarde toover, wilde bloei verdorden
in dit verijld gebied van mist en maan,
waar de eerste staat herneemt, daar ongeboren
al leven ligt aan werelds grens verloren,
puur, onbewust van worden en vergaan
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2
O bloei der ziel... bedwellemende nachten
die aanzoeft, vol, uit heilge bron van lied,
gij treft mijn hart met weelde en zoet verdriet,
gij maakt mijn lust een telkens weder smachten,
trots zooveel troost, naar uw ontzaglijk heil!
Want wie, die in 't geopenbaarde wezen
van de' eigen droom zijn laatste doel mocht lezen,
had ooit voor ander wit nog dagen veil?
Zijn wij niet eeuwig met den droom verweven
waarin elk ding zijn waren vorm herneemt
en wat, wat is ooit méér doorleefd in 't leven
dan drooms visioen? Al ander beeld blijf vreemd.
Ik slaap: wat ooit mijn oog zag is verdwereld;
drang en verdriet, 't is al of 't nimmer was;
maar diep in mij hangt als in donker glas
en leeft verzield een nieuwe en schoonre wereld;
'k Weet alles waar 'k eens dof om vocht, herleid
tot duizelingen en tot tijdloosheid.
'k Voel mij mijn diepste zelf subtiel genaken
alles vergetend van het klaaglijk spel
van lust en nood en van veel kleine zaken
wijl thans in mij de groote dingen wakenen o dat ik mijn hart niet langer kwel
met stommen zucht naar vormen, licht en kleuren
die, wijl ze óók dra in 's levens deemstring treuren,
toch plengen niets dan wat vermoeiden troost maar dat in licht en wind uit voor-aardsch Oost,
mijn lichaam, mooi verstard in eeuwgen vrede
de inwendge harmonie der ziel boetseer
in de alme kalmte mijner zuivre leden En, wijl het marmren bloeit in alle weer
onder de staêge lacht van lucht en wolken,
waait hoog mijn geest, die puur zichzelf hervindt,
hoog over lust, en over tijd en volken,
en al wat vliedt, in de eeuwen, in den wind......
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Herinneringen aan Dublin.
De eerste zitting van de ‘Dail Eireann’.
door Jos. Vermeulen.
Op 21 Januari 1929 is het tien jaar geleden dat het Republikeinsche Iersche Parlement
- An Dail - zijn eerste publieke zitting hield in het Mansion House te Dublin, dat het
de onafhankelijkheid van Ierland uitriep en deze aan de wereld bekend maakte. Ik
had het voorrecht deze historische zitting bij te wonen in Ierland's hoofdstad, toen
nog zetel plaats en burcht van de Britsche bezettende Overheid. Dat ook Vlaandren
de verjaring van deze blijde gebeurtenis in Ierlands droeve geschiedenis niet
ongemerkt late voorbij gaan is mijn wensch; daarom werden deze herinneringen
neergepend.
In den vroegen morgen van 11 Januari 1919 landde ik in Ierland te Kingstown - nu
Dunleary geheeten - aan. Men herinnere zich: juist twee maand te voren was de
wapenstilstand geteekend, en iedereen had thans de oogen gevestigd op de
Vredesconferentie die hare werkzaamheden te Parijs ging beginnen. Ondertusschen
hadden in de maand December in Groot-Britanje en Ierland algemeene verkiezingen
plaats gehad, de republikeinsche Sinn-Feiners die bij de laatste tusschentijdsche
verkiezingen sinds 1916 telkens flinke suksessen hadden geboekt, behaalden nu eene
schitterende overwinning over gansch de lijn. De ‘nationalistische’ Redmondpartij,
die sinds jaren de officieele vertegenwoordigster was geweest van de Iersche
zelfbestuurverzuchtingen, werd van het politiek terrein om zoo te zeggen weggevaagd:
van de zeven en zeventig zetels, waarover ze in het vorig parlement beschikte, hield
zij er nog slechts vier over. En Sinn Fein sprong ineens van vijf op drie en zeventig
leden! Het gaat soms vlug, als eens de bal aan 't rollen gaat! Alles te samen telde de
Iersche afvaardiging te Westminster 105 leden, de rest waren dus de Unionisten.
De meest-vooraanstaande leiders van de Sinn Feiners zaten in
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de Engelsche gevangenissen geinterneerd, gearresteerd als ze waren sedert de
‘ontdekking’ van de zoogenaamde ‘German Plot’ (de Duitsche samenzwering) door
den Chief-Secretary Mr. Short in Mei 1918.
De Sinn Feiners hadden echter hun voorzorgen genomen. Daar er voor elken
bestuurspost vooraf een plaatsvervanger was verkozen onder de ‘dii minores’, konden
alle hunne organisaties regelmatig voort arbeiden. En met schitterend resultaat, de
verkiezingen hadden het bewezen.
Twee van de voornaamste punten van het Sinnfeinsche verkiezingsprogram waren
geweest: de belofte dat nooit één verkozen Sinn Feiner een voet zetten zou in het
‘Huis van den vreemde’, het Parlement te Westminster; en dat zij voor Ierland op de
komende Vredesconferentie een aparte vertegenwooriging zouden opeischen.
De tijd was dus aangebroken om beide beloften in te lossen. Ierland had betrouwen
in zijn vertegenwoordigers, en leefde ondertusschen stil zijn dagelijksch leven voort
onder de militaire bescherming en waakzaamheid van Lord French de onderkoning,
die zoo pas een nieuwen chief-secretary had verkregen, een vloeiend Gaëlsch
sprekenden Schot: Mr. Mac Pherson. Men rekende heel naief-weg op een
kalmeerenden invloed van dezen man; hij zou immers de Ieren, die al meer en meer
van hun eigen Gaëlsch als landstaal gingen houden, in een nauwverwante voor hen
licht te begrijpen taal, het Schotsche Gaëlsch, kunnen aanspreken.
Uiterlijk was Ierland kalm, en Dublin leefde blij in zijn eilandmist zijn opgewekte
leven, de ‘jaunting cars’ met hun vinnige paardjes wringelden zich door de drukke
straten, waar een levenslustige stemming heerscht, de kinema's en 't ‘Opera House’
en het ‘Abbey Theatre’ worden druk bezocht, de Gaelic league (het Gaëlsch
taalverbond) geeft zijn avondlessen voort en organiseert zijn lieder- en dansavonden,
de hurling-matches worden druk bevochten en gevolgd, in de Sackville street waar
in 1916 de Paaschopstand werd uitgestreden, staat Nelson op zijn pilaar de
verwoesting te bekijken van het Postoffice en de andere gebouwen rondom hem, en
aan zijn voeten staan de dagbladventers er met onmiskenbaren sappigen Ierschen
tongval hun in 't Engelsch gestelde ‘papers’ aan te bevelen. Die moest ge koopen
om iets van de politieke onrust te merken: nieuws uit de gevangenissen, berichten
van nieuwe aanhoudingen wegens ‘unlawfull drilling’, van terechtzittigen in Dublin
Castle wegens het teekenen van spotprinten, enz. In het winkelkwartier van Crafton
street, waar de ‘West-Britons’ wonen, de rijke lui en de
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neringdoeners, de ‘haut commerce’, die het, lijk overal, meest met den machthebber
houden, vindt men ‘Union Jacks’ uithangen; daarentegen in de arbeiderswijken komt
u boven uit een verdiepvenster een klein republikeinsch driekleurvaantje uittartend
tegenwaaien. Een klare illustratie van het pro et contra. Dat was ongeveer alles wat
gij van den diepen hartstochtelijken strijd die hier in de zielen en de huizen werd
gestreden, aan de oppervlakte van het Dublijnsche straatleven kondet opmerken.
En zoo gebeurde het dat, op wandel met mijn goeden Ierschen vriend L. O' Carroll,
ik een dagblad kocht en erin uit een berichtje vernam dat 's anderendaags het ‘Dail
Eireann’ het Iersche parlement zijn eerste publieke zitting houden zou, en daarbij
dat zij toegankelijk was voor alle belangstellenden, van gratis te verkrijgen
toegangsbewijzen voorzien. Zoo'n kans mocht ik toch niet laten ontsnappen. Maar
hoe daarbinnen geraakt, de ‘tickets’ zouden natuurlijk allang uitgedeeld zijn. Mijn
vriend wist raad. Op mijn engelsche ‘Registration card’ stond ik opgegeven als deel
uitmakend van een ‘newspaper staff’, we zouden dus naar het hoofdkwartier gaan
van ‘Sinn Fein’ en een perskaart trachten te bemachtigen.
Het hoofdkwartier van de geduchte Sinn Fein organisatie, toen nog Harcourt street,
6, gelegen, was uiterlijk een van die vele vuile onooglijke Dublijnsche huizen met
hunne door mist en smook zwart geworden baksteenen-gevels. Pas enkel weken
tevoren had men er nog het bezoek ontvangen van de politie, en hadden deze er alles
overhoop geworpen. In een soort vergaderzaal op het eerste verdiep heerschte nog
de schoonste wanorde: stoelen en banken door- en opmekaar, dokumenten op den
grond en een... paar gebroken ruiten. Op een opkamer t'enden de eerste trap, was
hier de redactie gevestigd van Arthur Griffith's strijd- en weekblad ‘Nationality’. De
hoofdredacteur zat natuurlijk in Engeland ergens in de gevangenis.
Naast de voormelde vergaderzaal was het eigenlijke sekretariaat van ‘Sinn Fein’
gelegen. Mijn vriend kwam spoedig met de boodschap terug dat ze opgetogen waren
een ‘continental journalist’ op hun openingszitting te hebben, dat zoo aanstonds mijn
perskaart zou worden klaar gemaakt en dat de Heer S.T. O'Kelly, Lid van het
Parlement, ‘Director of Propaganda’ van Sinn Fein, en ondervoorzitter van de ‘Gaelic
League’ me wenschte te ontvangen.
Kennismaking zonder veel plichtplegingen. De heer O'Kelly was
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een verzorgde en energieke verschijning, gladgeschoren met strakke lijnen van
neusvleugels naar mondhoeken, kort sterk wilskrachtig gebouwd, met klare oogen
die u welwillend van achter de brilglazen aankeken. Het gesprek in de ruime zaal
werd op gedempten toon gevoerd. Hij schoof zijn stoel aanstonds dicht bij, typisch
voor menschen die gewend waren in 't geheim te werken midden een omgeving waar
de muren letterlijk overal ooren hadden - vernam ik niet later dat bij een dokter waar
dikwijls vergaderingen der leiders plaats grepen, door de omgekochte meid een
microfoon, verbonden met het politiebureel, in de muur verdekt was opgesteld! De
Heer O'Kelly ging achter zijn buro zoodanig gekeerd zitten dat hij al pratende heel
makkelik de deur, waar steeds maar bezoekers in en uit kwamen, kon in het oog
houden. Ook het steeds op zijn hoede zijn was met heel hun doening en levenswijze
als vergroeid. Trouwens, naar men mij het nadien toevertrouwde, hadden al de
Sinnfeinsche Parlementsleden er zich aan verwacht daags voor de zitting te worden
gearresteerd. Opvallend echter was het hoe kameraadschappelijk al de leiders met
hun ondergeschikten - neen met hun beproefde medestrijders - omgingen.
En vooraleer ik den tijd vond om een enkele vraag over den toestand in Ierland te
stellen, informeerde hij met belangstelling naar den toestand onzer Vlaamsche
Beweging. En of de Regeering het nu werkelijk aandurven zou de eenmaal
vernederlandschte Universiteit te Gent af te schaffen en terug als Fransche school te
heropenen. Onze strijd volgde hij wel, voor zoover hij dat natuurlijk van uit Ierland
doen kon. Voor den oorlog was hij verscheidene malen in België geweest, en wist
wel waar het paard gebonden stond. Opvallend was het hoe vele van de Iersche
leiders ons land vroeger hadden bezocht. Wat waren de Vlamingen toch thuiszitters!
Arthur Griffith bereisde het ten tijde van den Transvaalschen Boerenoorlog, en ook
de Heer Little, de uitgever van het sinn-fein weekblad ‘New Ireland’ had, per fiets
nog wel, onze streken bezocht. Ook in het gevang in Engeland, waar de heer O'Kelly
met den eersten ‘round-up’ na den Paaschopstand van 1916 was in terecht gekomen,
- ditmaal hadden ze hem, God weet waarom, in vrijheid gelaten! - had hij met een
paar Vlamingen kennis gemaakt, die als verdachten door de Engelsche Regeering
waren geinterneerd!?...
En uitleg over den toestand in het leger, in het onderwijs... ‘Ja, ook de Ieren waren
nu eindelijk gaan inzien dat de taal één der bizonderste bestanddeelen was der natie,
en dat zij de nationaliteit hielp voortbestaan. De zoogenaamde nationalisten hadden
dat nooit willen inzien.
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Redmond trouwens was een gedenationaliseerde. In 1914, stond het Iersche volk
wel degelijk naast hem, enkel een zeer kleine groep strijders dachten er toen anders
over. De rebellion van 1916 was het groote keerpunt in de Iersche geschiedenis, maar
het was voornamelijk de onmeedoogende engelsche repressie van dien opstand die
Ierland tot het Sinn Feinisme had bekeerd.
Dezer dagen nog was het gebleken, zei de Heer O'Kelly, hoe grondig de mentaliteit
van Ierland sindsdien van de zelfstandigheidsgedachte doordrongen werd - Lord
Haldane, met een speciale zending van de Britsche regeering naar hier gezonden om
poolshoogte te nemen kon van Ierlands wege met de volgende boodschap terug: ‘We
will only be satisfied with the evacuation of Ireland by the British.’ (Enkel met de
ontruiming van Ierland door de Britten zullen we genoegen nemen). Dàt had de
Paaschrevolutie gedaan. En Lord French, die onlangs nog op een privaat diner had
verklaard dat hij, die von Kluck had overwonnen, toch niet door die Iersche Sinn
Feiners zou worden overtroefd, die zal toch ook het onderspit delven, verklaarde de
Heer O'Kelly met klem ‘because the nation is united’. Met de komende
county-verkiezingen zullen we de graafschapsraden in onze handen krijgen, en dan
zullen we de regeering van Ierland door Engeland onmogelijk maken. Ze zullen nog
wel een heel deel van ons mannen in 't gevang werpen, maar dat doet er niets toe.
Het laatste woord zullen wij toch hebben’.
Ondertusschen had ik de gelegenheid om de zaal wat in oogenschouw te nemen.
Op de schouw stond een portret van de Valera, die toen in de gevangenis van Lincoln
vertoefde (drie weken later zou hij, met twee andere medegevangenen, uit het
tuchthuis tot groot jolijt van de Ieren weten te ontsnappen). Op het sekretariaat
heerschte een vlijtige bedrijvigheid en een blijde atmosfeer. Kwinkslagen flitsten
gedurig door de lucht. Men zou hier niet gezegd hebben dat die menschen ieder
oogenblik konden worden overvallen, overrompeld en gearresteerd. Gedurig aan
kwamen bezoekers binnen geloopen om inlichtingen te vragen of er te brengen. Een
paar fiksche jonge kerels waren aan tafels schrijfwerk aan 't verrichten, een jonge
dame - kortgeknipt, toen nog een teeken van vooruitstrevende durf - was fiches aan
't klasseeren. Maar wezenlijk opvallend was die jolig-blijmoedige stemming.
Ik vernam nog dat de statistieken uitmaakten dat er zoo ongeveer een twaalftal
arrestatie's gebeurden per dag, en dat het zoo moeilijk was om weten waar iedere
gearresteerde verbleef. Zoo b.v. werd iemand aangehouden te Cork in het Zuiden,
twee dagen nadien was hij al naar
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Belfast in het hooge Noorden overgebracht zonder dat er aan gelijk wie kennis van
gegeven werd. Anderen weerom werden aangehouden, verbleven enkele dagen in
een of andere gevangenis, werden weer los gelaten zonder dat ze ooit te weten
kwamen waarom men de hand op hen had gelegd; en zijn pas een dag of twee op
vrije voeten, of ze worden opnieuw zonder vorm van proces vastgezet. Houdt dan
uw gevangenisfichen maar bij! Werkelijk een niet alledaagsch werk voor een
partijsekretariaat!
Verders kwamen nog ter sprake de Gaëlsche beweging, de bevordering van de
nationaalkeltische sport en spelen, en ook de pankeltische beweging. Naar het bleek
was die een tiental jaren voor den oorlog tamelijk sterk, toen echter (in 1919 dus)
zeer zwak. De Schotten en de Welschen waren, naar het zeggen van den Heer O'Kelly,
veel te imperialistisch geworden. Schotland kon allicht nu een zeer rijk land zijn en
een grooten economischen bloei kennen, maar dat is maar bijzaak, het volk zelve is
er niet gelukkig omdat het gedenationaliseerd is. Enkele kleine groepen Schotsché
werkers zijn er wel, en zij rekenen op Ierland om de ‘backbone’ van de beweging te
zijn. Maar Ierland zal niet meewerken, zoolang zij hun britsch imperialisme niet
temperen en opgeven.
Ondertusschen was mijne perskaart klaar - eene zwart op geel, en niets dan Keltisch
erop! - ‘Ja,’ zei de Heer O'Kelly, ‘veel zult u allicht morgen van de verhandelingen
niet verstaan, want alles of bijna alles zal in het Iersch geschieden’. Zoodus was ik
van een flink paspoort voorzien, en zag ik met belangstelling uit naar de
gebeurtenissen van den volgenden namiddag.
Het ‘Parlement van Ierland’ was dus beroepen in het ‘Mansion House’, het
stadhuisvan Dublin, voor 21 Januari om half vier. Zóó had het uitvoerend Comité
van Sinn Fein beslist. In zijn opvatting waren het niet enkel de vertegenwoordigers
van dié partij die gezworen had nooit een voet in het Engelsch parlement te zetten,
die hier hun apart parlement zouden oprichten, neen het was ‘het’ Iersche Parlement
dat nu eindelijk weer zou vergaderen, en daarom werden al de verkozen
vertegenwoordigers van àl de partijen ter vergadering opgeroepen.
De heer O'Neill, Lord Mayor van Dublin, die geen Sinn Feiner was, had de feestzaal
van het stadhuis ter beschikking gesteld. Wonder land van alle tegenstrijdige
mogelijkheden. In het begin van zijn ambtelijke loopbaan had de Lord Mayor
verklaard dat onder zijn beheer het Mansion House het tehuis van alle Dublinsche
burgers zijn zou, en dat de feestzaal voor vergaderingen van gelijke welke denkwijze
of opinie
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zou open staan. En hij hield woord. Deze dag gaf er hij een klinkend bewijs van.
Deze middag waren een 400 khaki-soldaten van de ‘Royal Dublin Fusiliers’ die zoo
pas uit Duitsche krijgsgevangenschap waren gerapatrieerd, door het patroneerend
komiteit van hun regiment in de zalen van het stadhuis op een lunch vergast, en
wanneer zij het stadhuis verlieten met vlag en slaande trom, en spelende muziekkapel,
stonden al de lange queu-rijen Republikeinsche Dublijners, tot in Dawson- en
Westmoreland street, te wachten om in dezelfde zalen waarin zoo pas de trouwe
soldaten van Zijne Majesteit ‘the King’ hadden toegejuicht, de openingsvergadering
van het republikeinsche Parlement bij te wonen. En niemand scheen daar zich in te
ergeren of het wonder op te nemen. Dat was immers heel natuurlijk. God weet ten
andere onder hoevele khakiuniforms er reeds een republikeinsch gezind hart klopte!
Toen ik aan het Mansion House aankwam stond het plein ervoor al zwart van
opeengedrumde belangstellenden. Een wriemelende menigte: mannen en vrouwen,
alle standen, geen al te luidruchtige, dolle geestdrift maar blijde schalksche
nieuwsgierigheid, die aan enkele bekende persoonlijkheden eene enthoesiaste ovatie
brengen zou. Met moeite kon ik mij een weg door die menigte banen. De vermelding:
press opent mij de rangen; een oud vrouwtje in gehavende werkplunje, met oogen
stralende van verrukking omdat ze deze dag beleven mocht, hoort het en roept me
toe: ‘Just make this known all over the world, sir, en mede begint ze de omstaanders
aan te manen met woord en bevende handen dat ze plaats zouden maken om den
vreemden belangstellenden door te laten. Op het perron van het stadhuis zijn een
paar filmoperateurs werkzaam.
De Engelsche bezettende overheid liet alles begaan. Hetzij dat ze dit uiterlijk
vertoon en dit republiek-spelen niet ernstig opnam, hetzij dat ze alle verdere botsingen
en onlusten voor het oogenblik wilde vermijden. In de straat werden enkel een aantal
politiemannen opgesteld om het verkeer in de belemmerde straat te regelen. Op een
balkon rechtover den hoofdingang van het stadhuis stonden Kolonel Johnstone,
hoofdcommissaris der Dublijnsche militaire politie, en Generaal Byrne,
Hoofd-Inspecteur van de ‘Royal Irish Constabulary’, de fameuze Iersche Rijkswacht,
zelf alles stil te overzien. Tegenmanifestaties gebeurden er niet, alleen hingen dien
dag in het Grafton-street kwartier opvallend en uitdagend enkele groote Union Jacks
uit.
Eens ik zoo ver was geraakt dat ik één der menigvuldige commissarissen van den
ordedienst - flinke jonge Irish Volunteers - had
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kunnen aanspreken, was ik spoedig, nadat verscheidene malen mijn perskaart was
gekontroleerd, op de perstribune aangeland, in de groote ‘Round Room’ de ruime
rotonde van het stadhuis. Hier zou dus een volk-onder-den-hiel, zijn zelfstandigheid
proklameeren.
Een stil geroezemoes hing over de zaal; 't was alsof de aanwezigen de plechtigheid
van het oogenblik niet wilden bederven door ongepaste luidruchtigheid. Ringsomher,
langs de wanden van de ronde zaal staan op een achtergrond van feestelijke draperieën
de witte beelden van Ierland's voornaamste staatslieden, en boven op de gaanderij
die het halfrond omringt, hangen de wapenschilden van Dublin's Lord Mayors. Om
twee uur had hier dus nog de ontvangst plaats gehad van de Britsche soldaten, in één
uur tijds hadden de Sinn Feiners de zaal tot hun parlementzaal moeten omschapen.
Ze hadden vlijtig gewerkt. Het gestoelte, waar straks de eerste voorzitter, de ‘Cean
Comhairle’ van het Iersche parlement zal zetelen staat op het verhoog opgetimmerd,
juist onder het wapenschild van Lord Mayor O'Neill; er voren op de begane grond
staan een paar tafels op schragen, min of meer met groene lappen overdekt, het zijn
de schrijftafels voor de sekretarissen en de stenografen van de kamer! Links en rechts
van het podium heeft men speciale afgespannen verhoogen voorbehouden voor de
pers, links voor de buitenlandsche, rechts voor de Iersche. Ik was op deze laatste
tribune beland tusschen vertegenwoordigers van ‘Nationality’. ‘New Ireland’, ‘The
Irish Independant’, ‘Freeman's Journal’, enz.
En vooraan in de zaal staan drie rijen ‘lounge-seats’, gewone mokette sofa's, de
zetels voor de leden van the Dail, in het Iersch de F.D.E's, de Feisire Dail Eireann.
En daarachter, en van de parlementaire ruimte door een strikt-gerespekteerd open
pad gescheiden, de zitplaatsen voor het publiek dat alles dicht had bezet, beneden
en boven, en tegen de wanden rechtstond. Een ruim twee duizend man.
O, dat wondere wachtende Iersche publiek in déze zaal op dît oogenblik. Men zou
gezegd hebben het gemengde publiek voor een democratisch tooneelfeest in een
stadsgehoorzaal. Oude en jonge mannen, dokters, advokaten, handelslui en werklieden,
een honderdtal eerwaarde Heeren, en zeer vele dames, tot zelfs een paar resolute
jonge moeders waren er die kleine kleuters op den arm hadden meegebracht. Die
zouden later nog kunnen zeggen dat zij de eerste zitting van het Parlement hadden
bij gewoond! O die nationaal-voelende en nationaal-opvoedende Iersche moeders!
In afwachting van de groote gebeurtenis, werden de binnen-
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tredenden bespied, en kregen o.m. een paar Amerikaansche zee-officieren en een
officier van het Australische leger, die het aandierven in uniform hier aanwezig te
zijn een flinke verwelkoming; maar, meest typisch van alles, de Eerwaarde Heeren
zaten onverstoord hun brevier te bidden tot... enkele minuten voor den gestelden
openingstijd, plots heel de zaal rechtveerde en in luide, oorverdoovende toejuichingen
losbrak. Door de dames vooral werd uitbundig met republikeinsche vlaggetjes
gewuifd. De bewerkers van deze dag, de parlementsleden deden hunne intrede. Daar
waren ze nu de strijders en de durvers, velen nog aan de Dublijners onbekend, die
het voor Ierland hadden opgenomen in alle hoeken van het land, van het Noorden
tot het Zuiden, die van Cork, en die van Connemara, van Clontarf en van Donegal!
De parlementsleden werden geleid door de oude grijze Graaf Plunkett, een klein
maar vinnig en eerbiedafdwingend figuur, wiens gansche leven één strijd was geweest
voor Ierland's zelfstandigheid, door Professor Eoinn Mac Neill, een geboren
protestantsch Ulsterman, één der beste Iersche taalgeleerden, door Cathal Brugha en
door de Lord Mayor van Dublin. Deze laatste scheidde zich aan het parlementaire
‘hemicycle’ van de volksvertegenwoordigers af, en ging op de eerste rang van het
publiek een goed-in-'t oogvallende plaats innemen.
Graaf Plunkett en Prof. Mac Neill namen op de eerste rij plaats, de voorste rang
bleef verder bijna onbezet; och ja, al de vooraanstaande leiders, aan wie de
‘front-benches’ van rechtswege toekwamen, zaten achter slot en grendel.
Van de 77 Sinn Fein parlementsleden, waren er hier enkel negen en twintig
aanwezig, drie onder de afwezigen verbleven in Amerika, en al de andere, zegge vier
en dertig, waren in de gevangenis. Waren o.m. hier op hun post: G. Gavan Duffy,
Cathal Brugha, S.T. O'Kelly, Piaras Beaslai, Michael Collins, J.J. Walsch, R. Mulcahy,
Harry Boland Kevin O'Higgins, enz.
De parlementsleden zagen er welbeslist uit, wetende wat ze deden, maar toch een
beetje zenuwachtig. Als ze hun plaatsen hadden ingenomen, en de toejuichingen
waren gestild, gingen er enkele minuten in de volstrekste stilzwijgendheid over, en
de gekozenen des volks begonnen zoowat hunne ‘parlementaire bescheiden’ door te
bladeren, om dan weer een stille conversatie met den buurman te beginnen, ze schenen
zoo zelf ietwat door die plotse stilte onthutst.
Spoedig echter rees de ouderdomsdeken Graaf Plunkett en stelde
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tot voorzitter van den dag voor Cathal Brugha, hetgeen met algemeene stemmen
werd goedgekeurd. Enthoesiaste toejuichingen begroetten dezen eersten ‘speaker’,
toen hij zijn zetel op het verhoog innam. De voorzitter in zijne installierede - alles
geschiedde in het Iersch, en wat er gezeid en verhandeld werd, werd me bereidwillig
door omstaanders dietsch gemaakt of vernam ik later breedvoeriger uit de bladen riep er de aandacht op, dat nu het belangrijkste ging gebeuren wat ooit in Ierland was
geschied sinds de vreemde er was binnengevallen. Wat ze gingen verrichten was
tevens een heilig werk. Ierlands' volk betrouwde op God, daarom zou hij thans aan
een der trouwste priesters die Ierland ooit had gekend verzoeken een gebed tot God
te willen sturen om den zegen over hun werk af te smeeken. Father O'Flanagan, eene
frissche verschijning met stoere, vlammende oogen in het open gelaat, einde de dertig
jaren - werd ook vinnig toegejuicht als hij achter de voorzitter op het podium
verscheen; allen - Roomschen en Protestanten - stonden recht, wijl forsch en innig,
plechtig de heldere stem van den priester in het Iersch Gods hulp en bijstand
afsmeekte.
Het volgende punt op de agenda was het ‘appel’, de naamafroeping door den
voorzitter van al de gekozenen van Ierland. Natuurlijk hadden Unionisten en
nationalisten (de redmondieten) die ook waren gedagvaard dien oproep niet
beantwoord. Telkens de naam werd afgeroepen van éen der leiders die in de
gevangenis zaten, werd door den ‘clerk’ van de Kamer geantwoord: ‘achter slot’;
dan rezen - hoe kon het ook anders - dikwerf toejuichingen op uit de vergadering.
Daarom verzocht de voorzitter - en het waren de eerste woorden die hij in het Engelsch
sprak - het publiek de zitting van de Kamer en de plechtigheid van het oogenblik
niet door applaus te willen storen. Op een paar wel te verklaren uitzonderingen na,
werd hij hierin stipt gehoorzaamd. Alleen als de naam van den Unionisten-leider
Edward Carson werd afgeroepen was er lang en luide hilariteit. De verdere bezigheden
van het Huis van Afgevaardigden werden op de meest zakelijke, ja zelfs ietwat drooge
manier afgehandeld. Wat moeten die Ieren, de licht-ontvlambare, zich op dat
oogenblik toch hebben kunnen bedwingen. Iemand die, zooals ikzelf, al de
luidruchtige opgewondenheid had bijgewoond waarmee ze b.v. op hun Sint Patrick's
feesten in de Queen's Hall te Londen, aan hunne nationale gevoelens kunnen lucht
geven, had zich stellig van zulk een gelegenheid heel iets anders voorgesteld. Hier
niets van dat alles, alleen kalmte, ernst en ‘Business’.
Na de naamafroeping merkte Cathal Brugha op dat hij van sommige
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leden geen antwoord had ontvangen; en wel van die leden die, alhoewel in Ierland
verblijvend, er eene vreemde autoriteit ondersteunden. Wolfe Tone had eens vroeger
gezegd: dat zij die wenschten voor Ierland te arbeiden het steeds zouden moeten
doen zonder op den steun te rekenen van die klas van menschen die steeds den blik
naar den vreemde hadden gericht. Daarom zouden zij het vandaag ook eenvoudig
weg zonder de medewerking dier lieden doen. En zoo werden de gedenationaliseerden
buiten gecijferd.
Verder werd dan, midden de grootste stilte en aandacht, eerst de voorloopige
constitutie van de ‘Dail’ voorgelezen en goedgekeurd.
Eindelijk het groote moment: de onafhankelijkheidsverklaring. Heel de vergadering
stond recht toen deze door de voorzitter Cathal Brugha met klare stem in het Iersch
werd geproklameerd.
‘Daar het Iersche volk is bij rechte een vrij volk:
En daar gedurende zeven honderd jaar het Iersche volk nooit heeft opgehouden
de vreemde overrompeling te verloochenen, en er dikwijls met de wapens tegen heeft
geprotesteerd:
En daar Engelsche wetgeving in dit land is en was altijd gebaseerd op macht en
bedrog, en zij door eene militaire bezetting tegen den wil van het volk werd
bestendigd:
Daar de Iersche Republiek te Dublin op Paaschmaandag werd uitgeroepen door
het Iersche Republikeinsche leger, handelende in naam van het Iersche volk:
En daar bij den aanvang van een nieuwe tijd in de geschiedenis, het Iersche
kiezerskorps bij de Algemeene Verkiezingen van December 1918 de eerste
gelegenheid heeft te baat genomen om met een overweldigende meerderheid zijne
aanhankelijkheid aan de Iersche Republiek te bevestigen,
Nu, daarom, wij de gekozen vertegenwoordigers van het aloude Iersche Volk, in
nationaal Parlement vergaderd, in naam van het Iersche volk ratificeeren de vestiging
van de Iersche Republiek, en verbinden ons zelf en ons volk deze verklaring tot
werkelijkheid om te zetten met alle de middelen in ons bereik;
Verklaren wij plechtig dat vreemde regeering in Ierland eene overrompeling is van
ons nationaal recht, dat we die nooit zullen dulden, en vragen we de ontruiming van
ons land door het Engelsch garnizoen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

68
In naam van het Iersche Volk, vertrouwen we deemoedig ons lot toe aan den
Almachtigen God, die aan onze vaderen den moed gaf en de standvastigheid, om
gedurende lange eeuwen van onbarmhartige tirannie te volharden, en sterk in de
rechtvaardigheid van de zaak die zij ons hebben overhandigd, vragen wij den
Goddelijken zegen op het laatste bedrijf van den strijd welken we ons zelven hebben
verbonden tot de Vrijheid door te voeren.’
Met opgeheven hand hadden de parlementsleden hun trouw aan de Iersche republiek
gezworen.
In al zijne plechtige eenvoudige religieuze stilte was dit een ongemeen roerend
moment. Wat de dag van morgen brengen zou wist geen een dier mannen die, hier
onder het oog van den bezetter zelf, gansch hun leven en hun zijn aan 's lands
volledige vrijheid toewijdden. Hoevele van degenen die ik daar ontmoette zijn heden
al niet meer, doch wat wel het treurigst is van al: hoe vele vielen er niet, en van de
besten, aan beide zijden in dien onzaligen Ierschen burgeroorlog.
Na de plechtige afkondiging dezer verklaring, werd het dokument in het Engelsch
door E.J. Duggan, en in het Fransch door Gavan Duffy, de latere Iersche gezant bij
het Vatikaan, voorgelezen.
Daarna werden nog vlug de Iersche afgevaardigden ter Vredesconferentie
aangeduid: de heeren de Valera, Griffith en Graaf Plunkett. Te Parijs echter, men
weet het, geraakten ze nooit.
De tweede belangrijke proklamatie was een ‘manifest aan de Volkeren van de
wereld’, dat evenals de andere dokumenten eerst in het Iersch werd voorgedragen.
Een paar uittreksels uit deze boodschap aan de vrije volkeren.
‘De Iersche natie, nu zij hare nationale onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, doet
door hare verkozen vertegenwoordigers in de Iersche hoofdstad in Parlement
vergaderd, een beroep op iedere vrije natie om de Iersche Republiek te ondersteunen
door Ierland's nationaal statuut te herkennen en zijn goed recht om ter
vredesconferentie zijn nationale zelfstandigheid te verdedigen’.
Na de bewijzen van deze zelfstandigheid bondig te hebben aangeduid, ging de
proklamatie voort: ‘Internationaal, is Ierland de poort tot den Atlantischen oceaan
(the gateway to the Atlantic). Ierland is de laatste buitenpost van Europa naar het
Westen toe; Ierland is het punt waarop de groote handelswegen van Oost en West
samenloopen, zijne
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onafhankelijkheid wordt vereischt door de vrijheid van de zeeën, zijne groote havens
moeten open zijn voor alle volkeren, instede van het monopolie te zijn van Engeland.
Ten huldigen dage liggen deze havensJijdel, alleenlijk maar omdat Engelsche
staatsmanschap vast besloten is Ierland als een onvruchtbaar bolwerk voor Engelsche
expansiezucht te bewaren, en de eenig-gunstige positie van dit eiland, verre van een
voordeel en een dekking te zijn voor Europa en voor Amerika, is enkel dienstig aan
de doeleinden van Engelands politiek van wereldheerschappij.’
Om deze en andere redenen, vraagt Ierland, ......dat het publiek met Engeland ter
Vredesconferentie zou worden geconfronteerd, dat de beschaafde wereld na
geoordeeld te hebben tusschen Engelands kwade trouw en Ierland's goed recht, aan
Ierland de altijddurende steun verzekeren zou tot het behoud van zijn nationale
onafhankelijkheid.’
Och, toen geloofden de Ieren nog dat zij met den steun van President Wilson allicht
ter vredesconferentie zouden worden toegelaten. De proklamatie over het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren was toen nog maar enkele maanden oud. En hoe
spoedig ze verouderd was, weten we allen!
Ook deze proklamatie werd nog eens in een fransche vertaling door Graaf Plunkett,
en dan in het Engelsch door J.J. Kelly voorgelezen, beide talen werden hier als in
Ierland vreemde talen beschouwd.
En tot slot werd een reconstructie-program der republikeinsche partij voorgedragen.
Werkelijk men zou niet aan de Ieren kunnen verwijten dat ze eens te meer een
theatraal-geënsceneerde patriotische plechtigheid hadden gemonteerd, met veel groote
woorden en vlaggengezwaai, en zich zelf zoo hadden wijs gemaakt Ierland te hebben
gered. Tot op de grens de eentoonigheid toe werd de zakelijkheid volgehouden, en
de Ieren die zoo gretig zijn naar welsprekendheid kregen hier stellig niet hun part.
Toen echter, om 5 uur, de voorzitter de vergadering tot 's anderendaags verdaagde,
toen barstte de lang bedwongen opgetogenheid los in lange dreunende toejuichingen,
in gestommel van stemmen, stralende en weenende oogen, en mannelijke handdrukken
van menschen die zelf als het ware niet konden gelooven dat ze het nu bijgewoond
hadden datgene waar zeven eeuwen lang hun vaderen hadden voor gestreden en naar
hadden gesmacht, dat ze daar heusch met eigen ooren de onafhankelijkheid van
Ierland hadden hooren uitroepen. En zoo zonder pathos, zonder omhaal van woorden,
zoo eenvoudig en als vanzelfsprekend. Natuurlijk maakten zij zich niet de minste
illusie dat de
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slag nu eindelijk was gewonnen. Maar men was op weg: Die mannen hier, en de
andere in de gevangenissen zij waren bereid alles te offeren voor de overwinning en
zouden niet rusten, alvorens zij deze verklaring met alle middelen ter hunner
beschikking tot werkelijkheid hadden omgezet, tot Ierland weer zich zelf was. Sinn
Fein Abu!
En wat werkelijk wonder heeten mag is dat deze uitzinnige vergadering het
wezenlijke begin is geweest van het nieuwe Iersche Parlement, dat de Dail altijd is
blijven voortleven, eerst tegen de constitutie in, met zijn leden vervolgd, of in het
gevang of ‘on the run’, op den loop voor de Black and Tans, totdat op een goeie dag
zijn afgevaardigden namens Ierland gaan onderhandelen in Downing street tot de
Dail Engeland's voorstellen afstemmen zal of goedkeuren, en eindelijk in 1922 het
vredestraktaat met England zal aanvaarden.
En buiten wacht in de donkerte en de klamme avondlucht eene geestdriftige en
joelende menigte, en juicht de afgevaardigden toe naarmate zij in de verlichte deur
van het stadhuis verschijnen. Ik vond er ook mijn vriend O'Carroll, die opgetogen
naar het verhaal van de zitting luisterde.
Maar jawel; ik was nu eenmaal met de Sinn Feiners ingescheept, met hen zou ik
dus verder varen. Denzelfden avond was er in de ‘Supper Room’ van het Mansion
House receptie voor de vreemde journalisten, en de andere gasten der Republiek. Ik
was er ook op uitgenoodigd en toog er henen uitermate benieuwd om wat de verdere
kennismaking met de Iersche leiders me brengen zou. Aan den ingang van het stadhuis
werden onze uitnoodigingskaarten streng gekontroleerd door Iersche Volunteers.
Twee à drie honderd gasten bleken hier uitgenoodigd: al de parlementsleden, de
leidende elementen van de Gaëlic League, van de politieke Sinn Fein organisatie,
van de ‘Cumann na Bawn’ (de Vrouwengilde), van de militaire organisatie der
Vrijwilligers van de Iersche Labour-partij, de beoefenaars van letteren en geschiedenis.
Verscheidene republikeinsche officieren in hun licht-groen uniform zag ik tusschen
de genoodigden, alhoewel het bij proklamatie streng verboden was dit uniform te
dragen. Eene voorname eereplaats was ingeruimd aan de moeders en vrouwen van
de gefusiljeerde leiders der Paaschrevolutie: aan Mevr. Pearse, Mevr. de Gravin
Plunkett, Mevr. Ceaint, Mrs: O'Rahilly. Aan de eeretafel waren ook aangezeten E.H.
O'Flanagan, en Eerw. Dr. Browne, Professor aan het Groot Seminarie van Maynooth.
Daar ontmoette ik o.m. de Heeren Johnson van de Labour Party, de publicisten
Beaslai, F.D.E. Mr. Little, en Redmond-Howard, de Heer J.J. Walsch
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F.D.E., enz. Deze laatste zelfs bracht me het meest onverwachte verzoek om dezen
avond bij het banket den toast aan de vreemde pers te willen beantwoorden!
Hier zou ik nu de Ieren aan hun joviale, uitbundige en spotzieke vroolijkheid zien
lucht geven. Wat een exuberante levenslust en levensmoed! De zaal was heel volksch
maar keurig versierd met het republikeinsch ‘oranje, wit en groen’. De menu's waren
nationaal-groen op wit gedrukt, en overal tusschen de planten op den disch staken
republikeinsche papieren vlaggetjes. Het banket was voorgezeten door Cathal Brugha
die, ook al weer in het Iersch, de eerste toast ‘aan de Republiek’ instelde. Toch werd
bij deze gelegenheid veel meer Engelsch gesproken dan in de Dail. Rond mij aan
tafel waren het meest alle ‘Jail birds’ oude gevangenisklanten, gewezen deelnemers
aan den Paaschopstand, en die met ‘a twinkle in the eye’ vertelden waarom zij, wie
zooveel, deze zooveel jaren dwangarbeid hadden gekregen en zooveel maanden
hadden gezeten. En ondertusschen had die goede Heer Walsch alweer de orde der
toasten anders geschikt, en zou ik antwoorden op den toast aan den Volkenbond.
Mijn dischgenooten vroegen me dat ik als ‘Flemish Delegate’ in het Vlaamsch dezen
toast zou houden, en er daarna in het Engels h over de Vlaamschen strijd zelve enkele
woorden zou bijvoegen. Wat ik dan ook heb gedaan.
Wat ik juist heb gezegd weet ik niet meer, maar wat ik me nog goed herinner is
dat wanneer ik verklaarde dat ‘de taal de ziel zelve was der natie’, al die
Gaëlsch-trouwe Ierlanders luide hun instemming betuigden; en mijn tafelgenoot
links, die zelf geen republikein was of geen Sinn Feiner, vond dat ik hun naar het
hart had gesproken ‘as a Flemish Sinn Feiner’!
Zoo maakte ik de openingszitting van het ‘Dail Eireann’ te Dublin mede nu tien
jaren geleden. En al liet de ‘Morning Post’ zich toen uit Washington seinen, dat door
de Ieren aldaar ‘the birth of the Irish Republic (was) taken as a huge joke’, ‘dat de
geboorte van de Iersche Republiek daar als eene grap van groote afmeting werd
beschouwd’, schreef toch met meer nuchtere waarheidszin de Londensche ‘Daily
News’: ‘It is very easy to laugh at the Sinn Fein Parliament, but it is not so certain
that it is wise. We have travelled a long way since Smith O'Brien dramatic disclaimer
of any allegiance to the British Parliament in 1848. No one who is not determined
to deny patent facts can refuse to acknowledge that behind the Declaration of
Independence at Dublin
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yesterday fiercely in earnest is the solid mass of almost all Irish opinion outside
Ulster’. - ‘Het is heel gemakkelijk met het Sinn Fein Parlement den draak te steken,
maar het is niet zoo zeker dat het verstandig is. We hebben een heel eind weegs
afgelegd sinds Smith O'Brien's pathetische loochening van gelijk welke
onderhoorigheid aan het Britsche Parlement in 1848. Niemand die niet vast besloten
is de klaarblijkende feiten te loochenen, kan weigeren te erkennen dat achter de
onafhankelijkheidsverklaring van gisteren in Dublin, in schrikkelijken ernst, de
soliede massa staat van bijna gansch de Iersche opinie buiten Ulster.’
En 's anderendaags ontwaakte Dublin weer stil in zijn morgenmist en rolde de
Liffey hare breede wateren langs Gerechtshof en Tolhuis naar de zee. Het gewone
leven ging zijn gang. In een vitrien in de Westmoreland street stond een foto van de
groep der parlementsleden die de Dail hadden bijgewoond, en de bladen gaven
verslagen van de ‘historische zitting’. En de volunteers, die gisteren de ordedienst
hadden waargenomen zij gingen weer naar hun werk en hun vermaak, naar kantoor
en kinema, en werden zooals voorheen bespied en bespeurd door de ontelbare geheime
agenten......
Ierland organiseerde zich tot den eindstrijd.
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Verzen.
door Aug. Van Boeckxsel.
I.
Laat, vrouwe, laat nu dood het licht:
alleen het haard-vuur laaie;
ik geer, dit uur, geen ander zicht
dan 't oude vuur, het fraaie,
het vuur dat op de muren dicht
- zoo 't leven in ons harte doet 't epos van duisternis en licht:
de strijd van 't kwaad en 't goed.

II.
Hoe menig dag is niet verloopen
zonder één troost ons troosten kwam;
hoe menig avond kwam geslopen
die aan ons hart de hoop ontnam...
en dan, het nachtlijk sterren-wenken
als licht-signalen op de zee;
't ontvoert geheel het menschlijk denken
op 't rad van zijn mysterie meë.

III.
Laat mij bewaren mogen
de gave van het lied;
ik heb den knie gebogen
en vraag om anders niet.
Mijn God, laat mij begrijpen:
laat mij als 't koren zijn
dat, reuzelend, mag rijpen
om, laatst, Uw brood te zijn.
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De Vlaamse Jongeren.
Kantteekeningen bij ‘De doedelzak’(1)
door André Demedts.
Toen het expressionisme Vlaanderen overwon - bijna tien jaren zijn sinds verlopen
- was het ogenblik zeer gunstig om aan de algehele vernieuwing die het
gemeenschapsleven scheen te zullen ondergaan, ook mede te werken door een nieuwe
kunst. Het scheen inderdaad of uit de donkere vierjarige beproeving de mensheid
eindelik gelouterd op zou staan, alsof dan toch over dit oude avendland een jong
geslacht zou aantreden om weer de tocht te gaan (o de telkens herbegonnene, telkens
vergeefse), naar het paradijs - dat wij allen dromers zo graag op de aarde verzinnen
nog. Want de wreedheid van dit lange mensen-moorden (waarom?) had toch bewezen
dat de kultuur die naar die instorting leidde niet de goede kon zijn, niet de goede
mocht zijn ook. En allen die jong waren in die dagen begrepen dat zij breken moesten
met al het oude en onverpoosd te graven beginnen om het leven te richten naar de
nieuwe bedding. Als het nieuwe er maar was., als de stroom maar verlegd kon worden,
bleek alles bereikt. En helaas tans nog maar tien jaren nadien zien we niet meer in
welke zee het water storten zal, zien we niet meer de uitkomst en het doel waarheen
zo hartstochtelik werd gestreefd. Of was er eigenlik dan toch geen doel en alleen een
richting, was er alleen maar een betrachten van het nieuwe uit reactie omdat het oude
(het slechte eruit!) Europa tot de ondergang had gebracht? En voor de kunst: wist
men goed, waren alle vernieuwers er over eens waarom het ethiese beginsel weer
vóór het aestetiese ging, waarom leven meer waard was dan schoonheid, waarom de
mens weer uitgroeien moest tot een kosmos en terzelfdertijd slinken tot een kleine
regendroppel in de grote mensheid: zee?...
Misschien hebben vele dier jonge kunstenaars ook vergeten dat de kunst maar een
onderdeel is, een klein stukje van het grote mekaniek dat gemeenschapsleven heet,
en dat de kunst niet het leven vernieuwt.,

(1) ‘De Doedelzak’ Jaarboek der Vlaamsche Jongeren Uitgave ‘De Goudkever’ Gent
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maar wel een veranderde en verjongde maatschappij ook een eigen kultuur en
schoonheid doet ontluiken - en niet omgekeerd. Misschien hebben veel jonge
kunstenaars gehoopt dat hun schoonheid het leven langzaam doordringen zou en
schoner maken. Maar het is niet gebeurd. Zeg niet de tijd is nog te kort. Daar ligt het
niet. Maar het beginsel was verkeerd: de kunst wijzigt niet het leven, doch het
tegenpovergestelde is waar. Kunst kan alleen een kleine faktor zijn naast veel andere
van sosiale en politieke aard zelfs, die door dezelfde wijsgerige gedachte worden
bezield - en samen de ganse maatschappij omvormen tot haar nieuwe leven. Maar
een neiuw leven, een geformuleerde uitkomst der vernieuwing heeft men zich voor
tien jaar nooit gesteld. Men streed voor leuzen: voor broederlikheid, voor vrede, voor
een bleek en vaag humanisme, dat tans reeds voos en leugenachtig lijkt. En dat kan
alleen bewijzen dat ook die kunst weer van het leven is vervreemd, dat ze buiten het
leven is gegroeid - en kunstmatig werd - niet meer kan wezen de bloem die groeit
uit de boom, een deel van de boom zelf is onafscheidbaar.
Er was een vernieuwing en het ogenblik was gunstig. Aanvankelik scheen het ook
dat de vernieuwing zich op alle gebied voltrok. En ik geloof dat zij zich nog voortzet
maar langzaam, pijnlik en met al de angst en onrust van het baren, dat de vernieuwing
is vooral een trage omkering der gedachten, ten laatste dan nog pionierswerk van
veel jaren, eeuwen misschien, daar waar de oude kultuur niet plots en moorddadig
wordt gebroken, zoals alleen gebeurde in een paar europese staten: Rusland en Italië.
En daar alleen ook voorzie ik een nieuwe kunst te zien rijpen die logies uit het
veranderde leven ontbloeit. Maar bij ons (zowat overal in West-Europa) evolueerde
de kunst buiten het leven. Het ging te ras en te wijd. De beweging groeide, breidde
zich uit, won de ganse breedte, maar dan eerst moest er worden toegegeven dat er
geen diepgang was. Men verandert etiketten, spreekt van konstruktivisme en
surrealisme: we zijn weer volop in de literatuur, in het dilletantiese spel met woorden,
zonder de diepere zin, zonder band met het leven, zonder waarde voor het leven ook.
In dit deel van Europa dat langzaam evolueert (waarheen? maar de gisting is er
zeker) moest ook de kunst langzaam zichzelf louterend zijn gegroeid tot de nieuwe
klassiek. Maar de ouderen die gevormd waren toen de oorlog uitbrak, die de waarden
bezaten die hun leven vullen en richten moesten sloten zich op enkele uitzonderingen
na in een hooghartige eenzaamheid op, pantserden zich met vooroordeel en bleven
de zangers van een voorbije tijd en een verleden dat nimmer weerkeren zal,. En
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anderzijds de jeugd met al de forse drift en de donkere hartstochtelikheid van het
bloed verwerpt al het oude (ook wat er goed in was) wil van geen compromissen
horen, wil leven, niets dan leven meer - maar geraakt in haar vaart vèr het leven
vooruit, wankelt, aarzelt, sluit ten laatste een compromis met de eigen princiepen en
schikt woorden tot een mooi typografies geheel - of anderen vergeten dat letterkunde
en wijsbegeerte twee verschillende zaken zijn met eigen gebied (alhoewel nauw aan
mekaar verbonden) en schrijven romans alleen om een philosofies, systeem in te
kleden, vergeten dat een boek niet schoon is om het waar gedacht, maar wel schoon
wordt door het evenwicht van een schoon leven dat zich in waarheid veropenbaart.
Naarmate dat schone leven (geïntensifieerde leven) meer op de éne waarheid gaat
steunen wordt het schoner en bestaat de mogelikheid van een schoner weergave.
Betrekkelik echter want zoals de waarheid niet meer waar meer worden kan is
misschien de meest volmaakte inting van een waar en schoon beleden leven reeds
gegeven.
Voorlopers van het expressionisme, verre profeten van de nieuwe tijd zijn Walt
Whitman, Dostojewsky en Tagore geweest. En onmiddelik voor onze Vlaamse
vers-libristen hadden de duitse menschheitsdämmerung-dichters het signaal gegeven,
dat Paul Van Ostayen over Vlaanderen zond. Kwamen na hem Moens, Gysen en
veel anderen. Karel Van den Oever loopt uit de oude garde over naar het jonge kamp.
Zij vereenigen zich rond ‘Ruimte’. Het beginsel dat het leven de kunst primeert, de
zucht naar vernieuwing, vlaams-nationalistiese tendenzen houden hen aanvankelik
samen. Maar ‘Ruimte’ verdwijnt. De katolieke jongeren zoeken in ‘Ter Waarheid’
en ‘Pogen’ te hergroeperen: ook maar vergeefs. Van Ostayen en zijn kameraden
houden ‘Vlaamsche Arbeid’ stichten laatst ‘Avontuur’. En ondertussen hebben de
ouderen onverpoosd voortgearbeid in deze ‘Warande’ (die steeds het beste der
jongsten patroneerde) - terwijl een kleine groep met Minne aan het hoofd het
‘Fonteintje’ hadden als orgaan.
Resultaat na tien jaren?... Het is nog vroeg om te schiften. Maar enkele boeken
blijven toch. Gedichten van Moens, Gijsen, Mussche en Minne. Gedichten van Van
de Voorde, somber en zwaar (de zo dikwels door de expressionisten ten onrechte
verguisde), misschien van Van Ostayen ook. En als proza Moens' ‘Celbrieven’ en
een paar diep-indringende essays van Gysen en Van de vVoorde. Het is in zo korte
tijd betrekkelik veel. Vooral daar heel deze produktie bijna, uit de vijf eerste jaren
komt. Want de laatste tijd is niet vruchtbaar geweest. Veel namen
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uit de aanvang zijn verdwenen. Een paar groten zijn voor altijd heengegaan. De
andere expressionisten geven veel min dan vroeger - keren terug naar meer
gebondenheid en sterker concentreren. Zij hadden in hun rasse vooruitschrijden het
contact met het leven verloren. Ofwel zoals Van Ostayen en Brunclair zijn ze
doorgegaan totdat ze het tegenovergestelde van hun vroegere houding bereikten en
verklaarden dat de kunst er om haar zelfs wille is. Alleen Van de Voorde en Mussche
die beiden nog meest produceren zijn logies geëvolueerd en staan tans dichtst bij de
allerjongsten. Deze hebben invloeden van links en rechts ondergaan, hebben geen
nieuwisme meer gevonden en ten laatste begrepen dat zij naar de diepte te graven
hebben. Het ogenblik is niet zo gunstig meer voor hen dan voor de jongeren van tien
jaar her. Dan was al het jonge welkom om zijn nieuw en gewaagd zijn alleen, maar
tans gaat meer de eis naar waarde en degelikheid. En ten andere, het is hun geluk en
ongeluk tevens niet hùn tijdschrift te bezitten dat allen groeperen zou rond dezelfde
vlag. Dit ware misschien onmogelik ook, want meer verdeeld dan deze allerjongste
is zelden een kunstenaars generatie geweest. Zij zoeken naar het doel naar de uitkomst
die de expressionisten niet zagen zij begrijpen dat de kunst ten laatste zoals ik reeds
zei maar een faktor is in het kultuurleven en dat de ganse maatschappij moet
veranderen om hun kunst te kunnen veranderd en jong zijn, zoals hun droom is en
hun sterk begeren.
Wat het nastreven van eenzelfde schoonheidsideaal kon samenbrengen, heeft het
verschil van levensopvatting verdeelt. Een bewijs van deze verdeeldheid brengt
‘Doedelzak’. Tegenover het leven, tegenover de eeuwigheid elk met zijn eigen geloof
en liefde staande - hebben deze jonge schrijvers niet getracht de afgrond die hen
scheidde met een aestetiese brug te overschrijden. En dit getuigt voor de diepe ernst
die hen bezielt, ernst die gaat naar de donkere kern en de oplossing van het menselik
bestaan. Dat deze verdeeldheid hun zwakheid is als geslacht, als groep blijft onbetwist
- maar geeft een schone hoop voor de waarachtigheid van de kunst die ze eenmaal
te schenken dromen.
Meestal de vlaamse jongeren uit ‘De Doedelzak’ zijn nog onbekenden. Enkelen
lieten een verzebundel of een prozastuk verschijnen dat onopgemerkt bleef. Ook zijn
o.a. Henskens, Melis en Leroy die toch belangrijker zijn dan een paar medewerkers
aan het dagboek niet van de partij. Ik onderschat echter de moeilikheid niet die deze
uitgave heeft gekost en ik geloof niet dat het de betrachting der samenstellers is
geweest een beeld te geven van de jongste vlaamse letterkunde, maar
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wel een soort getuigenis wankel en aarzelend zeker, van hun streven en verlangen.
Meer dan een getuigenis is dit boek ook niet. Er is wel een zekere spanning in het
proza van Ide, van Mau Marssen eveneens maar dat het een bereiken zou zijn is zeker
onwaar. Er is een vers van De Doncker dat simpel en ontroerend begint: ‘Laat het
weer wezen als het eenmaal was’. Er zijn gedichten van Buckincx (over het algemeen
de beste, de ‘ballade der verloren dichters’ alleszins uitgezonderd) van Ruys en van
Van den Aker die merkwaardig blijven, soms is er een schone flits door het
woordenspel van Mathieu Rutten in ‘Sello’ en ‘Konkluzie zonder zonder meer’ als
dit: ×
‘Ik hou
niets over
in mijn duistere hand
ik hou
niets over
dan mijn duistere hand...’

maar de schoonheid voldragen en rijp van sterk-innerlik leven, het gedicht dat af is,
dat valt als een vrucht van de boom als een gulp bloed stroomt uit het hart, vind ik
niet. En wat ik spijtig telkens weer ontdek is een gemis aan inspanning en ernst.
Ik weet dat ik hard ben voor deze mijne kameraden. Maar ik kan niet tevreden
zijn met het goede inzicht, ik zie tans alleen het resultaat en dat is onvoldoende. Bijna
voor allen geldt armoede aan gloed een zwakheid van bouw. (Het gedicht groeit
organies uit zichzelf, onverbiddelik van het eerste tot het laatste woord).
Ik weet wreed te zijn voor het leven (een geheel van verdriet en smart van verveling
èn dromen en vreugde misschien) die deze verzen te schrijven dwong, maar ik wil
rechtvaardig zijn tegenover de dichter die niet heeft bereikt. Het is beter van de
jongeren veel te eisen. En deze ‘Doedelzak’ klinkt vals. Moens, Van Ostayen, Van
de Woestijne ook gaven de toon aan voor menig lied. Epigonendom doet dikwels
jonge krachten stranden, die al te gemakkelik vegeteren op een eenmaal overgenomen
procédé.
***
En toch niettegenstaande dit alles heb ik een grote moed voor de toekomst. Omdat
een sterke mogelikheid uit veel werk van deze bundel tot mij spreekt, en er soms,
toch een diepere toon in klinkt als de aarze-
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lende aanhef van een vogellied vroeg in de lente. En persoonlik geloof ik dat
evoluerend met het ganse leven, de kunst ook gaat naar een jonge sterke bloei.
Persoonlik droom ik nog altijd van een tijd van kristen-kommunisme - (het
kommunisme der Evangelieën) die tans langzaam wordt voorbereid. In harde kommer
en tranen zeker, maar er zijn tekens die als witte vogelen wieken over de donkere
aarde. En ook aan de kunstenaar zal het zijn gegeven, zijn leven inschakelend in het
grote gebeuren, weer een profeet te zijn als de richters van Israël eenmaal - te worden
de zanger van zijn volk in daad en in lied. Maar zij die aan de aanvang dezer tijden
streven, slaan hun jeugd wel stuk tegen het starre verzet van een ijzeren maatschappij,
die de liefde van Kristus niet meer aanvaarden wil.
De jongeren door al hun verwarring en spelerij heen zijn weergekeerd naar het
uitgangspunt vanwaar de ewpressionisten eenmaal vertrokken. Zij zijn weergekeerd
en hun wankel pogen draagt al de sporen van onzekerheid nog van aarzelen en tasten,
van veel misrekenen ook. Maar zij eisen een doel een oplossing aan het leven - een
waarom der kunst en een waartoe. Hun hart buigt wederom over de donkerste afgrond,
hun ogen staren naar het enige dat belangrijk is: bestaat God of niet? Dat ze niet
hetzelfde kunnen geloven draagt de grootste schuld aan hunne verdeeldheid - die
geen litteraire mode meer overbruggen kan.
De jongeren hebben weergevonden de simpele waarheid dat het leven er om
zichzelf niet is, en dat alle faktoren dit leven moeten helpen bereiken zijn laatste
kern: voor ons katolieken: God. Dan wordt de kunst ook maar één enkel wieltje in
het grote raderwerk, waar ze haar taak te volbrengen heeft, waar ze dienstbaar blijft
aan het geheel. De kunst wordt er niet kleiner door, maar edeler. Een afgod verlaagt
de mensen die hem aanbidden. Maar al wat onze ziel nader brengt tot de rust en het
geluk van het Vaderhart is waardig en schoon om dit doel. Wat op de aarde alleen
om zichzelf wil zijn, blijft voor ons een leugen altijd en een vloek tegen de zekerheid
dat aan de overkant de uitkomst ligt van dit voorspel op de wereld.
Ik geloof aan de mogelikheid van een vernieuwde kunst (laat het mij telkens weer
herhalen). Ook deze jongeren zullen er aan meewerken. Omdat zij begrijpen dat een
vernieuwde gemeenschap van zelf die bloem doen bloeien zal en beweren alleen de
dienaars te zijn van hun volk, dat ze helpen willen op elke wijze opdat de vernieuwing
zich in gans het leven voltrekken zou. Pragmatisme deze kunstopvatting ten laatste.
Maar van
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een nut dat in geen cijfers kan berekend worden. De schoonheid moet ook dienen
om het eeuwige in ons weer bij de Eeuwige te brengen. Er is maar één God, en het
verhaal van ons zwerven en onze onrust, de kreet van ons bloed en onze vertwijfeling,
het lied onzer blijdschap en het stille schreien om ons geluk, om onze liefde en smart
is maar één roepen naar Hem - een schoon gebed om de schoonheid die ons voor
alle eeuwigheid bedwelmen zal.
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K. Van Lerberghe.
De oude Toren.
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Kronijken
I.
Kunstkroniek.
K. Van Lerberghe - Zaal Oor. Moderne Kunst - Feestzaal Meir.
door J. Hallez.
K. Van Lerberghe
We mochten reeds herhaaldelijk wijzen op de fijn-subtiele stemming die boven de
doeken van K. Van Lerberghe hangt; ze zijn teeder als een sonnet; dat doelt niet op
weekelijkheid en preciositeit; integendeel staat alles klaar afgelijnd en scherp in
kleur; maar in deze broze poezie wordt alles precies afgewogen, en een enkel woord
dat wat brutaal klinkt, kan heel de bekoring breken. De tableaux blijven uit niets of
bijna niets samengeflanst; het blakke veld van 't Veurneland, het bloote, strekt tot in
't eindelooze zijn verlatenheid onder den hoog-koepelenden hemel waar wolken als
schuiten in ronddrijven; twee drie boomen, een huizeken verzonken in de delling
van het land, een toreken dat den vinger opsteekt, een massale toren die blokt tegen
de lucht en waartegen huizekens aanleunen als kuikens onder de klokhen, en
daarboven steeds maar dóór wolken die hun gangen gaan in onbedwongen
heerschappij: de mensch voelt zich in zijn schamelheid verloren in de oneindige
natuur.
Deze tentoonstelling scheen nochtans te wijzen op eene zwenking naar meer
realiteit, naar eene opvatting die de doeken wat meer om het lijf doet hebben; ze zijn
niet gestoffeerd; en hoewel de toon er steeds eene blijft van rust, klinkt hij niet zoo
eenzaam, zoo verlaten, zoo uitgepuurd; bijkomstigheden worden niet meer zoo streng
geweerd omdat ze de stemming kunnen vertroubelen; het onderwerp wordt voller,
en soms gaat de schilder op zoek naar schilderachtige hoekjes; het is waar dat zulks
geschiedt in het paradijs der schilders, Vlassenbroeck, het schoonste hoekjen van de
Schelde.

Moderne kunst.
Een kring van eenige schilders en beeldhouwers, zoo ge wilt een nieuwe Aze ick
kan, gesticht over een tweetal jaren en die nu, voor 't eerst,
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in groep, optreedt; het woord moderne is niet genomen in gewonen zin - pegoratieven
of landatieven, naar verkiezing; moet enkel vertaald: kunst van levende meesters;
revolutionnair blijkt ze niets, zelfs eerder mak (in vergelijking met anderen); de lijnen
werden wel bovengehaald en bloot uitgestald, de draden van het weefsel komen aan
de oppervlakte; maar voor 't overige ligt er een schoone verbindingslijn tusschen
deze kunstenaars en hun voorgangers van vóór den oorlog.
Oscar Verpoorten bezette de eerezaal; en ieder voelde dat het moest, Verpoorten
exponeerde eerst, als ik mij niet bedrieg, in een onooglijk zaaltje van de Keizerstraat,
en reeds toen braken de eigenschappen door koloriet, opvatting, compositie, die
stillekens zouden bloeien en rijpen; hoe meer werk men ziet van hem, hoe meer men
gaat houden van zijn bloeiend realisme, bezonken, gezond, blijdschap-brengend, en
dat getuigt van eene verbluffende vruchtbaarheid. Hij kwam niet in den ban van
groote meesters, maar ging zijn eigen gang, en stoorde zich niet aan mode en
grilligheden. Eene schoone gezonde kunst met breed openslaand, rythmisch deinend
landschap, dat lacht en glimt van de vettigheid der aarde, en waardoor een rivier
sliert in sierlijk-breede bochten; en men verloochene nooit eene kunst die het vette
der aarde voor ons oproept, als deze ten minste psychisch voldragen is. En die is er
wel in de doeken van Verpoorten: men voelt hoe blijdschap en rustige jubel hun
breede zangen uitslaan in het hart van den kunstenaar. Daar is in Verpoorten geen
ons verbeten spijt, dus geen uitgehijgde hunkering naar effekt; eene paaschstemming;
't is een zonnekind; 't zoekt niet, het bezit.
Verpoorten heeft een warm palet; groen bruin, met doorbrekend licht dat openkletst
op een bochtige rivier met de sappigheid en de malschheid van melkroom. Deze
kerel is steeds in eenzelfde stemming van geluk; waar hij de Keizerlei schildert bij
donkeren regen-nacht, met glimmende auto's en schreeuwerige lichtreclames, krijgt
men lust in dien regen rond te wandelen om wille van de malsche regendroppels;
want alles trilt bij hem van poezie en vreugde. Kalmte, rust en stil geluk spreken ook
uit de portretten; weer had men hier een pic-nic stuk, en thema reeds meermalen
behandeld, maar dat hier kwam tot den - voorloopig - schoonsten vorm; in een aureool
van licht rees de vrouw met het kind op in monumentale grootschheid; bij belichting
der zaal schoot zij op als een beeld. En buiten dien moeten wij vermelden de
familiegroep rond de tafel, het portret van het meisje, en bijzonder het portret van
Lode Van Vaernewijck, breed van opzet en kernig voorgedragen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

*5

K. Van Lerberghe
Vlassenbroeck
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Lode Van Vaernewijck, die vroeger links en rechts exponeerde, pakte uit met een
volle zaal, en toonde de volle maat van zijn kunnen: een luminisme tot de uiterste
mogelijkheid opgedreven; ragfijne poema's in wit, in grijs, in blauw, in geel, in groen,
in rood; klonke het niet kleineerend, men sprake wel van gekleurde chromo's.
Landschap of boot liggen verloren als een spookje. Bijzonder in Scheldezichten hangt
de fijne mist als een sluier, en omdoezelt alles met onvastheid, onzekerheid,
geheimnis. Hier is een dichterlijke ziel aan 't woord, evenals in de doeken van Fr.
Hens; van inwerking kan er nochtans slecht spraak zijn, want als ik het goed voor
heb is V. Vaernewijck een auto-didakt.
En dit luminisme wordt geexaspereerd met de jaren; het wordt wel een proef
hoe-ver, tot welke spits men het systeem wel drijven kan. Deze schilder planeert
ergens in de wolken, want van uit welke hoogte hij neerkijkt op dezen wereld is
moeilijk te bepalen; het wordt eene schildering van lucht en wolken en water; de
aarde dient meer tot voetschabel.
Hij komt waarlijk op het randjen af van wat mogelijk is; de doeken hebben bijna
niets om 't lijf; 't zijn loutere feeriën, van zon en hemel, gezien door de verspringende
kleurglazen van een lichtbak. Vroeg of laat moet dat jachten naar het ideaal, naar het
pure licht bezinken; laat ons intusschentijd genieten, inzonderheid van het schitterende
tableau waar de zon in gouden heerlijkheid eene bres schiet door de wolken, gulden
franjen borduurt, en een triomfweg op het water baant voor een boot die komt
aanglijden als een glorieuze zwaan.
Paul Joostens. - Verleden jaar, in de zaal Oor, trad deze schilder uit het donkere
tumult der tegenstrijdige strekkingen en experimenten, eene richting in die wel in de
lijn lag zijner ontwikkeling, maar dan toch verrastte. 't Was bijna de geschiedenis
van iemand die opgesloten zit in een vreemde zaal zonder uitweg, lutst aan de klinken,
duwt en deukt, en dan ineens op den knop duwt die een muurpaneel doet omdraaien,
en toegang geeft tot eene zaal vol bekende maar vergetene dingen, zoo stond Joostens
ineens, zonder het te vermoeden, in volle middeleeuwen, en de kunstenaar is nog
maar steeds aan 't inventorieeren van de oude familiestukken; ze komen hem al beter
en beter bekend voor en oude familierots vlamt op in hem.
Het is soms verbazend hoe de doeken van dezen schilder gaan gelijken op doeken
van G. David, van Memling, voor wat betreft compositie, koloriet, luchthartig
omspringen met wetten van perspectief (die Joostens te andere al lang uit den booze
schatte), stemming, trant (de
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plooikens der kleederen weven een labyrinth van wegeltjes en laten aan het gelaat
de volle welsprekendheid zijner taal).
Vermelden wij onder de nieuwere doeken: Fides Flandriae, waarin O.L. Vrouw
een vaste burcht verstrekt op schuimende wolkskens, en St. Michiel waakt en
beschermt, en het drieluik: verheerlijking van het kruis. Het duidt zeker op een
monumentaler opzet en een koener aandurven van grootscher onderwerpen. De taal
is ook kloeker; de pagekopkens met overlast van neerhangend haar en wat gewilde
onschuld-in-onwetendheid, de teere serre-schepseltjes groeien tot kloeker-gebouwde
figuren, met zuiver-ovaal gelaat, wijde amandeloogen en met het gebombeerde
voorhoofd der Brugsche school. Ook voor het koloriet is er een zwenking: waar
Joostens te voren uitpakte met rijken vollen rooden of bruinen toon (in geestelijke
bruiloft en in eenige andere doeken werd het edel-grijs), dwingt hij nu, in vele doeken
toch, het palet tot minder pralerigheid, tot soberheid, zelfs soms tot strenge koelheid
van lavis-kleuren.
Dat V. d. Straeten een meester is zal ieder graag erkennen, maar velen zullen ook
betreuren dat hij zijn groot talent vergooit. Ik wil niet oordeelen over de inzichten
van den kunstenaar, dat moet eenieder met zijn eigen uitvechten; 't kan gebeuren dat
de schilder en etser zelf gruwelt voor de verdierlijking van 't wereldje waarin hij zoo
gaarne binnenleidt, dat hij door 't uitbeelden van de brute werkelijkheid wil afhouden
van die moerassen waar de mensch en ziel en kracht verzuipt; maar pervers is zijn
werk wél. De theorie van l'art pour l'art heeft nu toch al te lang uitgediend, dan dat
we ons zouden laten ringelooren door hooge woorden.
Ernest Albert ziet de natuur in haar dreigende sombere norschheid; hij bezit iets
van Permeke's dramatiek waar hij een stormachtige Schelde schildert; grauw weegt
de lucht op 't grauwe water, de baren wittekoppen dreigend, en zwoegend laveeren
de booten door 't grauwe 't ruige sop.
Er leven waarlijk jonge krachten in deze nieuwe groepeering, die zich mocht
verheugen in belangstelling van wege het publiek.
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Dolores Viesèr
Schrijfster van Das Singerlein
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II.
Duitsche Letteren.
Dolores Viesèr: Das singerlein.(1)
door Gottfried Hasenkamp.
Een jonge schrijfster die met haar eerste boek voor het publiek treedt... Wat heeft
dat bizonders te beduiden! We hebben jaarlijks een regiment nieuwe schijvers en
schrijfsters waarvan de meeste, te oordeelen naar zekere kritiek verdienen in levenden
lijve naast Shakespeare, Dante en Homeros te worden bijgezet in het letterkundig
Pantheon. En wat brengt dit werk in den grond meestal? Al te zichtbare onkunde en
onverstand en onmacht naast een beetje handigheid en begaafdheid. Daar spreekt
doorgaans geen adel uit; het draagt geen weerglans van onaardsche schoonheid. Het
geeft in het menschenhart geen weergalm van de muziek uit hoogere regionen.
Daarom brengt het eerste boek van Dolores Viesèr zulk een verheugenis in onze
literatuur. Want in dezen jongen roman ligt het goud te glanzen van een waarachtig
dichter- en schrijverschap. Het is de eerste gave van een nauwelijks twee en
twintigjarige uit het geslacht van Handel-Mazetti; meer nog van Paula Grogger. Een
gezonde levenskrachtige twijg aan den stam onzer katholiek-barokke traditie. Het
lijdt geen twijfel: dit boek zal opgang maken. Het wordt niet de verbluffing van een
sensatienummer, maar de blijde verraste bewondering voor de onverwachte, frischheid
eener oude, halfvergeten, maar immer onuitputbare bron
Als ondertitel draagt het boek: Liefdesgeschiedenis van een jonge ziel. Een
liefdesgeschiedenis in de aardsche beteekenis van dit woord is het niet geworden.
Van aardsche liefde is niet veel spraak in dit boek en waar ervover gesproken wordt
is het niet bijzonder nieuw noch konkreet. ‘Das Singerlein’ is het levensverhaal,
hoofdzakelijk het verhaal van de hemelsche liefde ontloken in het hart van een
nauwelijks tot het leven ontwaakten maar door zijn omzwervingen, zijn ellende en
leed vroeg tot rijpheid gekomen dertienjarigen jongen. De schrijfster vertelt van het
ontluiken, den groei en den strijd dezer van genade overstroomde,

(1) Verslag Kôsel en Pustet, Mûnchen 247 Seiten, in Leinen Mk 8.50.
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snel naar hare vervulling gevoerde liefde van het zangertje Hansl, dat in een
Franciskanerklooster opgenomen en opgevoed werd, maar dat door het inwendig
vuur als een kaars voor het altaar werd verteerd. En Dolores Viesèr verhaalt dit alles
met grooten eenvoud en liefde, met een zuivere innigheid en een bekoorlijke
vroomheid. Daar is niets gekunsteld of geforceerd in dit verhaal. Hansl is een echte
jongen, levenslustig en evenwichtig; maar door den gloed der Godsliefde wordt hij
gedreven tot het heldhaftig offer van zijn leven en rijkste verwachtingen hierbeneden.
Door deze natuurlijkheid en frischheid en innigheid is dit boek een verblijdendende
verkwikking geworden in onze hedendaagsch literatuur. Het heeft eens te meer deze
oude waarheid bevestigd dat de genade de natuur vervolledigt, die slechts door haar
tot de volle ontvouwing van haar wezen komt. Hoe prachtig en echt is bv. die
jongensvriendschap tusschen Hansl en Georg geschilderd.
Boven den stam der handeling bloeit het rijke loofwerk. Daar waait door heel het
boek een adem van zuivere volksheid. Hoeveel sterke traditie moet er nog leven in
den bodem die het werk van Paula Grogger en van Dolores Viesèr vermocht voort
te brengen! Niet al het loofwerk is van evenwaardige schoonheid. De schildering
van Maestro Veracin bijvoorbeeld, en van Hansl's moeder, die van haar man is
weggeloopen en nu gevangen zit in zonde en weelde, ook de ontwakende liefde van
Hansl voor de adelijke juffrouw is eigenlijk romantiek. Hier heeft het de schrijfster
aan kracht tot konkrete beelding ontbroken. Het boek is trouwens te uitvoerig opgezet;
tenzij men den dit beschouwen wil als de zalige overvloed van een eerste artistieke
bloeseming.
Maar het is, ondanks deze tekortkomingen een rein en rijk boek; en een volksboek
bovendien. Het is een kerstgeschenk, zooals de duitsche katholieke letteren er niet
ieder jaar een bieden.
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Boekbespreking.
Isidoor Van Beugem: Uit Vlaanderens Kunsthalle. - Uitgave Joris Lannoo,
Thielt.
Vlaanderen is hier hoofdzakelijk te verstaan als het Oost-Vlaamsche Vlaanderen,
met Gent als centrum. Al kunsternaars die werken langs de Leie en langs de Schelde
onder de grimmige oogen van den man van het Gentsche Belfort: Verbank - Van
Belle - Leonard en Evarist De Buck - A. Claeys - O. Sinia - J. De Coster - P. Lippens
- Mm. Ingels Pauwaert - G.V. d. Meersche - A. Blomme - R. Caluwaert - H. Maes
- G. Gevaert. Alleen E. Gellynck was een geboren en getogen West-Vlaming.
De studies van I. Van Beugem zijn hoofdzakelijk vulgariseerend geschreven, in
de gunstige beteekenis van het woord. In de eerste plaats inwijden en verklaren; in
de tweede slechts een bescheiden helpende en steunende kritiek. We zouden alleen
willen waarschuwen voor een bijwijlen te lyrische gestemdheid en een onjuist gebruik
van zekere zinrijke woorden. Aldus acht ik het verkeerd gezien en gezegd, waar Van
Beugem de geraffineerde droomerigheid van Van Belle als een mystiek bezielde
arbeid beschouwd.
Dr. L.D.S.

Het Ebangelie volgens Mattheus door Mgr. J. Beelen vertaald; door A.
Van der Heeren ban aanteekeningen voorzien.
Het Evangelie volgens Markus,
id. id. id. Het boek Jeremias, door A. Roelants S.J. Pr. 37 fr.
Het boek Genesis, aangeteekend door Prof. G. Ryckmans, Uitg. firma
Beyaert, Brugge.
Het merkwaardig werk van Prof. Beelen en zijn medewerkers wordt thans door Prof.
Camerlynck e.a. ‘verjongd’, gezuiverd van onnederlandsche of te westvlaamsch
gekleurde woorden en wendingen en de aanteekeningen werden herzien en aangevuld
naar de moderne bijbelwetenschap. Een werk van hooge verdienste dat ieder
ontwikkeld Vlaming zou dienen te bezitten en te lezen.
M.v.B.

Pallieter-almanak. - Gekleurde teekeningen ban Felix Timmermans. Uitg. De Sikkel Antwerpen 40 fr.
Dat is 't wonder van Timmermans' teekeningen: het is altijd 't zelfde en doet toch
altijd plezier.
V.
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Agnès de la Gorce: Robert Hugh Benson pêrtre et romancier. 1871-1914.
Avec un portrait. - Librairie Plon, Paris, 12 fr.
Waarlijk een uiststekend boek, geschreven met oprecht begrijpen van R.H. Benson
en van zijn werk. Schrijfster toovert die aantrekkelijke figuur voor ons op, met hare
duizend schakeeringen, en voor al met die vurige liefde tot God, die heel het leven,
heel het wezen van Benson doordeesemde. We volgen hem gedurende zijne
kinderjaren tusschen een strengen vader en eene toegevende moeder, en zijn leerjaren
te Eton en Cambridge, waar hij maar weinig leergierigheid aan den dag legde. Plots,
na den dood van eene zijner zusters, voelt hij zich geroepen tot een leven gewijd aan
God, een leven van hoogere geestelijkheid, van strengere tucht, en meer eenheid;
totdat eindelijk zijn trachten naar een meer universeelen godsdienst hem naar het
catholicisme brengt. En dan komen die zoo korte, maar ook zoo vruchtbare jaren
van zijn katholiek priesterschap, waarin hij al zijne boeken schreef, onvermoeibaar
als prediker optrad zoowel in Amerika als in Engeland, en eene enorme briefwisseling
als geestelijke leider onderhield. Dit alles geeft ons dit boek levendig terug.
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Misschien is schrijfster niet heelemaal rechtvaardig tegenover den romanschrijver;
ze ziet in hem te veel den tendens-schrijver, niet genoeg den kunstenaar. Toch is hij,
die ‘None other Gods’ schreef niet alleen een apostel, maar tevens een groote
kunstenaar. Maar deze kleine kritiek neemt niets weg van de waarde van dit mooi
boek.
L.D.

M. Tarny: Ce que j'ai vu a Konnersreuth: Thérèse Neumann stigmatisèe.
- Aubanel Frères, Avignon.
Een vlugschrift van een veertigtal bladzijden, met een korte levensbeschrijving van
Thérèse Neumann, en het relaas der gebeurtenissen sedert het verschijnen der
stigmaten. Aan de Kerk alleen komt het toe over den bovennatuurlijken oorsprong
van die feiten te oordeelen, doch schrijver noopt ons aan, in afwachting, de hooge
lessen eruit te putten die ze behelzen.
Een vlugschrift dat waard is gelezen te worden.
L.D.

Emile Gabory: Le Meurtre de Gilles de Bretagne 1450 (Perrin & Co.,
Paris), 12 fr.
Een boeiend verhaal uit een der meest bewogen tijdstippen der geschiedenis van
Bretanje op het einde van den honderdjarigen oorlog, in deze woelige 15e eeuw die
de laatste harer onafhankelijkheid was. Weldra zou het huwelijk van Anne, de laatste
telg harer vorsten, met Charles VIII, het hertogdom van Bretanje met Frankrijk
vereenigen. Eeuwen lang echter had het tegen hare machtige geburen, Frankrijk en
Engeland, gestreden om hare vrijheid te verdedigen. Minder bevoorrecht dan
Vlaanderen, zag het zijn langen strijd verijdeld, en werd het eindelijk ingelijfd
tusschen de Fransche provinciën. Doch opgeslorpt werd nooit, is het tot den huidigen
dag niet. Sedert vier eeuwen gaat de strijd voort tusschen de ‘Bretons’ en Frankrijk,
tusschen het vruchtbaar ras van Bretanje waar het wemelt van kinderen, en het land
dat geene wiegen meer heeft; voor de echte ‘Bretons’ blijft Frankrijk, het land der
vreemde overweldigers. En in Bretanje, zoowel als bij ons, gaat de strijd om de taal.
Daarover geeft ons het lange, allerbelangrijkste voorwoord, menige inlichting.
L.D.

Sigrid Undset: L'Age heureux suivi de Simonsen. - Traduit du Norvégien
par V. Vinde et G. Sautréau. - Simon Kra, Paris. - 15 fr.
We hebben hier te doen met twee novellen die tot het jeugdwerk van Sigrid Undset
behooren. ‘L'Age heureux’ werd in 1908 geschreven, en is feitelijk haar tweede boek.
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Enkele jaren later, in 1911, gaf ze een bundel novellen uit, waarvan ‘Simonsen’ deel
uitmaakte. Nog elf jaren zouden verloopen vooraleer de geniale schrijfster tot het
catholicisme overkwam, en ons haar machtigen roman ‘Kristin Lavransdatter’ gaf,
dit meesterlijke fresco van Noorwegens katholieke middeneeuwen.
Zeker staan ‘L'Age heureux’ en ‘Simonsen’ niet op dezelfde hoogte als dat werk
dat haar op den eersten rang tusschen de scandinaafsche schrijvers bracht, en haar
den ‘Nobelprijs’ deed toekennen. Echte oorspronkelijkheid is er minder in te vinden;
de heide novellen zijn geschreven in den min of meer gesteriotypeerden
naturalistischen trant, die de letterkunde op 't einde van verleden eeuw en 't begin
dezer eeuw nog karakteriseerde. Ze missen 't licht van hoop en liefde. Toch vindt
men er reeds de merkwaardige opmerkingsgaven, de levenscheppende ziele ontleding,
die later zoo prachtig opbloeiden in wonderbare meesterwerken.
L.D.

G. Lenotre: L'impénétrable secret du Sourd-Muet mort et vivant.
(Nouvelle Collection Historique: Enigmes et Drames judiciaires
d'autrefois). - Librairie academique Perrin & Co., Paris. 12 fr.
De lotgevallen van een onbekenden, tienjarigen doofstomme, op een augustus-avond
van 1773 op eene baan van Picardié, half uitgehongerd en met lompen gekleed,
gevonden. Wie was hij? Van waar kwam hij? Geen antwoord. Door brave lieden
opgenomen, kwam het jongetje na zekeren tijd in aanraking met den beroemden
Abbé de l'Epée, die sedert
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eenige jaren reeds zijn menschlievend werk voor de doofstommen had begonnen.
Aanstonds boezemde hem het verlaten kind een buitengewone belangstelling in, en
weldra meende hij het mysterie van zijne geboorte te kunnen oplossen. De kleine
doofstomme zou namelijk niemand anders zijn dan de erfgenaam van wijlen den
Graaf de Solar, uit Toulouse. Honderd feiten kwamen deze veronderstelling staven.
De noodige stappen werden dan ook door den Abbé de l'Epée aangewend, om den
jongen graaf recht te doen geworden. Maar niet zoodra was zijne zaak in handen van
't gerecht, of het mysterie werd met den dag dieper, ja, weldra onoplosbaar. En toch!...
Maar geen ergere blinden dan zij die blind willen zijn...
Het boek leest als een roman; van 't begin tot het einde blijft de aandacht gespannen.
G. Lenôtre kent de kunst zijne lezers te boeien.
L.D.

Anna Hers: Martha's grootste levensles, Hollandia-uitgeverij, Baarn, gld.
2,75.
Met al die Hollendsche schrijfsters! Men zou op den duur verlangen naar nog eens
een boek dat door een man geschreven werd! Deze schrijfster nu tsekt zich niet alleen
het bestuur harer openbare leeszaal aan te Rotterdam, maar tevens ook het pacifisme
aan. En zij draagt haar boek, in den dienst van dat ideaal geschreven, op aan de
toekomstige moeders van het komend geslacht. Liever aan die moeders in spe dan
aan letterkundigen. Het boek is stijf en gewild en doet belangrijk en gewichtig.
D.W.

Willy Corsari; Jij en ik, Hollandia-drukkerij, Baarn, gld. 2,90.
Deze violiste heeft niet bij haar leest ofte viool kunnen blijven. Gelukkig staat zij
niet ‘in den dienst’ van een of ander, geheelonthoudingsbeweging of zoo. Neen zij
heeft waarschijnlijk haar eigen ervaringen en levenskennis willen opdienen onder
camouflage van een roman. Die roman houdt zich bezig met de muzikale carrière
van een jongen en zijn zusje, twee kinderen van een simpel muziekonderwijzertje.
Bovendien komen er nog een hoop andere kunstenaars uit Parijs, Berlijn en Rusland
bij te pas. Een van hen trouwt zelfs met zusje. Ontspanningslectuur, maar die toch
boven het banale genre eenigszins uitreikt.
D.W.

Joh. Emonts: De zoon van het opperhoofd der Brandari's. Gab. Moerdijk:
Een gezellige middag. Th. Kohler: De zwarte vinger. H. Pagès, Van
Godfried en Mechtildis. Prijzen resp.: 24; 12,50; 12,50; 19 fr. Uitgaven
Malmberg's Hertogenbosch.
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In onzen jongen tijd bestonden er geen ‘goede jongensboeken’ en toch sloegen wij
ons door 't leven. Die overweging ontneemt ons telkens den moed om te sputteren
tegen literaire of esthetische onvolkomenheden van de jeugdlectuur die nu opeens
in massa uit den grond wordt gestampt. Toch moeten wij onze kinderen gunnen wat
we zelf niet bezaten en als uitgever Malmberg voor 't zelfde geld tekst en illustratie
had kunnen krijgen die, zonder moreel minder waard te zijn, esthetische waarde
hadden, zijn wij verplicht hem daarop te wijzen. Neutrale jeugdlectuur mogen wij
onze kinderen niet geven omdat de naam van God er niet in genoemd wordt, maar
daarvan mag een kathioliek uitgever niet profiteeren om ons slechte waar te
verkoopen. Nu, zoo erg is het met bovengenoemde kinderboeken niet gesteld, wij
kunnen ze zelfs warm aanbevelen. Onze vingerwijzing betreft alleen den uitgever:
hij hij geeft goede boekne, maar moet nu ook eens mooie boeken geven.
W.

Hermann Muckermann: Kind und Volk, der biolodische Werl der Treue
zu den Lebensgesetzen beim Aufbare der Familie I, II Verlang Herder,
Freiburg 1. Br. mk. 3,60 elk.
De titel van het boek is duidelijk genoeg. Om de gegrondheid der moreele
voorschriften van den godsdienst te bewijzen stelt schrijver zich op een zuiver
biologisch standpunt. Met een uitvoerig en sluitend bewijsmateriaal van
wetenschappelijken aard toont hij onweerlegbaar aan dat de moraal bij uitstek
hygienische verplichtingen oplegt en dat elke afwijking van die verplichtingen
physisch en psychisch onheil berokkent. Doorgaans is aan zulke boeken de zucht
om de nieuwsgierigheid, en soms ook de drift, niet vreemd. In andere gevallen, die
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van boeken met apostelgeest geschreven wordt men vaak afgestooten door een driest
idealisme, dat gewoonlijk niets dan jammerlijk onbegrip van de werkelijkheid des
levens verraadt. Geen dezer twee euvels kleeft aan dit mooie, vlotgeschreven
wetenschappelijk werk, wiens schrijver zoo ter dege vertrouwd is met de duitsche
literatuur, dat hij voor den voet uit alle duitsche dichters citeert. Een boek dat mocht
vertaald worden.

A. Longerstaey, Lobbe en Sefa. Uitg. De Sikkel, Antwerpen 20 fr.
Een mooi boekje, zeer sympathiek omdat het bijna argeloos geschreven is uit niets
dan lust om te vertellen. Geen literaire pretenties, zooals men dat noemt, en daarom
juist literair goed. Het is de voortzetting van Verschoren's ‘jeugdlectuur’ maar
Krolleke is van den buiten en van een generatie vóór die van het stadskind Lobbe.
Stel u Lobbe daarom toch niet stijver voor dan het bollende Krolleke, hij is even
deugniet en spuiter en van een grandiose ridderlijkheid voor het zoete zusje Sefa.
Het is geen boek voor kinderen alleen; aan den fijnen humor zullen gaarne alle groote
menschen (ook de grootste!) proeven. Longerstae moge het bij Lobbe en Sefa niet
laten; zonder zoeken vindt hij zeker nog een massa even mooie jeugdherinneringen.
D.W.

Pater Damasus o.m.c. Welke richting? Uitg. L.C.G. Malmberg.
Klare, overtuigde uiteenzettingen over verschillende stroomingen in de
vrouwenbeweging. Schrijver toont aan dat de moderne vrouwenbeweging getuigt
van hoogen ernst en diepe beteekenis, dat haar grootste kracht ligt in gezond en frisch
organisatieleven, dat de moderne vrouw wil, kan en moet strijden voor haar idealen,
in en door een eigen sociale organisatie; dat de R.K. vrouwenbeweging steeds zal
blijven staan op R.K. principieelen grondslag.
D.W.

H. Federer, Een nacht in de Abruzzen, uit het Duitsch door H.G. Heynen,
Malmberg's Hertogenbosch.
Gerard Walschap vertaalde deze Tarcisiuslegende van Federer en liet ze hier in
Vlaanderen verschijnen. Hij kreeg uit 's Hertogenbosch een aanvraag om zijn vertaling
aldaar te laten verschijnen in een tijdschrift en stond dit toe. H.G. Heynen ‘verbeterde’
en ‘veranderde’ die vertaling, maakte van ‘ik’ een k', van ‘zijn’ een z'n, van ‘hij’ een
is, van ‘hem’ een 'm en geeft nu de vertaling onder zijn naam uit. Hij voegt er een
tweede novelle ‘Het wonder van Bolsena’ bij. Of hij dàt stuk zelf vertaald heeft weten
wij niet.
GERARD WALSCHAP.
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G.C. Hoogewerf: Oneer de duinkerkers. Van Holkena en Warendorff.
Een verhaal uit de zestiende eeuw. Het doet wel wat opgeschroefd aan. Na den
prijswinner kwam het eerst in aanmerking bij de prijsvraag voor het beste
jongensboek. Ons schijnt het veel minder sterk dan Van Son's ‘Stem in het Bosch’.
D.W.

Jan Ubink, De groote spanning. N.V. Hollandia-drukkerij, Baarn.
In het jaar 1934 moeten door ingenieur Vansittard twee groote spanningen
verwezenlijkt worden: een reuzenbrug van Charlois naar de parkhaven en een
harmonisch liefdeleven tusschen man en vrouw van verschillend geloof. De eerste
gelukt, de tweede mislukt. De brughistorie is wat karikaturaal. Overigens goed werk.

Lina Tervooren, Bep doet de huishouding. Uitg. Malmberg 's
Hertogenbosch,.
Dit is een zeer goed meisjesboek. Met hulp van een paar flinke vierndinnetjes zet
Beppie een onderkomen huishouding weer recht en in orde. Dit boek is door en door
katholiek, zonder nochtans flauw of kwezelachtig te worden.
D.W.
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Dr. P. Endt: Inleiding tot de Staathuishoudkunde. Bij J.B. Wolters, te
Groningen, fl. 3,50.
Dr. P. Endt heeft er zich in 't bizonder op toegelegd beknopt te zijn. Vele handboeken
zondigen door veel te uitgebreid te zijn. De leerlingen zien ten slotte door de vele
boomen het bosch niet meer. Behalve beknopt is Dr. Endt bovendien duidelijk. De
uitgever is hem daarin ook van dienst geweest net een mooie duidelijke letter. En
dan nog de vetjes in de marge. Dat waardeert de studax ook.

Henri 'T Sas: 't Donderbeestje, Uitg. Excelsior, Brugge.
De wonderendoener der wekelijksche Nieuwe-Eeuw-novellen heeft nu eens in een
lang verhaal verteld hoe freule de la Motte, die van den adel niets dan den dwazen
trots en al de armoe heeft, zich hatelijk aanstelt, tot zij verliefd wordt op een armen
schilder, een teringlijder dien zij verzorgt en koestert tot hij sterft. Daarna offert zij
zich op voor het zoontje van haren man, tot ook die zijn weg gaat. Freule de la Motte
wordt kindsch. Het is romantisch met veel goede bedoelingen en slap verteld. Dat
eeuwig kletsen!
D.W.

S.P. Melgoenov: De roode terreur in Rusland, vert. door Boris
Raptchinsky, Uitg. W.J. Thieme, Zutphen.
Melgoenov is een bekend russisch historicus. Door de Bolsjewiki gevangen genomen
en ter dood veroordeeld, werd hij door tusschenkomst van vreemde geleerden over
de grenzen gezet. Hij slaagde er in belangrijk materiaal en fotographieën mee te
nemen. Zijn ‘Roode Terreur’ is vóór alles waarachtig. Zijn beste bronnen zijn boeken
en krantenartikelen der Bolsjewiki zelf, waarin de gruwelen zeker niet overdreven
worden. Hij verzamelde verder zelf in Rusland belangrijk materiaal dat, was het
ontdekt geworden, hem zeker het leven zou gekost hebben. Zijn werk,
wetenschappelijk, niet op sensatie belust, is in al zijn onopgesmukte objectiviteit zoo
vreeselijk dat men niet kan gelooven hoe in onzen tijd zulke beestachtigheden nog
mogelijk zijn. Het lijkt op de gruwelijke verbeeldingen van een verward brein. Toch
vermeldt het niets dan waarheid met droge cijfers en data, om niet te spreken van de
fotos die een angstwekkend beeld geven van de bedrijven der Tsjeka. Dit overtreft
alles wat ooit in de geschiedenis der menschelijke torturen is vermeld. Een vreeselijk
requisitoir. Het boek is op zijn Thieme's zeer verzorgd uitgegeven.

Johan Koning: Het verloren Land, Wereldbibliotheek, A'dam.
Dit wordt de roman-à-la-mode: het internationaal probleem. Hier het
Nederlandsch-indische met thesis: Nederland is niet beter of zelfs slechter dan Java
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en in geen geval kunnen deze twee naturen of kulturen harmonisch huwen, zelfs niet
in een individueel huwelijk blank-en-bruin. Dat schijnt nogal aannemelijk. Maar
daarmee is de roman nog niet comme il faut. De personagieën praten en praten maar.
Schrijf nu een roman waarin het tegenovergestelde gekletst wordt en klaar is kees.
Een roman moet vertellen, het leven in echt en hooger licht stellen: dat is de eenige
bewijskracht van den roman. De rest is theorie, literatuur.
D.W.

S.M.D. Troelstra-Bokma de Boer: Oud-Fransche legenden, Uitg. W.J.
Thieme, te Zutphen.
Schrijver aanvaardde Poelhekke's bepaling dat de legende is de dichterlijke
voorstelling van een kerkelijke overlevering of een verhaal van een gebeurtenis die
betrekking heeft op het geloof en meestal een wonder bevat. En koos uit de massa
oud-fransche teksten die welke aan deze bepaling beantwoordden. We krijgen dus
op verre na niet alles, maar een prachtige verzameling waarvan al de stukken een
zelfde karakter dragen. Het zijn er alles samen negen-en-twintig. Zij zijn niet slaafsch
vertaald maar met eerbied heeft schrijver getracht de kleuren en geuren der oude
manuscripten met hun wondere bekoring over te brengen in haar modern
Nederlandsch. Het is een eenig mooi boek geworden. De illustraties zijn van onzen
vlaming Pol Dom, die de Vlaamsche wondervertelsels zoo heerlijk geillustreerd
heeft. Een prachtig boek.
D.W.
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Als het Wintert, Uitgave van Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg. Luxe
editie fl. 2,50; voor abonnes op Boekzaal der geheele wereldof Tijdschrift
voor R.K. Ouders en Opvoeders: slechts 95 cent.
Het prachtig voorbeeld van de Wereldbibliotheek heeft navolging gewekt. Eerst is
Van Munster's uitgeverij gevolgd met een Winterboek en nu kregen we er een van
Het Nederlandsche Boekhuis. Minder luxueus dan dat van de wereldbibliotheek,
maar ook mooi, groot formaat, met een aandeel houtsneden van Cautré, Nyland e.a.
Het vangt aan met een artikel van P.V. der Meer de Walcheren en brengt verder
genoeglijke nieuwe schetsen van Ernest Claes, Frans Verschoren e.a.
W.B.

Gabriel Paulau S.J. De Katholieke vrouw van de Daad. - Uitg. Foreholte
Voorhout. Pr. 90 gl.
Een vrouw die niet voor zichzelf wil leven, maar vruchtbaar werk en apostolaat
verrichten wil in de maatschappij, vindt hier richting, hulp, sterkte en troost.
W.B.

Dr. B. Lamot: Ontleding van Verschaeve's Zeesymphonieen.
Een zakelijke, gewetensvolle en volledige verklaring van Verschaeve's Zeepoeem;
voor zooveel een gedicht zich verklaren laat.
W.B.

V. De Meyere: De Vlaamsche Vertelselschat II. - Uitg. De Sikkel,
Antwerpen Prijs 32,50 fr.
Weer honderd een en twintig verhalen uit den volksmond opgeteekend. Hier kunnen
oud en jong zich eenige uren aan verkneukelen. Maar voor de folkloristen werden
deze vertellingen van aanteekeningen over oorsprong, varianten enz. voorzien. Een
zeer verdienstelijlijke arbeid.
C.V.

Leo Bittremieux: Van een ouden blinden hoofdman. Uitg. Pronner van
Scheut Oude Beurs, Antwerpen.
Over het duister begin, het veelbewogen midden en het gelukkige einde van een
blinden hoofdman in Congo. Boeiende missielektuur.
C.V.
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H. Bonaventura: Legende van den H. Franciscus. Uitg. St Franciscus
Drukkerij, Mechelen.
Bij gelegenheid van het zevende eeuwfeest van St. Franciscus' afsterven, heeft Pater
Ladislas Kerckhove dit verhaal van den serafijnschen heilige in het vlaamsch
overgebracht. Een verdienstelijke arbeid die velen tot vreugde en baat zal zijn.
C.V.

Joris Baers: De Catalogen. 2e Druk Pr. 5 fr. Uitgave Leeslust, Antwerpen.
Mij is geen kundiger handboekje bekend over katalogen en katalogiseeren. Het is
een heldere, volledige en veilige gids.
Dr. C.
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Ter bespreking ontvangen.
Verschenen bij J.B. Wolters, Groningen, Den Haag.
Dr. H.G. DE MAAR: Opstellen ter Vertaling in het Engelsch.
A. VAN DEURSEN J. OVERWEEL. W. DE VRIES: De Wereld en die daarin Wonen.
- III. Nederland en Nederland in de Tropen.
J.B. BESANçON, DR. J. FRANSEN: Bonnes Pages.
DR. C. DE BAERE: Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
L. BOT: Vertalingen. Hollandsch-Duitsch; Duitsch-Hollandsch.
THEODOR FONTANE: Grete Minde.
L. BOT: Beknopte Fransche Spraakkunst.
W. MARTIN: HET GEHEIM DOCUMENT. UITG. J. VAN CAMPEN, A'DAM.
K. BROWN: DE DOLENDE JUWEELEN. UITG. J. VAN CAMPEN, A'DAM.
P. KOEKOEK: DE AVONTUREN VAN MON EN KEES. UITG. GEBR. KLUITMAN,
ALKMAAR.
MET ILLUSTRATIES VAN POL DOM. PR. 2,25 GL.
P. KOEKOEK: EDDY EN FREDDY. 2e DRUK. GEILL. DOOR J. RINKE.
W. VAN AELST S.J. DE KNAPE VAN VLAANDEREN. UITG. BODE VAN HET H.
HART, ALKEN. PR. 1,75 FR. PER 50 EX. 1,25 FR.
EEN LEVEND GESCHREVEN BOEKJE OVER ST. JAN BERCHMANS' GROEI - BLOEI
- DOOD EN BETEEKENIS.
ELIS. ZERNIKE: H. ROBBERS ALS ROMANSCHRIJVER. UITG. ELSEVIR, A'DAM.
DIT WAS E. ZERNICKE'S FEESTGAVE OP H. ROBBERS' ZESTIGSTEN VERJAARDAG.
EEN SYMPATHIEK GESCHREVEN WERKJE OVER EN ONTLEDING VAN ROBBERS'
ARBEID; GEVOLGD DOOR EEN VOLLEDIGE BIOGRAPHIE OPGEMAAKT DOOR P.K.
MULLER.
BLASKO MARIA: Pityn. Vertaald door Dr. A. Cardijn. Uitg. Vl. Drukkerij,
Leuven. Pr. 6 Fr. - Een Hongaarsche vertelling voor de jeugd.
W. SHAKSPEARE: The Mercheant of Venice, met verklarende aanteekeningen
voorzien door K. ten Bruggencate 11e druk. Uitg. Wolters Pr. 1,25 gl.
CH. DICKENS: Barnaby Rudge in London. Bewerkt door Dr. N. Zwager. Uitg.
Wolters. Pr. 1,20 Gl.
FROEBELS opvoeding van den mensch, vertaald en ingeleid door J.M. Velders,
en voorafgegaan door een studie van Frôbels werken door Prof. Dr. J. Gunning.
Uitg. Wolters.
AESCHYLOS' PROMETHEUS. Met inleiding, critische noten en commentaar
uitgegeven door Dr. P. Graenenboom. Uitg. Wolters 5,90 Gl.
Een zeer gedocumenteerde studie.
K.N. VAN DEN HOUT: Over de krant. Haar wording, wezen en werk. W.J. Thiene
Jr. Zutphen.
A. PERDECK: A Survey of english literature. 3e Edition. Uitg. Wolters. Pr. 1,25
Gl. Een kort zakelijk overzicht.
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AUG. BOUDENS: Onze Auteurs. Leesboek voor het R. Kath. voortgezet onderwijs.
Uitg. Wolters. Pr. 2,40 Gl.
In afwijking van de meeste bloemlezingen is het aantal auteurs beperkt en zijn
de fragmenten vrij groot.
JOHN KEATS: Hyperion. Metrisch vertaald door Mr. W. Van Lennep, ingeleid
door Jhr. Dr. J. Six. Uitg. Wereldbibliotheek, A' Boon.
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Overzicht van Tijdschriften.
GEMEENSCHAP (November 1928): Art Poétique, Impuissance (Vers). - Alex.
Campaert: De Toren. - Theo Vonck: Vrome nachten, De Leeas in het taphuis. - Leo
Sluys: Betoovering (vers). - Hans Van Zijl: Sonnet. - Lambert Melissen: De Zieke.
- Albert Helman: Over Pierre Kemp's Carmina. - Matrimonialia. - Gerard Wijdeveld:
Judas. - Kroniek.
HOCHLAND (November 1928): Dr. Josef Radler: Kirche, Staat, Literatur. - Dr.
Heinrich Lutzeier: Tugenden des Nordes. - Franz Herwig: Hoffnung auf Licht. - Dr.
Hans Rost: Der Selbstmord als kulturelles, soziologisches und religiôses Problem. Johanes Kirschweng: An eine Tote. - Dr. Maria Schutler-Hermkes: Die heilige Teresa
von Avila und der europaische Geist. - Kritik. - Rundschau. - Neues vom Buchertisch.
HOCHLAND (Dezember 1928): Dr. Julius Kornis, Budapest: Die Wiederbelebung
des antiken Imperialismus. - Franz Herwig: Hoffnung auf Licht. - Mila Radakovic.
- Karl Schaezler: Die Krise des deutschen Liedes. - Prof. Dr. Marcel Prelot: Abbé
Lemire. - Jozef Rãuscher: Paneuropa und Anschlussfrage. - Kritik. - Rundschau. Weihnachtsbûcherschau. - Kunstbeilagen.
LITERARISCHER HANDWEISER (Dezember 1928): Eduaerd Schröder: Friedrich
Schreyvogl. - Johannes Mumbauer: Neue Geschichter. - Klara M. Fassbinder: Zur
Geschichte der deutschen Frauenbewegung. - Hans Rombach: Neue Jugendbucher
katholischer Verlage. - Buchbesprechungen.
LEVEN EN WERKEN: (December 1928): C. & M. Scharten Antink: De Nar uit
de Maremmen. - Dr. H.P. Berlage Jr.: Leven en Werken op den Pangerango. - A.
Hendriks Kappelhoff: De Weifelaars, De Trotschen. - De Herschzuchtigen. - De
Spotters. - E.C. Knappert: Problemen. - C.A. Kluyver: Uit de Volkenbonds wereld.
- J.F. Kunst: Maria's Droom. - Boekbespreking.
DE NIEUWE GIDS (December 1928): Dr. J.A. Russell: The Poetry of Thomas
Hardy. - J. de Meester: Toch tot haar doel. - Drs. W.H.C. Tenhaeff: Het
Neo-Vitalisme. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Helene Swarth: Bij het Kruis.
- C. Van Till-den Beer Poortugael: O, zoo te sterven. - Johan C. Schotman: Chinese
Versen. - J. van Oudshoorn: In Memoriam. - Willem Kloos: Wat Byron uitsluitend
voor mij geweest heeft kunnen zijn en blijven zal. - Buitenlandsch Overzicht. Bibliographie.
DEN GULDEN WINCKEL (November 1928): Th.B.F. Hoyer: De Leidensche
Student en de Literatuur. - Paul Kenis: Levensherinneringen van Lauzan. - G.H.'s
Gravesande: Al pratende met Maurice Roelants. - J. van Nijlen: Een Franschman
over Brussel. - J. Greshoff: Tijtgat als schrijver. - J. Greshoff: Vincent van Gogh. Gerard van Eckeren: Kroniek van het Proza. - R. Herreman: Kroniek der Poëzie. Karel Leroux: Kroniek der Vertalingen. - E. du Perron: Fransche Letteren. - Etty-Eal:
Engelsche Letteren. - Dr. A. Perdeck: Amerikaansche Letteren.
TONEELGIDS: (November 1928): Th. de Ronde: Carlo Goldoni. - C. Lindemans:
Het Schaduwspel. - Willem Putman: Naoorlogsche Vlaamsche Tooneelhistoriek. C. Godelaine: Victor Bohet over Hendrik Ibsen. - Kritiek. - Leestaf. - Overzicht van
Tijdschriften. - Leestafel. - Overzicht van Tijdschriften. - Berichten. - Mededeelingen.
ELSEVIER'S GEILLUSTREERD TIJDSCHRIFT (December 1928): J.F. Van
Deerne: Gericault. - Dr. C. Catharina van der Graft: Sinte Klaas-prenten. - Pol de
Mont: Jan de Graef. - J. Slauerhoff: Het Lente-Eiland. - Theun de Vries: December.
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- Elisabeth Zernike: Avondrood. - Waldie Van Eek: Avond in de Bergen. - Siegfried
Van Praag: Maraba. - Jo Snits: De Zekerheid. - J. Slauerhoff: Vertalingen naar
Po-Shui. - Kroniek.
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DE STEM (December 1928): Alb. Plasschaert: Tolstoi's Oorlog en Vrede. - Antoon
Coolen: Kinderen van ons volk. - Theun de Vries: Verzen. - J. Slauerhoff: Der
Zauberberg. - Urbain Van de Voorde: Paul Van Ostayen. - Dirk Coster: Het Spel
van dezen Tijd. - Nico Rost: Jaroslav Haschek en zijn Schwejk. - Alb. Plasschaert:
Verzen voor Marc, mijn zoon. - Dirk Coster: Amerikaansche Litteratuur. - Redactie:
Bolland Sprekende. - Dop Bles: Tooneel. - Boekbespreking.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Decembre 1928): Maurice Gauchez: Jean
Fischbach. - La Groupe R. d'O: Hommage à Jean Fischbach. - Nordy: Poèmes. David: Lectures II. - M. de Ghelderode: Don Juan, drama-farce en 3 actes. - Ph.
Pirotte: Poèmes. - Max Deauville: Wiertz. - Lettres Etrangères. - Elvire Kastner: Han
Van Meegeren. - Franz Steurs: Albert Colfs. - Le Mois. - Correspondances.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Decembre 1928): Giuseppe Ungaretti:
Hymnes. - Paul Liétaud: Dialogues. - Henry de Montherlant: Epilogue aux ‘Fontaines
du Désir’. - Pierre Hamp: La Question. - André Gide: Feuillets. - Jean Prevost:
Dixhuitième Année. - Propos d'Allain. - Albert Thibaudet: Réflexions. - Jean Paulhan:
Carnet du Specteteur. - Notes. - Littérature Générale. - Le Roman. - Lettres Etrangères.
- Les Arts. - La Musique. - Revue des Livres.
DE VLAAMSCHE GIDS (December 1928): Maurits Sabbe: Prof. Richard
Kreglinger. - André M. Pols: Schubert. - Dr. Paul van Oye: Koloniale
Aangelegenheden. - Franz De Backer: Een Kerstnacht zonder sneeuw en zonder
sterren. - Herman de Schutter: Uit zangen van Weemoed. - V. De Maesschalk:
Vadertje. - Frans de Wilde: Inkeer. - H. Van Tichelen: Onderwijs en Opvoeding. Dr. C. Dehaive: Uit de TijdschriftEntrommel.
BOEKZAAL (November 1928): L.J.M. Feber: Mussoliania. - Kroniek der
Hongaarsche Literatuur. - Dr. H.v.d. Mark: De kreet van Abel's bloed. - G. van der
Schueren: Zuid-Afrika. - Herluf van Merlet: Films, waarover men spreekt. - Leo
Fens: Een literatuurgeschiedenis. - Uit Boek en Blad. - Correspondentie.
BOEKENGIDS (November 1928): E. Van der Hallen: Melati van Java. - E. Van
der Hallen: Letterkundige kroniek. - Graaf Leo Tolstoi. - Van Menschen en Boeken.
- Het Boek der Maand.
ROEPING (November 1928): Leo Bloy: De Gek. - Wouter Lutkie: Ernest Hello. M. Molenaar M.S.C.: Karmel Nazareth. - Dr. J. Van Mierlo: Hendrik van Veldeke.
- Willem ten Berge: Vergeten Verzen v. Anton v. Duinkerken. - Anton Van
Duinkerken: Vergeten Gedichten. - Leopold Levaux: De rol des vleses in de
letterkunde. - M. Molenaar M.S.C.: Geestelijke ervaringen. - Anton van Duinkerken:
Vertelsel in de hut. - Mededelingen.
DE NIEUWE GIDSTAAL: W. Kramer: Scheppende krachten in dichtertaal. - J. van
Ryckervorsel: Felix Timmermans en de Schilderkunst. - A.C. Bouman: Het probleem
van de inwendige taalvorm. - F. den Eerzamen: Huygens en de Bijbel. Boekbeoordeelingen. - Aankondigingen en mededeelingen.
WIL EN WEG (December 1928): Dr. J.J. Tesch: Uitgestorven of uitstervende dieren.
- W. Steenhoff: Over schoonheidscommissie's, Antenne's, Molens, enz. - Simon
Koster: Hoe een film tot stand komt. - Paul Kenis: Een overzicht van de Vlaamsche
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Letterkunde na ‘Van Nu en Straks’. - Herman Hana: De perspectief in de
Schilderkunst. - L. Simons: Schamplichten. - Dr. Nico Van Suchtelen:
Kantteekeningen.
LA REVUE GÉNÉRALE (Décembre 1928): Cte. L. de Lichtervelde: Pour préparer
1930. - Raymond Mottart: Le Voyage à Paris. - Cte. Carton de Wiart, Cardinal Van
Roey, Edouard Trogan, Henri Jaspar, Henri Davignon: Discours prononcés le 1e
décembre à l'occasion de le célébration des soixante années de la revue. - Chroniques.
DE GIDS (December 1928): Emmanuel de Bom: Het land van Hambeloke. - E. du
Perron: Sonnetten. - Aug. Van Cauwelaert: Het Licht achter den heuvel. - Dr. C. de
Boer: Ovidius in de Oud-Franse letterkunde. - L.M.A. von Schmid: De natuurlijke
strategische taak van onze weermacht. - H. Marsman: Duitsche Letteren. Bibliografie.
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Aanbevolen boeken.
DR. J. HUDDLESTON SLATER EN K.F. ELSENBROEK, Uitleg van den kleinen
katechismus. Uitg. Malmberg, 's Hertogenbosch, Prijs: Fr. 27.50.
M.C. NABUURS, PASTOOR TE TILBURG: Praktisch katechismusonderwijs. Uitg.
Malmberg, 's Hertogenbosch, Fr. 24. PROF. DR. H. BLINK: MENSCH EN AARDE, een economisch-geographisch beeld
van de wereldhuishouding, met 31 kaartjes en graphieken. Uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
TH.G. DE VALK: WAT VADERLIEFDE DEED, beschouwingen over het natuurlijke
in het bovennatuurlijke. Uitgave van J.J. Romen en Zonen te Roermond.
P. CONSTANTINUS, MINDERBROEDER: DE MISSIEGEDACHTE BIJ DE VOLKEREN
(voor priesters, groot-seminaristen, religieuzen en ijveraars voor de missie)
Uitg. N.V. Lecturis, Eindhoven. Gld. 1,90.
CUTHBERT LATTEY, PROF. DER H. SCHRIFT AAN HET ST. BRUNO-COLLEGE,
NORTH WALES: GRONDBEGINSELEN DER H. SCHRIFT, uit het Engelsch door
Jos. Theeuwes, pr. (‘voor studenten, lezers, zoekers’). Uitg. N.V. Lecturis,
Eindhoven.
J. VAN HAM EN DR. S. HOFKER. EEN NIEUWE NEDERLANDSCHZ SPRAAKKUNST,
tweede deel, tweede druk. Bij J.B. Wolters, Groningen Fl. 2,10.

Herdrukken.
VAN DE BILT EN WIJFFELS: In 't volle leven, nederlandsch leesboek voor
voorbereidend Hooger en middelbaar onderwijs, kweekscholen en U.L.O.
scholen. 2o bundel, 2o druk, L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch, Fr. 24. I. KOOISTRA: Zedelijke opvoeding, elfde druk. J.B. Wolters, Groningen 1928.
Gld. 2,90. DR. JACOBA H. VAN LESSEN: Samengestelde naamwoorden in het
Nederlandsch, 2e dr. J.B. Wolters, Groningen, Fl. 4,50.
DR. S. HERRLICH: Beknopt overzicht der Grieksche mythologie. J.B. Wolters,
Groningen, Fl. 0,80.
ALIZ SMEDING: Achter het anker, 2o druk. Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
ERNST ZAHN: De liefde van Severin Imboden, vert. d. Anna Van Gogh-Kaulbach,
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2o druk.
NICO VAN SUCHTELEN: De stille lach, 17e druk. Wereldbibliotheek.
KEES MEYER: Het nieuwe leven, 2o druk, Wereldbibliotheek.
CYRIEL VERSCHAEVE: Zeesymfonieën, 4o druk. Excelsior, Brugge.
MARIE KOENEN: De moeder, 3e druk. Teulings' uitgeversmaatschappij, 's
Hertogenbosch.
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Hoe Toorop Kerstmis vierde.
In het weekblad ‘Opgang’ vertelde Wouter Lutkie, hoe Jan Toorop Kerstmis placht
te vieren.
Toorop was kenbaar voor een kind.
Het liefste was hij samen met kinderen en kinderlijke menschen. Hij die zelf kind
gebleven was, gaf zich het zuiverst in het samenzijn met kinderen. Daar weten ‘de
Reinilda's’ van mee te praten wier edelste weldoener, wier meest geziene gast hij
was, temidden van de heidenkinderen der Haagsche armen- en arbeidersbuurten.
Daar weten ook de zijnen van, vooral als hij, voeger zijn kind met neefjes en
nichtjes, later zijn kleinkinderen met vriendjes en vriendinnetjes, om zich heen
geschaard had onder den Kerstboom.
Kerstmis was Toorop's mooiste feest, dat zijn vrouw, haar Engelsch-Iersche tradities
getrouw, tot een huiselijk hoogtij wist te maken. Alreeds in de jaren vóór zijne
bekeering. Maar vooral toch daarna. Want van toen af werd dat hoogtij ingeluid met
de klokken van de Nachtmis. Het eerst, toen zij nog te Amsterdam woonden, in de
‘Vondel’-kerk. En de Kribbe kwam van toen af onder den Kerstboom, heel het
Stalleke van Bethlehem. En in Katwijk kwamen de protestantsche visscherskindertjes,
die mee genoodigd werden, onder de bekoring van de Kribbe met het Kinkje, dat
voor hun oogen een onbekende, wonderlijke heerlijkheid was.
Met de kinderen onder den Kerstboom was Toorop in zijn knollentuin.
Hij had die zeldzame gave van echt kind te kunnen zijn met de kinderen. Hij was
het grootste kind van allemaal.
Toorop voelde zich niet als de wijzere, die zich de onwijsheid der kleinen
genadiglijk laat welgevallen; niet als de groote mensch die welwillend zich neerbuigt
tot der kinderen kleinheid, die met een minzame glimlach neerziet op de onnoozele
dartelheid van het jonge goed. Niet als de oudere, die de kinderen best verdragen
kan, die zelfs genieten kan van hun plezier, hun verrassingen, voldoeningen, maar
die het spel der kinderen toch altijd van buiten af bekijkt, er buiten blijft, het op een
afstand beschouwt.
Toorop was niet als de pedagoog, die vermaant en lesjes uitdeelt.
Alle min of meer welwillende gevoelens, alle goedmoedige aanpassingspogingen
waren Toorop vreemd.
Hij had heelemaal geen andere gevoelens, deed niets geen andere pogingen, dan
de kinderen zelf. Hij voelde wat zij voelden zelf. Hij was een echt kind zelf.
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Mevrouw Toorop overleden.
Mevrouw Toorop-Hall heeft haar genialen echtgenoot niet lang overleefd.
‘In den kring der bekenden van den huize Toorop, aldus De Maasbode, en ook
daarbuiten zal dit bericht met ontroering worden vernomen. Allen die deze edele en
vrome vrouw gekend hebben, zullen onder den indruk gekomen zijn van haar eenvoud
en goedheid, van haar nobele en gezond-sterke natuur.
Jan Toorop heeft Miss Annie Josephine Hall in 1884 of '85 te Londen leeren
kennen en hij is in 1886 te Brussel met haar gehuwd. Men kent het zeer mooie
olieverfportret, dat hij in de bruidsdagen van haar maakte en waar ze in een nimbus
van lente-licht gezeten is als een prinsesje in het wit.
In zijn verlovingstijd was Jan Toorop geheel vervuld van de betreurenswaardige
sociale toestanden in het industrieele Engeland van een halve eeuw geleden. Steeds
weer liet hij zich door de armoede en maatschappelijke ellende in Londen inspireeren
tot zijn navrante schilderijen en teekeningen. De verloofden corresponeerden samen
over maatschappelijke vraagstukken en het zal toen wel door miss Hall geweest zijn,
dat Toorop 't streven van kardinaal Manning leerde kennen. Hù is een groot vereerder
gebleven van dezen kerkvorst: nog op het laatst van zijn leven teekende hij diens
ascetisch profiel voor de reeks portretten van “Het Offer”.
Mevr. Toorop, van katholiek-Iersche afkomst, heeft zeker ook grooten invloed
gehad op de ontwikkeling van Toorop's godsdienstige denkbeelden. Dat symbolische
voorstellingen vóór Toorop's katholieken tijd een Engelschen titel hebben, is hieruit
te verklaren, dat zij ontleend werden aan een bijbel-uitgave, die mevrouw Toorop
bezat.
Later heeft Toorop zijn vrouw nog meermalen geteekend. Bekend werd een protret
en face, een enkele kop die tot voor zeer korten tijd sprekend is blijvenlijken. Want
het scheen wel of de jaren geen invloed meer hadden op dit fijne, blozende gelaat,
op deze heldere oogen, op deze veerkrachtige gestalte en sterke stem.
Toen Jan Toorop na een lang en smartelijk ziekbed kwam te overlijden, heeft zijn
vrouw den slag met groote geestkracht gedragen. Niemand zou haar in die dagen
van bittere beproeving hebben aangezien, dat zij reeds naar de zeventig liep.
Thans, nog geen jaar later, is zij haar man in het graf gevolgd. We zullen allen
goed doen haar in onze gebeden te gedenken, want katholiek Nederland heeft groote
verplichtingen aan deze inniggodsdienstige vrouw. Hoeveel zal niet tot de bekeering
van Jan Toorop zijn bijgedragen door haar stichtend voorbeeld, haar vroom
vertrouwen en onafgebroken gebed’.
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Mgr. Broere als Schilder.
In de Maasbode wijdde Dr. G. Brom drie artikelen aan het schilderwerk van dezen
bekenden dichter van het H. Sacrament. Hij schrijft o.m.:
Broere's levenswerk is altijd dieper begraven onder stapels ijdele lof, tot eindelik
de naam van deze veelzijdige, vruchtbare, oorspronkelike figuur één en al
gemeenplaats dreigde te worden, waaraan niemand in zijn hart meer geloofde. Maar
wie zich ernstig in zijn wezen verdiept, durft hem overtuigd en onbevangen
bewonderen, zoodat de tijd begint te komen, dat een blinde verheerliking evenals
een blinde miskenning, die daarop volgde, gaat verdwijnen voor een historiese, dus
kritiese waardeering, gegrond op zakelike lennis van de gegevens. Zonder zijn
folozofie of zijn poëzie, zijn preken of zijn portretten ieder voor onsterfelik te
verklaren, mogen wij al die verschillende uitingen van zijn op eenheid gerichte geest
samen eerbiedigen als tekenen van een geniale persoonlikheid, die waarachtig verdient
onder de meesters en leiders van Katholiek Nederland zijn hoge plaats te handhaven.
Ofschoon Alberdingk Thijm op allerlei manieren geprobeerd heeft om Broere tot
erkenning te brengen bij andersdenkenden, is het zó weinig gelukt, dat de priester
niet eens lid van de Maatschappij van Letterkunde mocht worden, waarover Thijm
niet laten kon de Leidse heren in hun eigen orgaan openhartig de les te lezen. En nu
is 't merkwaardig, hoe de eerste hulde, door niet-Katholieken aan onze geestelike
emancipator gebracht, juist van hetzelfde Leiden uitgaat, waar Prof. Siegenbeek in
1840 Broere voor de twintig laatste jaren van zijn leven uit zijn tent lokte, zodat de
theologiese faculteit geregeld de kritiek van zijn diepzinnige kop moest ondergaan.
Verder is 't eigenaardig, hoe deze hulde bepaald de schilderkunst geldt, die wij niet
als de eigenlike kracht van onze grote man beschouwen. Het feit mag Huizinga's
stelling bevestigen, dat het tegenwoordig geslach aan intellectueele atrofie en
esthetische hypertrofie lijdt. Maar in plaats van de universiteit een grief ervan te
maken, dat Broere in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en zelfs van
de nationale beschaving nog altijd geen plaats gevonden heeft, moegn wij het museum
der Lakenhal er des te dankbaarder voor zijn, onze landgenoten en allereerst onze
geloofsgenoten in de gelegenheid te stellen tot kennismaking met tenminste één kant
van Broere's rijke wezen.
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[1929/2]
Charles Dickens
door M.E. Belpaire.
VII.
Dickens' Godsdienstzin.
Op de hoogte die wij bereikt hebben, blijft er bij Dickens nog slechts één vraag te
onderzoeken: Hoe stond hij tegenover God?
Het godsdienstig gevoel zit het diepste geankerd in den mensch. Zijn oorsprong
kan hij niet verloochenen: door een gelukkigen Maker geschapen, zooals Dante zingt
in een melodieus vers, haakt zijn hart naar geluk - oneindig geluk, oneindig leven,
oneindige schoonheid en liefde. Dit trachten vindt een uitweg in de kunst, welzeker,
maar nog meer in den godsdienst; zoodat het bezwaarlijk zou zijn hooge kunst te
scheppen zonder Godsidee.
Dat Dickens een genie was, bewijst zijn geheel oeuvre. En overal heeft dit oeuvre
den klank van het godsdienstige. Niet enkel van het deïsme, maar heel bepaaldelijk
van het christelijke. Zijne liefde tot den medemensch - tot de kleinen en lijdenden
vooral - zou volstaan om het te bewijzen.
Laat ons echter dieper gaan, en luisteren wij vooreerst naar 't getuigenis der
tijdgenooten.
Tot de lijvige biographie van John Forster - zes Tauchnitz-deelen - zullen alle
ernstige bestudeerders der Dickens-physionomie steeds hun toevlucht moeten nemen.
Meer dan dertig jaar lang, was Forster de boezemvriend van den grooten romancier.
Dagelijks zagen zij elkander, of schreven zij elkander, wanneer Dickens niet in
Londen was. De minste gedachten van zijn vriend kende Forster; en zoo ver ging
Dickens' vertrouwen in zijn alter ego, dat hij hem toeliet zijn proeven te verbeteren,
te besnoeien of er vergeten zinnen aan toe te voegen. - Wie met letterkunde vertrouwd
is, zal wel aannemen dat de vriendschap niet verder kan gaan.
Maar met welk enthousiasme ook spreekt Forster van dien
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levenlangen vriend, met welke liefde! Zulk een gevoel tusschen beide mannen is
welsprekend voor den adel hunner gezindheid.
Uit Forster's biographie nu kan men zich een duidelijk denkbeeld vormen van
Dickens' physionomie, en natuurlijk ook van zijn godsdienstige overtuiging. Want
het Engelsch volk is een godsdienstig volk, en ik zal nooit vergeten hoe, onder den
oorlog, een Engelschman wien ik sprak over niet-geloovigen, hoe die moesten
behandeld worden, mij antwoordde: ‘We pay them the compliment to think they
have a religion’.
Doch, zal men zeggen, Engeland is een protestantsch land. Voorzeker. En niet
meer dan ik Beethoven schilderde als een nauwgezette geloovige, die de minste
voorschriften der Kerk onderhield, is het mijne bedoeling Dickens als een katholiek
te doen doorgaan. Wat ik echter wel wil beweeren is: dat hij diep-christelijk was;
katholiek, zonder het te weten, en ondanks al de vooroordeelen van zijnen tijd en
van zijn land - waarmede hij zelf behept was - tegen de katholieke Kerk. Dat hij vast
en zeker deel maakte van de ‘ziel der Kerk’, volgens de zoo troostelijke leering van
onzen godsdienst; en dat zijn kunst gedoopt was in den zuiversten geest van het
katholicisme, die hem in staat stelde de afschuwelijke misbruiken door het
protestantisme ingevoerd, te bekampen; het pharisaïsme, onder al zijne vormen,
onmeedoogend te geeselen, aan de kaak te stellen.
Dickens' verschijning in de Engelsche letteren, was eene openbaring. Zijn optreden
beteekende eene hervorming van de Engelsche geesteshouding, van 't Engelsch leven.
Onderzoeken wij eerst de documenten.
In zijn lijvige biographie vertelt Forster een zeer curieus geval: een droom, een
aard vizioen, welke Dickens had in 1844. Met heel zijn gezin was hij zich enkele
maanden te voren in Italië gaan vestigen. In den omtrek van Genua had hij een dezer
verlaten paleizen gehuurd, die zoo talrijk waren in dat toen vervallend land. De ruime
slaapkamer die hij met zijne vrouw benuttigde, was met fresco's versierd en een soort
altaar stond aan het eene einde. Dit alles zal wel op zijne inbeelding gewerkt hebben,
en men moet het in aanmerking houden. Alsook het geval met Dickens'
vroeg-gestorven schoonzuster, die hij nooit vergat. In de volgende bewoordingen
schrijft hij aan zijn vriend Forster:
‘In een onbepaalde plaats, die door deze onbepaaldheid zelf,
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treffender werd, werd ik bezocht door een Geest. Ik kon het gelaat niet ontwaren, en
zocht het ook niet te doen. De verschijning droeg een blauw gewaad, als de Madonna
van een Raphaël-paneel en bracht mij niemand voor den geest dien ik zou gezien
hebben, tenzij in de gestalte. Ik denk (maar ik ben er niet zeker van) dat ik de stem
herkende. In elk geval, wist ik dat het de geest was onzer arme Mary. Bevreesd was
ik in 't geheel niet, maar uiterst gelukkig, zoodat mijne tranen overvloedig vloeiden;
en, de armen er naar uitreikend, riep ik er naartoe: ‘Lieve’. Daarvoor deinsde zij,
dacht mij, terug, en ik voelde aanstonds dat ik, wegens mijne grovere natuur, niet
zoo gemeenzaam had moeten spreken. Ik zeide dan: ‘Vergeef mij. Wij arme levende
schepsels kunnen ons enkel in blikken of bewoordingen uitdrukken. Ik heb het woord
benuttigd dat met onze gevoelens overeenkomt; gij kent mijn hart.’ Zij was zoo vol
medelijden met mij, zij voelde zoo voor mij - Dat wist ik op geestelijke wijze, want,
zooals ik u zegde, kon ik op de trekken van haar gelaat niets waarnemen - dat mijn
hart ervan doorpriemd werd, en ik riep al snikkend uit: ‘Oh! geef mij eenig teeken
dat gij mij in werkelijkheid bezocht!’ - ‘Vorm een wensch’, sprak zij. Napeinzend
bij mij zelven, dacht ik: ‘Als ik een wensch vorm die zelfzuchtig is, zal zij
verdwijnen.’ Ik verwierp dan in der haast alle hoop of bekommernis die mij in 't
gedacht kwam, en zei: ‘Mrs. Hogarth is in grooten nood’. Merk wel, ik dacht er niet
aan te zeggen: ‘uwe moeder’, als tot een sterfelijk schepsel - ‘Zult gij ze ter hulp
komen?’ - ‘Ja...’ - ‘“Maar nog op eene andere vraag moet gij antwoord geven!” Ik
sprak in doodelijken angst en smeekend, bang dat ik was dat zij mij zou verlaten:
“Welke is de Ware Religie?” Daar zij een oogenblik wachtte, vooraleer te antwoorden,
zei ik - Och Heere! in zulk een spanning en vrees dat zij heen zou gaan! - “Gij denkt
misschien, zooals ik, dat de Vorm van den godsdienst niet van zoo groot belang is,
als wij maar pogen goed te doen? Of,” voegde ik er bij, merkende dat zij aarzelde
en met een overgroote compassie jegens mij bewogen was, “misschien is de Roomsch
Katholieke de beste? Misschien doet hij ons dikwijlder aan God denken, en vaster
in Hem gelooven?”
“Voor U,” zei de Geest, met zulk hemelsche teederheid jegens mij, dat het was of
mijn hart ging breken, “voor U, is het de beste!” Toen werd ik wakker, terwijl tranen
over mijn wezen leekten. Ik lag juist zooals in den droom. De dag begon te breken.
Ik wekte Kate, (zijne vrouw) en vertelde het haar drie vier keeren, om zeker
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te zijn dat ik het later niet duidelijker of sterker zou maken.’
Al de omstandigheden van dezen droom zijn vreemd en treffend. In de brieven
van dien tijd toont Dickens zich sterk beïnvloed door de vooroordeelen zijner
landgenooten tegen het katholicisme; al de praatjes die toen omgang hadden tegen
de Italiaansche godsvrucht, de bedelorden, enz., vinden bij hem ingang en gehoor.
Hoe kwam het hem in 't gedacht een zoo gewichtige vraag te stellen? Want uit zijn
gansch verhaal blijkt het dat hij in vollen ernst sprak. En de nauwkeurigheid, de
bewogen toon waarmede hij alles zijnen vriend mededeelt, toon en genoeg hoe diep
hij getroffen werd.
Wat er ook van zij, aan de injunctie der verschijning werd geen gevolg gegeven:
Nooit werd Dickens katholiek - zekere nazaten werden het, wordt mij verzekerd. Ik
zal dat later bespreken. Maar wat wel katholiek is, katholiek in den diepsten zin van
het woord, dat is zijn werk, doordrongen van den zuiversten geest van het Evangelie.
Zijn werk was er van doordrongen, omdat zijn hart er vol van was. Dat moet ik
nog met aanhalingen staven. Dickens was een minnende en vroolijke vader; met den
welstand van zijn talrijk kroost was hij zeer begaan. Zijn huis schaterde van den lach
van gulle vrienden; altijd was er daar iets op gang, charades, comediespel, waar hij
de ziel van was. Maar de ernst van 't leven kwam er niet door in de schaduw. Voor
't gebruik zijner kinderen schreef de beroemde auteur, in 1846, een evangelie-verhaal
in eenvoudige taal. Na zijn dood waren sommigen van meening dat dit zou moeten
gedrukt worden; maar de familie was er niet voor te vinden. ‘Niets zou hem meer
ontstemd hebben dan zulk voorstel,’ zegt Forster. ‘Het stukje was van gansch privaten
aard, geschreven voor zijne kinderen en uitsluitend voor hun gebruik.’
De Engelschman, wars van alle inbreuk op zijne intimiteit is hier aan het woord;
maar Dickens had niets van het stijve van zijn protestantsche landgenooten en vreesde
niet, in zijn werken, te wijzen op het roerende en heil gende van 't Evangelie. Er is
dus iets meer in dit geval: het diepe eener ziel, innig overtuigd van de
geloofswaarheden.
Die overtuiging blijkt uit tal van brieven. Aan een clergyman schrijft hij in 1856:
‘Ik denk niet dat vele menschen kunnen gevonden worden met deemoediger vereering
voor het Nieuw Testament
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of dieper overtuiging van zijn al-genoegzaamheid. ‘Op den vooravond zijner dood
- 8 Juni 1870 - drukt hij zich niet anders uit. Iemand had op een plaats van zijn laatste,
onafgewerkt boek: Edwin Drood, eene lichtzinnige heenwijzing meenen te ontdekken
op een tekst van de Heilige Schriftuur. Dickens schrijft aan de persoon die hem dat
mededeelt: ‘Het had me nooit in den geest kunnen komen, had ik uwen brief niet
ontvangen, dat een lezer met rede begaafd scripturale bedoeling kon toeschrijven
aan dezen zin... Ik ben wezenlijk getroffen (shocked) dat zulks kan gebeuren. Altijd
heb ik er naar gestreefd vereering te toonen voor het leven en de lessen Onzes
Zaligmakers, in mijne werken, omdat ik die voel. Ik schreef die geschiedenis voor
mijne kinderen - ieder van hen kende ze, lang vóór het lezen kon; ja bijna van af het
kon spreken, daar ze hun verhaald was.’(1)
Dat zijn de woorden van een man die 's anderendaags ging sterven. Zijn levenseinde
had hij niet afgewacht om diepe vereering te toonen voor 't goddelijk
Evangelie-woord. Een zijner zonen - de jongste - ging hem verlaten om eene lange
reis overzee - hij ging naar Australië een broeder vervoegen - te ondernemen (Sept.
1868). Dickens gaf zijn zoon volgend schrijven mee:
‘Ik schrijf u deze woorden vandaag, daar uw weggaan mij fel bezighoudt, en ik u
eenige afscheidswoorden wil meegeven, om nu en dan op rustige stonden na te
denken. Dat ik u teer bemin hoef ik niet te zeggen, noch dat ik in mijn hart diep, diep
bedroefd ben van u te scheiden. Doch dit leven is grootendeels scheiden, en die
smarten moet men kunnen verdragen. Mijn troost en mijn vaste overtuiging is het
dat gij het leven aangaat waarvoor gij geschikt zijt... Ik druk u op het hart alles wat
ge te doen hebt, zoo goed mogelijk te doen, Ik was niet zoo oud als gij, toen ik voor
't eerst mijn brood moest verdienen, en ik deed het met dat vast besluit, en ben er
nooit in verslapt. Trek nooit uw voordeel op gemeene wijze in eenige transactie van
wien ook, en behandel nooit met hardheid de menschen over wie gij macht hebt.
Tracht anderen te doen wat gij zoudt wenschen dat zij u deden, en wees niet
ontmoedigd als zij soms falen. Veel beter is het voor u dat zij zouden te kort komen
aan de grootste wet door Onzen Zaligmaker opgelegd, dan dat gij het zoudt doen. Ik
leg onder uwe boeken een Nieuw Testament, om dezelfde reden en met de zelfde
hoop, die mij, toen gij nog een klein kind waart,

(1) Forster VI 480.
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een gemakkelijk verhaal ervan voor u deed schrijven. Omdat het 't beste boek is dat
de wereld ooit gekend heeft of zal kennen; en omdat het de beste lessen leert die een
mensch met rechtzinnigheid en plichtbetrachting kunnen den weg wijzen. Toen uw
broeders een voor een het huis verlieten, schreef ik hun ieder dezelfde woorden die
ik u toestuur. Ik verzocht ze allen dit boek tot gids te nemen, met weglating van de
interpretaties en uitvindingen van den mensch. Gij zult wel weten dat men u thuis
nooit lastig viel met godsdienstige verplichtingen en loutere formulen. Het was altijd
mijn zorg mijne kinderen daar niet mee te plagen, eer zij oud genoeg zouden zijn
om een eigen opinie te vormen. Des te beter zult gij 't nu begrijpen als ik u plechtig
zoek voor te houden de waarheid en schoonheid van de christelijke religie, zooals
zij gekomen is van Christus zelf, en de onmogelijkheid ver weg van den rechten weg
af te dwalen als men die ootmoedig en uit ganscher hart naleeft. Nog dit enkele wil
ik u daarover zeggen. Hoe dieper men dat voelt, hoe minder is men genegen er over
uit te weiden. Laat nooit de gezegende gewoonte varen uw eigen gebeden 's avonds
en 's morgens te zeggen. Zelf heb ik ze nooit verwaarloosd, en ik ken er den troost
van. Gij zult later, hoop ik, altijd mogen zeggen dat gij een goeden vader hadt. Gij
zult hem nooit beter uwe liefde toonen, noch hem gelukkiger maken, dan met uw
plicht te doen.’
Als een testament klinken die plechtige woorden, en de heele Dickens is er in te
vinden: met zijne overgevoeligheid, zijne oprechtheid, zijn diep-christelijken
ondergrond.
Hoe hij drukt op 't Evangelie alleen, zonder geforceerde interprestatie, moet ons
niet verwonderen, wanneer wij nagaan wat al sekten ontstonden uit verschillende
tekstopvattingen. Ook niet dat hij zijn kinderen niet wilde plagen met urenlange
sermonen en plichtplegingen. Een Engelsche Zondag was genoeg om haat voor allen
godsdienst op te vatten. Steeds is Dickens opgekomen tegen het pharisaïsme waarin
de schoonste lessen van den Zaligmaker waren vervallen. Het spreekt niet weinig
voor Dickens' godsdienstige overtuiging dat hij 't Evangelie wilde naleven ‘zooals
het wezenlijk van Christus kwam.’ Eens te meer is dat een bewijs dat hij onbewust
tot de Katholieke Kerk behoorde.
Was het daarvoor dat zijn nakomelingschap tot de volle waarheid kwam? Er werd
mij verzekerd dat het zoo is, en, persoonlijk, onder den oorlog, heb ik te Boulogne,
in de Goede Week van 1917 - eerste
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Aprildagen - op de poort der katholieke kerk, den doodsbrief gezien van een zijner
zonen of klein-zonen. In elk geval, was de naam:
Charles Dickens', als familienaam erbij.
Doch wat wil ik met aanhalingen en bewijsvoering voortgaan, wanneer de werken
zulk een stralend licht uitzenden? De kunst is deze Magdalena die met haar heete
tranen de sterfelijke voeten van den Zaligmaker besproeit, en daardoor zijn
goddelijkheid erkent. Waar liefde is, is waarheid. En de kunst is meer dan waarheid;
ze is schoonheid - en liefde. Magdalena's zoenen waren haar niet genoeg: zij moest
haar gansche ziel uitstorten met den aroom van kostbaren balsem. Zoo ook Dickens,
wanneer hij zoo gloeiend uitroept: ‘He suffered her to sit beside His feet, and dry
them with her hair. O Meg, what Mercy and Compassion!’ De woorden brandend
van medelijden en liefde tot den medemensch zijn beter getuigenis dan koude
documenten.
Om te weten wat Dickens beteekent als godsdienstig genie, moet men slechts
nagaan hoe hij zijn land, bij zijne geboorte, vond en wat hij er van maakte. - De edele
ambitie van eenieder van ons zou moeten zijn, deze ellendige wereld wat minder
ongelukkig te verlaten dan wij ze vonden.
In zekere grooten wordt ieder volk geconcretiseerd, en in ieder land zijn de groote
schrijvers als een type voor dat land.
Vlaanderen had zijn Conscience, spiegel van de zeden en de ziel van zijn tijd in
onze streek. Op Dante heeft Italië eeuwen lang geleefd. Zou Dostojewsky niet het
vage en plots veranderlijke van de Slavische ziel beteekenen; Calderon spreken voor
den ernst en de fierheid der hidalgos; Frankrijk zich uiten in zijn Corneille en Racine;
Duitschland in zijn Goethe en Schiller? Zoo, nevens Shakespeare, is Dickens, zonder
den minsten twijfel, representatief van zijn Engelsch volk. Maar omgekneed heeft
hij het in den zin van een diep-medelijdend katholicisme. De misbruiken en kwalen
die, als onkruid, overal woekerden, voortgebracht door het doodende protestantisme,
heeft hij uitgeroeid, en, onder den adem zijner echt evangelische liefde, heeft hij in
de plaats daarvan zorg en teederheid en medelijden voor de kleinen en verstootenen
ingebracht. - Een bewijs onder honderde: Toen de Zusterkens der Armen voor 't eerst
het Kanaal overstaken, om zich in 't protestantsche Londen te vestigen, was het weer
Dickens die warm voor hen optrad in een open brief aan de Times.
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Het koude, en droge, en doodende van de protestantsche ‘letter’ verfoeide hij. Het
schijnheilige, en phariseesche van ijdele formulen kloeg hij aan. Om den geest was
het hem te doen: den geest, die leven brengt. Ieder zijner boeken is een daad van
liefde; van naastenliefde. In ieder zocht hij een misstand uit te roeien; een weldaad
te schenken. De geest die hem bezielt, is een geest van innig medelijden met al de
smarten, de nooden, de folteringen van 't menschelijk geslacht. Hij was wezenlijk
de bermhertige Samaritaan, gebukt over 't lijden van 't gewonde menschdom, en zijne
kwetsuren niet enkel met de olie van milde compassie overgietend, maar ook met
den wijn der verkwikkende vreugd.
Van hem mocht niet gezegd worden wat Schaepman het protestantisme verweet:
‘De wijn der levensvreugd is in het Protestantisme evenzeer verboden als het
druivensap in den Koran van Mahomet. Hun ontaarde kloosterleven heeft geen begrip
van den Verlosser op de bruiloft te Cana en verstaat zich allerminst met een Maria
die haar zoon toewenkt: ‘Heer, zij hebben geenen wijn meer!’ In steeds weer
opspattenden humor kw m die levenswijn weer bij Dickens opbruisen. Bewijs te
meer dat hij van den protestant slechts den naam had, hekelt hij weer en weer het
schijnheilige, het holle en dorre van al die predikers van moraal die zelf zich te goed
doen aan een lui en vadsig bestaan, aan eten, en vooral drinken,. Men herinnere zich
maar den ‘Shepherd’ van Mrs. Weller nummer twee, met den rooden neus.
Onvermoeid neemt de satirist de zweep op om alle huichelarij af te geeselen, vooral
in heilige zaken; en uit den tempel van 't menschelijke weet hij de profaneerders van
't goddelijk en humane gevoel onmeedoogend te verdrijven.
Menschelijk, ja, was Dickens bij uitstek; en daarom zoo dicht bij God. Ik zou den
schijn niet willen aannemen het profane met het heilige te verwarren, maar moet ik
mijne volle meening uitspreken, dan zou ik het wel wagen het Dickens-werk een
aardsch commentaar te noemen van de goddelijke bladzijden van 't Evangelie. - Was
het niet, toen ik zeer jong was, mijn gewoonte zekere bladzijde van Dombey voor
den geest te roepen, toen ik mij voorbereidde tot de communie?
Die geest van 't Evangelie, in zijn quintessentie, is vooral besloten in de Bergrede;
in die acht zaligheden die als acht ooftdragende ranken de wereld overschaduwen.
Voor ieder dezer ranken, uit den éénen wijnstok, uit den één en Levensboom
gesproten, is uit het Dickens-werk eene menschelijke toepassing vol geurende poëzie
te lezen.
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Te beginnen met die eerste zaligheid die de armoede naar den geest prijst. Wie heeft
hooger lof van die louterende eigenschap bezongen dan de schrijver van al die werken
waar kleinen en geringen de hoofdrol vervullen, de teederste compassie afdwingen
en bewondering voor hun nederige deugd weten te verwerven? Wie zijn de grooten
in het Dickens-oeuvre? Niet de rijken en aanzienlijken dezer wereld, maar dezen die
edel en eenvoudig zijn in hun gemoed: een schamel kreupelkindje, een pakkendrager
met breed-minnend hart, een boodschapper, den ganschen dag aan regen en wind
prijsgegeven. De typen, door Dickens geschapen onder dat slag menschen, zijn
legioen, en tot hen gaat heel zijn hart. - Zooals dat van den Zaligmaker vermurwd
werd, toen hij uitriep: Misereor super turbam.
Wel van groote beteekenis moet die geest van armoede zijn in de goddelijke oogen,
indien Christus hem als eerste zaligheid verhief, als grondslag legde voor het verder
gebouw. Immers uit die bron van verachting van het tijdelijke en oogverblindende,
vloeien al die stroomen van zuiverheid des harten, ootmoed, vergevingszin, geduldig
lijden, die in de volgende zaligheden aangeprezen worden.
Maar om het eigenaardige van de Dickensverschijning naar waarde te schatten
moet men zich herinneren wat Engeland vóór zijne komst was: een land verstard in
het koudste en wreedste egoïsme, in de hooveerdij van het verachtendste neerzien
op al wat zwak en arm was. Dat heeft de Dickens-poëzie met hare stralen verlicht,
met haar gullen gloed verwarmd. Dat durft men nu te noemen: onverdragelijke
sentimentaliteit! Alsof zonder zijn pathetiek de meest geliefde schrijver zijner eeuw
het hart van 't volk had kunnen winnen. Alsof dat geniaal komische niet juist het
noodige relief kwam geven aan de nare beelden van levensnood die hij teekende!
De bladzijden aangeven waar Dickens de armoede verheft gaat niet - men zou
alles moeten citeeren. En hetzelfde geldt bijna van de volgende zaligheden, want,
zooals wij zegden, zijn zij in kern besloten in de eerste - Zoo klinkt het: ‘Zalig zijn
de zachtmoedigen, bijna gelijk met: ‘Zalig de armen van geest.’ De beloofde belooning
echter verschilt: aan de armen van geest wordt de Hemel beloofd; aan de zachtzinnigen
de macht over de aarde. En hier komt Dickens weer in een helder licht te staan. Hij
begreep die omwenteling die 't Evangelie in de wereld had te weeg gebracht terwijl,
zijne tijd- en landgenooten nog aan 't oude heidendom bleven verslaafd. Want de
twee krachten blijven voort bestaan: aan den eenen kant, de brutale stof-
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felijke macht, aan den anderen de bevrijdende macht van den geest. In zachtheid
werkt deze, en zij overwint de aarde.
Hoe aandoenlijk de typen die Dickens wijdde aan die machtige zachten! Een Floy,
die zelfs het steenen hart van haar vader terugwint. Een Agnes, in zwijgend
zelfvergeten wachtend, tot Copperfield haar trouwe liefde ontdekt. Een Grace, een
Marion wedijverend in offervaardige zusterliefde. Een Esther Summerson, de
vooroordeelen tegen hare geboorte te boven komend uit kracht harer minzaamheid.
Vrouwenbeelden de meeste dier typen van krachtige zoetaardigheid -; vrouwen past
het door zachtheid te overwinnen.
Zacht zijn tegen de anderen - soms is het moeilijker het jegens zichzelf te zijn,
tegen het lijden niet in opstand te komen. Dit ook is een vrouwelijke deugd; en de
zaligheid beloofd aan hen die weenen schijnt opzettelijk voor haar uitgesproken.
Nog een karakteristiek der Dickens-kunst dit diep begrip van de vruchtbaarheid
der smart. Hoe 't offer in rijke weelde opbloeit heeft ons niet alleen het slagveld in
Battle of Life geleerd, maar al die beelden van nederigen en armen, gedwee bukkend
onder den last van 't lijden, zonder morren, zonder ongeduldig opsteigeren; den kelk
tot den bodem ledigend, in liefde. Een Little Nell, zacht stervend in het lommer der
stille dorpskerk; een Mrs. Dombey, den wijden oceaan der eeuwigheid invarend, met
het kind dat zij wees gaat laten op de verkillende borst; ene zondige Alice, op de
gewijde bladen van 't Evangelie dien tranenregen stortend dien Magdalena op de
voeten des Zaligmakers liet vallen.
Zou dat buigen in deemoed onder 's Heeren hand, onder de hardste slagen van 't
lot in laffe moedeloosheid ontaarden? Daartegen zal de vierde zaligheid vrijwaren.
Bijna krijgshaftig luidt het: ‘Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.’
En hier weer staat de Engelsche kampioen in de bres, onvermoeid, ridderlijk
onversaagd, bijna alleen tusschen allen die de pen van de fictie hanteerden. De
letterkunde der achttiende eeuw was ver van stichtend geweest. - Het Engelsch leven
was het niet - Weinig bekommerden zich, zelfs een Thackeray, een Walter Scott, om
bestaande misbruiken, ingewortelde kwalen uit te roeien. Maar Dickens zou niet
rusten vooraleer hij gezonder instellingen in een gezonder atmosfeer zou tot stand
brengen. Dat vermocht zijn zegevierende kunst, de macht zijner pen, aan zwakken
en verdrukten gewijd. Dat vermocht vooral zijn geest - geest van medelijden en
bermhertigheid.
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‘Zalig zijn de bermhertigen, want zij zullen bermhertigheid verwerven...’ Zou dat
niet als een hemelsch lied geklonken hebben in de ooren van den stervende wiens
pen zoo vele beelden had geteekend van medelijdende liefde, zoovele woorden had
gesproken van zalvende bermhertigheid? Zijn onsterfelijk: ‘Wat de arme voor den
arme is...’ Zijn beeld van Little Em'ly, eerst in onschuld bloeiend, later in boetveerdige
rouwmoedigheid aan de borst gevlijd van den zoekenden oom. Vroeger had Mr.
Peggotty het niet kunnen verduren dat iets bezoedeld in de nabijheid kwam van zijn
lammeke, zijn kostbaarste schat. Was bij soms stug en onbermhertig geweest, op
zijn pharizeeërs, bij voorbeeld tegen het gevallen meisje, Martha, die Em'ly in 't
geheim vol medelijden troostte? Nu moet hij zijn toevlucht nemen tot die zelfde
Martha om zijn verloren schaap terug te vinden. Hij en Copperfield ontdekken ze in
de walgelijke Londenstraten, volgen ze in de duisternis, daar zij wel vermoeden wat
zij voornemens is, in den verwilderden staat waarin zij verkeert, en komen juist op
tijd om haar sprong in de rivier te beletten. Onweerstaanbaar lokt haar het water aan:
‘Ik weet dat het op mij gelijkt,’ zegt zij wild. ‘Ik weet dat ik het toebehoor. Ik weet
dat het, voor dezulken als ik, een aangeduiden leidsman is! Het komt uit den buiten,
waar er geen kwaad was - het kronkelt door die nare straten, vol bezoedeling en nood
- en het spoedt weg zooals mijn leven naar de wijde zee, immer in beroering - ik voel
dat ik er mee moet!’
Toen spreekt Mr. Peggotty: ‘God beware mij u te beoordeelen, meisje! Mij onder
alle mannen!’
Lijden heeft hem bermhertigheid geleerd, medelijdende liefde.
Een uit honderden is zijn beeld in het Dickens-werk, zoo vol bermhertige beelden.
Wanneer die onder 't volk, onder de armsten en meest beroofden worden aangetroffen,
krijgen zij grootere macht van ontroering. Bij voorbeeld, die twee arme vrouwen, in
Bleak House, door Esther en Ada bezocht. Alle twee worden door brutale
echtgenooten mishandeld, dragen blauwe kneuzingen aan gelaat of borst Het kindeke
van de eene - Jenny - sterft terwijl de twee meisjes in de stulp staan.
‘Wij hadden reeds vroeger bemerkt dat zij de blauwe plek met eene hand bedekte,
terwijl zij naar het kindje keek. Wenschte zij alle lawaai en geweld er van verre te
houden? Terwijl we daar stonden, kwam eene vrouw daar binnengeloopen, leelijk,
buitengewoon arm gekleed. Zij snelde de moeder toe, roepend: ‘Jenny! Jenny!’
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De moeder richtte zich op bij deze woorden, en viel de andere vrouw om den hals.
‘Deze droeg ook aan armen en gelaat sporen van mishandeling. Niets aanminnigs
was er in haar, buiten haar medelijden, maar wanneer zij met de arme moeder weende
en haar zocht te troosten, was er toch in haar eene zekere schoonheid. Troosten, zeg
ik; al wat zij deed was herhalen: ‘Jenny! Jenny!’
Zij ook wist dat de liefde maar één woord kent, licht begrepen door een lijdend
hart.
Zouden zulke beelden niet een trouw illustreeren zijn van de woorden des
Zaligmakers: ‘Zalig de bermhertigen...’
De zesde zaligheid vindt wellicht minder verluchting in het Dickens-werk. De
volle zuiverheid des herten - de maagdelijkheid - bloeit enkel open in den
bevoorrechten tuin der Moederkerk. Voor dit ideaal heeft zelfs een Dickens geen
oog. - En toch. Was hij niet des te gevoeliger aan de plotse dood der onvergeten
Mary, juist daardoor dat zij ongehuwd was? Liet hij Little Nell niet seterven in de
volle onschuld harer kinderjaren? Was het beeld van Little Em'ly juist niet daardoor
tragischer en aandoenlijker dat een ideaal van vroegere zuiverheid er over zweefde?
Bleef de maagdelijkheid, zooals zij in den omheinden tuin der Kerk gehuldigd wordt,
voor hem een gesloten geheim, toch kwam geen enkel woord zijn geheel oeuvre
bezoedelen en mag gezegd worden dat zijn werken in kinderhanden mogen gelegd
worden.
Van hoeveel schrijvers zou men zulks kunnen getuigen?
Meer nog: al de reine vrouwenfiguren door hem geteekend leggen getuigenis af
van de reinheid zijner verbeeldingskracht.
De volgende zaligheid, aangaande de vreedzamen, valt heel en al in het kader
zijner werkzaamheid; want onvermoeid heeft hij vergeving van onrecht, vredestichting
gepredikt. Zoo in The Haunted Man, wil de ongelukkige het onrecht uitwischen door
't geheugen te verliezen. Verkeerde handeling: het onrecht moet men indachtig blijven
om het in breeden vergevingszin te kunnen uitvagen. Zoo, in 't zelfde sprookje, weet
Milly, door de zoete kracht harer liefde, allen rond haar in eendracht, in vreedzamen
geest te scharen. Florence Dombey droeg geen wrok toen haar vader ze barsch
wegstiet, ja de hand ophief om haar te slaan. Beeld van volhardende liefde, komt zij
terug als hadde zij schuld aan haar eigen verwerping en smeekt vergiffenis af. En
haar deemoed werkt vruchtbaar; terwijl de zeven
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duivels in Edith's trotsche borst enkel twist en, voor haar, barre eenzaamheid
uitwerken. - Pip heeft den braven Joe en de stille Biddy, in Great Expectations,
lafhartig en ondankbaar verlaten. Hij is beschaamd over die nederige vroegere
vrienden en ziet er niet meer naar om, zelfs als hij terug naar 't stadje komt, dicht bij
zijn geboortedorp. Maar wanneer de kansen keeren en hij, eenzaam en verlaten, in
't groote Londen ziek valt, is de trouwe Joe weer daar om hem op te passen, te
vertroetelen, Pip te heeten, zooals in vroegere tijden. Naarmate hij echter beter wordt,
wijkt die gemeenzaamheid voor een beleefd ‘Sir’ op de komiekste en aandoenlijkste
wijze. Ha! hij had de bron van alle kieschheid des harten gevonden, degene die zulk
een type kon scheppen als Joe!
Vergeven, immer weer vergeven! dat is de leer van al de Dickensboeken. Omdat
zijn ideaal, het slotwoord van alles, voor hem is: de liefde. Ontsnapt de allerlaatste
zaligheid dan - deze die de martelaarschap verheerlijkt - aan den omvang van zijn
genie, toch beperkt door het protestantisme, dan ontspruit zijne inspiratie toch
rechtstreeks aan de allergrootste der leeringen: het Kruis, het van liefde druipende
Kruis.
Boom der liefde, bron van alle aardsche grootheid en goedheid, alle verheffing
van den mensch tot het hoogere, ligt het Kruis aan den grond van heel het
Dickens-werk. Het Kruis erkende hij in zijn vereering der armoede, zijn pogen om
de kleinen op te beuren, de lijdenden te troosten, in zijn onvermoeid prediken van
lijdzaamheid en immer vergeven; met een woord in de duizend vormen der eene
liefde - komend van God, om over de menschen neder te vloeien.
15 October 1928.
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Herman Coene.
door Ernest Claes.
Vervolg.
Het meisje staat opeens recht om het raam te sluiten. Met een ruk is hij naast haar,
en neemt de lederen riem uit hare hand. En nu wordt het opeens stiller in den wagen,
en ze hooren dat beiden. Het is of ze nu eerst heelemaal alleen zijn, en dichter bij
elkaar. Daar speelt een verre onrust in het doffere schijveren van de treinwielen.
Hij staat een oogenblik rechtop vóór haar. Van onder het zwarte hoedrandje blikken
de blauwe oogen verlegen naar hem op. Hij zet zich neer in 't andere hoekje, vlak
tegenover haar, en omdat hij weet dat het meisje dit vreemd zal vinden kijkt hij een
poosje door het raam. Hij ziet zijn eigen gezicht daar vaag weerspiegeld, hij merkt
even de koorts om zijn oogen, die hij branden voelt, en als hij schuins wegkijkt ziet
hij ook het gezicht van het meisje achter het raam schemeren.
Het is alles een wonderlijke gebeurtenis. De dag heeft geen uren of geen minuten
meer, en de trein holt met hen voort door een eindelooze ruimte.
En als hij nu met haar spreekt ziet hij van dichtbij hare oogen, haar mond, en de
twee handjes die in haar schoot rusten. Hun stemmen klinken luider, ietwat
gedwongen. Nu hoort hij weer de verre gouden klok waarvan de slagen nabonzen in
zijn ziel.
Ze vertellen elkaar van de vacantiedagen, waar ze geweest zijn, en van de plaatsen
die ze beiden kennen. Bij alles wat zij zegt noemt zij haar vader; die is onafscheidelijk
van al haar doen in en om het Wazinghuis. Hij voelt haar stem door hem ruischen
als een zachte melodie, iets van de zon, van het licht, van het geluk. Daar is iets van
hen beiden dat nu samensmelt, dat hen omhult onder een zelfden fluweelen mantel,
en de vingeren van hun ziel zoeken kinderlijk onbeholpen in de duisternis van hun
wezen. Nu kunnen ze niet meer
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denken aan iets dat buiten dit oogenblik ligt, maar ze zien met een wonderklaren blik
dit oogenblik zelf.
De trein houdt stil. Hier moet Herman afstappen. Hij houdt het witte warme handje,
rechtstaande, een oogenblik in zijn hand.
- ‘Dag... Elza!’
- ‘Dag... Herman.’
En weer worden ze rood, en hun oogen lachen.
- ‘Tot de groote vacantie.’
- ‘Ja...’
Hij kijkt nog eens om, en knikt haar toe. De trein stoomt verder, verder, en hij
blijft staan om hem na te zien.
Het meisje staart door het raam....
- naar de Lente, en naar het leven.
Herman Coene zit in den stoomtram, roerloos. Hij kijkt wezenloos naar buiten, en
ziet niets. Zijn blik is een spiegel die geen beelden opneemt. Daar is geen voortgang
in zijn denken. De wenteling van zijn gedachten is plots op een dood punt blijven
stilstaan, waaruit hij zich niet ontwarren kan. Daar is ook geen inspanning van zijn
wil om aan dat vlokkige, wazige dat in zijn hoofd is, en waarvan de weerschijn achter
in zijn blik ligt, lijn en kleur van eene gedachte te geven. Hij laat zich voortdeinen
op het geluid van de jagende wagens dat heel verwijderd tot zijn gehoor komt. Daar
is geen band meer met het stoffelijke.
Maar hoog in zijn ziel zingt een éénige zuivere melodie, één enkele zelfde toon
die blijft aanhouden, ademloos, en waarin heel het ontzaglijk levensgeheim dat zich
aan hem geopenbaard heeft doorzindert, waarrond zijn leven opeens schijnt te
wentelen als rond een middenpunt. Voor het eerst ziet hij zich zelf. En aldoor is hij
bewust van één ding: een groote zachte welligheid in hem, in zijn oogen, in zijn
hoofd, tot in zijn vingertoppen. Daar vloeit een honingzoete laving over zijn hart.
Daar is een absolute rust in zijn lichaam. En hoort hij nu werkelijk niet het kloppen
van zijn hart, zooals hij in de stilte van de nachten de klok hoort tikken in de andere
kamer... Hij wordt gewaar dat er om zijn oogen en zijn mond een weerhouden
glimlach glanst.
En als stil - stilaan de schoone bedwelming weggaat, een straaltje daglicht door
het nevelige van zijn hoofd klaart, komen daar eerst de
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hooge blauwe bergen en de verborgen meren in de wouden ver in de oosterlanden,
waarvan hij over zijn boeken gedroomd heeft, komen nu zeer dichtbij met hun
geheimzinnige heerlijkheid. Omdat hij gelukkig is... Het schoone heimwee van den
avond naar den nacht, van de hooge bergtoppen naar de eeuwige hemelen ging langs
hem voorbij.
En dan zag hij buiten de Meizon op het jonge groen, het lachende licht. Hij zag
zijn gevouwen handen, en den wagen waarin hij zat. Hij bekende zich zelf tegenover
het leven. Maar iets van het heerlijke gevoel bleef in hem naruischen.
En nu wist hij, als een veropenbaring, het wondere geheim dat in hem was
opengebloeid. Al zijn zintuigen, al zijn vermogens schenen hem opeens
verduizendvoudigd, gegroeid tot een bovenmenschelijke kracht. Hij was op een
hooger en breeder vlak van het leven gestapt, hij was een ander mensch geworden
en stond nu tegenover een andere wereld. En de tijd, vóór dit oogenblik, was
achteruitgeschoven tot achter de wazige einders. Hij zou, aan dat onzekere en
onrustige dat over hem hangt als een lichte sluier, nu lang willen denken, de
innerlijkheid ervan willen doorgronden, omdat hij gewaar wordt dat er een
oneindigheid van schoon geluk moet achter verborgen liggen, maar hij kan niet...
Er is iets, hij weet niet wat, dat gesloten blijft. En wonderlijk hoe nu met eenmaal
alles in harmonie is met zijn eigen gevoelens, de dag en de lucht, de huizen en de
boomen, de menschen en de hotsende wagen waarin hij zit, en daar is geen ongeduld
in hem, geen bepaald verlangen naar iets, het is een geluk dat op zich zelf staat, dat
hij zelf is.
De schoone extaze gaat langs hem voorbij. En het is zoo overstelpend van zaligheid
dat hij zijn twee handen op zijn borst zou willen drukken om het daar voor goed te
bewaren. Het is even broos als heel fijn kristal in een straal van de avondzon.
Het leven is eenvoudig en goed. En ware 't niet dat een groote gouden rust hem
roerloos zitten deed, dan zou Herman nu de handen kunnen vouwen, en bidden.

4.
In het kleine stadje woont Herman Coene, met een drietal andere jongens van het
college, bij juffrouw Dorothea Caspeele.
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P. VAN HUMBEEK
Maria met het Kind.
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Juffrouw Dorothea Caspeele is een fatsoenlijk, een bij uitstek fatsoenlijk mensch.
Van deze fatsoenlijkheid geeft juffrouw Dorothea Caspeele in al haar doen en laten
treffende bewijzen. Deze fatsoenlijkheid staat te lezen op haar stemmig gezicht,
spreekt uit haar simpele kleederdracht, klinkt uit de woorden van haar mond, heel
haar huis in- en uitwendig getuigt in hooge mate dat zij vrij is van alle zedelijke
buitensporigheden of uitspattingen. Wanneer zij met goed bevriende gebuurvrouwen
spreekt over de levenswijze van tijdelijk minder bevriende gebuurvrouwen, dan
steekt zij herhaaldelijk, te midden van het fluisterend gesprek vol donkere schaduwen,
haar spitse kin vooruit, legt twee vingers op hare maagdelijk kuische borst, en getuigt
als opperste bewijsvoering: ‘Ik, vrouw Kraene en vrouw Scheers, ik ben een fatsoenlijk
mensch!’ Op een toon, en met een nadruk op den eigen ik, alsof zij tennaastenbij
alleen gesierd is met deze uitzonderlijke en hooge kwaliteit der fatsoenlijkheid, en
dat alle andere vrouwen, misschien incluis zelfs vrouw Kraene en vrouw Scheers
daarop in veel bescheidener mate aanspraak kunnen maken. Dan knikt vrouw Kraene
eens twijfelachtig met haar grijzen kop, en vrouw Scheers, die zeven kinderen heeft
en een echtgenoot-schoenmaker, denkt er ineens aan dat zij huiswaarts moet. Wat
juffrouw Dorothea Caspeele daarmede bedoelt? Het woord is als de korte
samenvatting van alle gebeurlijke gaven en deugden die bloeien in een kristelijk
zedig gemoed, het beteekent dat er op stoffelijk en vooral zedelijk gebied niet het
minst op haar aan te merken valt, dat de jeugdige studenten, die door de geestelijke
heeren aan hare zorg zijn toevertrouwd, behóórlijk zijn en geen reden hebben tot
klagen, dat juffrouw Dorothea Caspeele elken dag ter misse gaat en elken Zaterdag
te biechten bij den zeer eerwaarden heer Deken in hoogst eigen persoon, dat zij niet
is verslaafd aan drankzucht of andere geheime ondeugden. Het beteekent dat alles
samen, en nog veel meer. En toen haar grootste kostjongen, de lichtvaardige student
Jan Driesche, haar bij een dagelijksch voorkomend dispuut, op hare plechtige
getuigenis van fatsoenlijkheid eens boosaardig mopperend geantwoord had: ‘Ik weet
dat wel niet, of gij zóó fatsoenlijk zijt als ge altijd zegt!’ toen had juffrouw Dorothea
Caspeele den balsturigen jongeling zóó verbouwereerd aangestaard, dat student Jan
Driesche tien minuten lang gezwegen had. Dat had haar nog nooit iemand durven
zeggen!
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Buiten deze onaanzienlijke zwarigheden komen er evenwel geene merkelijke schokken
in het klare bestaan van juffrouw Dorothea Caspeele voor. Zij leeft met de dagen
mee als het licht, de klop van haar hart is bedaard en de schijnbare glimlach, die bijna
een deel is geworden van hare gelaatsuitdrukking, wijst op een witte zielerust en een
vlak geluk.
Maar op een zekeren dag werd die gelijkmatige zielevrede van juffrouw Dorothea
Caspeele verstoord, en de steen die in het kalme meer van haar tevreden bestaan viel
verwekte daarin rimpels en kronkelingen die niet tot rust wilden komen. Juffrouw
Dorothea Caspeele ontdekte een ‘vijand’, iemand die een schaduw over haar levenspad
wierp, iemand die hoogstwaarschijnlijk twijfelen durfde aan hare fatsoenlijkheid, en
de oorzaak was van die strakke lijn om haar zachte, licht behaarde bovenlip, en van
den ernst in hare zoetblauwe oogen.
Madame Govert woont vlak naast juffrouw Dorothea Caspeele.
Madame Govert is een eerzame weduwe, eene personnaliteit van onbepaalden leeftijd
met nog duidelijk merkbare aanvechtingen van modezucht. Zij leeft van het inkomen
van haar goed belegd fortuin waaraan haar vriend, notaris Maerschalck, de noodige
zorg besteedt, en wordt in het kleine stadje diensvolgens gerekend onder de deftige
burgerij. Deze sociale positie van Madame Govert zou reeds op zich zelf eene
genoegzame reden kunnen zijn om in het hart van juffrouw Dorothea Caspeele zekere
afzijdige gevoelens op te wekken, maar vermits Madame Govert een rustig mensch
is, die kalm en kleinvoornaam hare gangen gaat, vinden zulke gevoelens geen grond
om verder tot uiting te komen.
Toen bleef echter Mademoiselle Suzanne, de eenige dochter van Madame Govert,
thuis van het pensionnaat, en toen was het opeens uit met de schoone zielerust van
juffrouw Dorothea Caspeele. Door de schuld van haren wispelturigen kostganger,
student Jan Driesche, en van Mademoiselle Suzanne.
Het was een pront parmantig ding van een meisje, dat moest in haar hart zelfs juffrouw
Dorothea Caspeele erkennen, al zou zij dit niet hardop hebben gezegd aan de
bevriende buurvrouwen, al trok zij afkeurend den neus op voor die al te luchtige
toiletjes, het laag uitgesneden halsje, de te ver bloote armen, en voor het teere parfum-
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luchtje dat Mademoiselle Suzanne overal nazweefde als iets van haar eigen wezen.
En te dezer dagen is het gebeurd dat juffrouw Dorothea Caspeele - op een middag
was het, tegen twaalf uur - achter haar raam te loeren stond naar de mooie
Mademoiselle Suzanne, die ze voor de deur van haar huis zag staan. Ze was op die
manier heel dichtbij, een paar meter afstand slechts, en juffrouw Dorothea Caspeele
kon duidelijk den warmen blos zien glijden over de zachte wangen van het meisje,
en de roode lippen, en de donker glanzende oogen, en den ronden boezem die onder
het zijden bloesje boven de spanning van het korset, op en neer ging. Dat konden de
spiedende oogen van juffrouw Dorothea Caspeele allemaal fijntjes afloeren. Ze deed
het wel eens meer, zoo achter het gordijn verborgen door het raam piepen naar het
doen van de menschen. En heel prettig was dat soms, ge leerde vele dingen kennen,
en kwaad stak daar toch zeker niet in.
Opeens ziet ze nu Mademoiselle Suzanne, langs den gevel heen, naar iemand kijken
verder in de straat, bijzonder kijken, met in haar zwarte oogen een verleidelijk lachje.
Het is of er een vlammetje in die oogen brandt...... En nu knikt het kopje ook
eventjes... en de roode lippen steken vooruit als om een kus te geven... Juffrouw
Dorothea Caspeele tuurt met popelend hart... hé! dat is wat nieuws!... Met haar scherp
neusje bijna tegen het raam, loert zij nu ook de andere richting uit, en zij ziet... Haar
hart krijgt een stomp!... zij ziet haar eigen student, Jan Driesche, die met even
gloedvolle blikken, met even heeten blos op de wangen naar mademoiselle Suszanne
kijkt, één oogenblik maar, en hij duwt de deur open, en komt binnen.
En het was de fatsoenlijke juffrouw Dorothea Caspeele of opeens de zedeloosheid
in hoogst eigen persoon over haren eerzamen drempel trad. Nooit, in de twintig jaar
dat zij als studentenmoeder het hooge vertrouwen genoot van de geestelijke heeren,
was haar iets zoo onfatsoenlijks, zoo ongelooflijks overkomen! Met iets als ontzetting
in de oogen keek zij naar den zedeloozen Jan Driesche.
En van dat eigenste oogenblik af verkeerden de minder vriendelijke gevoelens
van de goede juffrouw Dorothea Caspeele ten overstaan van Madame Govert en hare
wispelturige dochter, in een verdoken haat. Een haat, dien zij in haar geloovig hart
gelijk stelde met den heiligen haat tegen zonde en kwaad waarover in het Evangelie
gesproken wordt en waarover door den zeer eerwaarden heer Deken
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soms werd gepreekt. Het stelde haar heimelijk hooger in haar eigen oogen, zij hield
in de kerk het hoofd nog een beetje meer schuins en keek met deemoediger en vromer
blikken naar het altaar. Die haat liet haar geen rust, kwelde en stak haar in den slaap.
Zij zag overal de vreeselijkste dingen gebeuren, haar verschrompelde verbeelding
was eindelijk eens los gelaten en sloeg in het wilde, in het zondige, dat zij in haar
binnenste allemaal op den rug schoof van Madame Govert en hare ergerlijke dochter.
Zij droomde van vernederingen en kleineeringen, die nu Madame Govert zouden
kunnen overkomen, zonder het aan zich zelf te willen bekennen wenschte zij het in
de achterste plooien van haar hart, al biddende om sterkte tegen bekoringen van
wraakgierige jaloerschheid en kwade wenschen. Van dan af brak er voor juffrouw
Dorothea Caspeele een tijdperk aan van bestendige onrust, van doorloopende, nooit
verslappende waakzaamheid over de jongens, die haar door de geestelijke heeren
van het college waren toevertrouwd, niet alleen ‘voor kost en inwoon’, maar
voornamelijk om te waken over hun kostbaar zielenheil, nademaal zij zoo fatsoenlijk
was. Hare eer, meer dan haar geweten, stond op het spel, niet alleen tegenover het
college, maar ook tegenover het gansche stadje. Wat zou ze vergaan van schaamte
zoo er moest gefluisterd worden: ‘Een student van juffrouw Dorothea Caspeele
vrijt...’ Zij durfde aan iets zoo verschrikkelijks niet denken.
Zij wist dat er gevaar dreigde, groot gevaar. Als een moederlijke klokhen waakte
zij nu over hare kuikentjes, den zondigen student Jan Driesche en de twee jongere
studenten, tegen de snoode aanloksels van den sperwer, Mademoiselle Suzanne. Zij
heeft denzelfden dag nog het kuikentje Jan Driesche bij zich geroepen in het
‘salonneke’, waar buiten haar nooit iemand in mocht, zij heeft met een zenuwachtige
beweging van hare vingers en haar neus een snuifje genomen en hem op den man af
gevraagd:
‘Wat is dat allemaal met u, Jan Driesche!... Zijt ge nog altijd van zin missionaris
te worden ja of neen?’
Zij zegt dat op een zoo kommandeerenden toon, dat student Jan Driesche zich
ineens fel versterkt voelt in zijne missionarisroeping, en slikkend door zijn benauwde
keel, met onvaste stem antwoordde:
- ‘Nog altijd, juffrouw... en hoe gauwer dat ik hier weg kan en naar de Wilden
mag trekken hoe liever.’
- ‘O zoo! o zoo!... En wat hebt ge dan op dat zot krellatuur
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(juffrouw Dorothea Caspeele meent: kreatuur) van hiernaast te knikken, mandeeke!’
- ‘Ik, juffrouw!!!... Ge zijt zeker ziek!... Ik mag dood vallen als ik......’
Maar met een versch snuifje komt juffrouw Dorothea Caspeele nu eerst voor goed
los, en zij zegt den zedeloozen student Jan Driesche, die met zijn dik rond
boerengezicht, zoo paarsrood als een rijpe noordkriek, verlegen voor haar staat, eens
terdege zijn zeven zaligheden, en dat zij alles er van weet, en dat haar nooit iets
ontsnapt, en dat hij maar niet moet denken dat zij zóó dom is, en dat zij de leeraars
zal op de hoogte brengen, en dat zij aan pachter Driesche, zijn vader, schrijven zal
om te laten weten wat voor ‘ne Charel’ van 'n zoon hij heeft, en nog veel andere
schromelijke dingen - als hij nog éénmaal de schandalige stoutheid zal durven hebben
die springer van hiernaast, dat zot krellatuur van hiernaast, te bezien, toe te lachen,
te groeten...
En in 't vuur van haar reden probeert juffrouw Dorothea Caspeele den verdwaalden
student Jan Driesche tot bekentenissen te dwingen van wat er misschien allemaal
reeds gebeurd is tusschen hem en het krellatuur, op een toon of die onthullingen de
laatste voorwaarden zijn van zwijgen tegenover leeraars en pachter Driesche...
Met een tragisch gezicht vertelt zij, den volgenden ochtend bij het verlaten van
de kerk, het schrikkelijk geval aan vrouw Scheers en aan vrouw Kraene, maar op
zulke manier dat beide argelooze zielen er van overtuigd zijn, dat alleen Madame
Govert en Mademoiselle Suzanne de zondige elementen van het drama zijn. Zij
begrijpen de verslagenheid van juffrouw Dorothea Caspeele en voelen mede hare
verontwaardiging.
- ‘En dat speelt dan de groote Madame, en dat heeft zóó'n dochter!’ zucht vrouw
Kraene, en zij schudt het hoofd, en haar oogen hebben iets van de martelaressen op
de kerkschilderijen.
- ‘Dat komt er van als ge van uw dochter een modepop maakt in plaats van een
serieus meiske!... Dat draagt schoenen zooals niemand die hier draagt en die versleten
zijn vóór ze halflappen zijn gezet...’ spreekt vrouw Scheers, wier man schoenmaker
is en de klandizie van het huis Govert niet heeft. Zij omvatten in hunne afkeuring
Madame Govert en Mademoiselle Suzanne, en oordeelen beiden best in staat een
aanslag te plegen op de onschuld van den
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student Jan Driesche en op de fatsoenlijkheid van juffrouw Dorothea Caspeele.
Student Jan Driesche had met een vuurrood zondaarsgezicht, en bij alle goden en
godinnen van de tweede latijnsche klas, van Publius Ovidius Naso en van Publius
Vergilius Maro gezworen, dat hij dat krellatuur van hiernaast nog nooit had bezien,
nog minder gegroet, laat staan toegelachen, dat juffrouw Doro hea Caspeele zeker
gedroomd had en van de mare was gereden, en dat hij bijna nog niet wist dat hiernaast
- hij wees met zijn duim verachtelijk over zijn schouder - zoo'n krellatuur woonde,
en dat hij later toch missionaris werd en de wilde menschen ging bekeeren en wat
kon hij daar met een meiske doen!... Maar tegenover de kordate verklaringen en de
gevaarlijke dreigementen van juffrouw Dorothea Caspeele geraakte hij zijn zekerheid
kwijt, en beloofde hij op het eind met een azijnzure misdadigerssnuit dat het halvelings
per abuis was voorgevallen en dat het nooit of nooit meer zou gebeuren. Want hij
wist dat zijne fatsoenlijke hospita niets liever deed dan aan de geestelijke leeraars
bewijzen te leveren van hare bestendige waakzaamheid over het zielenheil van de
aan haar toevertrouwde studenten.
En telkens als hij nu in het naar huis komen Mademoiselle Suzanne voor hare deur
ziet staan als een zoete bekoring, of wanneer hij haar op straat tegenkomt, kijkt
student Jan Driesche met een rood gezicht naar de huizen, of naar de wolken, of naar
zijn groote schoenen, met slechts een heel klein vluchtig blikje naar de donkere oogen
van Mademoiselle Suzanne, een heel klein guitig blikje maar, bijna de moeite niet
om er van te praten of om iets anders over te denken. En zijn hart zit vol nijdigheid
tegenover juffrouw Dorothea Caspeele, omdat die daar zoo'n beslag heeft over
gemaakt, en omdat ge toch even goed missionaris kunt worden al keekt ge dan nu
en dan al eens naar zoo'n schoon meiske... En hardop voor zijn eigen mommelde hij
dan kwaad: ‘Die verdekkesche kwezel toch...... die kan nu ook niks verdragen!’
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Tweede hoofdstuk.
1.
Als een schoon geheim droeg Herman Coene het nieuwe gevoel dat in hem ontwaakt
was met zich mede. Het was daar in zijn binnenste een bestendig licht dat zijn denken
en willen doorstraalde, als een stille lamp die op den bodem van zijn ziel stond.
Tegenover het kleine leven in het college en het kosthuis van juffrouw Caspeele
voelde hij zich nog meer vervreemd. Hij begon de menschen en hun doening anders
te beschouwen, omdat hij ze opeens anders begreep. De verhoudingen van het leven
waren klaarder en inniger geworden, al de gedachten die in zijn hoofd kwamen
schenen nu eerst door zijn hart te zijn gegaan, en het beeld van het meisje van het
Wazinghuis stond voor hem als iets dat geweven was uit licht en zon, iets zeer broos
en heiligs. Het was een wonderlijke tijd, en hij had aldoor de gewaarwording dat hij
nu beter en zuiverder in het leven stond.
Als hij 's morgens wakker werd kwam de dag op hem toe vol goedheid. Onder de
mis, in de collegekapel, bad hij met de geheele overgave van zijn gemoed zooals hij
dat vroeger nooit had gekund. Hij wist dat hij nooit zoo dicht bij God had gestaan
als in die dagen, en het was een godsgevoel dat hem geheel vervulde, zonder moeite,
dat van hem zelf uitging en niet van God kwam. Het goddelijke en het eeuwige was
nu in hem zelf. God was nu een en al zoetheid en liefde, die vaderlijk zegenend en
bestendig in hem aanwezig bleef. En hij meende dat er in zijn ziel nu iets gebeurde
van wat hij had gelezen van sommige heiligen.
Dat nu alles duren kon... Hij moest niet denken aan toekomstproblemen, daar
waren geen duistere complexen in hem, en de raadsels van het levenswaarom schenen
niet meer te bestaan. Zijn ziel baadde in de overstelpende extaze van een nieuwe
ontdekte wonderwereld.
Het duurde dagen.
Dan begon hij zich af te vragen of wel de ontmoeting van het meisje van het
Wazinghuis dit alles in hem had doen ontwaken.
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Want naar gelang de dagen weken, kwamen er oogenblikken dat het beeld minder
duidelijk voor hem stond, dat hare trekken wegschemerden in den tijd die achter hem
lag. Een onbestemde angst voer dan door zijn ziel, en hij zocht met inspanning terug
naar de oogenblikken toen hij met haar in den trein zat. Andere dagen stond haar
wezen zoo helder voor hem alsof hij haar zoo pas had ontmoet, als een plotseling
vizioen kwam het voor hem staan, en dan ging er een jacht door zijn huiverend bloed
of zijn hart zou springen.
Op een avond stond hij op zijn kamertje voor den spiegel. De lamp stond achter
hem op de tafel, en hij zag zijn gezicht, lichtelijk overschaduwd, vóór hem. Met dien
tijd had hij zich zelf nooit aangekeken. Hij bezag zijn eigen trekken, zijn voorhoofd
en zijn mond. Dan nam hij opeens de lamp van de tafel, hield ze hoog op boven zijn
gezicht, en keek in zijn eigen vreemde oogen, lang en kalm. Het witte licht sloeg fel
en hard terug. En hij zag in zijn blikken tot op den bodem van zijn ziel, zijn heele
wezen lag voor hem open als de dag, en hij werd opeens zeer ernstig. Dan fluisterde
hij, met zijn mond bijna tegen zijn mond in den spiegel: ‘Herman!’ Hij wist niet
waarom hij het deed en hij gaf daaraan geene bewuste beteekenis. Maar het was het
bekennen van zijn eigen ‘ik’ tegenover zich zelf, uit de donkere diepte van zijn
innerlijk wezen trad hij naar voren, persoonlijk, in de klaarte.
Toen wist hij dat hij geen kind meer was.
Hij zette de lamp terug op de tafel, langzaam, en lachte.
De spiegel blikte geheimzinnig naar de dingen in de kamer; midden in het effen
vierkant bleef een oogenblik een ronde doffe vlek van zijn warmen adem...
En dan, opeens, was het weg.
Zonder oorzaak, zonder overgang was de schoone fantasia in hem dood als een
licht dat plots wordt uitgedoofd. Het was een rauwe ontnuchtering die hem nietig en
ellendig achterliet in de grijze lange dagen.
En nu kwamen er uren van zoo bittere zielsverlatenheid dat hij het in de nachten
zou uitgeschreeuwd hebben tegen de muren van zijn kamertje. Daar bleef niets in
hem over dan een gapende leegte, het leven had geen zin of geen doel meer, en het
schoone beeld was verdwenen achter een eindeloos verren horizont waar zijn blikken
het niet meer bereiken konden. Hij kende de smart van het doellooze verlangen.
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Hij was in die dagen veel alleen, hij vermeed het gezelschap van zijn kameraden
waar dit eenigszins mogelijk was, en hij werd nog zwijgzamer dan vroeger. Hij
voelde het als een pijn wanneer de blikken van zijn leeraar hem vragend aankeken.
Want achter de verborgen deuren van zijn hart hield hij het verbleekte beeld van zijn
droom opgesloten als een gedachtenis. En als zijn verbeelding de stralende blijheid
van de voorbije dagen wilde terugschenken aan zijn hunkerend hart, dan was het of
hij een doode in zich droeg en zijn ziel verstikt lag onder asch. In de nachten, de
moede slapelooze nachten, brandden zijn oogleden van het staren in de holle donkerte,
was zijn keel toegesnoerd, en beet hij zijn tanden in de dekens om het niet uit te
snikken van bitterheid.
Het nieuwe leven bruiste op met fellen slag in Herman Coene's krachtig bloed. Met
sterke wilskracht wist hij wel zijn gedachten te dwingen op een boek, op de woorden
van den leeraar, op de studie, en dan volgde daarop iedermaal eene vlakke voldoening
die hem tevreden deed zijn over zich zelf. Hij streed met zijn droomen en zijn jeugd.
Maar er waren dagen dat alles in hem verslapte, dat een woord, een klank, hem weer
verzinken deed in moedeloos gedroom.
Wanneer op straat een meisje langs hem voorbijging deed dit telkens zijn harteslag
sneller gaan. Zijn oogen zochten in het vreemde gelaat naar iets, hij wist niet wat,
naar een ver en schoon geheim.
En wanneer de lokkende blik van juffrouw Suzanne zich vaststak in den zijne,
wanneer hij haar jonge tartende gestalte voor zich zag, haar rooden mond, dan schoof
er telkens als een rood waas voor zijn blikken, dan klopten zijn slapen en zijn vingers
trilden. Daar was dan te gelijker tijd een waarschuwende stem in hem tegen iets
onschoons, maar dat eenderlijk in zich besloot een zoete bekoring, een heimelijke
genotsensatie die zijn bloed door zijn hart joeg. Het trok hem aan als handen die hem
vastgrepen en voortduwden.
Op die oogenblikken wist hij dat het meisje van het Wazinghuis, zooals hij haar
beeld in zich opgenomen had, oneindig ver van hem afstond. Het was hem dan of
het kwade over hem heerschte, het kwade waarover hij geen berouw in zijn hart
ontdekken kon.
Herman Coene werd gewaar dat er een groote onzekerheid in hem gekomen was,
dat hij vastgegrepen en gedwongen werd door eene macht, sterker dan zijn wil, omdat
die macht uit zijn eigenste zelf gegroeid was, en omdat zijn wil, wat hij zich er ook
anders van
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inbeeldde, naar hetzelfde trachtte. Hij kon zich van de dingen geen rekenschap geven,
maar in de troebele deemstering van zijn onderbewustzijn wist hij toch dat hij streed
tegen het schoonste en het krachtigste in hem, dat snakte om zich uit te leven en als
een jonge god zijn vaart te nemen door de oneindigheid.
***
Toen hij met de groote vacantie thuis kwam lag moeder te bed.
Hij stond elken morgen met het andere hoevevolk op, en werkte mede op het veld
en op het hof zooals hij nog nooit gedaan had. In zijn heele doening lag dan iets
gejaagds, iets wilds, zoodat Peter Coene hem soms van ver met een verwonderden,
onrustigen blik stond aan te staren. En als hij 's avonds thuis kwam, moe, afgetobd,
dan sliep hij een zwaren droomloozen slaap en stond 's morgens in den vroegen dag
weer op het hof.
Gedurende de vele regendagen van dit verlof slenterde hij rusteloos rond door het
huis, langs de stallen en schuren waar de andere doende waren en waar voor hem
geen werk was. Of hij zat in huis alleen, te lezen of te droomen. Moeder lag den
meesten tijd te bed, en kwam slechts enkele keeren in de huiskamer bij hem. Dan
zat zij gewoonlijk stil door het raam te kijken, en als Herman het niet zag rustte haar
blik op hem. Hij merkte wel hoe bleek haar gezicht was geworden en hoe de dunne
witte vingers moede lagen in haren schoot. Maar aan ergere dingen dacht hij niet.
Dan legde hij zijn boek weg en praatte stilletjes met haar. Het was echter anders dan
vroeger. Hij kon de stilte niet meer verdragen tusschen hem en zijn moeder, en hij
moest nu zoeken naar de dingen waarover zij spreken konden. En zooals op dien
laatsten dag van de vorige vacantie voelde hij aldoor, als een pijnlijk gemis, dat er
een afstand tusschen hem en zijn moeder was gekomen, die niet meer te herstellen
scheen. Hij kon haar niet meer onbevangen in de oogen zien, zooals vroeger. Maar
de stille blik van de hoevevrouw raadde wat er in hem omging en rustte met meer
liefde nog op zijn afgewend gezicht.
Wat hij gehoopt had van deze vacantie wist hij zelf niet. Maar toen hij bij zijn
aankomst tegen den avond van den trein stapte klopte zijn hart van een vreemde
verwachting. Sep kwam hem afhalen aan den trein, en voor de eerste maal wist hij
niets te vertellen of te vragen, en interesseerde hem niets van wat Sep hem
mededeelde. En Sep werd dat gewaar. Van aan de Hille tot thuis hadden ze geen
woord meer gezegd.
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En voor de eerste maal zag Herman de Donkelhoeve met andere oogen. Het was
precies of alles er veel kleiner was dan hij altijd had gemeend, de schuren, de stallen,
de huiskamer, de groote keuken. Het leek hem opeens anders, gewoner, en harder.
Daar was iets weg uit de Donkelhoeve, of daar was iets weg uit hem. Hij zag nu met
scherper blik zijn vader, zijn zwijgzame, ontoegankelijke persoonlijkheid, en hij
keek hem bijna aan als een vreemde. Hij zag zijn broer Fons, opgenomen en
vereenzelvigd met den hoevenarbeid, zonder meer, en de Dina en Liene, en Lauwerijns
en Sander, al de menschen die bij den arbeid hoorden bijna als de paarden en het
veldalaam. Als zij langs hem kwamen rook hij de lucht van zweet en stalmest, en
onwillekeurig hield hij zijn adem in. En als hij de goede trouwe blikken van Sep op
zich voelde rusten, wendde hij ongemerkt het hoofd af.
Een vreemde onrust zat in zijn gemoed van af dien eersten avond. Hij liep heel
het huis rond, alsof hij iets zocht dat hij nergens meer vinden kon. Hij keek naar de
muren, de deuren, de vrome prenten aan den muur, alsof hij 't voor den eersten keer
zag, en luisterde als verwonderd naar wat hij knechten en meiden hoorde zeggen.
Met iets als een vraag in zijn blik keek hij alles aan. Maar daar kwam van niets een
antwoord.
Omdat hij den geest van de oude Donkelhoeve niet meer terug vond. Omdat de
Donkelhoeve hem niet meer kende. Als een vreemde kwam hij terug in zijn huis.
Hij was zondags in de vroegmis, en het eerste wat zijn blik zocht was of het meisje
van het Wazinghuis op hare gewone plaats zat. Zij was er niet. Hij ging terug naar
de hoogmis. Maar van het landhuis verscheen er niemand. In het naar huis gaan
vernam hij van Sep, die het gehoord had van iemand van het Wazinghuis, dat mijnheer
van Berckelaer met zijn dochtertje den heelen zomer in het buitenland zou blijven.
En Herman wist niet of hij er op dit oogenblik door leed of tevreden om was. Want
nu hij terug was op de Donkelhoeve en zich voelde opgenomen in den arbeid van de
dagen leek hem zijn droomen en denken in de voorbije dagen een groote dwaze
verbeelding. Hier was het meisje van het Wazinghuis veel verder van hem af.
Onder de Kerstmisvacantie zag hij haar weer. Hij ontmoette haar in het terugkeeren
van het dorp. Zij was met eene andere dame en hij herkende haar van verre. Toen ze
langs elkaar voorbijgingen
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keek het meisje hem aan met in haar blik de blijde levende herkenning. Het bloed
schoot hem naar het hoofd, en hij voelde den grond niet onder zijn voeten toen hij
verder ging. Daarna heeft haar niet meer gezien.
Maar die ontmoeting deed fel de vlam opslaan die als een vonkend vuur maanden
lang in zijn hart had gesmeuld.
Den laatsten dag van de vacantie zat hij met moeder alleen in de huiskamer. Zij zat
aan den anderen kant van de kachel, met de handen in den schoot, en het fletse licht
van den leigrauwen dag viel op haar vermagerd gezicht. Herman keek haar opeens
aan van waar hij zat, en daar kwam medeen een weeke verteedering over hem, een
weemoedig droef gevoel, alsof hij zijn moeder iets te kort had gedaan. Daar kropte
hem iets in de keel, en opeens stond hij recht en trad op haar toe. Hij kuste haar op
de wang, iets wat hij in zoo lang niet meer gedaan had, en zei stil: ‘Moederke.’
Zij sloeg hare twee armen om hem heen, en in hare oogen kwam een gelukkige
glans. Zijn hoofd rustte op hare schouders, en ineens begon hij te schreien. En een
zware last scheen van hem weg te gaan. Zij drukte met haar zwakken arm zijn hoofd
vaster tegen zich aan en hare hand streelde zachtjes over zijn haar. Zij zegde niets,
zij vroeg hem niets, en hij was er haar onuitsprekelijk dankbaar voor.
- ‘Moeder, ik weet niet...’
- ‘Maantje, mijn jongen, dat is niets, dat komt voor iedereen in die jaren, en ik heb
het al lang gemerkt... Als ge maar nooit over u zelf moet beschaamd zijn, Maantje.’
- ‘Ik kan het niet zeggen, moederke.’
- ‘Dat is niets, mijn jongen, zeg het in uw hart maar aan Onzen. Lieven Heer...
Maar een ding zou 'k u willen vragen, Maantje.’
- ‘Wat, moeder?’
- ‘Ge moet altijd van vader houden, ook later als...’
Hij trok zijn gezicht langzaam weg van haar schouder en keek haar van dichtbij
vragend aan. Wat wilde moeder daarmede zeggen?.. En opeens merkte hij nu hoe
bleek haar aangezicht was, met dien diepen blauwen glans in de oogen. Daar schoot
plots een groote koude angst door zijn hart.
- ‘Moeder, dat ziek zijn... is dat erg?’
Zij antwoordde niet onmiddellijk, maar in haar goede moeder-
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oogen kwam, van heel ver, een weemoedige glimlach. In een opwelling van teederheid
drukte zij hem opeens vast tegen zich aan, bleef een oogenblik met gesloten oogen
zitten, en antwoordde dan bijna fluisterend:
- ‘Neen, Maantje, ik geloof niet dat het erg is.’

2.
De dagen staan als zuivere lentelichten, als de bloemen en als de sterren, als de klare
boomen op den heuvel, vol van den klank van gouden parelen, - ohé de lachende
jonge dagen die jubelen als klokken over het land.
De dagen zijn heet van rooden brand, van jagende tochten naar al te ver liggende
horizonten, zijn de armen die grijpen naar de oneindigheid zonder mededogen, de
dagen die bonzen op de hunkerende harten.
De dagen daveren door de luchten, over de werelden en over de menschen,
onstuimige paarden op stormende wolken, en vergaan en staan op, en vergaan en
staan op, en de watertorens slaan over den rand van de oceanen, - wouden, bergen,
woestijnen, - ohé de wilde jacht der vliegende dagen.
De dagen staan rechtop met gesloten gezichten, als kalme geheimen, en luisteren
naar het eeuwige rythme van den tijd.
De dagen schuiven langs de lage einders in de kalme nachten, geluidloos en grijs,
en sluiten met zware fluweelen gordijnen de poorten van de zon.
Traagzaam, traagzaam kruipen de dagen over de harten.
Een vreemde vogel fluit in den avond...
In het land van den Droom bloeit een vuurroode roos.
Daar woont een eenzame vrouw verder in de straat. Zij heeft geen man. Die haar
kennen zeggen dat het een goed mensch is. Zij heeft niets anders dan een oud hondje
en een kat.
De kat ligt in den eenen hoek van het raamkozijn, het oude hondje in den anderen
hoek. Het hondje slaapt aldoor en de kat gluurt nu en dan door een geel spleetje van
hare oogleden. De eenzame vrouw blikt van tijd tot tijd door het open raam in het
tuintje, met een rustigen bezonken blik.
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Over de tuinen weemoedigt de trage zon.
En de eenzame vrouw zingt. Zij zingt bijna iederen dag tegen dat de deemstering
over de hagen kruipt, met een klare ietwat bevende stem, een oud en simpel lied van
liefde en verlangen. Zij zingt het vroom en traag als een gebed. Daar is in haar stem
dan iets zeer jong dat niet meer van de eenzame vrouw is die door het raam in het
tuintje blikt. De bloemen luisteren.
Zij is zeer eenzaam, zij heeft geen man.
Het oude hondje heft zijn goedigen kop even op uit zijn slaap en kijkt naar de
vrouw met een trouwhartigen blik. De kat rekt haar pezige voorpooten over het
marmer van het raam, gaapt, en wipt naar buiten.
De vrouw staat langzaam recht; steunt een oogenblik met de handen op het raam
en blikt peinzend naar het late groen der boomen. Dan sluit zij het venster, keert zich
om naar de schemering achter haar in de kamer, en glimlacht alsof daar iemand stond.
Want te elken avond staat daar iemand te luisteren. En 't is voor hem dat zij dat
oude simpele liedje zingt van liefde en verlangen, jaren, jaren... en dat zij glimlacht
naar de schemering van het verleden.
Herman Coene luistert.
Wat is liefde......
Vóór het witte huis staat het meisje Suzanne, in de zon. Zij blikt langs de stille straat
van het kleine stadje. Haar roode mond glimlacht, in haar oogen ligt een donkere
droom.
En telkens weer ontmoet zijn blik den lokkenden gloed uit die donkere oogen, één
enkel oogenblik, zonder groet, zonder woord. Maar in dien eenen oogenblik komt
het meisje naar hem toe met al de verborgen bekoorlijkheid van haar jonge lichaam.
De straat is stil in 't ijle licht van den dag.
Als hij binnentreedt is het of hij stapt in een koelen kelder.
De straat ligt stil.
Het meisje Suzanne staat en wacht op het wonder dat daar eens voorbijgaan moet.
Dan knikt zij bedaard vriendelijk op twee oude menschen.
......Langs den weg naar het college ontmoet hij haar. Zij zien elkander van ver,
en het meisje kijkt argeloos weg over de huizen. Maar vlak voor hem keert zij haar
stralend gezicht naar hem toe, boren hare blikken zich vast in zijne blikken. En zoo
hebben zij elkaar
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gegroet met een lichte beweging van hun mond. Waar hij gaat en staat voelt hij
dichtbij de zwijgende trilling van dien mond.
Door de lucht gaan hijgende stemmen.
Wat is liefde...
De vlakke vlam van de lamp suist eenzaam door de stilte van het kamertje. De dingen
dichtbij staan levend klaar, vast bijeen, verder kruipen ze weg in de schemerende
hoeken. O de stilte van het kamertje! Dat vol verwachting is. De wind klaagt over
de daken, en de regendroppels kletsen tegen de ruit.
Daar is een geluid in de late straat... een geluid in de late straat... Door den wind
en den regen, door de muren en de deuren dringt het in het stille kamertje. En het
kamertje is opeens vervuld van duizende roerlooze geluiden, in de gleuven van het
gordijn, langs de strakke muren. In den rozen lampenschijn is een glimlach, in den
donkeren hoek naast het bed is een heet gefluister.
De wanden van het kamertje wijken weg, verdwijnen, en het roze licht van de
lamp is de zon boven de wereld der phantasia.
Maar de ernstige huizen bergen hun donkere geheimen, en langs de straten zoeken
de menschen achter de phantasia.
Was het geluid niet een lachende meisjesstem?
Was het de roep van iemand?
Waarom rilt nu zijn arme hart, waarom jaagt nu de heete koorts van zijn bloed
door zijn slapen, en blijft zijn droge mond verstard in een onmachtig woord.
Wat is liefde......
De zang in den avond en de verre kinderstem, de roep in den donker...... over het
tuinpad gaat Herman Coene, de neersche grond is week onder zijn voet. Achter de
donkere tuinen is de hooge kerktoren een zwarte bedreiging tegen de late lucht. De
oude vesting ligt achter de haag.
De blaren fluisteren, een rozig raam staart uit een laag huis. Op de oude vesting
komen oude menschen rusten in den dag. Oude menschen die geen toekomst meer
hebben.
Herman Coene laat zijn hoofd rusten tegen den stam van den kastanjeboom. Als
een wellust kruipt de bekoring van den avond over zijn leden.
Een geluid als een takje dat breekt, het hekje van den tuin gaat
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open, en het meisje Suzanne komt op hem toe. Hij ziet haar naderen, geluidloos, een
witte verschijning.
- ‘Al zoo dikwijls heb ik hier op u gewacht.’
Hare stem gaat zoel over zijn gezicht en door zijn hoofd. Als met gloeiende draden
is zijn lichaam gespannen, machteloos. Nu zou hij de oogen willen sluiten, zijn hoofd
roerloos laten rusten tegen den boomstam, en vergaan in dat zoet streelend
welbehagen, verzinken in de lauwe zee van dezen avond. Het is de avond niet... hier
is een deel van den tijd strak blijven stil staan. Zij zit naast hem op de oude bank en
hare warme hand ligt op de zijne, de zwoele gloed schuift een roode schemering voor
zijn oogen. Hij voelt de huivering van zijn gebeent, en de warme adem van haar
fluisterend woord op zijn wang.
En plots! - de heete mond op zijn lippen als een beet in zijn pijnlijk rillend vleesch,
de avond verzinkt en de heele wereld......
Hoe bleek is nu het gelaat van wie hem aanstaart uit het land van de Hille. De
maan schuift langzaam boven de daken. Is hij nu niet verplaatst in het diepste der
zeeën...
Met een ruk is hij rechtgestaan. Hij schreed langzaam over het hofpad terug, de
nagels van zijn vingeren brandden in zijn handpalmen.
In de heete donkerte achter hem lachte een schampere gedempte klacht.
Maar luider dan de stemmen van Hellas' zangers en Rome's redenaars roepen in hem
de geweldige stemmen van het leven. Hoe kleurloos is de doode stem van den goeden
leeraar, hoe hol gaapt het kale klaslokaal. Het krijt krast op het bord als zand dat
vermalen wordt tusschen harde tanden.
Daarbuiten staan alle ruimten en verten open als de wijde poorten van het Paradijs.
...Rooder dan de vale gloed van Troja zengt in hemde brand van een donkeren
mond. O de pijn, de schroeiende onleschbare pijn...
Want nu is de zonde gekomen, de onzuivere, schoone zonde. De reine extaze is
weg, en als een droesem is in hem achtergebleven de schroeiende onleschbare pijn.
Hoe leeg zijn nu zijn handen, en hoe doelloos de dagen. Wat zijn de idolen van binnen
zoo hol!...
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De heete nachten.
Met star-open oogen ligt hij en blikt naar de zoldering boven zijn hoofd. Het huis
is vol vreemde stilte. Dwars over de zoldering loopt een smalle lichtlijn van de
straatlantaarn.
In de straat, vast tegen de huizen gaat een man voorbij. Nu stapt hij over de ijzeren
plaat voor het huis van den likeurwinkel. Het klinkt hol op. Aan den anderen kant
van de straat slui Grete Borg de deur van hare herberg. Dan komt Suske, de oude
lantarenman... Zijn stap klinkt strompelend. Nu staat hij even stil. De gouden
lichtstreep tegen de zoldering verdwijnt. Zijn struikelstap klinkt verder weg.
Herman Coene staart aldoor naar de zoldering boven zijn hoofd. Hij denkt niet.
In zijn hoofd warrelen honderden gewone en vreemde dingen dooreen, zonder vorm,
zonder naam. Hij hoort gestadig-aan het geruisch van een verren trein in den avond.
Zijn oogranden doen pijn en zijn mond is droog.
De stappen van Suske, den lantarenman, zijn weggestorven. Nu is het stil, en het
uur van slapen.
Maar over zijn moede lichaam komt geen slaap.
Want nu begint weer de heete nacht, de jagende nacht van strijd, en afmatting en
zielemarteling.
......en leid ons niet in bekoring.
Maar zijn hart vindt den naam van God niet, de gave van het gebed is hem ontgaan,
dat is het eenige wat nu in den afgrond van den avond verzonken is terwijl al zijn
zintuigen wakende zijn.
Hij tracht zijn denken te leiden in een rustige lijn, maar feller en scherper schiet
het weer op van uit een ander punt zijner breidellooze gedachten.
O de rustelooze, de folterende nachten!
Want nu ontvouwen zich uit de warreling van zijn onbewustheid een voor een de
gestalten, altijd anders, altijd hetzelfde. Hij ziet ze wit als marmer in de zwarte
donkerte voor zich, boven zijn hoofd, tegen de verre zoldering, - het beeld van het
meisje, van de lokkende schoone zonde.
De ontzetting brandt in zijn koortsige oogen. Om zijn hoofd klemt een ijzeren
hand, de harde vingers pletteren zijn slapen, de duim op zijn rechterslaap dringt door
het gebeent, - en willoos ligt hij, machteloos, vernietigd.
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Vlak over hem buigt zij zich neer, het mooie hoofd, met de donkere oogen vol
geheimzinnig vuur, met het misterie van de roode lippen en den heeten mond... Hij
voelt haar warmen adem over zijn aangezicht, haar armen zijn hals omklemmen,
haar wentelend lichaam zich aanvleien tegen zijn jagend hart... En dan weer daar,
voor hem, met het gracielijk gebaar, met den lokkenden lach, onwerkelijk, onvatbaar
voor zijn heete, smeekende handen, als verborgen achter een witten nevel... O die
bodemlooze afgrond, en het duizelig wegzinken door een zwarte wolk...
Sta mij nu bij, o mijn heilige Engelbewaarder, sta mij nu bij!... En gij, Gebenedijde,
verlaat mij niet in deze bittere ure!... O meisje tot wie ik gebeden heb als tot een
Engel...
Boven alle werelden, boven alle zonnen, en hemelen staat daar het eeuwig witte
gelaat van God den Vader Almachtig.
Eeuwig roerloos, eeuwig rustig boven de onuitgesproken oneindigheid der dingen
staat daar het al-goddelijk gelaat met den kalmen blik van wie alle krachten en
machten in zich besluit, gericht op tijde en matelooze ruimten.
Eeuwig roerloos, eeuwig rustig om al wat is, om orde en mate van al het geborene
uit zijn Vaderlijk wezen, en dat straalt met werelden en zonnen en hemelen uit dat
eeuwig witte gelaat van God den Vader Almachtig.

3.
Daar was een vreemde jongen in de klas gekomen. Hij zat op een morgen in de kapel;
onder de studenten werd gezegd dat die uit een ander college was moeten weggaan,
maar niemand wist wat er de reden van was. Hij hiet Hasaerts, hij had ietwat bleeke
tint en zwarte haren, en hij scheen er de eerste dagen niet naar te trachten nader in
kennis te komen met de anderen.
Onder de wandeling den donderdagnamiddag liep Herman Coene naast hem. Ze
waren buiten de stad, achteraan in de rij, en Hasaerts zag links en rechts naar de voor
hem nog nieuwe streek. Herman keek hem van terzijde aan.
- ‘Zijt ge 't hier al gewend?’ vroeg hij dan.
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Hasaerts wachtte even alsof hij nadacht over het antwoord. Dan zag hij Herman in
de oogen met een donkeren blik en vroeg:
- ‘Hoe lang zijt gij al hier?’
- ‘Zeven jaar, ik ben hier gekomen van af de achtste klas.’
- ‘En zijt gij 't hier ooit gewend geweest?’
Herman keek verwonderd op. Hij meende in den donkeren blik iets hards en
vijandigs te merken, dat ook in den toon van zijn stem lag.
- ‘Gewend...... eigenlijk niet.’
- ‘Ik dacht het wel, het zou ook abnormaal zijn.’
- ‘Och, dat zal wel overal hetzelfde zijn, in alle colleges, we moeten het maar
aannemen zooals het komt, dat is de beste manier om het vol te houden.’
Een poosje liepen ze zwijgend naast elkaar.
- ‘Ik zal hier mijn rethorika uitdoen, zei Hasaerts met den blik naar den grond
gericht, omdat ik wel moet... Maar ik ben tegen mijn zin naar hier gekomen, en de
leeraars weten allemaal dat ze op mij moeten letten... Van gewend worden is dus
geen kwestie.’
Herman keek hem vragend aan.
- ‘Is het niet idioot dat jongens van zeventien achttien jaar hier juist behandeld
worden als kinderen van tien jaar, allemaal eender, allemaal gelijk?... We zouden
aan een onzer leeraars ons hart moeten openen, zegt men ons voortdurend, maar
moesten ze dat op eerlijke manier eens doen, dan vlogen de helft van de studenten
aan de deur. Ik weet het...... Of misschien is dat toch wel goed voor de meeste van
de jongens hier,’ voegde hij er ietwat spottend bij.
- ‘Och... dat hangt er van af... ik weet nochtans zeer goed dat ge aan mijnheer
Dehaen, den leeraar van de poësis, alles kunt zeggen wat ge wilt...’
- ‘'t Kan zijn, maar ik heb er geen behoefte aan.’
Ze waren nu heelemaal buiten de stad, en in kleine groepjes wandelden de studenten
langs de baan. Herman en Hasaerts bleven bij elkaar.
- ‘Ik ben in dat andere college weggezonden... om een meisje.’
Hasaerts zei dat opeens heel stil. Zijn blik ontmoette even dien van Herman, en
wendde zich dan af. Maar in dien eenen blik ontdekte Herman dat, wat diep in de
harten kan verborgen liggen en toch alles overheerscht, en het was hem op eenmaal
of hij dien nieuwen studiemakker al sedert jaren kende.
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- ‘Denkt gij dat het... slecht is van een meisje te houden?’
- ‘Neen, dat kan ik niet denken,’ antwoordde Herman even stil, met den blik in de
verte.
- ‘Ik ook niet... En hadt ge ja gezegd dan zou 'k het toch niet geloofd hebben......
Ik had haar onder de vacantie ontmoet, een vriendinnetje van mijn zuster, en we
hebben onmiddellijk van mekaar gehouden... Ik had vroeger nog nooit naar een
meisje gekeken... Mijn moeder dacht dat ik zou priester worden.’
Herman zweeg. Hij dacht aan zijn vader en aan het kleine meisje van het
Wazinghuis. Maar het kwam niet in hem op daarover iets te zeggen. Hij voelde dat
de andere het hem vertelde omdat zijn gemoed er te vol van was. Hij kon dat niet.
- ‘Ik had haar een briefje geschreven, langs mijn zuster... zij schreef terug, en haar
brief kwam in de handen van een leeraar... en toen werd ik zonder meer weggejaagd.’
Zijn blik bleef aldoor naar den grond gericht, alsof hij in zich zelf sprak, gedempt
en bi ter.
- ‘Mijn moeder vond het vreeselijk ongelukkig, en dat alleen heeft me verdriet
gedaan...... Maar ik houd er toch van en later trouw ik met haar... Ik ga voor dokter
studeeren.’
Over zijn wit voorhoofd, boven de zwarte wenkbrauwen lag een kleine rimpel, en
zijn lippen waren vast opeen gesloten. Herman voelde zijn hart opengaan voor dien
vreemden jongen. Van dien dag af waren ze in de vrije uren meestal samen. Ze
spraken niet meer over dat meisje, maar Herman wist dat hij er bestendig aan dacht.
('t Vervolgt)
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[Gery Helderenberg]
Verpoozing.
Altijd ten paradijs o rit
door grensvergeten streken
zal mijn lip sereen en wit
in klachten breken.
Ten rotsmuur zal uit
een groef Uw Bron me drenken
dan mag mijn hart de buit
van Uw kus gedenken.
Dan zult Ge loover van palm
voor mijn koorts laten waaien,
Uw hand met koelen palm
mijn wangen aaien.
Verpoozing o sublieme dag
aan gulden schaduwlijnen
God! zegen met een lach
mijn bergen en ravijnen.

Maredsous.
Gery Helderenberg.
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Sponsa Verbi.
Wies haar lied te nacht zoo blank
miljoenvlokkige sneeuw
reinblauwe hemelzang
vallei aan vallei: eeuw aan eeuw.
Een duif aan haar oor zoo kalm
fluistren van honig en goud
spiraal naar U van haar psalm
Uw huis aan haar ziel gebouwd.
Subliem-verzwegen uur
lentewit geuren van jasmijn
orkaan van Uw vretend vuur
schroeiende laafnis van pijn.
Het zwaard van jublend gebod
- ‘uw hart waar 'k Mijn stormen berg’ o Bruid aan de kus van God
o Nacht aan de vlammende berg.

Maredsous.
Gery Helderenberg.
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Gezelliana.
door Al. Walgrave pr.
Naar aanleiding van Caesar Gezelle's laatste boek: Uit 't land en 't leven
van Guido Gezelle.
Ik zal het nog eens beproeven.
Het zou koddig zijn, ware er voor mij en vele goede menschen geen treurige zijde
aan... want er bestaat immers geen echte reden waarom wij, twee vereerders van
Guido Gezelle, die door hem zelf in kennis kwamen met malkander, daarom
belachelijken naijver zouden gaan oefenen, nog minder, malkaar inzichten toeschrijven
of uitspraken in den mond leggen, waarop nooit werd gedacht. Het is toch al te
duidelijk dat alleman het recht heeft, de schriften en de lotgevallen van een mensch
na te gaan, die aan de gemeenschap toebehoort. Weet Caesar Gezelle in mijn
oordeelen of meeningen een missing, dat hij het vrij zegge, 't zal iedereen baten; zoo
mag ik ook doen voor hem, of een ander. Maar dan moeten wij ronduit zeggen: dien
daar bedoel ik, en dat daar, in zijn werk, bewijs ik onnauwkeurig te zijn, dat daar,
en stipt aanhalen.
Ik belijd geerne wat ik gedaan heb. In 1908 heb ik, vóór alle anderen, den Ring
van 't kerkelijk Jaar uit Rond den Heerd verzameld en uitgegeven. Ik meende er C.
Gezelle mee te verheugen, maar 't was mis. Waarom?
Over zijn ‘Guido Gezelle’, het levensverhaal namelijk van den dichter, heb ik kort
na den oorlog onbewimpeld mijn meening uitgesproken; de misslagen nopens tijden
en zaken heb ik doen opmerken, in zoover het doenlijk was. 't Is waar, aangenaam
kan dat voor den schrijver niet zijn, maar hij mag toch niet zeggen dat ik overdreven
of bitsig geweest ben. Zelfs liet ik opzettelijk sommige van de ergste feilen weg,
omdat ik ze liefst niet openbaar vermelden wou. Zoo heb ik ook gedaan met
Zantekoorn 1923 en Keurgedichten 1924. Wat in die beoordeelingen staat, is en blijft
de waarheid. Er werden
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in de drie boeken dingen neergeschreven, die 't zij het leven, 't zij de gedichten van
Gezelle in menig opzicht verkeerd deden verstaan, en dat mocht niet onaangemerkt
blijven. Waartoe anders dient critiek, in historisch opzicht, dan om de historie toe te
lichten of historische dwalingen recht te zetten? Over stijl en taal heb ik geen woord
gezegd, en over het goede dat die uitgaven bevatten, heb ik altijd mijn waardeering
uitgesproken, en zoo doe ik nog. Ik zal daar nu niet op weerkomen. Wie wil, kan
mijne aanmerkingen nazien(1) en oordeelen of ze niet verdiend waren.
Beproeven wij het nu nog eens met het laatst-verschenen: Uit 't Land en 't Leven
van Guido Gezelle, Amsterdam. Van Munster 1928, zijnde een verzameling van
verscheiden opstellen waarvan eenige, zeker, in Maasbode en elders reeds verschenen.
Met het meeste genoegen leest men er, in Caesar Gezelle's levenden verhaaltrant
beelden en schetsen uit het innig en huiselijk roeren en spreken van den grooten
Oom. Ziet vooral in: ‘Naar het leven’ (I en II), ‘Sint Pieter en de Walen’ (en 't
volgende), ‘'k Geloove dat ik goed op mijn pootjes gevallen ben’, ‘Nonkel Guido op
conferentie’, ‘Geridderd’. Het is buiten kijf, dat niemand die dingen beter kon weten,
en dat weinigen het mooier vertellen konden, dan de neef die hier aan 't woord is.
Tot nader kennismaking met den levenden Guido en zijn omgeving zijn die stukken
van groote weerde.
Algelijk, mocht ik, zelfs dààr, een stofje afblazen, 'k zou den schrijver willen
zeggen: niet alles wat wij weten van Vader en Moeder of Oom, al zijn ze ook beroemd,
moet men in boeken zetten. Guido Gezelle zou, geloof ik, over sommige
mededeelingen niet te spreken zijn geweest.
Vooral moeten wij opletten, den man niets aan te wrijven, dat zeker niet bestaat.
Een enkel voorbeeld. Bl. 41: Berten Rodenbach, de vurige Vlaming, zou zeker
teleurgesteld en verwonderd hebben opgekeken had hij den Meester hooren zeggen,
gelijk ik, zekeren dag bij 't Groeningeveld: Ze maken veel lawaai om dien
Guldensporenslag, en ik zou kunnen bewijzen dat de 11 Juli 1302 een van de
ongelukkigste dagen is geweest voor Vlaanderen. - Dat belette hun niet er menig
geestdriftig gedicht over te maken.’

(1) Zie over het Leven (D.W. & B. 1919, blz. 187. - Over de Uitgaven der Dichtwerken (Biekorf
1909, blz. 46; 1910 blz. 365; 1913 blz. 135; 1922 blz. 255). - Over Zantekoorn (Biekorf 1924
blz. 129 en 145). - Over Keurgedichten (Biekorf 1925 blz. 38 en volgende nummers).
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Ofwel zwijgt men zoo'n spreuk, ofwel moet men ze verklaren, juist om den geestdrift
dien Gezelle, in dicht en proza over 1302 heeft uitgedrukt. Het kan niet zijn dat hij
zonder beperking noch onderscheid, den Guldensporenslag beschouwde als een
ongeluksdag voor Vlaanderen, en hem toch met geestdrift bedichtte. Waar zou dan
de waarheid blijven van:
‘Zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doe 'k’?

Het onderscheid ligt toch voor de hand: De slag van Kortrijk heeft, inderdaad, vele
rampen over Vlaanderen getrokken vanwege Frankrijk, zijn geheime handlangers
en anderen; maar hij heeft toch gemaakt dat Vlaanderen niet meer aan de Fransche
kroon is gehecht, en hij blijft toch, wat Gezelle heerlijk zong, en zei, een heerlijk
bewijs van Vlaamsch willen en doen.
Laat me nu, zoo goelijk als 't kan, mijn aanmerkingen maken over sommige punten
en puntjes.
Op bl. 65 lees ik: ‘Gezelle is tweemaal onder de voeten getrappeld. Eene eerste
maal vroegertijds, en een tweede maal nu ten dage, als zich zoo menigeen een voetstuk
van hem maakt om hooger dan zijn maat's te stijgen. Wie hem volgen wilde wandelde
vroeger in de duisternis, thans wandelen zijn bewonderaars in het volle licht dat van
hem uitstraalt... nachtvlinders doen 't ook alzoo en schitteren des te feller.’
Wel te verstaan, dat neem ik niet voor mij, en ik weet zeker dat zelfs Caesar Gezelle
hier niet op mij doelt. Hij weet beter, uit vroeger dagen. Hier verdedig ik niet mezelf,
maar andere menschen, die nu vooral voor 1930, Gezelle in 't breede willen vereeren.
Zeker heeft Caesar gelijk op bl. 66, waar hij zegt, ‘In zijn donkerste dagen, waren
zij (de Westvlamingen en vooral de priesters) zijn trouwste vrienden’ en, aan 't einde
van 't boek: Gezelle was Priester bovenal ‘ware hij geen heilig priester geweest, zoo
zou hij niet hebben kunnen dichten, met zoo'n meeslepende overtuigende godsvrucht
en liefde.’ Ongetwijfeld! Maar dit alles belet niet, dat menschen buiten
West-Vlaanderen, en zelfs buiten ons geloof, Gezelle bewonderen, ja liefhebben,
zonder eigenbelang of eerzucht. En wij, Vlamingen en Roomschen, hebben daarmee
af te rekenen. Prof. Brom zei nog onlangs te Leuven: Gij weet niet wat onberekenbaar
goed een Gezelle nu, dagelijks, in
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Noord-Nederland doet aan de zielen, vooral aan niet-katholieken. - Het ware
onchristelijk ja, onmenschelijk, uit Gezelle's vereering weg te jagen en buiten te
sluiten wie er ook tot hem komt met bewondering en genegenheid, al ware 't maar
om zijn menschelijk wezen alleen, om zijn kunst alleen. Oordeelen wij, dat zij
onvolledig blijven in hun opvatting en begrijpen van die kunst, vermits zij de ziel
ervan niet bereiken, tot dààr; ook hij die slechts onvolledig bemint, bemint toch.
Indien het kon, dan moest het eeuwfeest dat nu op handen is, de heele wereld
omvatten. Een groot Dichter, al blijft hij tot zijn land en stam en Kerk meer bijzonder
toebehooren, is toch voor alleman. Wij christenen bewonderen wel Homeros,
Virgilius, Sophocles, en dat zijn heidenen. Wezen wij dan blij, dat buitenstanders
een Priester-Dichter vereeren. Dat is katholiek, zou ik meenen! Ten andere, het hangt
maar van ons af, dat Gezelle in 1930 als mystieker, als Priester, door zijn
geloofsgenooten luisterrijk herdacht worde. Een dag, in dien zin aan hem gewijd,
kan de schitterendste worden van al de feesten. Maar wij moeten erbij zijn, anders
gebeurt het buiten ons, en dat zou me eeuwig spijten. Woorden als die van schrijver,
over die ‘nachtvlinders’ en zoo meer, waren best ongesproken. Veroordeel niemand,
vooral niet zijn inzichten, vooraleer het kwaad bewezen zij.
Bijvoorbeeld, op bl. 69: ‘De eenen’ zegt Eerw. schrijver, ‘......vinden mij te zeer
Gezelle en de andere te weinig. Zeggen de eersten: Ge moest u schamen alzoo uwen
oom na te apen... Roepen de tweeden: zwijg stil over Gezelle, gij weet er niets van,
ik weet er alles van: g'hebt wel honderdvijftigmaal gemist in uw boek over hem. Gij
moest zijn neef niet zijn, maar ik!’
Om zeer bijzondere redenen, neem ik die tweeden, als bovenal mij bedoelend.
Welnu, en ik hoop dat het ditmaal aan schrijver 's oor, zal komen, zoo iets te schrijven
gaat toch over zijn hout! Nooit nooit, nooit, heb ik aan Caesar Gezelle gezeid, noch
openbaar noch in 't bijzonder:
‘zwijg stil over Gezelle,
gij weet er niets van;
ik weet er alles van;
Gij moest zijn neef niet zijn, maar ik.’

Nooit gezeid, nooit, nooit aan gedacht, om zoo'n domheid te zeggen. Dat moet ik
hier schrijven en uitschreeuwen. Eer men iemand iets
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men eerst bewijzen dat hij 't gedaan heeft. En dat

Integendeel, ik heb eens persoonlijk aan Caesar geschreven: ‘Wat jammer, dat wij
samen geen Leven van Gezelle konden maken; wij zouden wonderen gedaan hebben.’
En, is dat niet waar? Hij mocht de pen houden, ik zou niets anders gedaan hebben
dan zijn en mijn oorkonden benuttigen en schiften. Als antwoord kreeg ik... ‘laat mij
gerust; ik wil den verbroken draad niet meer aaneenknoopen.’
Over zijn boek schreef ik hem: ‘Gij hebt menig keer gemist, er zijn meer dan 60
grove misslagen tegen tijdsorde, gebeurtenissen, geschiedenis.’ Meer dan 60, dat is
wààr. ‘Wel honderdvijftig’ dat schreef ik niet; misschien, met de kleine feilen, is 't
wel zoo, 'k heb het niet geteld, maar 'k schreef: meer dan 60. Het bewijs heb ik nog
bij mij, uit Caesar's eigen pen.
Gelukkig staat er op dezelfde blz.: ‘Ik wil mijne schuldigheid bewijzen aan die
tweeden, met zooveel Gezelle-materiaal mogelijk te hun vuisten te duwen.’
Dat is fijn! Doe dat, doe het spoedig, en geheel. Geef materiaal, ja, zooals dat, wat
beloofd wordt op bl. 110, in 't hoofdstuk: Gezelle als leeraar, waar gesproken was
van de opstellen der leerlingen, met op de keerzijde dier jongenswerken de eerste
worp van Gezelle's gedichten. Schrijver zegt: ‘Op een andere plaats geef ik ze alle
aan met den naam van den steller.’ Zulke dingen zullen zeker welgekomen zijn.
Bij een dier opstellen staat in het boek als volgt: ‘Gustaf Saffenreuter was een van
Guido's dierbaarste leerlingen; hij was een Duitscher... alvorens voorgoed naar
Duitschland terug te keeren, maakt hij een stuk: Abschied. Staat het volgende nu met
dit afscheid in verband? althans bevindt het zich op hetzelfde blad, in Guido's
handschrift., en 't is afgewerkt:
Die mijn hert bemint, o konde ik!
menige vreugde, Heere, vonde ik!
U mijn hert, mijn toeverlaet,
wist ik waer hij henengaet!
ver van mij, dat ben ik zeker
is de liefde en troost in spreker;
want mijn herte zwemt o wee
is den zoeten God van mij
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in een wijde tranenzee
noch hij is mijn kind nabij;
is hij in de bloeme? neen hij,
in goud, rijkdom of gesteen hij?
Als hij in mijn hert niet is,
neen hij, neen hij, neen gewis!’

Het valt toch in 't oog, dat dit stuk volstrekt niet afgewerkt is. Men ziet er o.a. twee
verzen, die in de plaats van de onderste, eerst geschrevene, gezet zijn. Eerst stond
er:
is den zoeten God van mij,
noch is hij mijn kind (?) nabij.

dit werd bestemd om vervangen te worden door de cursief gedrukte: Want mijn herte
zwemt o wee; en: in een wijde tranenzee. Ook hebben de 4 eerste verzen, zoo ze daar
staan, nog geen duidelijk zinsverband. Er is twijfel mogelijk of Gezelle geschreven
heeft: mijn kind, of mij, kind of een ander woord voor kind. Het heeft erg weinig zin.
Wilde Caesar Gezelle eens in Laatste Verzen kijken, in de afdeeling: Ongedagteekende
gedichten, daar zou hij vinden:
Die mijn hert bemint, o konde ik
hem gevinden! Heere, vonde ik,
U, mijn hert, mijn toeverlaat,
wiste ik waar hij henengaat...

en de twee volgende vierregels, met de twee vervangende, hooger gecursieveerde
versjes. Hadde Caesar Gezelle de nederige diensten van zijn ouden vriend willen
aanveerden, dan zou deze hem gewezen hebben naar Biekorf 1909, bldz. 46, waar
ik, al zóó lang, van Gezelle's handschrift, het volledige, hoewel misschien nog niet
afgewerkte gedicht liet overdrukken:
Voor de H. Communie.
Het telt 13 strophen, waarvan 7 elk op een bloem duiden, als zinnebeeld van 7
deugden, tegen de 7 hoofdzonden, die de dichter uit zijn hert wil bannen vóór de
Communie. Ik liet het zelfs in Leven van Guido Gezelle. I 223 geheel opnemen. Het
gedicht is dus niet waarschijnlijk in verband met Saffenreuter, maar alleen op de
witte zijde van 't blad begonnen, zooals Gezelle al menig keer, papier benutte voor
zijn invallen. Wij weten echter nu toch iets meer; het gedichtje zal omtrent den tijd
van dat Abschied, of korts nadien toch, aangelegd zijn,
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en dat was na 't schooljaar 1859-60.(1) De weemoed die uit de 2-3 eerste strofen
spreekt, en verder nog doorschemert, komt met het oogenblik van Gezelle's leven
wel overeen.
Dit weze een voorbeeld van 't nut, dat de kennis van die bladen ons zullen
opleveren, en ook van 't nut, dat onderlinge hulp hadde geleverd aan den schrijver.
Alle kleine aanwijzingen moesten, in plaats van spot, erkentenis wekken. Waarom
is het noodig, b.v. wat wij op bldz. 15 lezen, na 't verhaal van de ramp die aan vader
Romaan Gezelle eens overkwam, bij 't springen der grondvesten van de
Katheline-poort te Brugge:
‘Guido moet in dien tijd op het Seminarie geweest zijn, zoo niet, die 't beter weten
zullen 't wel zeggen.’
Zoo'n volzin, vanwege Romaan Gezelle's zoon, is bijlange niet lief. Is het hem
dan zóó onverschillig, wanneer zijn vader eens bijna om 't leven kwam? Dat hij zijn
eigen boek over Guido leze, op bldz. 139; daar neemt hij zelf een brief over van den
oom, die van vaders ongeluk spreekt, en zeker uit het Engelsch Seminarie; dus was
Guido niet, zonder meer, ‘op 't Seminarie’ (of Seminarist). Ten andere, elk boek over
Brugge zal u zeggen dat de Katheline-poorte afgebroken werd in 1862. Caesar Gezelle
moest dat beter weten dan ik. Wil hij nog wat meer daarover, hij leze Nieuwe Tijd
IV. 51, van Hugo Verriest.
Een andere spokerij van dien aard loopt nog slechter af. (bldz. 41):
‘Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen... zijn te Kortrijk gewonnen en geboren.
Om niet besprongen te worden door eenen of anderen, zal ik er maar gauw bijvoegen
dat Laatste Verzen op 't einde enkele stukken bevat die te Brugge gedicht werden.’
Ziet gij dat? ‘Maar gauw bijvoegen’ inderdaad! Beter wat minder gauw, vriend!
Gij doet lijk 'ne jongen die vreest in 't water gesmeten te zijn, en er maar gauw zelf
inspringt, want:
Op 't einde van Laatste Verzen staat er geen een stuk, te Brugge gedicht; 't laatste
is geteekend: Kortrijk, 15-1-'99. Ook in de afdeeling: Ongedagteekende gedichten,
geen een!(2)
Wij mogen toch wel eens lachen, zeker? Beter hadt ge eerst gekeken, en dan......
Ten andere, ‘Laatste Verzen’ blijft Kortrijksch, wees gerust.

(1) Gust. Saffenreuter van Coblenz was 2e in de Poësis 1858-59 (de klas van Gustaf Verriest).
Hij ging in 1860 mee naar 't Engelsch Seminarie, werd in Engeland Deken, en rustte later te
Aken.
(2) Wel staan er hier en daar enkele stukken uit Rousselare. Een enkel brokske, in den aanhang
van Slapende botten is zeker in 't Engelsch klooster te Brugge gemaakt, b.v. ‘O stede - en
standvaste...
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Een veelbelovend opschrift is dat zesde: ‘Wat las Guido Geselle?’ Ja, wisten wij dat
met bepaaldheid, wij zouden veel licht krijgen dat wij nu missen. In Loquela b.v.
kan men heel wat boeken aangehaald vinden; ik heb die lijst gemaakt, en zij leert
ons al heel wat. Met begrijpelijke nieuwsgierigheid begon ik dus dit hoofdstukje.
Helaas, er staat vooral in wat Gezelle niet las, of wat er door Caesar Gezelle beweerd
wordt, dat Guido niet las. Zoo b.v.:
‘Men heeft beweerd dat hij veel, ja heele dagen Newman zou gelezen hebben......
maar 't is een feit dat er in G's boekenverzameling zeer weinig of niets van Newman
te vinden was...’
En verder: ‘Wat er nu is van G.'s betrekking met de drie Doctors uit de Oxford
Movement, en van zijn gedurig lezen uit Newman?... Newman is de eenige van wie
geen brieven bestaan en van wie ik geen enkel boek in Nooms boekerij gevonden
heb. Geen enkel, ware te veel zeggen; hij bezat van Newman een reeks van een 12-tal
kleine brochuurtjes, tracts over 't geloof. Maar 't bewijs dat hij ze niet dagelijks las
is, dat ze meerendeel niet opengesneden zijn.’
Spijtig van al dat verloren Vlaamsch, en de Walen hên 't zoo noodig, enneë!
1) Noch ik, noch iemand en heeft ooit beweerd, dat Gezelle ‘heele dagen, gedurig,
dagelijks’ Newman las.
In Gedichtengroei schrijf ik over, uit een brief van Hendrik Van Doorne (1910):
‘Gezelle las geern Wiseman, nog liever Newman en Faber, van wier namen hij
sprak als symboliek van hunnen aard: de Wijze man, de Nieuwe man, en de
Werkman.’
Van Doorne spreekt natuurlijk van den tijd, toen hij met Gezelle te Brugge in 't
Engelsch Seminarie woonde, d.i. 1861-1865. Hij heeft dus recht van spreken, en wist
beter dan wij, nu. Wel, hij zegt dat Gezelle geern Wiseman, nog liever Newman en
Faber las. Faber las hij al lang, dat zien wij in zijn gedichten van 1858 tot 1862, en
in zijn proza, nog later. Newman nog liever dan Wiseman, maar niemand zegt:
geheele dagen, gedurig, dagelijks, en vooral niet: geheel zijn leven lang..
Zie wel! Guido Gezelle is voor Caesar zijn Oom, zooals hij hem gekend heeft, en
eenigszins kon volgen in doen en we k, da hij zegt het zelf, van zijn Eerste Communie
(± 1887) tot Guido's dood, 1899, een 12-tal jaren, en nog maar als knape eerst, binst
de vacantie. Maar Guido Gezelle had toen reeds een werk- en leesleven
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achter den rug, waar wij geen denkbeeld van hebben. Het is goed mogelijk, zelfs
waarschijnlijk, dat Gezelle te Kortrijk, Newman volstrekt niet meer las. Wat dan?
2) Nonkel Guido had Newman's boeken in zijn boekenkast niet, ergo... hij heeft
Newman niet gelezen, niet geren gelezen. Met zulk een bewijsvoering zou ik in mijn
lezingen al niet veel gedaan hebben. Er staat in mijn boekenkast niet het 100-ste deel
van wat ik gelezen heb. Volgens wat wij, in dit boek hier, vernemen, vond men bij
Gezelle, van Faber, alleen een verzenbundel. Welnu, ik kan bewijzen als 2 × 2 = 4
dat Gezelle Faber's All for Jesus zeer veel gelezen heeft, ook zijn Creator and
Creature en H. Sacrament. En de Tales of the Angels dan?
Maar van Newman gesproken.
Gezelle was boezemvriend van Algar, een Oxfordman die te Brugge katholiek
werd, en zijn leven te Rousselare is komen doorbrengen. Hij was een geleerde en
een ijverachtig bekeerling. Zeker wist hij van Newman te spreken en had zijn
geschriften. Ik durf er op wedden, dat Gezelle ze gelezen had, nog vóór hij, met
Algar, in 1860 te Brugge die Engelsche School ging beproeven. Het is onmogelijk
dat b.v. Newmans gedicht: ‘Lead, kindly light, hem onbekend was.
In 1864 werd Newman aangevallen, in een tijdschrift, door C. Kingsley. Hij schreef
toen de Apologia pro vita sua, een meesterstuk van de Engelsche letteren, dat heel
de wereld deed trillen van bewondering. Peist gij dat Gezelle, toen Vice-Rector en
leeraar der Philosophie aan een Engelsch Seminarie, levend in een
Engelsch-katholieke omgeving, dat boek niet gelezen heeft zoodra het daar werd
aangebracht, en zou het anders kunnen of 't kwam dààr?
Luistert naar wat hij zelf schrijft, twee jaren nadien, 't eerste jaar van zijn
onderpastorschap op Ste Walburge, al vertellend van de olie die uit het graf dier
Heilige vloeit:
‘Vloeit die olie nog, en is ze waarlijk heilzaam om gebruiken? Jawel, en dat zegge
ik u, gelijk het voorgaande, in de woorden van dien grooten en vermaarden schrijver,
doctor Newman, die, daarover aangevallen door geheel het protestantendom, verbeeld
door M. Kingsley, een predikant, na gedaan onderzoek, dierf antwoorden en
schriftelijk houden staan, dat die olie vloeit, dat ze heilzaam is...’ (R.d.H. 1866. 172).
Inderdaad stond in een Appendix der 1e en 2e uitgave van de
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Apologia een nota over ecclesiastical miracles...... Gezelle heeft in elk geval, zijn
woorden toonen het klaar, het prachtig verweerschrift gelezen.
Dan, in Januari 1865, wijl hij nog in 't Engelsch Seminarie wrocht, verscheen van
Newman dat wonder gedicht: The Dream of Gerontius. Wederom, het lijdt geen
twijfel of dat kwam in 't gesticht, en dus las Gezelle het; deze ‘dus’, voor wie den
man kent, is toegelaten. Ook zou ik u menig vers kunnen aanhalen, dat lijk op
sommige plaatsen van den Dream weergalm geeft, zoo b.v. in Drank, uit 1866 (in
R.d.H. van dat jaar, en in Liederen, eerd. et rel.), en hier en daar in Eeuwkrans...
Iedereen moet dat niet aannemen, ik vraag dat niet, maar dat Gezelle Newman heeft
gelezen, is heel zeker, ook nog meer dan de opengesneden brochuurtjes die, wie weet
wanneer, in zijn huis te Kortrijk waren gekomen.
Gezelle heeft, van in zijne jongensjaren, Shakespeare gelezen en met Dante was
hij te Rousselare reeds vertrouwd. Daarvoor had hij die boeken in eigendom niet
noodig, hij kon ze gemakkelijk vinden. Wat Vondel betreft, heeft een ontrouw
ontleener hem een deel van zijn uitgave achtergehouden, 't is mogelijk, maar ik vind
dat hij hem minstens 8 maal in Loquela aanhaalt als bewijs voor sommige woorden.
Om dat te doen moet hij, gewoonlijk toch, het gelezene onthouden hebben of op een
van zijn briefkens doen opschrijven. En niet alleen uit welbekende gedichten put hij,
ook uit zeer weinig beroemde verzen. Dat geeft genoeg te denken. Las hij Vondel
misschien niet uit dichterlijk bewonderen, dan toch als taalgetuige. En toch, ook
anders wel. Lees eens Eeuwkrans: Sa, neemt uw vlucht...
...Hij is alwaar gij zijt
of niet en zijt, alwaar
gij nimmer komen kunt
noch komen zult, ook daar.
Hij is in u, in al
dat is of was, begrepen,
en door geen wezen dat
Hij zelf en is, omnepen...

of 't volgende:
O ongeworden, eeuwig Wezen
al 't uitgelezenste uitgelezen
dat Gij niet zijt, is onbekwaam
van nóg zoo verre, U aan te raken
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naamkondig Uw bestaan te maken
of uit te spreken Uwen Naam!......
....................................
Wat is Hij, dat niet een bekwame is
te weten hoe en wie zijn name is
en hoe Hij heet, Hij - 't Wezen zelf?...

Waaraan doet ons dit denken? - En in Gezelle's beeld en woord is soms, ook meer
verscholen dan hier, stille maar ware weergalm van Vondels taal; 't kan niet anders
ook. Gezelle voelde Vondel als stamgenoot, als Zuid-Nederlander, als Vlaming. In
1867 schrijft hij in ‘Rond den Heerd’, in den dagwijzer:
‘Op dezen dag (17 November) werd Joos Van den Vondel geboren, van
Antwerpsche ouders, te Keulen 't jaar O.H. 1587......’ En na eenige
levensbijzonderheden spreekt hij van Vondels bekeering. Hij werd ‘zoo goed
katholiek’ zegt hij, ‘dat hij den protestantschen Hooft, den vertaler van Tacitus, dorst
schrijven als volgt: “Ik wensch C. Tacitus een gezond en zalig Nieuwjaar, en, dewijl
hij mij zijne geuzetafel verbiedt, om een onnoozel Ave Maria, zoo zal ik somtijds
nog een Ave Maria voor hem lezen, opdat hij sterve zoo devoot katholijk als hij zich
toont devoot politijk.” Dit voorgaande staat vaster als al de kluchtjes, somtijds nog
al aanstootelijke, die op Vondels mauwe geves worden bij het volk. Hij stierf te
Amsterdam op 5 Februari 1679. Men komt Vondel te Amsterdam een beeld te zetten.
Vondel dichtte geheel zijn leven Vlaamsch, of liever Brabandsch, geen zoogezeid
Hollandsch; zelfs in de regelen die hierboven staan zegt hij: een Ave Maria voor hem
lezen, dat wij Vlamingen nog alle dagen zeggen, in den zin van bidden.’
Die zoo spreekt, had Vondel gelezen en hield van zijn tale, zoo niet van zijn
dichtmanier. Bijna ieder jaar, op 5 Februari, vermeldt Gezelle in den Dagwijzer van
zijn blad: Sterfdag van Joos van den Vondel.
Om al deze redenen geloof ik niet wat Hugo Verriest na Gezelle's dood schreef:
‘Gezelle, zoo verwant met Vondel, en had Vondel niet, noch en had hem gelezen.’
en maak ik ook alle voorbehoud bij 't gene hier in Caesar Gezelle's boek staat.
De Dichter Gezelle van het Kortrijksche tijdvak, heeft heel andere
geestesgewoonten dan de leeraar van Rousselare en Brugge, of de onderpastor in Ste
Walburge van de eerste jaren.
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Thans nog een woord over het hoofdstuk: ‘Gezelle's laatste levensdagen.’
Onze schrijver spreekt:
‘In mijne levensschets... heb ik, bij gebrek aan tijd en gemis aan de noodige
documenten, de echtheid der dingen slechts kunnen benaderen, en de critiek, de
scherpste, bleef me niet gespaard. Thans wil ik, in zoover mijn geheugen mij getrouw
gebleven is, de gebeurtenissen klaarder toelichten en ze scherp voor den lezer stellen...
er is, in boeken en periodieken, zooveel geschreven en gefantaseerd over dat leven
en die dood!’
Kijken!
Eerst en vooral, zoeken wij de tijdsorde in het verbaal dat nu volgt, en dat gedurig
van later naar vroeger springt.
Bldz. 194: ‘Eerst had hij (Gezelle) pijn gekregen in zijn linke hand aan de kleine
vinger; deze zwol eerst op maar genas; de kwaal verhuisde naar den elleboog en
genas daar na zekeren tijd ook om zich te gaan vermaken tot een groot gezwel...
bachten het linke oor.’
Bldz. 192: ‘Ik was den Donderdag, vernemend dat oom's toestand verslechtte, uit
Leuven naar Brugge gekomen. Korte dagen voordien had mijne moeder mij doen
verwittigen... dat de zieke vroeg naar Dokter Verriest... De professor antwoordde
mij: Jammer, uw Heeroom is al een lastige klant; ik kan hier mijn leerlingen en lessen
niet laten staan om naar Brugge te trekken. Gaat bij dokter Verhoef en zegt hem, in
mijnen naam, dat hij bij uwen oom moet komen...’
Bldz. 193: ‘Later, onder den oorlog... kwam Verriest te lezen wat daarover stond
in mijn levensschets van G.G. De oude man rees op, verontwaardigd... Wat!... enz.
‘Ik zou 't niet geschreven hebben was 't geen waarheid: binst de dagen van Gezelle's
doodstrijd was Verriest er niet; de operatie ging door zonder hem. Hij kwam eerst
toen de dichter overleden was.’
Bldz. 191: ‘In den tijd van Nonkel's ziek zijn en in de dagen van zijn doodgaan
waren wij, buiten de zusters en de meid, slechts twee menschen in Guido's huis: E.H.
Eug. Ysebaert... en ik...
Bldz. 192: ...en dat is zoo gebleven van den Donderdag tot den Maandag noen.’
Eer we aan die vier laatste dagen nu beginnen, een ander klokske over het eerste
tijdvak der ziekte. Professor Verriest, wij vernamen het, teekende verzet aan tegen
het voorgaande verhaal, en dat is nogal natuurlijk. Immers, E.H. Caesar schreef 16
jaar na Gezelle's
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dood, ‘zonder documenten’, en Prof. Verriest had, nog geen twee jaar na die dood,
in September 1901, op het Geneeskundig Congres van Brugge nauwkeurig verslag
van de ziekte gegeven, met Dr. Verhoef's hulp. Dit verslag luidt o.a.:
‘Den 9 November 1899 ging ik toevallig Gezelle bezoeken... Hij klaagde over
pijn in den rechterarm. Ik vond een abces van de slijmbeurs des elleboogs, en schreef
dadelijk aan Dr. Verhoef om het te komen snijden... maar in den loop van den nacht
was het abces uitgebroken. Een doelmatig verband werd aangelegd en alles kwam
ten besten verloop. Acht dagen later (± 17 November) ontstond eene uitgebreide
ontsteking met diep abces aan de linke schedelhelft. Dr. Verhoef legde eene dubbele
opening aan, zuiverde en draineerde de wond zorgvuldig. De koorts viel... maar de
zieke werd om reden van de groote wonde te bed gehouden. “Ik bezocht hem 2 dagen
na de operatie, den 21 November. Hij sprak lustig en opgeruimd, was zonder bezwaar
van hert of longen - zijn water, op suiker en eiwit onderzocht, werd volstrekt vrij
bevonden. Drie dagen later” (dus Donderdag 23 of Vrijdag 24 November) “veranderde
plots de algemeene toestand. De koorts klom tot boven 40° Celsius; den Zondag 26
ging alle hoop op genezing verloren, Maandag 's morgens verloor de zieke het
bewustzijn en stierf rond den middag.”
Er is, buiten een paar kleine trekken, geen tegenspraak tusschen dit verhaal en dat
van den Eerw. schrijver, om de goede reden dat de twee bezoeken van Verriest vóór
den Donderdag - dit was den 23 November - reeds hadden plaats gehad. De kwaal
was ten andere reeds ouder dan 't eerste bezoek van den Professor. In September was
Guido in Engeland, en de kloosterzusters, bij wie hij vertoefde hebben opgeschreven:
“He was already suffering very much from the disease which was to carry him off
soon after, and complained of the great pain in his arm.” 't Was namelijk in den
rechterarm. Men verstaat echter de verontweerdiging van Gustaf Verriest nu beter:
hij was bewust, den zieke wel te hebben bezocht, maar de juiste dagen kon hij niet
herinneren.(1) De eerste operatie aan het hoofdgezwel had dus plaats 2 dagen vóór
21, dat is 19 November. Wat de Eerw. Neef, volgens zijn nieuw verhaal, heeft
bijgewoond, was dus een uitzuiveren en herverbinden van de wonde.

(1) 't Is na het tweede bezoek, dat op de operatie gevolgd was, dat de Professor, te Leuven,
Caesar Gezelle ontving en hem naar Dr. Verhoef verwees, wien hij reeds Guido's verzorging
toevertrouwd had. Zijn verslag is te nauwkeurig om het te mistrouwen.
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Dit had plaats “den Vrijdag, dunkt het me” (?) De dokter vertrok, en is niet meer
verschenen, tot den Zondag, wanneer een andere geneesheer ontboden werd.
Ware 't zoo lang niet om uitschrijven, ik zou nu eens dat verhaal voor de oogen
van den lezer willen brengen, om te laten oordeelen hoe scherp de feiten nu wel
geteekend zijn. B.v. “'t werd valavond, en de lijder was meesttijds van zijne zinnen...
we besloten, hem onmiddellijk de laatste Heilige gerechten toe te dienen.” Tevergeefs
zou men, uit wat voorgaat of volgt, met zekerheid den dag van dien valavond kunnen
opmaken, was 't Donderdag, Vrijdag, Zaterdag of Zondag? Nu! Gezelle lag dan stil,
met een oud boek “geen brevier”, en hield het verkeerd, maar las erin dat zijne lippen
beefden, niet van koorts, maar van krankzinnig gebaarde vurigheid.’
‘Geen brevier’, en ‘niet van koorts,’ omdat ik geschreven had: ‘met zijn brevier
averechts in zijn handen, las hij met koortsigen mond... De laatste dagen van de week
doolde hij dikwijls in koorts en geestverflauwing.’ Laten wij dus maar gelooven dat
het geen brevier was. Maar ‘krankzinnig gebaarde vurigheid’ kan ook wel van koorts
voortkomen, en de dokter of de verpleegster, stipten 40° Celsius koorts aan, drie
dagen na 21, op Donderdag of Vrijdag. Hoe kon het ook anders, met die wonde?
Verdere bijzonderheden van dit nieuw verhaal zijn dan: de lijder sprak in zijn ijlen
soms ruwe woorden: ‘You stupified body’, en ‘We gaan met O.L. Heer den zot niet
houden!’ ‘Een deeltje van de H. Hostie slechts werd hem toegediend. Zoo gauw
berecht roerde hij niet meer. Nu en dan kwam zijn geest hem bij flitsen terug en sprak
hij 'n vlaamsch woord, als dat zoete: “'k hoorde zoo geern de vogelkes schuifelen.”
Zoo is hij gestorven. Al 't ander zijn praatjes.’
Ja maar, van waar kwam al dat andere, en dus, die praatjes?
Onmiddellijk na het gebeurde, heeft Kan. Rommel, die een zorgvuldig man was,
vermeld, dat Gezelle de H. Communie ontving den Donderdag. Praatje. ‘Hij ontving
het H. Oliesel Zondag laatst’, zegt dezelfde berichtgever. Praatje.
Na Ons Heere ontvangen te hebben ‘drukte hij mijne hand’ schrijft Caesar Gezelle
in zijn eerste Levensschets, ‘en fluisterde in mijn oor: Ik heb geleefd in simplicitate
cordis et veritate.’ Praatje.
‘Ik heb nog zooveel te peizen!’ zuchtte hij (zelfde bron). Praatje!
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Daags vóór zijne dood bracht Monseigneur Waffelaert hem een bezoek... etc... (Caesar
Gezelle 251). Praatje!
‘Een oogenblik toen we getween alleen waren, zong het zilverklokje van het
klooster door de zonnige stilte van den Zondag morgen, en op den gevelpunt vóór
zijne venster, zat een kwiksteert en lispelde zijn liedjen af. Al die bijzonderheden,
door Caesar Gezelle in het Leven medegedeeld: Praatjes! Et reliqua.
Moet men documenten hebben om te ontdekken dat men eerst zelf “gefantaseerd”
heeft, of is dat eerste verhaal, met bijzonderheden die men toch niet uitvindt, als het
Bisschoppelijk bezoek, een trouwer en scherper beeld dan het laatste, in dit boek?
Ik hoop voor den Eerw. schrijver, van ja. In mijn eigen Gezelleleven heb ik hem op
den voet gevolgd, en er slechts een paar trekken, uit de Annalen van het Engelsch
klooster of uit Rommel's aanteekeningen bijgedaan. Al wat uit mijn fantasie komt,
is, dat het oud boek een brevier moest zijn. Dat Gezelle op 't einde nog gezeid had:
“Beati immaculati in via...” werd onmiddellijk na zijn dood aan vrienden gezeid en
stond op het doodsanctje, te Brugge in den lijkdienst rondgegeven. Is het een praatje,
't kan maar van een der twee menschen komen, die bij den stervende waren van
Donderdag tot Maandag noen.
Och, het is miserie, dat men dat al moet zeggen en schrijven, maar, doet men het
niet, wat moeten de lezers van Gezelle's biographen dan voor wààr aannemen, over
die laatste levensdagen? Zoolang dus Caesar Gezelle niet uitdrukkelijk rondmaart
dat al wat hij zelf in de Levensschets van Guido over de ziekte van den dichter
geschreven heeft, praatjes zijn, zullen wij hem liever in dien eersten vorm gelooven,
met de twee, drie, thans bijgevoegde nieuwigheden er nog bij. Aldus zullen wij, denk
ik, nader bij de waarheid blijven. Wel te verstaan, menschen van Vlaanderen, Holland
en Europa, ik heb mij leelijk bedrogen met dien brevier daar. 't Was een oud boek!
Het voornaamste is nu over het nieuwe werk gezeid. Wel valt er nog wel bedenking
te maken bij bldz. 214, over die twee perioden: romantische en classieke, in Gezelle's
dichterleven. Want 1) Wat is eigenlijk romantisch? Tot capita, tot sensus. 2) Menig
gedicht, en van de beste en meest priesterlijke, in de eerste bundels, verschilt geen
haar van sommige uit de laatste, door inhoud en trant. Niemand zal 't Riet, Blijdschap,
Gij badt op eenen berg, O 'k sta me zoo geern meer romantisch noemen dan b.v.
Mimosa of Wierook uit Rijmsnoer.
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Alleen is de taal hier steviger en meesterlijker.
Eindelijk wil ik aan Caesar nog een genoegen doen, en hem iets ophelderen, dat
hij zegt niet te weten, op bldz. 102:
“Waarom hij altijd Sinte Pieter uitgaf als Franschkundig en Franschgezind, dat
weet ik niet, maar 't is een feit. Nochtans was het aan den grooten apostel zijn
bespraaktheid dat G.G. den naam van zijn Loquela ontleende en het motto: Loquela
tua manifestum te facit.”
Vooreerst, dit laatste is, goed bekeken, een onnauwkeurigheid. Het motto is
ontleend aan de woorden van Joden en Jodinnen, die met St. Pieter rond 't wachtvier
zaten in Caïphas' hof, en die aan Petrus zeiden, toen hij loochende tot Jesus' leerlingen
te behooren: “Zeker zijt gij een hunner, want uwe uitspraak verraadt u.” (als Gallileër,
wilden zij zeggen). Zoo staat het in St. Mattheus' Evangelie. Loquela is ook niet St.
Pieters bespraaktheid, maar zijn gewestspraak, en aldus verstond het Gezelle: de
Vlaming verraadt in zijn eigen volkstaal zijn verleden, zijn gedachten, gevoelens en
veerdigheden.
Doch, wat het eerste vraagstuk betreft, het antwoord daarop verneemt men uit
Guido Gezelle's woorden zelf, in Rond den Heerd, of in Ring van 't Kerkelijk Jaar
(si fas est nominare) bldz. 198:
“In al de oude Sint Pieter-en-Ons-Heere vertelderkes”, zegt hij, “is Sint Pieter de
verchristening van Thor of Laai, op wandel met Woen, in oudere heidensche sagen.”
Sint Pieter, in al die wondere vertellingen, vaart of doet altijd slechtst, hij is dwaas,
boos, onbehendig, verbrodt alles, terwijl ons Heere den besten kant houdt... Daarbij
komt het dat in zekere spreuken, Sente Pietere geldt voor het kwade, het slechtste,
het minderachtige, en Ons Heere voor het goede, het verkiezelijke: Sinte Pieter boven
Ons Heere leggen is heel Vlaanderen door bekend voor: eerst het beste en daarna
het slechtste nemen...’
't Is ongetwijfeld ook daarom dat Guido Gezelle al vertellen van St. Pieter en
Walen, den Apostel uitgaf voor Franschkundig of Franschgezind, want in zijn
leutigheid gold dat dan als minderweerdig, minderachtig genoeg. Dat belette hem
geenszins, buiten die vertelselkes, een grooten eerbied voor den Heilige te hebben
en, op honderd plaatsen van zijn gedichten en geschriften, te belijden.
En nu zwijg ik. Ik bid nu mijn ouden vriend Ceasar, nog ne keer, geenszins te
gelooven dat ik hem wil doen zwijgen over Oom Guido, noch in zijn plaats wil
Guido's neve zijn, etc... Maar hij mag niet eischen dat ik of de Vlamingen alles
onvoorwaardelijk aan-
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veerden, wat hij over Gezelle schrijft, omdat hij dezes neef is. Dat kan ook niet zijn.
Laat ieder zoeken en zeggen, en als 't mis blijkt, wel dan moet het rechtgezet worden.
Meer dan dat heb ik nooit in mijn critiek gezocht noch gewild; maar men moet ook
al eens tegen een lacherke kunnen, he?
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Chopin
door Gabriël Merlier.
I.
Nocturne.
voor André van de Bourry.
Eén klank... daar bloeit me Uw droomdroef hoofd,
- o, àl te blij verbazen! Ik stijg u na - een kleurge bel in 't nachtblauw ijl te zwerven.
(Spat nog niet stuk, mijn broos geluk!)
O schaamte die mijn vreugd mij rooft,
zóó onverdiend dees glazen
geluk, dat zwelt mijn ziele wel
tot hemelzalig sterven.
Voort, voort, tot aan saffieren wand
van duizelhooge vreugd ik tik
en ongehoord door menschlijk oor
dit bovenaardsch muziek verklinkt,
waarvan mijn zielsbel prangt en spant
tot, o, sublieme schrik,
plotse verrukking, met een snik,
gerezen in uw glanskil spoor,
mijn leven klinkt en springt!
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II.
Polonaise.
voor Dr. Maurits de Vuysdere.
Gelijk de zon dóór wolken
Sprong hij mij in de ziel,
Klarend tot schuimvuurkolken
Die zee waar hij in viel.
De witbezeilde booten
Van mijne rustigheen,
Zooras in brand geschoten,
Ontploften één vóór één.
Sinds tusschen aard en mane
Straalt, - meteoor van licht, Over ziels oceanen
Zijn lieflijk aangezicht!
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Van Bucolica tot Georgica
door Dr. Paul van de Woestyne.
Het wordt weldra twee duizend jaar dat Vergilius geboren is; zijn werk is even
verschillend beoordeeld geworden als zijn leven gedaanteverwisselingen heeft
ondergaan; thans echter, naar het lijkt, gaat het weer een onbetwisten, een algemeenen
roem te gemoet. Terecht spreken wij van verschillende beoordeeling; weinig dichters
immers, sedert de achttiende eeuw, zagen hun werk evenzeer besproken als Vergilius,
en waar zij groote dichters aantast wordt kritiek gemakkelijk beknibbeling. Van bij
den aanvang der twintigste eeuw schijnt de Duitsche wetenschap zich tot taak te
hebben gegeven, het bewijs te leveren, dat Vergilius een letterdief was. Men geeft
toe dat hij in deze eenige handigheid bezat: te grooter het genot, het plagiaat na te
wijzen. De onderneming leverde geen moeilijkheden op: men nam de werken uit
hunne lijst, zonderde ze buiten hun tijd af, gaf geen acht op de orde van hunne
samenstelling, ontwrichtte elk vers om na te snuffelen of men iets gelijkends of
gelijkaardigs vond bij Latijnsche of Grieksche voorgangers van den dichter. De
minste verwantschap werd plagiaat; men vond er pret in, Vergilius voor te stellen
alsof hij telkens met zijn neus in zijn ‘Gradus ad Parnassum’ zat; alsof hij, vlijtig
leerling, zijne gedichten samenstelde met een grooten voorraad ‘flores poëticae’.
Het ware kinderachtig de aantijgingen te bestrijden van hen, die Vergilius aldus
ontleden; men kan hunne eruditie waardeeren: men betreurt de wijze waarop zij er
misbruik van maken.
Heel wat logischer is het, de werken van Vergilius te bestudeeren binnen hunne
normale lijst; in deze zoogezegde plagiaten veeleer herinneringen te zien aan
lectuurbeelden die zoo goed als vanzelf van het eene gewrocht in het andere overgaan;
en inhoud als vorm te onderzoeken, niet in functie van een mogelijk model, maar
wel volgens de ‘biographie’ van het letterkundig werk. Ik ben, meen ik, de eerste,
om aldus Bucolica en Georgica te behandelen, in hun onderling verband.
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Men schijnt zich in te beelden, en heel wat critici geven aan deze meening klem, dat
Vergilius, zoodra hij een werk voleindigd had, zijn handschrift in eene lade opborg,
zijn geest ervan zuiverde, zijne verbeelding ledigde, ‘tabula rasa’ maakte van al wat
er in verband mee stond, en dan eerst onder het gareel ging van eene nieuwe taak,
zonder nog verder aan het verleden te denken, met een nieuw hart, een nieuw brein,
nieuwe zintuigen, gretig naar nog niet ervaren indrukken.
Aldus te oordeelen gaat tegen de geringste kennis in van de voorwaarden, waaruit
een letterkundig werk ontstaat.
Bij een dichter, immers, geeft een werk aanleiding tot het werk dat er op volgen
zal, hetzij dat het er rechtstreeks, als geboren van gelijkaardige gevoelens of
gedachten, uit ontstaat, hetzij het reactie verwekt en aldus eene nieuwe ‘manier’ tot
gevolg heeft. Deze beginselen zullen den grondslag zijn van alle gezonde kritiek, en
het zou van onzentwege dwaling zijn, Vergilius' Georgica te bestudeeren, zonder
rekening te houden van hetgeen er aan voorafgaat.
Elk literair werk, men weet het, dankt zijne geboorte aan een aanvangsprikkel,
maar berust op vroeger-ingezamelde beelden. Het steunt op a posteriori bestaande
affectieve verschijnselen: de inspiratie is alleen een geïntensifieerd bewustzijn, de
ontdekking van eene gewijzigde coenaesthesie, de plotse en toeschouwende
beschijning van het onderscheidingsvermogen der in ons sluimerende en soms
vergeten beelden; zoodat we aannemen kunnen dat verzen maken alleen is: een
natuurlijk-rythmischen vorm geven aan in het subconsciente bevatte beeld.
Dichterlijke potentie bezit iedereen, aangezien wij allen met een gevoelsleven
omloopen; alleen de dichter echter weet de beelden te verlossen binnen het rythme
dat bij hunne voordracht past, en dat zal gebeuren onder den schok van een
lichamelijken of geestelijken prikkel, onder invloed van een toestand of van eene
daad, van eene gedachte, van eene gewaarwording; en naar de mate van zijne
gevoeligheid, van zijne motorische en verbale middelen, zal hij een arbeid leveren
die, nieuw in schijn, feitelijk leeft op eene onderlaag des gemoeds waar al zijne
vroegere werken hun wortel in hadden, hun voedsel in vonden. De beelden immers,
bezonken in het onderbewustzijn, maken een geheel uit van zulken aard dat, met of
zonder tusschenkomst van den wil, een zeker determinisme niet kan geloochend,
waardoor een beeld noodzakelijk een ander beeld, eene voor-
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stelling noodzakelijk een zeker rythme tot gevolg heeft.
Het zou dan ook weinig redelijk zijn te beweren, dat de verschillende schakels
van een poëtisch oeuvre, gezamenlijk geschouwd, van elkander onafhankelijk kunnen
heeten, verbonden als ze zijn door eenzelfde subconscientie dewelke voor een goed
deel berust op geaardheid en opvoeding en derhalve, weliswaar aanvulling en zelfs
vernieuwing kan ondergaan. Zij hangen, als behoorend tot een zelfde grondstof, van
elkander af, en, gelijk het paradoxaal zou wezen, te beweren dat al de deelen van
een geheel onafhankelijk zijn terwijl zij eene eenheid uitmaken, zoo ware het tegen
de werkelijkheid ingaan, het verband te verbreken dat de verschillende deelen van
Vergilius' levenswerk samenhoudt, zooals tot hiertoe maar al te dikwijls werd gedaan.
Het oeuvre van een dichter is een organisch geheel: stof en voorstelling mogen
wisselen, de ondergrond blijft, in zijn eenheid. De riethalm van Tityrus vergt anderen
adem dan het bezingen van den wijnteelt: de dichter nochtans, is en blijft dezelfde.
Zoo komen wij er geleidelijk toe, het verband te onderzoeken tusschen Bucolica en
Georgica.
*

**

Vergilius-zelf zal in deze wel de beste getuige zijn, buiten alle theorie, bij ter zijde
stellen van de noodzakelijkheid die afhangt van 's dichters persoon.
Bij het eindigen van de Georgica, overschouwt de dichter zijn arbeid:
‘Haec super arvorum cultu pecorumque canebam
Et super arboribus...’ (IV, 559-560)(1),

en, bij dezen blik over geheel zijne dichterlijke werkzaamheid, beëindigt hij zijn
‘Landgedicht’ door er aan te herinneren dat hij akker, kudde en boom bezong, vóor
hij de dichter was van den landbouwer:
‘Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi’ (IV, 566).

Aldus verbindt Vergilius zijn eerste werk aan het volgende: hij wekt de herinnering
op aan zijne vermetele jeugd (audaxque juventa IV, 565) die het aandorst in de
Latijnsche poëzie het herdersgedicht

(1) Vondel, dien ik naschrijf, niet om zijne getrouwheid, maar om de Vergiliaansche schoonheid
van zijn vers, vertaalt: ‘Dit zong ick van den bouw des ackers, plant, en vee
En van het honighwerck...’
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binnen te voeren (en het instellen van een nieuw letterkundig genre schijnt wel de
groote bezorgdheid van de Latijnsche dichters, inzonderheid Vergilius, te zijn geweest;
(cf. onder meer G. II, 176; III 9-11; 291-93); maar daarmede is de keten niet
verbroken; het zet, integendeel, aan, na te sporen hoe, volgens de normale
ontwikkeling van het dichterlijk talent, een boek, naar den schijn verschillend, uit
de Bucolica is ontstaan.
Talrijk zijn de aanrakingspunten tusschen het jeugdwerk en dat der rijpere jaren.
‘Les Bucoliques’, zegt A. Bellessort (Virgile, son oeuvre et son temps, Paris, Perrin,
1920, p. 43), ‘se sont déjà les Géorgiques, ou, si vous préférez, le sentiment qui les
inspire et qui en fait la première originalité est le même que celui qui animera les
Géorgiques, mais avec cette différence que Virgile n'est pas encore pleinement lui,
qu'il n'a pas encore la maturité de génie qui lui permet d'étreindre le grand sujet... il
s'adresse d'abord à la société mondaine avant de s'adresser à la société romaine’.
Voor een oogenblik wil ik wel aannemen dat de Bucolica niet anders zijn dan eene
bleeke navolging van Theokritos, zonder de spankracht en het pakkende realisme
van den Griekschen dichter; dat zij vol koude allegorieën zijn, iets als een bundel
gelegenheidsgedichten met bloedarme, onsamenhangende personnages die zichzelf
tegenspreken in eene conventioneel-arcadische omlijsting. Niemand echter die zal
loochenen dat men er reeds de personaliteit van Vergilius in ontdekt, zijn hart en zijn
geest, zijne liefde tot de natuur, zijne zoo eigene gevoeligheid, zijn trouw aan de
zaak van Caesar-Octavianus; deze hoedanigheid (die wel degelijk het genie uitmaakt)
die men niet te omschrijven weet, dit scheppen van eene atmospheer die men
‘Vergiliaansch’ noemt. Paul Thomas (Hist. de la litt. lat. jusqu'aux Antonins, Rozer,
s.d., Bruxelles, p. 128) zegt zeer terecht: ‘L'adjectif “virgilien” n'a-t-il aucun sens,
ou éveille-t-il dans notre esprit l'idée nette et précise d'une beauté très particulière et
d'un enchantement unique?’ Deze algemeene toon nu, deze sluier van zoete en
doordringende melancholie, eenig kenmerk van dezen ‘crepusculairen’ dichter, vindt
men hem niet terug in de Georgica, evengoed als men het persoonlijke en tevens het
Romeinsche karakter van den dichter er in terugvindt, Bellessort ten spijt?
Laat ons bij dit eerste punt stilstaan; laat ons onderzoeken of de grondtoon van de
Eclogae, de liefde voor het buitenleven, de meewarigheid om den berooiden boer en
den braakliggenden bodem,
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terug te vinden zijn in de Georgica. - Veel meer dan wij ons tegenwoordig kunnen
inbeelden waren, in de Oudheid, de letterkundige ‘genres’ zoo verscheiden, dat
overgaan van het eene tot het andere eene volslagen wijziging meebracht, niet alleen
wat de stof betreft, maar ook en vooral in den vorm. Nooit worden herder en
landbouwer in de Latijnsche literatuur verward: evendiep ligt de gracht gedolven
tusschen pastorale poëzie en didactische poëzie, - twee strikt-uiteengehouden soorten.
In het geval echter dat ons bezighoudt, liggen de soorten nogal dicht bijeen, wat
grond en wat rythmischen vorm betreft; net als in de Eclogae spraak is van bijen en
landarbeid, ziet men in de Georgica herders en hunne kudden van schapen en geiten.
Hierdoor voelen wij, in het eene als in het andere werk, onmiddellijke aanraking
tusschen dichter en natuur.
Eenerzijds de frischheid van een loopend water, de bemoste bronnen, de slaap in
eene koele grot of in den schaduw der bosschen, de gratie der wilde bloemen, de
zoete smaak der ongerept-donzige vruchten die warm zijn in de zon, de roerige
looveren waarin, op het middaguur, de hagedis schuil gaat. En dan het fezelen der
haag vol bijen, terwijl onder den arbeid de snoeier zingt; de doffer en zijn schorre
en zoete stem; de wind die blaast; 't egale glijden van het water tusschen de oevers,
‘En d'avont (want de zon gaat onder in het meer)
Valt van het steil geberght met grooter schaduw neêr.’
(Vondel)

Dit alles, soms in één vers, door den dichter opgeroepen; zooals hij in de Georgica
oproepen zal de komst van de lente, het zachte wisselen van rust en moeite, het
trillende leven der aarde, de verschrikkelijke pracht van het onweer en de oneindige
zoetheid der nachten onder verrijzen aan den einder van eene reusachtige maan
‘virgineo suffusa rubore’.
Zoo bezingt hij eveneens, en met welke klanken, de werkzaamheid van dieren
groot en klein, het leven der bijen: thema dat hij als een voorbeeld voor de menschen
bewerkt; hij neemt ons mee langs de akkers, en hunne kleuren, en al hunne geuren,
en al hunne geruchten, van bij de erwten die klingelen binnen hunne geschudde peul,
tot aan 't gejoel der vlagen die neerstorten, alles in haar vaart verwoesten, de velden
overstroomen en, in het geronk der ontketende rivieren, stallen en kudden meslepen.
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Naast deze zoo levendige communie tusschen aandoening van den dichter en woelen
der aarde, communie die men ondergaat in het eene als in het andere werk, vindt
men dit andere gevoel: de liefde voor den grond, voor het huis, voor de kudde, in de
beide gedichten breed uitgedrukt. Reeds de eerste ‘Herderskout’ levert er een haast
synthetisch voorbeeld van op:
‘Nos dulcis linquimus arva...’ (Buc. Ecl. 1.3)(1)
‘Ille meas errare boves, ut cernis...’ (Ibid. 1.9)(2)
‘......gemellos,
Spem gregis, ah! silice in nuda connixa reliquit’ (Ibid. 14-15)(3)
‘Ergo tua rura manebunt et tibi magna satis’ (Ibid. 46-7)(4)
‘Non insueta gravis temptabunt pabula fetas,
Nec mala vicini pecoris contagia laedent’ (Ib. 47-50)(5)
‘En unquam patrios longo post tempore finis,
Pauperis et tuguri congestum caespite culmen,
Post aliquot, mea regna videns, mirabor aristas?
Impius haec tam culta, novalia miles habebit!
Barbarus has segetes!’ (Ibid. 67-71)(6)

En verder in de negende:
‘...advena nostri
Quod nunquam veriti sumus, ut possessor agelli,
Diceret ‘Haec mea sunt’, veteres migrate coloni.
Nunc victi, tristes... (IX, 3-6)(7)

Zulke woorden blijven niet zonder weerklank in de Georgica; wat hier slechts
aanwijzing is krijgt daar, integendeel, eene verruiming die wijst op een rijperen geest,
op een hart nog gevoeliger geworden.
(1)

‘Wy moeten 't vaderlant verlaeten, en den acker’ (Vondel).

(2)

‘Want hy genadigh laet my hier, gelyck gy ziet,
Myne ossen weiden...’ (Vondel).

(3)

‘Want onlangs worp dees geit, in 't loof der hazelaers
Twee jongen, al de hoop der kudde, en most ze beide
Op eene bloote rots zien leggen...’ (Vondel).

(4)

‘Die al uw lant behoudt, dat rycklyck u kan voeden.

(5)

‘Het vee, dat jongen draegt, zal geen quaetaerdigh gras
Afweiden, om geen smet van nabuurs kudde klagen (Vondel).

(6)

‘Och, zal ick immermeer, en na een langen tyd,
De grenzen van myn lant, eer 't vliende leven slyt,
Het zodendack, myn kleene en arme hut, aenschouwen,
Daer ick, gelyck een heer, my weeligh plagh t'onthouwen?
Een goddeloos soldaat en krygsman zal die stout
Bezitten 't nieuwe lant, zoo schoon, en wel gebouwt? (Vondel).

(7)

‘Dat dus (nooit vreesden wy 't) een vreemdling aen koom' streven
En .....................................................zegg' verwoet:
Gy oude huislien voort, vertreckt: dit is myn goet. (Vondel).
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Aldus, zonder te spreken van de duizend kleine trekjes, door heel het gedicht
verspreid, moge ik hier wijzen op den ‘Lof van Italië’, (II, 173 sq.) van zijn klimaat,
zijne kudden, den hoogmoed van Clitumnus; van zijne talrijke, zoo stevig aan de
rots gevestigde steden, van zijne meren, breed als zeeën en in hunne woede
verschrikkelijk als zij; van zijne kloeke bevolking, zijne groote mannen die aan Rome
de heerschappij over de wereld bezorgden; en, in hetzelfde tweede boek, als
tegenstelling met dit grootsche tafereel, de zoo frissche, zoo echt-idyllische schildering
van het buitenleven (P. Thomas, op. cit. p. 133). Moet ik herinneren aan de
‘intimiteiten’ (cf. I 292-97; 299-301), aan de ‘binnenhuisjes’, aan de buitenpartijtjes
op rusten feestdagen (cf. II 529-531), en, ten bewijze van Vergilius' groote liefde
voor de dieren, een ander stuk aanhalen dan de beschrijving der pest in de Norische
Alpen? Met welke liefde, met welk een overvloed van bijzonderheden, met welke
blijkbaar welgevallen, beschrijft hij het paard niet en de vaars; met welke zorg drukt
hij op de zorg die geit en kleinvee eischen. En zal ik spreken van de bijen en hare
werkzaamheid, die de stof uitmaken van gansch het vierde boek?
Deze algemeene sympathie is meer dan eene uitbarsting van geestdrift bij het zien
van landelijk schoon; zij gaat dieper en vervangt vaak een beschrijvend lyrisme door
een gevoel van edel meedoogen voor dezen die het onheil trof. Doch waar, in de
Bucolica, dit medelijden eerder aanleiding tot melancholische klachten, tot
sentimenteele uitstortingen is, krijgt het in de Georgica een mannelijker karakter;
het stelt zich een doel; het wil voor hen die lijden liefde en steun.
Voor elk rechtgeaard Romein vertegenwoordigt de landbouwer oude overleveringen
en een roemvol verleden (wie bij het lezen van Vergilius dacht niet aan Cincinnatus,
die de aangesneden voor verlaat om het vaderland te redden?); de dichter wil dan
ook op hem het oog der geestelijke elite vestigen, en zelfs dat misschien van wie
voeren het bestuur. Het is dan ook maar heel natuurlijk dat, waar deze bij uitstek
sympathiek stand zich met Melibaeus gedwongen ziet te zeggen:
‘At nos hinc alii sitientes ibimus Afros’ (Ib. I, 64)(1)

een dichter als Vergilius zijne zaak bepleiten gaat, niet omdat het zoo

(1)

‘Wy mogen nu een deel van hier de zee gaen meeten
Waer Libye, daer 't volck van hitte en zon versmacht’ (Vondel).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

*33

P. VAN HUMBEEK
KAARSKENSPROCESSIE: De Oudjes.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

161
'n prachtige stof voor dichterlijke uitwijdingen is over ondergang en ballingschap,
maar ook omdat hij-zelf als balling heeft geleden, en hij tevens, zuiver en stevig, een
Romein is.
Dit Romeinsche karakter der Georgica vindt men in al de Bucolica verspreid, en
draagt juist bij tot het tweeslachtige van dit eerste werk.
Het decor is Mantuaansch; de gebruiken verschillen in niets van deze der geringe
lieden van Cisalpijnsch Italië. De dichter leidt ons van de kleine hoeve naar het veld
waar, onder de blakerende zon, de maaiers werken voor dewelke Thestylis de
sterk-geurende ‘Moretum’ heeft gekneed. Hij opent den slagboom die ons naar den
boomgaard voert, waar de beladen takken buigen tot op den grond; in de weiden
loopt het gezelschap om van zijne personnages: het kleine boerken Melibaeus,
Menalcus vol vrees voor een strengen vader en een vinnige stiefmoeder, Damoetas,
Moeris eindelijk, de vertrouwensman, vergrijsd in het gezin van zijn meester. Allen
bezitten de Romeinsche waardigheid; jongeren bewijzen den grijsaards verschuldigden
eerbied; steeds blijft bij hen het gesprek vriendelijk en zonder drift. Men zou misschien
hierbij van hunnentwege wat meer eenvoud verlangen; maar hoe beminnelijk deze
gedempte hoofschheid, deze kiesch-gehouden ‘urbanitas’!
Blijft in de Bucolica dit Romeinsch karakter hoofdzakelijk anecdotisch, telkens
dringt het in de Georgica door, niet meer alleen in decor en personnages, maar in het
godsdienstige gevoel, in het staatkundig besef, in de artistieke uitvoering.
Vergilius - en op deze diepe godsdienstigheid van den dichter kan niet genoeg
gewezen, hij die leefde op een tijdstip dat de behoefte aan het bovenzinnelijke de
hulp reeds inriep van menigen vreemden cultus, - Vergilius blijft het geloof der
vaderen trouw en houdt het met een aantal geesten:
‘Dique Deaeque omnes studium quibus arva tueri’

waarvan de eenige bezigheid is, veld en gewas te beschermen; zulk geloof kan men
reeds bij Hesiodos vinden; maar staat in deze Vergilius heel dicht bij het volk, toch
voelt hij het wezen van eene hoogere godheid, die hij benadert, niet door de oogen
ten hemel te richten, maar door zich in zich-zelf terug te trekken, en hare hulp te
vragen in het gebed. Zulk gevoel kan alleen dezen heilig zijn die, behoorend tot het
ras dat zijn hoofd bedekt om de altaren te naderen, in den godsdienst niet acht het
visioen, maar zelfschouw en overdenking.
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En waar de dichter zich tot zedelijk ideaal geeft afwezigheid van driften en afstand
der wereldsche have, naast stipte naleving der plichten tegenover gezin en staat, dan
dient men slechts de vergelijking te maken met de Atheensche beschaving en zelfs
de ‘Politeia’ van Platoon, om in te zien hoezeer dit ideaal Italiaansch is.
***
Niet alleen blijkt Vergilius algemeen-Italiaansch te zijn, maar hij is tevens, en het
straalt door al zijn werken heen, doordrongen van zijne hoedanigheid als ‘Romeinsch’
burger. Van dezen bezit hij de fierheid, het vertrouwen in zich-zelf, het vertrouwen
in het lot van Rome; den eerbied voor de macht, de gehechtheid aan wien de macht
in zich vereenigt: symbool van macht, symbool van gerechtigheid, van het land
meester en tevens god.
Waarmede ik bedoel dat Vergilius, evengoed in Bucolica als in Georgica (en het
ware kinderachtig bij de AEneis te verwijlen), zich vertoont als een ‘Caesarist’, een
overtuigd Caesarist. Daar had hij trouwens redenen voor. Het ware van zijnentwege
weinig fraai geweest, een meester den rug toe te keeren, die hem uit een zeer
moeilijken toestand gered had; zelfs zonder de minste persoonlijke verplichting,
diende zijne zaak hem welgevallig te zijn: Vergilius was ontsproten uit een sterk ras
vol gezond verstand dat, veraf wonend van het politieke middenpunt van den staat,
onaangetast de traditie, met hare ruwe doch sterke provinciedeugden, behouden had,
gehecht aan een grond en aan een godsdienst, - gehechtheid die maar al te spoedig
smolt in de groote stad en hare compromissies, hare laagheden, haar zelfzucht. Hij
kon dan ook anders niet, hij die pas Romeinsch burger geworden was, dan in
Caesar-Octaviaan den noodigen centralisateur zien, die het evenwicht in het land
herstellen zou, en dus de redding bewerken.
De eerste Ecloga reeds is vol van 's dichters erkentelijkheid:
‘Deus nobis haec otia fecit’ (I, 6)(1)
‘.........neque servitio met exire licebat,
Nec tam praesentum alibi cognoscere divos
Bis senos cui nostra dies altaria fumant’ (I, 40-43)(2)

(1)

‘Een Godt, ô Melibé, verleende ons deze rust’ (Vondel).

(2)

‘........................Het juck der slaverny
Kon ick niet schudden van myn schoudren, nergens my
By Goden gunst en troost verwerven op myn bede.
Ick zag, ô Melibé, dien jongeling, daer ter stede
Voor wien we, eerbiedigh, en godtvruchtigh, het altaer
Wel twaelf dagen lang, ontsteecken jaer op jaer’ (Vondel).
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‘Ante leves ergo pascentur in aethere cervi
............................................................
Quam nostro illius labatur pertore vultus’ (I, 59-63)(1)

waarmede hij zijn weldoener tot God verheft.
In de Georgica, na Caesar-Octaviaan onder allegorischen vorm bezongen te hebben,
acht Vergilius het niet meer noodig, zijne eigenlijke gevoelens te verduiken. Hij
neemt in de opdracht van het werk de gedachte weer op die hij in de Bucolica heeft
uitgedrukt, en voorspelt Caesar-Octaviaan's onsterfelijkheid; verder roept hij te zijnen
oorbare heel het Latijnsche Pantheon op: dit, wel is waar, niet geheel onbaatzuchtig;
men bedenke echter dat het hier gaat om een algemeen belang:
‘Dii patrii, Indigetes et Romule Vestaque Mater
Quae Tuscum Tiberim et Romana palatia servas
Hunc saltem everso juvenem succurere saeclo
Ne prohibete!’ (G. I, 498-501)(2)

En eindelijk beschrijft hij, als eene laatste hulde, den tempel dien hij aan
Caesar-Octaviaan oprichten wil in de geboortestreek, aan de grazige oevers van den
Mincio:
‘Et vividi in campo templum de marmore ponam
Propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat,
Mincius...’ (G. III, 13-15)(3).

En in het midden van dien tempel zal het beeld staan van den Meester, van zijn
Caesar:
‘In medio mihi Caesar erit templumque tenebit’ (G. III, 16). En hierbij viert
Vergilius zijn verbeelding vrijen teugel: de opdracht van den tempel zal niet zonder
eene gansche rij luisterlijke feesten

(1)

‘Het snelle hart zal eer zich door de lucht vermeiden
..........................................................................................
Eer ick zyn weldaên en genade zal vergeeten’ (Vondel).

(2)

‘O Goôn der vaderen, gevoert in 's hemels troon
En Romulus, en Veste, een moeder aller Goôn
Geneight den burgh van Rome, en zyn verheve daecken,
En, den Tuskaenschen stroom, den Tyber te bewaecken,
Belet ten minste niet............
Dat toch de jongeling met maght te rechte brengt
Den staet des ryx......’ (Vondel).

(3)

‘En in het groene velt een kerck van marmer sticht'
Daer Mincius, zoo breet in 't weiden, nergens zwicht,
En, dwalende in het lang den boght om, in dees oorden,
de kanten met dun riet beplant, en met rietboorden.
'k Wil Caesar zetten recht in 't midden van dees koor’ (Vondel).
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gaan, hij-zelf, binnen een overdaad van weelde, de glorie vieren van den god dien
hij zich geschapen heeft.
*

**

Deze talrijke bewijzen (en ik acht ze probaat) toonen, meen ik, aan, dat de Georgica,
wat de uitgedrukte gevoelens betreft, in de lijn liggen van de Bucolica. De
uitdrukkingswijze is eveneens dezelfde: de middelen zijn alleen rijker geworden, het
vers vaster in zijn vorm zonder dat het de lenigheid zou hebben ingeboet; en bij den
dichter is dat niet dan normaal.
De dichter der Bucolica was aangewezen om dien der Georgica te worden, zonder
meer. Bucolica hielden heel Georgica in: alleen latere ontluiking was noodig. Vergilius
was de geschikte man.
Ik wil natuurlijk niet zeggen dat hij, bij het dichten van bucolische gedichten, reeds
bezeten was van de gedachte aan de Georgica. Het belet niet dat heel de Georgica
terug te vinden zijn in de Bucolica, als men maar de regelen der ‘genres’ in het oog
houdt. De toon van sommige tooneelen der Georgica is die van de Bucolica, maar
minder conventioneel, echter dus, en zwaarder.
In het eerste geval: dichterlijk spel, tot het uiterste ingewilligd, affectatie dus; aan
de andere zijnde: diep en oprecht-uitgedrukt gevoel. Maar in den grond hetzelfde
hart, denzelfden geest.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

165

Gedichten
van Willem de Merode.
I.
Na de Bui.
De bui was nog niet afgedreven,
Toen wij bedroefd den tuin in gingen,
Waar afgerukt de rozen dreven
En hulploos in de struiken hingen.
Haar zondoorflonkte bengelingen
Woei de verzwikte goudenregen
Ons is een wolk van vlammen tegen
En weerde ons drentlend tot haar dringen.
Een zoete witheid, en zacht geuren,
Een gulden gloren ging verzweven,
Toen teederen en schoonen vielen.
De bui trekt af; en wij bespeuren
Dat sterker loten worden uitgedreven
En dat Gods leven ritselt in de zielen.
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II.
De Galnoot.
Een week en wonderlijk gezwel,
Bleekroode druppel lak,
Bewoekerde en vervormde ik snel
Het eekloof, teer en swak.
De drift van een gespeerde vlieg,
In wie het leven brak,
Koos en bestemde tot een wieg
Den schommelenden tak.
Een prik, en, ongezien, een gast,
Met scherp vergif, schoot in
En zoog zich onweerstaanbaar vast
Als alle kwaads begin.
In 't zachte moes dat hem besluit
Ten boord des voedselstroom,
Vierde zich frank zijn leven uit,
Gastreerend op den boom,
En groeide; en vol schaamte en toorn
Omkrimpt het blad de worm,
En zet zich uit, wordt hard als hoorn
En schept in haat mijn vorm.
Doch zie, of mij de Meester goot,
Pronkt mijn roestbruine bol.
Maar fel boort zich de boosheid bloot
Uit 't huis dat haar omzwol,
Zuigt zon en kracht in èn... ontwijkt,
Doorraast haar korten tijd.
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En loos en ledig benglend prijkt
Mijn open simpelheid.
Galnoot! 'k ben bitter! mààr bemind!
En, nù tot niets bekwaam,
Vermorzeld, uitgegoten vindt
Men in mijn bloed Gods naam!
O Vader, die het al begrijpt,
Wat nutloos schijnt, maar smacht!
Toon, hoe in mij Uw liefde rijpt,
En laat mij niet veracht!
Ik bengel leeg door weer en wind,
Lijd vorst en zonnebrand.
O Meester! als Gij mij maar vindt,
Dan rust ik in Uw hand!
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III.
Het Lied.
De landman die de voren trekt,
Met scherpen eg de kluiten nekt,
En 't leven in den grond beschikt
Wanneer hij zwenkend 't land langs zwikt,
Het paard dat snuift zwaar en bedaard,
Den kop in 't zwoegen nederwaart,
De felle ploeg die rullend snijdt,
Het veld dat willig opensplijt,
En 't koren, 't bleeke harde goud,
Dat stuivend in den bodem stouwt,
O drijvende en bedaarde drift,
God zamelt 't al; Hij is 't die 't schift.
Mensch, dier en ding valt uit Zijn hand
Als zaaisel over werelds land,
Met liefde en donderbui van dood
Kweekt Hij het op en maakt het groot.
Wij slaan door 't brandend graan de zicht,
Zelf voor Gods sikkel plat gewicht.
Maar weder dauwt Gods zegen neer
En altijd groent de wereld weer.
Het kringloopt al; maar dézen niet:
God in den hemel, èn het lied.
Het lied, waarin de ziel zich stort
Zoodat 't een hemelspiegel wordt.
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IV.
Mannasse's Gebed.
Waar is de roem, en waar het voordeel
Van alles wat er werd gedaan?
De handen moeten rusten gaan.
Mij wacht niet anders dan het oordeel.
Van heel de wereld afgesloten,
Blind, doof niet voelend, hulpeloos,
Opeens vergeten voor altoos
Door vreemde en vriend en bloedgenooten,
Onmachtig mij tot U te wenden,
Hulpvaardige, buig U naar mij!
Laat in dit donker noodgetij
Vóór 't uiterste mijn euvlen enden.
Als Uw ontfermend Hart mij kende,
Neemt Gij mij aan, en spreekt mij vrij.
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Kronijken.
I.
Kunstkronijk.
Mr. & Mw. P. Van Humbeeck Piron, Stedelijke Feestzaal Antwerpen, 12-27
Jan.
Geen enkele tentoonstelling gedurende dit seizoen te Antwerpen, heeft zoo'n
overweldigenden indruk gemaakt als deze van den Leuvenschen kunstenaar P. Van
Humbeeck; en waar man en vrouw samen de kans wagen eener tentoonstelling,
bijzonder waar er meer dan een punt van overeenkomst in hun kunst en kleurentaal,
ware het onkiesch hun namen te scheiden; ook Mw. V. Humbeeck-Piron toont heel
schoon werk, vooral in haar stemmige zeezichten, van schoone faktuur, en schoonen
klank.
Er is bij P. Van Humbeeck een gestadige groei, een geleidelijke ontwikkeling.
Denken we enkel terug aan het werk door dezen schilder geëxponeerd over ettelijke
jaren in dezelfde Meir-zaal (in het salon voor godsdienstige kunst, als ik het niet mis
voorheb): twee of drie apostelkoppen, van boven-menschelijke afmetingen, met veel
durf ineengemetst uit vierkante kleurvlakjes, naar de cubistische formule van dien
tijd: expressie, monumentaliteit, streven naar volumes waren klaar bedoeld; zij blijven
het ook in later werk; en uit die cubistische school heeft de schilder de beslissende
zekerheid opgedaan waarmede hij in zijn huidig werk de volumes tegen elkander
aanzet, de kleuren in breede vlakken tegen elkaar laat oprukken, en de verschillende
gegevens zijner doeken tot een vasten koek ineenklist.
't Was het werk van een durver, 't was vol spannende sappen, maar te jong, te
grootsch en zwaar van dracht voor zijn onervarenheid en ietwat onbeholpenheid.
Toen heeft V. Humbeeck de noodzakelijkheid gevoeld in zich zelf te keeren, zijne
innerlijke krachten meester te worden; hij is de teekening willen machtig worden;
in gestadige loutering heeft hij de lijn gezuiverd van alle tirlantijntjes, in dagelijksche
tucht en kastijding; geen dartele krul, geen speelsche afrondende arabeske, geen los
glijden over het papier naar de grillen der inspiratie; maar in artistiek ascetisme,
ingetogenheid, ingetrokkenheid, de lijn brengen tot eene
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puurheid, tot eene ingehoudene kracht die haar uitdrukkingsvermogen opveert tot
het tiendubbele. Met de vlijmende scherpte van het ontleedmes zou ze de ziel
achterhalen uit rimpels en plooien, uit hoekjes en kantjes; ze zou het adequate middel
worden om eigene ziel en andermans ziel uit te drukken. De speelman werd zijn
speeltuig meester. Dat gebeurde in hetgeen men zou kunnen noemen de brabantsche
periode; hieraan danken wij de reeks meesterlijke teekeningen en de ettelijke
schilderijen uit Brabant die gaan over de kaarskensprocessie, of boeren en bedelaars
voorstellen uit deze gouw.
Men kan slechts woorden van bewondering over hebben voor deze sobere
teekeningen, vol grootsche ingetogenheid, voldragen van innerlijke spanning,
daverend van leven; bewondering ook voor den fijnen psycholoog, voor de edele
kunstenaarsziel die argeloos eigene schoonheid ten blakke legt; want er gaat van
deze teekeningen eene wijding uit, eene religieuze stemming van het beste allooi,
van de hechtste rechtzinnigheid, als komende niet van wàt wordt vertoond, dan wél
van den toon van het verhaal. En er mag ook wel worden aangemerkt dat de genegene
beschouwing van den kunstenaar gaat tot de kleinen, tot de eenvoudigen van leven
en van hart - een trek die hun bijblijft in zijn zee-periode, en zijn haven-tafereelen;
uit den onschoonen vorm, uit het verfomfaaide uiterlijk weet hij de ziel te halen en
haar onvervalschte schoonheid straalt over lompen en leelijkheid.
In ‘Brabantsche typen’ keerde de kunstenaar voorloopig den rug naar de breede
opvattingen, de weelderige grootschheid van uitwerking, hoewel de zucht naar 't
monumenteele in: ‘Grijsaard’ weer bovenkomt. Het was echter de zee, de wijde diepe
zee, niet de ‘mer élégante’ maar de zee die zout geeft in het bloed, en aan de bevolking
den puls geeft van gezond breed leven, welke op haar breed rythme dien trek naar 't
grootsche voor goed zou wekken, en de kracht zou brengen tot voller ontplooiing.
Van Humbeeck exponeerde eenige typen van visschers; ze worden door wezen
en gebaar de dragers van heel een ras en een stand, niet dat de kunstenaars ze
styliseerde, zulks bedoelde, maar ze zijn representatief omdat omgeving van lucht
en leven, het innerlijke van peinzen en voelen van denken en bekommernissen door
het begrijpende oog van den kunstenaar werden doorschouwd en met vaardige hand
weergegeven. De schilder gebruikt geen enkelen truc, is enkel diep-waar; hij maakt
niet mooier, hij laat guur weder, en
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zout water hun ets drijven in die tronies; hij steekt ze in broeken die stijfstaan van
olie en vettigheid, in olie-jakkers die glimmen als pantsers, of in truien die om 't lijf
hangen als zakkengoed, en toch groeien ze tot epische grootheid en ware helden op.
Ruwe zeebonken zijn het, maar onder de schors van ruwheid, steekt een pit van
warme menschelijkheid; gemeenschappelijk gevaar deed hen mild oordeelen en de
eeuwige dreiging der zee zette hun hart open voor andermans leed. Het gestadig
inrukken tegen wind met schorende schouders, en ook wel het bewustzijn van eigene
kleinheid, hebben ingewerkt op hun gestalte; ineengedrukt, ingetrapt, zetten ze uit
in breedte; ze beslaan met hun vastankerende voeten en breed-uitslaande lijf heele
vlakken kleur, en in hun samengebalde forschheid leest men, dat zij, trots alles,
heerschers zijn.
Het wordt eene bijna volledige galerij: hier hebt ge Jantje, de opschietende jongen,
de jonge matroos, die het leven ziet opengaan met zijn rijke veelzijdigheid en lachende
beloften; heel een verleden van schippers met tradities en strijden tegen de natuur,
heeft zijn romp gehouwen en zijn ziel gekneed, en hij staat met de argeloos blauwe
kijkers, en de veerkracht van een sterken wil aan de poort van 't donkere en misschien
stormige leven. Daar hebt ge den volgroeiden zeeman; hij leunt aan tegen het staketsel,
de oogen boren door mist en mensch, vrank en vrij; hij staat in den vollen strijd van
het leven; zonder vermetelheid, maar ook zonder vare noch vrees gaat hij af op het
doel; zóó verschijnt hij, maar eigenlijk is dat alles louter litteratuur, want er is enkel
een visscher die voor de zee staat en een schoon specimen is van zijn ras. Wat verder
ziet ge ze laveeren. de drinkebroers met verwaterde oogen en verlepte gezichten, de
mannen die niet spuugden in het glas. De man met de breede einders, draagt in hem
het optimisme, de alles verstaande en alles vergevende goedheid van schippers die
overal rondzwalpten, en humor en verstand tintelen uit de vinnige oogen. ‘Berken’
met vergeeld getaand gelaat, witblinkende uitgebeten oogen, heeft de gelatenheid,
berusting van een ouden monnik, en zijn frak hangt langs zijne schouders als een
zwarte pij. Want dat is wel opvallend hoe sommige typen - het weze herzegd: zonder
vooropgezetten wil - een algemeen menschelijk karakter krijgen, en hoe anderen
gaan lijken op typen uit lang vervlogen jaren. Zijn ‘patriciër’ zijn ‘filosoof’
uitspringende tegen het groene zeewater, doen denken door hun sterk zieleleven, en
door het grootsch-uitziende van hun sjovel visscherspak aan de scherp
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afgelijnde conterfeitsels van vroeg-renaissancisten uit Florentië.
Nu hij gedaan miek met de afzonderlijke, alleenstaande typen, acht V. Humbeeck
de tijd gekomen zich te wagen aan eene synthesis van 't visschers en havenleven; in
de tentoonstelling hingen er eenige schetsen, die later zullen uitgewerkt, en die door
hun epische kracht laten verhopen dat hij eens wordt de Meunier der zeehavens; dat
is paneelschilderij, klein van afmeting, maar reuzachtig van uitzicht: de
garnaalvisschers van Crahay, maar vrij van het tiksken theatraal gedoen, stiller,
bezonkener, en meer in volumes gehouden. Een voorproef kregen wij te genieten in
de twee visschers bij het staketsel; als kleur eene gele trui en een roode trui tegen
het groene der zee (bijna la mer d'émeraude van Bretanje); twee geblokte zeerobben,
de eene stuursch, norsch, de andere meegaande van natuur; (waarschijnlijk komt het
doek aan 't museum van Antwerpen).
Aan de zee kreeg V. Humbeeck ook de kleuren-techniek onder de knie; soms wat
ingewikkeld, wat savant, wat diep in de verf, maar die geleidelijk komt tot meer
vrankigheid; zijn doeken zitten vol klank, en in breed rythme houden de
kleurenvlakken elkaar in evenwicht.
J. Hallez.
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II.
Musica Divina
door Hubert Buyle.
Polyfonie. - Fransche jongeren.
Voor den kerkmuziekalen toondichter, ook geroepen om de liturgische kunst te
dienen, blijft de toetssteen het Motu proprio van 22 November 1903. Het liturgisch
kunstwerk heet er in eerste instantie heilig en universeel te moeten zijn. Heiligheid
en universaliteit, die ten slotte het diepste wezen van den mensch ontroeren en het
onverzadigbaar Godsverlangen opwekken bij hem die, levend lid der mystieke
gemeenschap, naar de uiteindelijke kimmen heenreikt.
Het gregoriaansch choraal wordt voor het ongeèvenaarde voorbeeld gehouden en
de spiegel van de universeele, heilige kerkmuziekale kunst. De Palestrina-stijl heeft
dit oorbeeld het dichtst benaderd en wordt dan ook, in het pauselijk dokument, zooniet
op een rei, dan toch onmiddellijk bij het gregoriaansch aansluitend, voorop gesteld.
Nieuwere, niet op palestriniaanschen leest geschoeide muziek, op voorwaarde dat
ze heilig, universeel en schoon zij, wordt door de Kerk erkend, en de traditioneele
beschermster der kunsten ziet ook met blij-zegenend gebaar uit naar de moderne
liturgische muziek.
Op den hoogsten heiligen berg bloeit de sublieme schoonheid van het
gregoriaansch: de vokale eenstemmigheid raakt den diepsten grond van het
menschelijk schepsel vóór zijn God. Ze blijft den meest vergeestelijksten vorm van
heilige kunst, van Musica divina. Ze beteekent de reinste uiting van het woord.
Met de polyfonie, schrijft P. Dom Fidelis Bóser, breekt de invidualiseering der
stemmen door(1). Het is de late uitbloei van den gothieken geest en het onrustig
aandringen der nieuwere tijden(2). Het zuiver vokaal-unisono, het ‘Multi unum’
ontluikt als een feerieke vuurwerkbloem tot een pracht van stemmen-weelde. Waar
deze

(1) Benedictinsche Monatschrift, Mai-Juni 1928.
(2) Cr. Die Liturgie und der Geist der Gotik, von A.L. Mayer, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft
1926.
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verband blijft houden met den christocentrischen geest der liturgie, acht ik de
vokaal-polyfonie nog allernauwst verwant met de gregoriaansche kunst. De gothieke
kathedraal heeft evenmin nog alle banden verbroken met de basilikale
gemeenschaps-kunst. De grondidee van het mystieke Lichaam ging nog niet te loor;
het liturgisch bewustzijn bleef toen nog wakker.
De klassieke polyfonie, waar ze zich door gregoriaansche motieven inspireeren
liet, en missen en motetten op gregoriaansche thema's bouwde, kwam daar ook het
gregoriaansch ideaal het meest nabij. We moeten ons evenwel hoeden voor
exclusivistisch catalogiseeren, want, niet om wille dat een mis of een motet op
gregoriaansche motieven werd gebouwd, dient ze als 'n model voor kerkelijke kunst
aanzien te worden. Heel wat missen, uit het gouden tijdvak der klassieke polyfonie,
die nu voor ons zóó religieus, zoo vroom ontroerend klinken, werden geschreven op
thema's van het wereldlijk lied. Dit was nu wel altijd niet zeer stichtend! En de
zoogezeide Missae parodiae, waar de toondichter heele stukken wereldlijke, en
gewis, voor die menschen, ‘wereldsche’ muziek, inweefde, zouden voorwaar niet
aan al de vereischten van een XVIe eeuwsch ‘Motu proprio’ voldaan hebben!
Palestrina zelf, naar Peter Wagner vertelt,(3) liet zich aan de voorschriften van het
Trentsch Koncilie niet altoos voorbeeldig gelegen, en een Missa Quarta, Paus
Gregorius XIII opgedragen, is gebouwd op het bekende l'Homme armé-thema. Maar,
de verre tijden, waarboven Palestrina als een magische toovernaam uitstraalt,
beteekenen voor ons ‘de gouden eeuw’ der kerkelijke meerstemmige vokaalkunst.
In onzen tijd van vermechaniseering worden we, Goddank, nog opgetild naar de
woordelooze beschouwing van een schoonheid die van de hoogste geestelijke kimmen
schittert... Peter Wagner weet daarbij heel fijnzinnig een verontschuldiging ten gunste
van den grooten meester aan te voeren: ‘Selbst Themen profaner Herkunft gewinnen
in seinem Stil eine den übrigen so ähnliche äussere Formung und inneren Gehalt,
dass beide Klassen meist nicht von einander zu unterscheiden sind.’(4) Maar het wil
er bij me toch niet zoo gemakkelijk in, dat Palestrina's tijdgenooten ze zouden
onderschreven hebben.
Voor vele kerkmuzikale componisten van onze eeuw werkt de bekoring om
gregoriaansche motieven te benuttigen, al even verlei-

(3) P. Wagner. Geschichte der Messe I p. 66 en vlg.
(4) P. Wagner. Einfuhrung in die Katholische Kirchenmusik 1916 p. 117.
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delijk. Omdat, naar het pauselijk document, de muziek des te kerkelijker zal zijn
naar gelang ze het gregoriaansche type benadert, zoekt de moderne kerk-componist
ook nu zijn missen en zijn motetten op een gregoriaansch leidmotief te construeeren.
- Er schuilt m.i. wel een gevaar in deze strekking, voor zoover men bekoord zou
kunnen worden ‘liturgische muziek’ noodzakelijk en absoluut met gregoriaansch te
willen verbinden.
De bronader van liturgische kunst, ook van liturgische muziek, ontwelt verder en
dieper dan aan den gregoriaanschen muzikalen vorm. Ze ligt in de kerkelijke
gemeenschap zelve, in het mystieke Lichaam, waarvan de liturgische toondichter
een levend lidmaat hoeft te zijn. - Naar den harteklop van die gemeenschap, aan het
Hart van Hem Die er het middelpunt van uitmaakt, den Goddelijke Levenwekker,
luistert de kunstenaar. Als hij waarachtig een kunstenaar is, en terzelfdertijd de
techniek van zijn kunst onder de knie heeft, zal hij de genade opvangen en het
Liturgisch kunstwerk vermogen te scheppen.
Met het aanwenden van gregoriaansche motieven kunnen enkele missen van Paul
Berthier(5) en de mis ‘Orbis Factor’ van J. Samson(6) gelukkig geslaagd heeten. De
aard van het gregoriaansch werd er niet alleen zuiver gehouden, maar fijnzinnig
uitgesponnen.
Het ‘Kyrie’ van J. Samson's mis op het bekende ‘Orbis factor’ motief (in Dominicis
infra annum) draagt zoo innig het weemoedig smeeken met een teere krans van
klanken omweven. Hier zingt werkelijk een priester die liturgisch kunstenaar is. Hier
worden de verlangens der gemeenschap geresumeerd in hetzelfde teeken als bij de
hoogmiddeleeuwsche anonyme gregorianers. Met het ‘Gloria’ gaat het echter weer
niet meer zoo vlot, maar het ‘Agnus Dei’ - dankbaar motief - stijgt naar stille,
vredegevende schoonheid.
Eenvoudiger nog de beide missen van Paul Berthier: ‘pour les Dimanches violets’
op het Kyrie: ‘Dominator Deus’ (in festis simplicibus) uit het Kyriale, en ‘pour les
Dimanches verts’ op het eucharistisch motief: ‘Panis quem ego dedero’ van den
XVden Zondag na Pinksteren. Hier treft me een verfijning, een gregoriaansche
eenvoud die geen armoede is; een melodieke lijn en een innerlijke rythmiek die de
voldaanheid schenkt die een kerkmuzikaal werk u toch ook geven moet. Waarom?
Dom Bóser zegt: ‘Die Seele des Gesanges

(5) P. Berthier, Messe pour les Dimanches violets à 2 v ég. (Ed. Schola Cantorum)
(6) J. Samson, Messe Orbis Factor, à 3 voix égales, (Ed. Schola Cantorum, Paris, 1926).
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ist der Rhytmus. Die Seele des Rhytmus ist die Andacht’(7). Liturgische kunst hoeft
tot het diepste wezen te spreken en zelf de voertaal te worden van de gemeenschap
in het mystieke Lichaam Christi.
Om het ditmaal bij de jongere fransche school te houden, laat ik u met bijzondere
nadruk verwijzen naar een paar missen van Marc de Ranse(8). Alhoewel ze niet zoo
tekstueel gebouwd zijn op gregoriaansche motieven dragen ze toch het karakteristieke
kenmerk van gregoriaansche losheid-en-gebondenheid, als ik zoo spreken mag, en
om de soepelheid van lijn en de frischheid van inspiratie heb ik ze heel bijzonder
lief. Diskreet van tonaliteit met de sobere allusie aan het door de eeuwen
onvergankelijk ‘Te Deum’-motief gelijkt de mis ‘en l'honneur du pieux roi Saint
Louis’ allerminst aan serrecultuur of aan kleurloos maakwerk dat nog steeds het
kerkelijk repertorium ontsiert. Het ‘Sanctus’ in pastorale- stijl is een pereltje van het
zuiverste water: het beste alleszins uit heel de mis: en het evokeert den lente-reinen
engelenzang rond de altaartafel met den ingetogen eenvoud van Toorop's
kinderkopjes...
Missen, ‘à l'unisson’ vervallen niet zelden in banale of deklamatorische formules.
Unisono muziek, als het geen gregoriaansch is, lijkt een niet ongevaarlijk terrein.
Dezelfde Marc de Ranse heeft het beproefd een kleine unisono-mis te schrijven,
waarvan de delikate moderniteit zeer te loven valt, met zoo kleurig een begeleiding
die aan het unisono een zeer mooie achtergrond geeft.
De polyfonieke meesters uit de Nederlanden luisterden nog, de gregoriaansche
monniken na, naar de subtiele ziel die het kerkelijk kunstwerk leven schenkt. We
kunnen niet aannemen dat we, ook in Vlaanderen, den weg naar de groote kerkelijke
kunst niet zouden terugvinden.
Groote polyfonieke kunst, niet door gregoriaansche thema's geinspireerd, niet
gebouwd op gregoriaansche leidmotieven, maar gegroeid uit de ziel van een katholiek
toondichter, komt wel eens! De monumentale (tot nog toe onuitgegeven, en laas!
onuitgevoerde moderne motetten van den Antwerpschen toondichter Albert Hansen,
liggen in de lijn der klassieke traditie; en de uitvoering ervan, hoezeer gewenscht!
zou gewis een revelatie brengen van groote katholieke kerkmuziek.

(7) Dom F. Bôser, O.S.B. in Geweihte Kunst, uitg. Deutsches Quickbornhaùs, Burg Rothenfels.
(8) Marc de Ranse, Messe en l'honneur du pieux roi Louis, à 4 voix mixtes, avec accompagnement
(Ed. Hérelle, Paris) - Messe à l'unisson (Ed. Hérelle, Paris).
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De kerkelijke komponist moge zeer voorzichtig zijn bij 't behandelen van
gregoriaansche thema's. Hij moge liever het volle kerkelijk leven, het liturgisch zoenen dankoffer rond het altaar, dat Christus is, uit heel zijn wezen meeleven, en wachten
naar de goddelijke gave der inspiratie. ‘Leben aus dem Leben der Kirche, aus der
Liturgie ist darum die erste Vorbedingung wie für das Werden einer neuen liturgischen
Kunst, so auch für die neue Kirchliche Musik’(9).

(9) Dom Ildefons Herwegen O.S.B., in ‘Die Schildgenossen’, 1924.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

179

III.
Poezie-Kronijk.
door Aug. Van Cauwelaert.
U. Van de Voorde: Het donker Vuur.
R. Minne: In den zoeten Inval..

De invloed van K. Van de Woestijne op het werk van Van de Voorde is begrensd
gebleven tot de vormelijke kracht van het woord; maar tot het wezen van dezen
jongeren dichter is de glanzende bekoring van den grooten voorganger niet
doorgedrongen. Beiden zijn ze worstelaars tusschen twee polen: de zichzelf
vernietigende brand van het bloed en de reddende bovennatuur; maar de kern van
hun kunst zit niet terzelfde plaats gevat: het overwicht bij Van de Woestijne ligt in
de broeierige zwoelte van zijn hart, bij Van de Voorde huist het in den geest; hij is
‘de zwerver langs de paden van 't ontleden, omvattend ziel en stof in hun spiraal’.
Van de Woestijne voelde de realiteit van den erfzondelijken doem en daarboven de
goddelijke realiteit van den Vader, oneindig mild en ontfermend. Van de Voorde
voelde alleen de opstandige hunkering om boven de onverzaadbaarheid van aardschen
drift, het heil te veroveren van een hoogere orde en goddelijk wezen. Maar dit is juist
de tragiek dezer worsteling, dat ze in een blinde onstuimigheid het fataal geheim
doorgronden wil van een wezen dat de dichter overal aanwezig voelt, maar dat telkens
wijkt in sarrend zwijgen. Bij Van de Woestijne was er de worsteling van het kind
dat zijn pijnigende menschelijke zwakheid kent, maar weet het grenzelooze
mededoogen van den Vader ‘wien niets verloren gaat’ en Die de ‘beursch-verdorven
vrucht eenmaal ten boomgaard eindloos geuren doet’. En daardoor brak er telkens
en trots alles, weer een verteederde en vertrouwende mildheid door; terwijl de
martelende onzekerheid over de waarheid, om dewelke hij worstelt, de hunkerende
onvoldaanheid over het na zooveel strijds veroverde bezit aan het werk van Van de
Voorde een stugheid, een hardheid, soms een zekere dorheid geeft, die zich
herhaaldelijk in de hardheid van het woord verraadt. Bovendien uitte de onbepaaldheid
zijner pantheistische verbeeldingen zich soms in vaagheid en
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duisterheid. Zoo was de gang van Van de Voorde in ‘De Haard der Ziel’ en ‘Diepere
Krachten’; zoo heeft zijn geest geworsteld tot ‘Het Donker Vuur’ niet meer de zichzelf
verteerende haard was, maar het liefdevolle licht werd dat over de dagen van den
dichter straalt. In het eeuwig spel van bloeien, vergaan en herbloeien, zal hij nu, door
liefde verzoend met het leven, ‘bevrijd en toch verbonden met het leven der natuur’,
zijn eeuwige rol vervullen. Tot deze verzoening met god en wereld, beide in hemzelf
‘vereend tot laaiend schoon’ is hij gekomen in de statige rust van Groenendael, waar
Ruysbroeck's geest nog echoot in 't gedruisch der boomen.
O Ruusbroec, zóó - niet waar, dit zijn geen droomen zoo leeft de liefde en teelt ons duurste goed;
zoo laat ze oerwereldlijk de ziel weer stroomen,
zoo zette uw liefde 't braambosch weer in gloed.
De echo's van 't woud zijn de echo's van 't gemoed:
't beleeft zijn heimwee aan de toorts der boomen,
maar verder, zachter, niet zoo na aan 't bloed.
Doch wonderbaar verzoend met God en wereld,
bei in mij-zèlf vereend tot laaiend schoon
als licht-en-stof tot diamant gepereld, verzoend met de aard, met levenden en doôn,
valt stil communie mij met 't Al ten loon,
wijl de eenzame angst die langs de zielen dwerelt
met werelds tweespalt eindloos schijnt gevloôn......

Het is meteen een gedicht geworden van sterke, weidsche schoonheid, dat blijven
zal naast het klassieke Woud-gedicht van Prosper Van Langendonck en den
grootsch-ontroerenden cyclus dien Karel Van de Woestijne heeft gedicht onder het
geweldig gewelf van het Zonienbosch.
***
De kern van Van de Voorde's wezen zit binnen de wrangheid van de bolster en de
hardheid der schalen; bij R. Minne ligt ze daar open, glanzend en gaaf; maar de
wrangheid zit in de kern zelf. ‘In den Zoeten Inval’ van R. Minne doet me een beetje
denken aan het schild van een bekende Leuvensche brouwerij, waarop een jongen
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staat verbeeld, die met zijn hoofd in een bijenkorf terecht komt. Deze ‘Zoete Inval’
is bedrieglijk als een uithangbord. Maar pas zijn we in het portaal binnengetreden
of de dichter waarschuwt ons zelf:
Betrouw u niet op beeldekens en borden.
Iedere herberg heeft het hare, maar 't bedriegt.
Hier schuilt een nijdas oud aan 't worden,
die solo speelt en somtijds liegt.

Ik zou niet durven beweren dat R. Minne liegt... er is ook niemand die zich aan zijn
wrange ironie vergissen zal; maar misschien dat hij, onder een lach en een grijns,
zichzelf tracht te beliegen... Behalve een zeldzaam moment, waarop een geweldige
verteedering en medelijden over zichzelf heel het spel van spot en sarcasme en
vernietigend loochenen door-breekt, eerlijk, naakt, en diepstmenschelijk. Zoo heeft
hij dit gave, glanzende vers geschreven, dat in zijn klassieke soberheid en evenwicht
tot de zuiverste gedichten behoort van de moderne Nederlandsche literatuur.
Daar is in de wereld niets, mijn God
dan de ruimten om ons,
dan de zingende oceanen,
dan de zonnen en 't gegons
der zwermen in den avond laat,
daar is niets dan wat hol gepraat
en mijn verlangen dat vecht naar U.

Maar dit moment is vluchtig. Minne heeft getracht zich te vergeten of te verdooven
door den prikkel der vernietigende ironie. Van de Voorde aanvaardde den strijd,
bereid het loon te betalen voor het eindelijk heil, en dat geeft een mannelijke diepte
en sterkte aan zijn werk. Minne ontwijkt den strijd dien hij niet waard gestreden acht.
Het is al ijdelheid, onzekerheid en drukte om niets, dit leven en wat daarachter volgen
moet.
Gij verwacht u aan iets chics
dààr aan den oever van den Styx?
misschien is 't iets, misschien is 't niks.
X.
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Dat is de troostelooze slotsom van dit bitter, baldadig en schamper geestig boek. Het
is de treurige wijsheid van een die den strijd ontwijkt, waarin hij zich bij voorbaat
de verwonnene weet. Niet uit kleinmoedigheid of dilettantisme zonder ruggraat, maar
uit de ervaring van de nederlagen die ieder van deze baldadige, niets ontziende
gedichten is voorafgegaan. En Minne heeft dit gevoel gevat in een vorm zoo gaaf en
sober, zoo volksch en voornaam tegelijk; als geen tweede onder de Vlaamsche
jongeren heeft bereikt. Het is een schitterend, maar bitter boek.
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Boekbespreking.
Edmond Fleg: Moïse (Les Vies légendaires. 1) - N.R.F. Librairie Gallimard.
Paris. - 12 fr.
Israëliet van afkomst, is schrijver door het bestudeeren van bijbel en talmoed tot het
joodsch geloof teruggekeerd. Sedertdien, gaf hij twee tooneelstukken ‘Le Juif du
Pape’ en ‘Jezabel’, een roman ‘L'Enfant prophète’, een essay ‘Pourquoi je suis juif’,
gedichten en andere werken, die allen aan den bijbel of aan joodsche toestanden
ontleend zijn. Nu krijgen wij ‘Moïse’, een geromanceerd leven van Israël's grootsten
profeet. Wel blijft schrijver getrouw aan de gegevens van den bijbel, maar deze vult
hij aan, of commenteert hij met en volgens den schat van overleveringen door alle
eeuwen zorgvuldig bewaard en vermeerderd door Israël en zijne rabbi's. Deze
verspreide verhalen heeft hij verzameld, omgewerkt of op zijne manier uitgelegd.
Zoo doende wil hij de traditie voortzetten en Mozes' geschiedenis schrijven zooals
ze in hem leeft.
En hij heeft een prachtig boek geschreven, soms wel al te geromanceerd - vooral
waar hij het heeft over Mozes' dood - of iet of wat langdradig, maar door een vlam
van weidsche oosterlijke poëzie doorgloeid. Een boek, dat door een christen zou
mogen onderteekend worden.
L.D.

Francis Jammes: La Divine Douleur. - Bloud et Gay, Paris.
Verlies van ouders, broêrs of zusters, van kinderen; scheidingen, onrechtvaardigheden,
armoede, ziekten en vernederingen - al den menschelijken cyclus van de smart, vindt
men in dit boek terug, uitgedrukt soms in enkele regels, hoogstens in enkele
bladzijden. Een opeenvolging van korte, beknopte tafereeltjes, fijn van toets en uiterst
eenvoudig van lijn. Fijne dichterlijkheid en eenvoudigheid zijn overigens het kenmerk
van Francis Jammes' talent. Nergens zoo treffend als in zijn roman ‘Le Rosaire au
Soleil’ en in ‘Le Livre de Saint Joseph’. Soms drijft hij dien eenvoud wel al te ver,
en dat is hier en daar het geval in dit nieuwe boek. Maar over het algemeen is het
aangenaam te lezen, omdat het gevoeld is, en doorleefd; omdat er de ontroering in
ligt van geziene zaken, de gelatenheid van eene lange ervaring, de diepe berusting
van 't geloof.
L.D.

Jean Balde: Aiguillages (Les Cahiers Féminins). - Bloud et Gay, Paris, 12
fr.
Jean Balde is eene vrouw van groot talent. Ze komt uit een oud geslacht uit de
omstreken van Bordeaux, dat menig dichter en kunstenaar heeft voortgebracht. Diep
katholiek, stelt zij vooral belang in 't leven der ziel; maar zij heeft ook een klaren
blik voor de alledaagsche werkelijkheid. In haar nieuwen bundel geeft zij ons vijf
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novellen, eenvoudig en sober geschreven en diep gevoeld: ‘Aiguillages’ is dat
beslissend oogenblik waarin ieder na aarzelen en zoeken, eindelijk zijn weg kiest en
volgt. Die korte novellen zijn waarlijk heel mooi, eenigen staan misschien boven
haar laatsten roman, ‘Reine d'Arbieux’, die toch door de Fransche Academie bekroond
werd.
L.D.

Henriette Célarié: Monsieur de Voltaire, sa Famille et ses Amis. Avec huit
planches hors texte. - Armand Colin, Paris. - 30 fr.
Een mooi uitgegeven boek, pittig geschreven en gemakkelijk om lezen. Geene
diepgaande studie over den beruchten Franschen schrijver en zijne werken. Maar het
vlug geschilderd tafereel van zijn handel en wandel, van de woningen waar hij
achtereenvolgens verbleef, Cinci, les Délices, Ferney, van den kring zijner verwanten,
vrienden en kennissen, van zijne goedhartigheid en getrouwheid aan zijne vrienden
in den dagelijkschen omgang. Maar hoe wuft en lichtzinnig, die hooge wereld in de
Fransche achttiende eeuw! Hoe ver-
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achtelijk al die egoïstische genieters, die niets afweten van plicht of moraal of zelfs
gewone eerlijkheid, en niets najagen dan pleizier. Het vergeten van alle moreele
waarden in dien tijd is wel het verfoeilijkste dat men zich denken kan. En Voltaire
heeft de zaken zeker niet beter gemaakt. Niet te verwonderen is het, zoo de
Omwenteling plots als een woest orkaan uitbrak en alles verdelgde. Dat ze niet
vroeger ingreep, dat alleen is verwonderlijk.
L.D.

Fernand Hayward: Le dernier Siècle de la Rome Pontificale. II. Pie VII
(La Restauration), Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX. 1814-1870.
Payot, Paris. - 20 fr.
Schrijver - die in zijn voorwoord de voorzorg neemt zich voor te stellen als een goede
katholiek - heeft voor doel gehad het Rome van oudsher, het gezellige Rome onder
de pauselijke regeering te doen herleven. Te dien einde heeft hij vooral Italiaansche
en Romeinsche bronnen geraadpleegd, en niet het minst de talrijke hekeldichters der
laatste eeuw. ‘De Romeinen’, zegt hij met recht, ‘die gewoon waren op
vertrouwelijken voet met het pauselijk Hof om te gaan, hebben er steeds ongegeneerd,
ja wel eens persifleerend over gesproken; dat nam echter niets af van hunne zeer
oprechte gehechtheid.’
Het werk van Fernand Hayward gaat dus niet diep in 't bestudeeren der pauselijke
politiek of van den invloed der Kerk gedurende de laatste jaren van 's pauzen
wereldlijke macht. 't Was hem vooral te doen eene ‘atmosfeer’ te scheppen, het
uiterlijke terug te geven; en dat is hem heel zeker gelukt. Het boek is oppervlakkig,
maar verzettelijk. Het behelst echter menig belangrijke bladzijde, vooral over Pius
IX, en het is zeker interessant het te lezen, nu dat de Romeinsche kwestie weer
besproken wordt.
L.D.

Heinrich Mann: L'Empire. Sujet. Traduit de l'Allemand par Paul Budry.
- Simon Kra, Paris. - 18 fr.
Heinrich Mann is een machtige schrijver, voorzeker een der eerste van het huidige
Duitschland. Geboren te Lubeck in 1871, heeft hij reeds eene lange letterkundige
loopbaan achter den rug: romans, novellen, drama's. Van zienswijze is hij een
democraat en een republikein, een voorstaander der Vereenigde Staten van Europa.
Terwijl zijn broeder Thomas - ook een romanschrijver - heelemaal Germaan van
ingeving blijft en in eene wereld van droom en romantiek verkeert, is Heinrich
integendeel een realist, die den invloed van Balzac en Zola, van Flaubert en
d'Annunzio sterk heeft ondergaan. Een machtige, veelzijdige schrijver, die leven kan
scheppen. ‘Sujet’, een lijvig roman van nagenoeg 500 blz. is zwaar, grof, dikwijls
walgend, nooit bekoorlijk of dichterlijk, maar toch leest men het met belangstelling
tot het einde. Geschreven in 1914, juist vóór den oorlog, stelt het die burgers aan de
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kaak die, door hunne grenzenlooze slaafsche aanbidding van het gezag, onder Wilhelm
II, de schuld meedragen van de nakende ramp. De held, Didier Hessling, is de type
- wel een weinig karikaturaal opgevat - van die Duitschers, kruipend voor de
machtigen, barsch tegenover de nederigen, beurtelings laf, of aanmatigend, en voor
wie alle middels goed zijn om tot hun doel te geraken. Heinrich Mann kent zijne
landgenoten goed...
Een streng voorbehouden boek.
L.D.

Stanislas Fumet: Ernest Hello ou Le Drame de la Lumiére. - Editions
Saint-Michel. Paris.
Ernest Hello werd gedurende zijn leven, weinig gesmaakt of gekend; en dat gebeurt
wel meer voor echte groote zielen. Eene vreemde natuur, misschien wel een genie,
voorzeker een buitengewoon wezen, was hij. Een diepe denker, ‘halfweg tusschen
den wijsgeer en den dichter’, een profeet; en zijn toon is die der profeten. Die toon
is, zegt schrijver, ‘comme une ãme qui aurait mis le feu à ses vêtements, en passant
dans les environs du Buisson ardent sur le Mont Horeb. Il a toujours l'air de vous
annoncer qu'il entendu le sifflement des ténèbres...’ Hello's groote ingevingskracht
is de liefde en de bewondering. Heel zijn wezen laait van bewonderende liefde voor
God en zijn werk. Voor hem is God alleen van tel, al het overige slechts bijkomend.
Heel zijn leven trachtte hij het schelle licht der waarheid over de duisternis der
dwaling te doen zegevieren; heel zijn leven jammerde hij omdat God niet genoeg
bemind werd door de menschen, niet alleen met heel hun hart, maar ook nog met
heel hun verstand. Hij kon ‘l'énorme folie du péché, la condamnation aux ténèbres,
et le goût de l'erreur et de la laideur qui en résulte’, maar niet begrijpen. Omdat hij
dorst had naar licht
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en eenheid. Hij was de man der synthese en der onwrikbare rechte lijn. Van daar
zijne grootheid, van daar ook zijne leemten. Een ziener op de wijze der dichters, die
het leven zien in de gedachte, en soms een wonderbare kunstenaar. Zijne vurige,
verheven ziel was wars van alle middelmatigheid, die gemis aan liefde is. ‘L'homme
qui aime n'est jamais médiocre’ heeft hij gezegd, en dat woord teekent den man.
Omdat hij God met hart en verstand beminde, voelde hij ook beter dan wie ook zijne
nietigheid; en in de Schriftuur ziet hij vooral ‘de behoefte van het niets tot het Wezen,
het gebaar van het Wezen tot het niets, de onuitsprekelijke betrekkingen tusschen
het eindelooze en het geëindigde’. Onvergetelijke bladzijden heeft hij daarover
geschreven.
Het boek van Stanislas Fumet is een schoon boek, dat den genialen man volkomen
recht laat wedervaren. Het beeld dat het ons geeft werd met echte sympathie en diepe
kennis van Hello en zijn werk geteekend. Het zal door velen met genoegen en
belangstelling gelezen worden.
L.D.
HET HUIS GAUTIER ET LANGUEREAU geeft eenige mooie romans voor jongeren uit:
In de ‘Collection Familia’, L'Invisible Main, door Jeanne de Coulomb; Le Roman
d'un Voleur, door Jean Thiéry. - In de ‘Bibliothèque de ma Fille’ Le convive oublié,
door André Bruyère; Le Prince charmant, door Pierre Villetard. Voor kinderen, La
Semaine de Suzette, 2de semestre 1928, en Suzette en Vacances, geïllustreerd in
zwart en in kleuren, en bevattend korte en lange vertellingen, spelen voor kamer of
open lucht, poppenmoden, raadsels.

Dr. W. Stekel. Brieven aan een moeder, voor Nederland bewerkt door
J.H. Schouten. Uitgegeven door J.W. Thieme & Co., Zutphen (Holland)
1929.
Dr Stekel is een bekend Oostenrijksch psychiater en huisdokter. Hij is een overtuigd
Freudiaan. Hij behandelt hoofdzakelijk de opvoeding van het kind maar spreekt,
jammer genoeg, niet over de godsdientige opvoeding. Toch staat er heel wat
merkwaardigs in deze brieven. Met verschillende stellingen kunnen wij niet akkoord
gaan, vooral niet met de algemeene strekking het kind op te voeden en te behandelen
als een volwassene.

Kees Van Bruggen, De Verlaten Man, C.A.J. Van Dishoeck, Bussum.
Lezers van het Algemeen Handelsblad kennen dezen auteur die zoo ‘leuk kan
schrijven’ en geestig. Dat is ook de trant van dezen roman. Het gaat over een
zakenman, een architect, die na jaren huwelijk in echtscheiding is gegaan. Hij is de
verlaten man en heeft natuurlijk als zoodanig zijn eigen psychologie, zijn eigen
opmerkingen en zijn avonturen. Och Heer, het gaat alles zonder groote beroeringen
en braafjes. Weg met sentimentaliteit. Het is een fijn boek, knap geschreven, geestig,
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aangenaam. Als de schrijver nu ook nog kunstenaar was, dus niet zoo koud, ware
alles in orde.
D.W.

Dr. W.J. Aalders, Mystiek, haar vormen, haar wezen, haar waarde. Bij
J.B. Wolters, Groningen.
De aard en afmetingen van dit boek, de aard van dit tijdschrift, het bestek van een
korte recensie maken het onmogelijk Prof. Aalders' werk grondig te bespreken,
gesteld dan nog dan wij dit vermetel zouden aandurven. Speciale tijdschriften voor
geestelijk leven hebben dit reeds gedaan en in de pers hebben ook bekende katholieke
autoriteiten uitvoerig hun woord er over gesproken. Hun oordeel luidde vrij gunstig
over dit werk van den niet katholieken hoogleeraar. Bizonder waren wij, ons zeer
interesseerende leeken, akkoord met de kritiek van P. Van Den Tempel O.P. die
klaagt over gemis aan helderheid en over wijdloopigheid van den geleerden auteur.
Dit heeft ons de lektuur van gedeelten die bizonder onze belangstelling wekten,
bemoeilijkt. Liever houden wij ons aan den goeden ouden Poulain en aan de uitgaven
van Otto Karrer. Prof Aalders' werk is voor geleerde specialisten. Een ordinaire
intellectueel geraakt er niet door, salve reverentia voor de Wetenschap!
J. VAN AERDEN.
DE DERDE DRUK IS VERSCHENEN VAN A.M. DE JONG'S ‘HET EVANGELIE VAN DEN
HAAT’, waarover destijds in dit tijdschrift een bespreking verschenen is. BIJ EM.
QUERIDO TE AMSTERDAM.
D.W.
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De tweede druk is verschenen van Alie Smeding's ‘Achter het anker’.
Zeker sleept De Zondaar nog meer herdrukken van vroeger werk aan. Dit is althans
niet zoo zondarig. Wij hebben ertegen dat het zoo gansch zonder verheffing en diepte
is, dit realisme. Voor Vlamingen is het dialect vermoeiend. UITG. NIJGH EN VAN
DITMAR, ROTTERDAM.
D.W.

W. Van Maanen, Maarten Maartens, poet and novelist. - P. Noordhoff,
Groningen.
Alleen in Nederland werd over dezen hollandschen Engelsch schrijvenden Jood
ongunstig geschreven en meestendeels... gezwegen. Nochtans was hij in Engeland
met zijn 18 prozaboeken, 4 bundels poëzie en een 25 verspreide novellen een zeer
veel gelezen auteur wiens werk in zeven talen vertaald werd. Maarten Maartens
(pzeud. van Jozua Marius, Willem Van der Poorten Schwarz) werd geboren te
Amsterdam in 1858 en verbleef maar 6 jaren in Engeland (1864-70). Hij deed zijn
universitaire studies in Bonn. In Utrecht doctoreerde hij in de rechten. Met zijn vrouw
die voortdurend ziek was verbleef hij veel in Frankrijk en Zwitserland, maar de 13
laatste jaren van zijn leven bracht hij door op zijn kasteel te Doorn waar hij in 1915
overleed. Van Maanen geeft een uitvoerige en grondige bespreking van Maarten
Maartens' werk, een overzicht dat... bijna volstaat voor wie Maartens niet kent In
een aanhangsel een lijst der vertaalde werken en een volledige bibliographie van al
wat Maartens zelf schreef en al wat over hem werd geschreven. Een zeer goede studie
en biographie.
D.W.

P. Reght: De openbare bibliotheken in Belgie. Naar het fransch bewerkt
door Leo Van Molle, staatsinspecteur der openbare bibliotheken. - Uitg.
A. De Boeck, Koninklijke straat, 265, Brussel.
Het kan verwonderlijk schijnen dat het eerste werk over de belgische wetgeving
betreffende de openbare bibliotheken, nu pas is verschenen. Maar het is gelukkig
wellicht dat de wet van 17 Oktober 1921, die voor het eerst het bibliotheekwezen
over het heele land heeft georganiseerd en gereorganiseerd, niet vroeger een
commentator heeft gevonden. Aldus immers kon de geest en de structuur der wet
getoetst worden aan een zevenjarige praktijk en ervaring; waardoor de ruime
mogelijkheden die in de wet besloten liggen aan het licht traden en tevens de
onzekerheden van zekere bepalingen konden worden toegelicht. Na een
geschiedkundige inleiding en den tekst der wet te hebben gegeven, behandelt de
schrijver: 1) De draagwijdte der wet; haar drie grondbeginselen, 2) de betrekkingen
tusschen de gemeente en de gemeentelijke en aangenomen bibliotheken, 3) de
betrekkingen tusschen den staat en de openbare bibliotheken: de erkenning en de
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systematische uiteenzetting en toelichting der erkenningsvoorwaarden, 4) het beheer
van den openbaren dienst, 5) de goederen der bibliotheken; mitsgaders de koninklijke
of ministerieele besluiten betreffend de inrichting van den dienst der bibliotheken,
den hoogeren raad, het toezicht, de leergangen voor bibliothecarissen en de examens,
alsmede een aanhangsel over de naschoolsche werken.
Het is een werk dat niemand, die met de inrichting, de leiding of het toezicht van
een bibliotheek gelast is, ontberen kan. Het is een kostbaar vademecum voor al wie
iets met het bibliotheekwezen te stellen heeft.
DR. L. VAN DE VELDE.

Ernest Claes: Onze Smid. - Uitg. De Standaard. Pr. 9 fr.
De mannen van Sichem en Averbode zijn beroemde mannen aan 't worden in de
literatuur dezer lage landen. De Witte, de beminnelijke pastoor Munte, de members
van 't consel, de St. Jans-Vrienden, Wannes Raps, de Smid en Wannes-oome en nog
een heele reeks. Ernest Claes heeft bij al zijn verhalen behouden die echte volksche
grappigheid, die onschuldige, zij het soms een beetje vette boert en een ‘compasieus’
gevoel. Het is gezond en het is echt.
A.v.L.

Friedrich Griese: Winter. Uit het duitsch vertaald door Mr. W. Loeb. Uitg. ‘De Spieghel’ A'dam. Ing. fl. 4,50; Geb. fl. 5,25.
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Hier werd het leven verruimd tot een oerkrachtige en legendarische grootheid. Dit
werk heeft nog iets van het dreigende, blinde geweld en de huiverende fataliteit van
oude volkssagen. Het krijgt zelfs een oud-testamentische gestalte wanneer de plagen,
de eene na de andere, neervallen over de ‘Lange Buurt’, dit gehucht van geen plaats
en geen tijd, en het teisteren tot verdelgens toe. Het groeit tot een echte obsessie. Het
is van een geweldige visionnaire kracht.
DR. L.D.S.

Dr. E. De Bruyne: Inleiding tot de Wijsbegeerte. - Uitg. De Standaard.
Een werk waarop we als Vlamingen trots kunnen zijn. Een model van klare, grondige
zuiver geformuleerde wetenschappelijke arbeid, gesteld in een taal, zoo gaaf, zoo
geschakeerd en zoo scherp als alleen de beste onder de nederlandsche geleerden
schrijven. Men bedenke wat dit beteekent in den kultureelen opgang van Vlaanderen.
Dit is wetenschap die nog niet verdord is en verschrompeld in een stofferig
studievertrek; het is levende wetenschap in een levende taal. Daar zit een gang en
een spanning in, als in een boeienden roman.
Het is de beste inleiding tot de Wijsbegeerte die we ooit in handen hebben gekregen.
DR. V.H.

Dr. G. Kalff Jr: Frederik Van Eeden. Psychologie van den Tachtiger.
Uitggave J.B. Wolters, Groningen.
Een royaal uitgegeven boek; een lust voor het oog. Een model van wetenschappelijke
uitgeverij. En innerlijk? Een berg van documenten, opsporingen, citaten en noten,
maar... te weinig hart. En dat is bedenkelijker voor dezen jongen geleerde, - die
zooals zijn vader, Gerrit Kalff, een geschiedschrijver wezen of worden wil onzer
nederlandsche literatuur, - dan hij zelf wellicht vermoedt of zou willen erkennen.
Wat hem ontbreekt is niet een gemakkelijk mededoogen, een gevoelig erbarmen over
zijn slachtoffer, maar hij mist gemoed. En het hart is helderziender dan het verstand
in zake kunst. Dat leert ge echter niet op de hoogeschool; dat verovert ge niet in de
strengheid van uw studiekamer; ge hebt het of ge hebt het niet. En het is jammer te
moeten vaststellen dat deze buitengewoon bedrijvige, deze onvermoeibare speurder
op het gebied der literatuur-wetenschap wel veel kwaliteiten bezit; echter te weinig
hart.
Dr. L.D.S.

Ernest Claes: Bei uns in Deutschland. Met houtsneden van Henri
Vanstraeten. Uitgave De Standaard.
Zoo gaat de vierde druk van ‘Bei uns in Deutschland’ de wereld in. Weer drie duizend
exemplaren. Dat dit mogelijk was, tien jaar na den wapenstilstand, bewijst dat de
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oorlog slechts een toevallige factor is geweest in het succes van dit werk. Dit boek
staat en valt niet met den oorlog; het is geboren en het leeft uit de eenvoudige, gulle,
maar gepijnigde menschelijkheid van den schrijver, die met een vlotte
gemoedelijkheid en een ondanks alle verduurde leed, vertrouwvollen eenvoud verhaalt
van zijn krijgsgevangenschap en bevrijding.
De blijvende waardeering van het lezend publiek, is een beter getuigenis voor de
duurzame eigenschappen van dit boek, dan alle kritische bevestigingen.
E. VAN DE VELDE.

Dr. F.W. Foerster: Karaktervorming, vertaald door Titia Van der Tuuk,
3e Druk en Godsdienst en Karaktervorming, vertaald door Mr. J, L,
Gunning, met inleiding van Prof. J.H. Gunning. - Uitgave De Standaard,
Brussel.
Mannen als Foerster zijn een zegen voor hun volk en voor de menschheid te gelijk.
De kracht die van het werk van dezen grooten poedagoog is uitgegaan en voor de
komende generaties uitgaan zal, is onberekenbaar. We kunnen aanbeveling betreffend
de twee standaardwerken, waarvan hier de uitstekende vertaling voorligt, totaal
overbodig achten. Ieder intellectueel Vlaming die met de zorg der opvoeding is gelast
weet dat hij ze niet ontberen mag. We willen er alleen op wijzen dat deze werken,
nu ze door De Standaard werden ondernomen, binnen 't bereik liggen van elken
leeraar en onderwijzer.
E.V.D.V.
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Ernest Claes: Wannes Raps. - Uitg. De Standaard, Brussel.
Een lach en een traan. 't Is het geheim van alle vertellers die het hart van het volk
hebben veroverd. En in geen enkel vorig verhaal heeft Ernest Claes deze dubbele
uiting van ons gemoed in zulken schoonen eenvoud en harmonie bereikt. Hier is
doorheen den gezonden lach en den onschuldigen, soms wel wat ondeugenden humor,
de diepere golving en ontroering doorgebroken. Vooral die gang van Wannes Raps
door den winternacht, naar pater Bernardus en 't Onzen Heere toe, is van een bewogen
schoonheid. Hier werden realiteit en droom verweven tot een zuiver geheel.
DR. L.D.S.

Em. De Bom: Dagwerk voor Vlaanderen. - Uitg. Wereldbibliotheek,
A'dam.
Dit is een nieuwe keur uit De Bom's journalistiek dag- en nachtwerk voor Vlaanderen,
waarvan ‘Het levende Vlaanderen’ een eerste verzameling bracht. De Bom heeft
deze artikelen, - waarvan de Wereldbibliotheek een feestdruk heeft bezorgd opgedragen ‘Aan die mijn vrienden zijn’. En die zijn vele. Want De Bom is als
mensch en als journalist - ik zou er, te oordeelen naar de eerste hoofdstukken van
zijn roman ‘Het land van Hambeloke’, in de De Gids, willen bijvoegen: ook als
romancier - de gemoedelijkste onder al de vlaamsche pennevoerders. Dat eerlijke,
onoverwogen, ontroerbare gemoed van De Bom uit zich met een eenvoud, een
volkschheid, een trots alles goed gehumeurdheid en optimisme die dadelijk inneemt.
En al zijn kritische beschouwingen zijn er ook op gericht in den kunstenaar dat
gemoed, dat heerlijke hart te ontdekken dat hij zelf bezit. Zoo heeft hij geschreven
over hen die gingen en hen die nog aan den arbeid staan; over V. de la Montagne,
P. Van Langendonck, Dr. Van de Perre, Henri Luyten, Pol de Mont en een tiental
anderen. Eenvoudige, kritische inwijdingen en weemoedige herinneringen.
DR. L.D.S.

Karel Van de Woestijne: Lyriek IIe Deel. (De Gulden Schaduw). - Uitg.
C.A.J. Van Dishaeck, Bussum.
Laat het nu geen twintig jaar meer duren, geen twee vóór de derde uitgave van dezen
grootschen bundel in druk kan gaan. Wie ook maar één werk van K. Van de Woestijne
lezen wil, moet naar dezen bundel grijpen. Het is wellicht de meest ‘menschelijke’
van heel dit geweldig oeuvre.
D.W.B.

Gertrud von Le Fort: Das Schweiztuch der Veronika. Verlag Kosel &
Pustet, Munchen. 8e, 356 Suten. Zangleinen m. 10. -
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Deze bekeerlinge is een persoonlijkheid van ongemeene beteekenis. Zij heeft hare
‘Hymnen an die Kirche’ gezongen met een jubel, een weidsheid en een kracht van
bewogenheid die we alleen in de beste gedichten van Paul Claudel terugvinden. Wat
echter aan deze intrede in den schoot der Kerk voorafgegaan is, heeft ze thans verhaald
in een roman: Das Schweisztuch der Veronika’ waarvan de symbolische naam
nauwelijks het zuiver autobiographisch karakter verbloemen kan. Deze roman heeft
zijn verloop in de heilige stad waar de heerschappij van een heidensche wereld nog
steeds haar macht, haar glorie en toover vertoont, naast en in de schaduw van het
Christendom. Een roman waarin het probleem van geloof en ongeloof en verwinnende
genade uitgebeeld werd met een aan het einde beangstigende tragiek.
Een sterk boek van een merkwaardige persoonlijkheid.
DR. L.D.S.

Beppy Van Valkenburg Plantenga: Uit Brusselsche uren. - Uitg.
Regenboog, Antwerpen.
We zouden naar aanleiding van dit bundeltje gedichten, ongaarne een oordeel
uitspreken over de literaire mogelijkheden dezer beginnelinge.
W.B.

Dr. W. Schuurmans Stekhoven: Ons Lichaam. - Uitg. Wereldbibliotheek
A'dam.
Een uitvoerige verhandeling over den bouw, de verrichtingen en het onderhoud van
ons
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lichaam. Methodisch en klaar, zooals het past voor een werk dat in hoofdzaak
inwijding van den leek bedoelt.
DR. V.H.

W. Matthiesen: Die Katzenburg. - Uitg. Herder & Co, Freiburg 1.
Breisgau.
Een verhaal van katten en boschgeesten en... menschen, waarin W. Matthiesen ook
figuren uit zijn ander werk een rol laat spelen. Een verhaal voor kinderen, dat tevens
een stukje vertelkunst is geworden. We bevelen 't gaarne aan voor onze jongens en
meisjes die al wat Duitsch lezen.
W.B.

Prins Maximus. - Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Sprookjes en vertelsels uit den vreemde, saamgelezen door Hendrik Van Tichelen.

Dr. N. De Cleene: Onder de Gulden Ster. - Uitg. De Standaard. Pr. 15 fr.
Ik heb voor enkele maanden in De Standaard met belangstelling de reis van Dr. De
Cleene gevolgd. En ik heb zijne artikelen, nu ze onder De gulden Ster gebundeld
werden met hetzelfde interesse herlezen. Het is het relaas van een studietocht doorheen
ons ontzaglijk koloniaal gebied, door een onzer jonge katholieke, vlaamsche
intellectueelen, wien het niet zoozeer om de geweldige economische, finantieele en
industrieele problemen ging, als om het hoogere probleem onzer beschavingstaak in
Congo.
A.V.L.

Nyhoff's List of the principal current dutch literature. - Uitg. Martinus
Nyhoff, Den Haag.
Dit is de tiende, verbeterde, vervolledigde lijst van de voornaamste oorspronkelijke
nederlandsche uitgaven uit de laatste jaren.
W.B.

Vakwoordenlijst der hopteelt door Dr. J. Lindemans, E.H.A. De Jaegher
en Ing. P. Lindemans.
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Door E.H. De Jaegher en P. Lindemans, twee landbouwkundigen, één uit elk der
vlaamsche hopstreken, werd het rijke materiaal van dit werk samengebracht, en Dr.
Jan Lindemans, de wakkere bestuurder der Hoogere Landbouwhuishoudschool te
Laken, schifte en schikte het tot een bruikbaar Vakwoordenboek, dat we ruime
verspreiding toewenschen vooral in de hopstreken. Het is een model van een vakboek.
Achteraan staat een uitvoerige lijst met duitsche en engelsche vertalingen.
A.V.L.
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Overzicht van Tijdschriften.
OPBOUWEN (November 1928): H. Keizerling: De School der Wijsheid te Darmsadt.
- Joan Collette: Jan Toorop - Huib. Hoste: Architectuur te la Sarraz. Victor-Servranckx: Vroegere Richtingen. - Leon Moussinac: Kinema in
Sowjet-Rusland. - Karel Albert: Stravinsky 1928. - Lode Geysen: Granovsky. - Van
Wynsberghe: Gordon Graig. - Dr. Carl Niessen: Het Moderne Tooneel in Duitschland.
- Dr. Carl Hageman: Tooneelopvoeringen door Draadlooze omroep. - Wim.
Rombouts: Rilde Droom. - J. Dubbelman: Papieren boeken. - Paula Anthonis: De
Stand der Vlaamse Kritiek. - Wim Rombouts Intermezzo. - Fried Rickx: Nieuwe
Tucht. - Georges Bouyx: Hello, l'Art et l'Unité. - Berichten. - Boeken en Tijdschriften.
NU (Jan. 1929): Mr. Roel Houwink: Marceline. - Joh. W. Schotman: De Schone
Gave. - Alie van Wijhe-Smeding: Die ééne gelukkige Dag. - J.J. van Geuns: Rimbaud.
- Dr. J.L. Walsch: In periculo mortis. - Dr. Paul Kenis: Amoureuse Schetsen. - C. de
Dood: Het ontslag. - Henriette Roland-Holst: Boekbespreking. - Henri Bruning:
Korte revue. - Freek van Leeuwen: Voorjaarsstorm. - Herman Poort: Naschrift. Sam. Goudsmit: Kroniek van ‘Nu’. - I. Querido: Remy de Gourmont, Balzac en
Sainte-Beuve.
DE NIEUWE GIDS (Jan. 1929): W. Kloos: Binnengedachten. - Willem de Merode:
Bij Mozart's Krinungsmesse. - Helene Swarth: Sonnetten. - J. Van Oudshoorn: In
memoriam. - Jeanne Reyneke van Stuwe: Hartshonger. - Frans Erens: De Beschrijving
van een stad. - J. de Meester: Toch tot haar doel. - Jac Van Looy: Feestelijkheden. Willem Kloos: R. Van Genderen Stort. - Mauritz Wagenvoort: Buitenlandsch
Overzicht.
DE GIDS (Dec. 1929): E. De Bom: Het Land van Hambeloke. - E. du Perron:
Sonnetten. - Aug. Van Cauwelaert: Het Licht achter den Heuvel. - Dr. C. de Boer:
Ovidius in de oud-Franse letterkunde. - L.M.A. von Schmid: De natuurlijke
strategische taak van onze weermacht. - H. Marsman: Duitsche Letteren. Bibliographie.
DE GIDS (Jan. 1929): E. De Bom: Het land van Hambeloke. - A. den Doolaard:
Beeld. - P. Otten: Vader en Zoon. - R. Herreman: Dagelijksche Dingen. - W. Hessels:
Adans Droom. - Maria van Roeyen: Herfst. - A. Donker: De slaapwandelaar. - G.
Achterberg: Vers. - A.H. Van der Feen: De Kastanjebloesem. - W. Kramer: Jan Prins.
- Jeanne van Schaik-Willing: Amerikaansche Romans. - Matthijs Vermeulen: Fransche
Letteren. - Dramatische Kroniek. - Bibliographie.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Jan. 1939): Paul Valéry: Petite lettre sur
les Mythes. - Marcel Arland: Et vous, heures propices. - Ramon Fernandez: De
l'Esprit classique. - Jules Supervielle: Coeur. - André Gide: Lettres. - Jean Prévost:
Dix-huitième année. - Stéphanie Mallarmé: Dyptique. - Chroniques. - Notes. Littérature. - Revue des Livres.
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DE GULDEN WINCKEL (Dec. 1928): M.G. Pannekoek: De Utrechtsche student
en de Litteratuur. - O. Noordenbos: De Leidsche student en de Litteratuur. Paul-Kenis: Van Letterkundige tot Couturier à la Mode. - F. Hulleman: Johan Koning.
J. van Nijlen: Een dichter over 't Gebed der Aarde. - Dr. J.F. Often: Bagutta. - A.G.
Brabander: De Vlaamsche Houtsnede. - Johan Schwencke: Het Nedelandsche
Ex-libris. - R. Herreman: Kroniek der Poezie. - Paul Kenis: Duitsche Letteren. Engelsche Letteren. - Boekenschouw.
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LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (December): M. Gauchez: En guise de Préface.
- M. Bladel: Souvenirs. - D. Bourgeois: Plus ça change. - M. Coenraets: Souvenirs.
- Ch. Conrardy: Des Caves de Maestricht au Grand Café des Arts. - M. Deauville:
Histoire d'un Livre. - F. Demany: Moins de Trente. - F. Fischbach: Souvenirs en
Zig-Zag. - M. de Ghelderode: Souvenir. - J. Kervyn de Meerendré: Un Souvenir
littéraire. - W. Koninckx: Maurice Van Essche. - A. Lepage: Le Passé si proche. G. Linze: Souvenirs. - R. Lyr: Souvenir. - G.D. Périer: Souvenirs. - G. Poupeye: En
Boardinghouse à Londres. - Fr. Steurs: Comment je connus Georges Eekhoud. - M.
Wyseur: Souvenirs littéraires.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Jan. 1929): Elvire Kastner: Suze de Lint. - A.
Lepage: Cercle pour l'Art. - A. Schneeberger: Lettre de Paris. - Werner Jung: Le
Roman anglais contemporain. - Rentsak Eruvlé: Lettre de Hollande. - Routrikovitch:
Lettre de Yougoslavie. - Maxim Kro er: Littérature flamande.
TOONEELGIDS (Dec. 1928): R. Kreemers: Herman Sudermann. - C. De Baere: De
Judastragedie. - Al. de Maeyer: Op zoek naar een scene inrichting. - Kritiek. Leestafel. - Overzicht van Tijdschriften. - Berichten. - Mededeelingen.
LEVEN EN WERKEN (Jan. 1929): E.C. Knappert: Emancipatie. - Annie Salomons:
Bijkomstigheden, - P. Otten: De Najade. - H.E. Kuylman: Patrijzenleven. - Helma
Wolf-Catz: Herinnering. - J.C.A. Fetter: De Moderne Techniek. - Beatrice Willing:
Moeder. - Annie Salomons: Een Boek waarover veel gepraat wordt. - Antoinette van
Hoytema: Kairoean. - Helma Wolf-Catz: Lied. - Adele Withof: Nationaliteit. - A.
Scheltema-Juynboll: Hoe de Amerikaansche vrouw zich een thuis schept.
DE GEMEENSCHAP (Dec. 1928): J.C. Van Schagen: Leven. - H. Van Elro:
Franciscus en de deerne. - A. Van Duinkerken: Een tweespraak. - Mien Proost:
Opstandige Jeugd. - Literatuurles. - A. Van Duinkerken: Sinte Jehanne d'Arc. Willem ten Berge: De Schipbreuk. - De Leeas in het Taphuis. - Leo Sluys: Los. Kroniek. - Boekbespreking.
ORPLID (August-Sept. 1928): Katholisches? England. - Hilaire Belloc: Aus dem
Wanderbuch ‘Der Weg nach Rom’. - Shane Leslie: Querschnitt. - Auswahl neuerer
Lyrik. - Ronald Knox: Meine Irreligion. - Der Katholische Roman. - Maurice Baring:
Aus dem Roman ‘Daphné Adeane’. - Lucas Malet: Aus dem Roman: ‘Der Ferne
Horizont’. - Karl Arns: ‘Katholisches England’. Kritische Rundschau.
HOCHLAND (Jan. 1929): Prof. Karl Muth: Epiphanie. - Dr. Clemens Bauer:
Konservative Probleme im neuen Italien bis 1890. - Dr. P. Hankamer: Lessing. Franz Herwig: Hoffnung auf Licht. - Dr. Max Horten: Islam und Christentum. - Dr.
Heinr ch Lutzerer: Zu Max Schelers Personlichkeit. - Kritik. - Rundschau. Kunstbeilagen
ROEPING (Dec. 1928): M. Molenaar: Het vers. - Anton Van Duinkerken: Verelsel
in de hut. - Gerard Wijdeveld: Madonna. - Gerard Knuvelder: ‘Neu-Orientierung’.
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- Dr. J. Van Mierlo: Hendrik van Veldeke. - M. Molenaar: Geestelijke ervaringen. Anton van Duinkerken: Gilbert Keith en Chesteron. - Boekbespreking. - Kroniek.
BOEKENGIDS (Dec. 28) Volledige schrijver-s en titelcataloog met een zaakregister
van den 6e jaargang.
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Ter bespreking ontvangen.
Uitgegeven van J.B. Wolters. - Groningen, Den Haag.:
MAETERLINCK: L'OISEAU BLEU, ANNOTÉ ET ARRANGÉ PAR P.B. BENJERT ET
J.J.B. ELZINGA. PRIJS ING. F. 1,25; GEB. FL. 1,50.
TALBOT BAINES REED: THE FIFTH FORM AT ST. DOMINIC'S. - ADAPTED AND
ARRANGED BY DRS. H.R.S. VAN DER VEEN. FL. 0,70.
DR. J.W. MARMELSTEIN: LA LITTÉRATURE A VOL D'OISEAU. FL. 1,25.
ENGELSCH SPREKEN EN SCHRIJVEN. - OEFENINGEN, DOOR C. VAN
HEERIKHUIZEN. FL. 0,75.
EEN NIEUWE NEDERLANDSCHE SPRAAKKUNST, DOOR J. VAN HAM EN DR. S.
HOFKER. ING. FL. 2,10; GEB. FL. 2,40.
DR. A. PERDECK: AN ENGLISH LITERARY READER. FL. 2,25.
BONNES PAGES, RECUEILLIES PAR J.B. BESANçON ET LE DR. J. FRANSEN. ING.
FL. 1,90; GEB. 2,25.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE ET V. SONDERVORST: GRAMMAIRE FRANçAISE,
FL.R. 12. L. BRECKX EN L. GOEMANS: EERSTE FRANSCHE LESSEN. FR. 9. DR. J.TH. UBBINK: HET EVANGELIE VAN JOHANNES.
J.H.F. KOHLBRUGGE: PRACTISCHE SOCIOLOGIE. GEB. FL. 4,50.
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Handschriften.
Hooge prijzen voor Dickens, Byron en Conrad.
Te New-York is de Kern library verkocht waarbij hooge prijzen werden betaald voor
eerste edities en hardschriften. Mr. Alwin J. Scheuer kocht een editie van de ‘Pickwick
Papers’ voor 28.000 dollar. Dickens' dagboek, dat hij bijhield van 1885 tot het einde
van zijn leven, werd door Dr. Rosenbach gekocht voor 15.000 dollar. Eenzelfde
bedrag werd betaald voor ‘The Perils of certain English Prisoners’, dat 51 bladzijden
van Dickens bevat en 39 van Collins.
Het manuscript van Byron's ‘Mirino Faliero, the Doge of Venice -’ met opdracht
en een tweetal brieven bracht 27.000 dollar op.
Handschriften van letterkundigen worden op deze manier een goede geldbelegging.
Het is dus geen wonder, dat nu reeds voor manuscripten van Joseph Conrad 7.000
dollar wordt betaald.
Dergelijke prijzen schijnen al spoedig gemaakt te worden als de literatoren
overleden zijn. Dan brengen enkele handschriften dadelijk meer op, dan de auteurs
waarschijnlijk bij hun leven aan het boek dat zij schreven verdiend zullen hebben......
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Vondel Herdacht.
In ‘De Stem’ (Januari), schreef Dirk Coster over Vondel's ‘Geuzen vesper’, dat hij
‘het laatste der geuzen-liederen heet. Hij schrijft o.m.:
‘Het laatste der Geuzenliederen, schrijft hij, dat wil dus zeggen: de laatste hooge
en panisch-brekende golf van 't sterke leven, dat met den tachtigjarigen oorlog in
ons land was ontstaan. - Driemaal heeft heeft het leven zich in onze poëzie panisch
verhevigd; eenmaal in de middeleeuwen, waar soms een eenzaam liefde dorstend
leven plotselingtot zijn climax steeg, - eenmaal bij den aanhef van de 17de eeuw,
tenslotte in den modernen tijd zoowel in Vlaanderen als in Holland in Gezelle,
Boutens en Gorter. - Panisch leven is geen andersoortig leven, het is hetzelfde leven
van overal, van alle menschen dat zich openbaart, alleen het neemt voor enkele
oogenblikken zijn denkbaarhevigste stroomkracht aan, het schijnt zich los te rukken
van zijn oorsprong, van de mensch, de ziel die het draagt en onbedwingbaar voort
te stroomen naar de gril zijner elemententaire krachten. En niet alleen versnellen de
gevoelens zich, zij verkorten zich in die snelheid: de wisseling, het overspringen van
den toon geschiedt met uitzonderlijke heftigheid, storm breekt in stilte, uit stilte
vlaagt dadelijk weer de vervoering, snik en lach liggen vlak naast elkaar, een wereld
en een leven perst zich samen in enkele maatslagen van klank! - Zij zijn
vormgeworden woede, vormgeworden razernij. Om het wonder van het vers aan te
duiden in zijn uiterste vervoeringsoogenblikken, kunnen slechts benade ende beelden
dienen. Platoon sprak van den musischen waanzin, en dit was, in den tijd, het eerste
beeld dat dit onbepaalb ar wonder trachtte te benaderen. In de Middeleeuwen is het
de mensch alleen, de voor zichzelve levende mensch, die uit zich zelf gerukt wordt
en meegesleurd door deze panische drift: Hadewych en de onbekende van het Alle
Dinghe. Het is een paniek van liefde, het toppunt van een lang en levenvervullend
begeeren, dat lang gewoeld heeft en gedroomd, om eindelijk in een kolk van licht
en duizeling te verdwijnen. - In den modernen tijd is het opnieuw de mensch alleen,
de mensch die voor zichzelven leeft, doch het is helaas de liefde niet meer, die deze
eenzaamheid met haar zwellerd en eindelijk ondraaglijk geluk te vervullen vermocht.
Van alle gevoelens is
(Vervolg op blz. 14).
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Vondel herdacht
(Vervolg van blz. 9)
het alleen nog de angst en de wanhoop die in hem deze panische stroomkracht
bereiken: angst die ijlt bij Gorter, wanhoop die dierlijk schreeuwt of murmelend stikt
in zichzelf in Boutens' Lethe. - Daartusschen alleen, in de 17de eeuw, toont de mensch
zich bij uitnemendheid nationaal en collectief, hetgeen dus wil zeggen, dat daar alleen
de collectieve gevoelens en gebeurtenissen den mensch zoo mogelijk met grooter
hevigheid kunnen aangrijpen, dan de persoonlijke gevoelens, hoe diep en fel die
beleefd worden, hoe dicht zij' soms ook naderen aan het manische (Breero's
Doodsnood, Revius Christelijk berouw). Wij constateeren slechts, wat een feit van
psyschologisch-aesthetischen aard is, - verklare wie het meent te kunnen.
Want panisch, de nieuwe levenskracht van een nieuwen tijd openbarend in storm
en dreigende hevigheid, zijn het lied van den 10den Penninc, de paniek van den
doodelijken slag of sprong, explosie van de blinde wildheid die als een springstof in
de natuur verborgen ligt (en die leeft in de sprong-als-een-straal van de kat naar de
muis zoo goed als in de kolking der cyclonen die een huis vergruizelen) - panisch,
maar op edeler, menschelijker wijze, is het Wilhelmus: namelijk van zulk een smart
doorzwoegd, dat het bewustzijn erin wankelt en zich slechts redden kan in een blinde
extase, - panisch ten slotte van snikkend medelijden tot helsche wraakdrift, het rijkst
misschien en het snelst in zijn bewegingen, is Vondels Geuzenvesper of het klachtlied
op den moord op Oldenbarneveld. - Drie liederen dus van maatschappelijk gebeuren.
Wij noemen dit laatste een Geuzenlied, ofschoon er allang geen geuzenstrijd meer
was, ofschoon het betrekkelijk kleine binnenlandsche twisten waren, waaruit het
ontsprong. Wat geeft het? Het is dezelfde levenskracht nog die opstroomt, en die
haar diepe oorsprongen verraadt en tevens de energie van heel een volk die als een
brandende klok daaronder aanwezig is Het gaat erom hoe een ziel op zulke twisten
reageert. Als één mensch van dit volk zich tot deze groote woede kon vervoeren, en
het zeggen kon, dan beteekent dit dat dit volk groot ging worden en van zijn grootheid
in een groote kunst getuigen ging. In dien zin zal de kunst altijd het
registratie-instrument, de thermometer blijven waarvan men de geheime gloed der
levensdiepten onbedriegelijk afleest.
Wat ging het Vondel eigenlijk aan? Een staatsman die weliswaar tot zijn partij
behoorde, smadelijk afgemaakt! Onschuldig waarschijnlijk, en met een huichelachtig
beroep op een Godsdienst,
(Vervolg op blz. 18).
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Vondel herdacht.
(Vervolg van blz. 14).
die tienmaal sneller dan het uitgekreten katholicisme bezig was te ontaarden. Het
ging hem alls aan! Het ging hem meer aan dan hij zichzelf aanging, dan zijn lieve
vrouw hem aanging, en de kinderen die zijn huis vervulden met hun tsilpen of zijn
verzen begeleidden met hun luide spelen onder zijn venster, in de straat, in het
Augustus-avondlicht. Dat alles was het vanzelf sprekende, het vanzelf genotene, niet
meer zoo bewusteloos genoten als in de Middeleeuwen, maar toch: zijn wezen ging
naar hooger dingen uit: de staat, het gemeenebest, en God, en de rechtvaardigheid
die uit God is. En nu deze gruwel - die ongeloofelijke en krankzinnige gruwel: de
Staat geschonden in den koelen moord op hem die de Vader van dien Staat was, God
geschonden in zijn rechtvaardigheid! Het was geen abstracte gebeurtenis, ver van
zijn bed en huis! Het was de helsche verstoring van heel de ideëele bovenwereld,
waar hij vertrouwend toe opgezien had, onder wier hoede zich zoo harmonisch, diep
en rustig liet genieten. Het ging hem meer aan dan iets ter wereld! Het scheen één
oogenblik de vernietiging van iedere reden om te leven. Wat de lange ziekte niet kon
kon doen, de eerste liefde niet, het vaderschap niet: het maakte hem tot groot
kunstenaar, het greep hem als een radeloosheid aan, en uit deze radeloosheid groeide
eindelijk het bittere en milde Palamedusdrama, bitter en mild, bitter van haat tegen
de wereld, mild van medelijden, en somber van gebroken vertrouwen: het eerste
zijner drama's van begin tot eind van een persoonlijke toon doorklonken. En daarvoor
en daarnaast - bliksem naast een langzaam laaiend vuur - de verschrikkelijke kreet
die deze Geuzenvesper is, het hevigste vers dat Vondel ooit geschreven heeft’.
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[1929/3]
Vondelherdenking.(1)
door Prof. Dr. Gerard Brom.
Verdient dit feest werkelik de naam van een herdenking, dan hebben wij ons Vondels
grootheid opnieuw bewust te maken door een antwoord op de vraag, wat de dichter
voor ons betekent. En wie de geschiedenis van zijn roem overziet, mag besluiten dat
zijn figuur altijd groter is geworden. Sinds de letterkundigen zich niet meer van zijn
voornaamste werk afmaken met het vooroordeel, dat zijn treurspelen geen leven
zouden hebben of zijn leerdichten als zodanig de poëzie uitsloten, groeit de verplichte
waardering tot een hartelijke verering uit. De naam klassiek klinkt in het oor van
buitenstaanders bijna zo hol als een praalgraf, maar wie niet levenslang onmondig
wil blijven, begrijpt hoe het echt klassieke verrijst voor ieder geslacht, dat er telkens
nieuwe schoonheid in ontdekken zal.
Ons volk wantrouwt bij een gelegenheid als hier de toostende toon, want de
Hollander kent de taal van de liefde zelf aan een innige stilte. Vooral tegenover de
schoonheid, die hij persoonlik moet ondergaan, mag hij van geen opwinding weten.
Hoeveel wij ons allen ook in deze landaard terugvinden, zijn wij samengekomen
voor een gemeenschappelik getuigenis ter ere van de meester, die te weinig openbare
eer geniet. Zoals het publiek de eerste de beste uitkijktoren, door de reclame ergens
boven de vlakte opgericht, zenuwachtig gaat beklimmen, zonder de monumentale
torens, die met onze steden en ons landschap zijn samengegroeid, een bezoek waard
te vinden, zo trekt de modesensatie dikwels van een ernstige Vondelstudie af. En
toch wil Vondel versmaden niets anders zeggen dan onverschilligheid voor onze
literatuur, waarvan hij nu eenmaal de hoogste top gebleven is en voorlopig wel blijven
zal.
Verschillenden hebben in de laatste jaren betoogd, dat de noodlottige scheiding,
die sinds '80 tussen kunst en wetenschap bestaat, onvruchtbaar is gebleken. Doen de
geleerden trouw hun best om

(1) Rede bij de plechtigheid, ingericht door de vereeniging Het Vondel-Museum te Amsterdam.
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zich in Vondels werk te verdiepen, zij moeten vaststellen dat de leiding over de
smaak aan kunstenaars is overgegaan. En onze schrijvers schijnen zich nauweliks
los te durven maken van de banvloek, die de Nieuwe Gids over ongeveer heel onze
letterkunde heeft uitgesproken. Achter het gezegende jaar '80 ligt de volslagen dorheid;
dit doodvonnis maakt nog indruk op ontelbare jongeren, al geloven ze vast en zeker
van de tachtigers vrijgevochten te zijn. Zeldzaam blijven dan ook in onze dagen, nu
het begrip van verhouding wel eens verdwenen lijkt, zodat de eerste gedichten van
de kleinste dichter één voor één op de pers worden gelegd, om tenminste als
meesterstukken van drukkunst te verschijnen, hoogst zeldzaam blijven nog uitgaven,
waarbij Vondels verzen niet schools voor den dag komen met filologies apparaat.
Ontzag voor het onderzoek verhindert niet op te merken, dat de tekstkritiek bloeit
ten koste van de kunstkritiek, dat het historiese wel het esthetiese overwoekert, ja
dat het binnendringen in het hart van Vondels scheppingsvermogen grotendeels nog
beginnen moet.
Geen modern schrijver, is er zelfs verklaard, toont enige invloed van Vondel. Ver
van deze stelling te bestrijden, mogen we antwoorden met de vraag, of Homerus,
Dante of Goethe soms bij onze jeugd levend blijken. De tachtigers hebben met
toespitsing op het allerindividueelste de zin voor poëzie evenveel verengd als verfijnd.
Al wat geen lyriek is, en wel kortademige lyriek, die zich bij een impressionist
uitzucht en bij een expressionist uitschreeuwt en bij iedereen ogenblikkelik uitput,
het heet eenvoudig geen poëzie meer. Fors gebouwde, klaar bezonnen, breed
doorwerkte gedichten uit de bloeitijd blijven onze kunstliefhebbers vreemd. Wanneer
iemand de schoonheid ook uitsluitend zoekt in lijdelik gevoel of slaapwandelingen
van het onderbewustzijn, bestaat er in de gouden eeuw weinig bloeiends buiten een
stemmingslied van Bredero, waarvoor de lezer zich bovendien geen moeite hoeft te
geven.
Deze verkleining van onze literatuur moet op den duur tot kleinering leiden, als
de geleerden niet beter gaan spreken of de dichters niet meer willen weten tot vorming
van ons volk, dat recht op een volledig aandeel in eigen schoonheid heeft. Daarom
zijn geleerde dichters welkom als Albert Verwey en Cyriel Verschaeve, die met heel
verschillende middelen en heel verschillende uitkomsten, zo verschillend namelik
als de geduldige analyse van het Noorden en de driftige synthese van het Zuiden,
die beiden bij de Ant-
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werpse Amsterdammer betrokken zijn, even oorspronkelik de afstand tussen Vondel
en de jeugd helpen overbruggen. Deze twee kunstenaars bewijzen genoeg, hoe
voorbarig de bewering is, dat onze klassieke meester geen aanraking met dit geslacht
meer zou hebben. Zolang de menselikheid in de grond onveranderd blijft houdt een
waarachtig dichter voeling met de ziel van zijn volk.
De zegevierende vrijheid van Vondels meesterschap bestaat volstrekt niet hierin,
dat hij met een als trots vermomde angst de samenleving ontvluchtte, maar dat hij
zich daarentegen midden in de volle werkelikheid bewoog en iedere opdracht van
de gemeenschap geestdriftig vervulde. Geen toevallige stemmingen tot een schoonheid
voor weinigen te vormen is zijn deel; hij weet met ieder gegeven om zich heen te
toveren, want hij is de woordvoerder van zijn land en deze poëet mag wezenlik een
profeet genoemd worden. Al de weelde van klanken, al de overvloed van beelden
laat ons niet vergeten, dat Vondels heerlikheid tenslotte wordt bezield door dezelfde
‘amor intellectualis’, waarvan Spinoza heel zijn leven verrukt was. Poëzie en studie
schijnen elkaar af te stoten voor onze tijdgenoten, die alle levenskrachten eenzijdig
uiteengerukt hebben. Maar de eeuw van Hugo de Groot was een mannelike tijd, en
de scheppende daad, waardoor het leven wordt bevrucht, is altijd het denken, hetzij
dan regelmatig in een doorlopend stelse, lofwel met de verkortingen van een vliegende
vaart. Vondel mag de beginselvaste tegenstander zijn geweest van gedachten, die
Spinoza verkondigde, samen met de wijsgeer heeft de leerdichter in klare wijsheid
zijn heil gezocht.
Raken wij hiermee niet hopeloos verwijderd van ons geslacht, dat, overigens in
de meest cerebrale termen, de oorlog aan het intellectualisme verklaarde? We
herinneren ons gelukkig de gangbare leus van de nieuwe zakelikheid en kunnen ons
geen zakeliker dichter voorstellen dan Vondel. De jeugd wil de poëzie immers niet
langer in een maannachtje op een binnenhofje besloten zien, de jeugd grijpt de levende
actualiteit tot in de motor van een machine. Welnu Vondel, die nooit een
onverzoenbare vijandschap tussen kunst en handel zag, heeft zo goed als onze
zeeschilders de haven van Amsterdam in één vergezicht verbonden met de hoogste
hemel. Hij zou in onze dagen het epos dichten van de electriciteit, zoals hij geregeld
het mechaniese nog organies beschouwde, omdat hij elke werking tot de levende
oorzaak, alle schepselen tot de enige Schepper wist te herleiden. Het universele of,
heet het tegenwoordig, het kosmiese

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

196
van Vondel blijkt in deze toch wel echt moderne trek, dat hij zich overal en nergens
thuis voelde. Terwijl hij met onweerstaanbare belangstelling in de aard van een schip
of een held of een les doordrong, bleef hij de vurige pelgrim op aarde, die zijn
bestemming boven de aarde zocht, waar alle verschijnselen hem heen verwezen. Er
zijn verzen in overvloed verwant aan de mystiek, naast politieke en naast filozofiese
en naast huiselike verzen. Beschouwingen volgen op beschrijvingen, redeneringen
gaan in vervoering over, verhalen stijgen ongemerkt tot een vizioen. Vondels inspiratie
heeft iets van de alomtegenwoordige ether, vol geheime geluiden van hier en daar,
die in een heldere boodschap worden geordend. Natuurlik genieten wij, met alle
bewondering voor de buitengewone kennis van deze koopman, zijn veelzijdigheid
alleen, voorzover zulke gegevens in zijn verbeelding opgenomen en omgezet worden.
Het concrete moet plasties zijn, opsomming van feiten is niets gedaan, eer zijn
voorstelling op onze voorstelling werkt of eer de denkbeelden, die hij durft hanteren,
gaan smelten en vloeien in het vuur van zijn bezieling. Zonder opzettelikheid is zijn
groepering wel niet, zijn schildering houdt stellig dode plekken; maar wat ons tenslotte
overweldigt, is de eenheid van het geheel in zijn levenswerk, dat alle afmetingen van
de grootheid heeft, waardoor het genie wordt gekentekend.
Het gaat Vondel ongeveer als Dante, van wie de massa hoogstens de Hel benadert,
omdat er het meeste zichtbaar in gebeurt. Geschiedkundigen hebben biezonder belang
gesteld in de hekeldichten, waar toch eerder het tijdelike dan het wezenlike van
Vondel in te treffen valt. Van het korte, scherpe tempo, dat geen felle syncope
versmaadt, om te bekennen dat het strijdbare woord als nieuwe wijn hem’ tot de spon
uitbarst’, beweegt de dichter geleidelik naar het largo van zijn paradijs, vast en klaar
als een kristallen gewelf in louter licht geschapen. De barokke ornamenten van Lucifer
zijn bijkomstige vormen evenals de uniformen op de Nachtwacht, die ver, ver boven
een schutterstuk uitgaat. In de schilderij is alles gloed, in het treurspel alles glans, ja
glans tot binnen de schaduwen, één goddelik vuur brandt in beiden.
Wie intussen verklaart, dat wij tegenover Vondels zwakste stukken nog geen
andere vrijheid hebben dan te bewonderen of gewoon niet te lezen, snijdt ieder
spontaan kontakt, waardoor de belangstelling als voorloper van de bewondering moet
stromen, onherroepelik af. Er zijn pleidooien, die de dichter tot een afschrikkende
fetisj
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konden maken, wanneer zo'n bijgelovige ophemeling niet het vertrouwen in de
advokaat had doodgedrukt. Vondels verzen blijven nu eenmaal mensetaal, waarop
de kritiek zijn volle rechten houdt. Kwamen er, durven we wensen, maar gegronde
bedenkingen tegen zijn werk, om de grenzen van zijn kunst nader te bepalen! Zulke
grenzen vormen de nodige omlijning van zijn karakter, dat ophield een karakter te
zijn, als het niet volkomen bepaald en dus betrekkelik was. Iemand kan evenmin
iedere bladzij van Vondel genieten als van welk ander dichter ook. Zijn werk stijgt
en daalt, omdat het beweegt over het ongelijke leven. Onderscheiden we dus niet
onverbiddelik tussen de dichter en de verzenmaker, die de voorbijgaande dingen zo
vlot, soms al te vlot illustreerde, dan lopen we gevaar om zelfstandige personen tegen
Vondel in te nemen, in wie ze zich terecht bedrogen zouden voelen. Histories mag
regel aan regel zijn waarde houden, artistiek - en de verwachting van de gevoelige
lezer bij een dichter is nu eenmaal op schoonheid gericht - kunnen we Nederland
onmogelik een volledige Vondel opleggen, evenmin trouwens als een hele Heyermans
of een hele Van Eeden. We dienen een rijp geslacht het recht te gunnen van zijn vrije
keus, willen we Vondel niet in het graf van een rij vergulde banden bijzetten. De
waardering zal toch altijd veranderen met de smaak; museum en dépôt blijven elkaar
hun schatten uitwisselen; er zal meermalen nog een miskende kant in de dichter
worden geopenbaard. En zo ontdekt ieder geslacht dan weer zijn Vondel.
Dat hij volgens de spreekwoordelike voorspelling van een Amsterdams geleerde
schreef voor de eeuwigheid, betwist geen ingewijde; maar hij schreef allereerst voor
zijn eigen tijd, waarin zijn stijl vanzelf geworteld was. En de minste zinspeling op
de dubbele actualiteit van Bijbel en Oudheid mocht toen rekenen op een aandacht,
die wij, korter aangebonden dan zijn tijdgenoten, niet altijd meer verzekeren. De
humanistiese hartstocht en de theologiese geestdrift, waarvan zijn spelen vervuld
werden, laten de meesten tegenwoordig vrijwel koud. Wat wij van deze bekoeling
ook Vondel aanrekenen, wij dienen ons allereerst af te vragen, hoeveel het aan ons
zelf ligt, als wij hem minder kunnen begrijpen. Behalve de nodige ‘amor intellectualis’
blijkt ons nog een kostbaarder gave ontvallen te zijn, en dat is de gemeenschapszin.
Ons verwondert het, te weinig bij Vondel te vinden wat wij er te veel zoeken: de
vertrouwelike uiting van persoonlik gevoel. Ob-
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jectief als een orgel heeft zijn kunst allerlei stemmen harmonies opgelost. We horen
geregeld de vaderlander en de Christen, we horen nauweliks de eenling, die bewust
in de menigte opgaat. Hij is niet als sommige modernen, die even door een wonderlike
inval treffen, een probleem zonder oplossing, een motief zonder omkering. Vondel
neemt de algemene stof uit het maatschappelik leven en verwerkt die heel
oorspronkelik. Hij overweegt Davids woorden, waaraan hij zijn eigen bezieling
meegeeft, zoals een zanger instemt met het koor. De psalmen leveren hem de rijkste
rei, de stem van de openbaring, de toon van de overlevering, de muziek van de
eredienst, de moedertaal van de Moederkerk.
Over gemeenschapskunst hebben wij herhaaldelik gedachtewisselingen
doorgemaakt, ofschoon er nog een zwaar misverstand is overgebleven. Het wezen
van de gemeenschapskunst ligt immers niet in een gemeenzame, laat staan in een
gemene toon, want het eenvoudige volk wil bij zijn plechtigheden juist de verheven
stijl horen klinken. Het wezen van de gemeenschapskunst ligt in de algemene
deelneming aan dezelfde handeling. Nadat de volkse trant bij Vondel in zijn
hekeldichten was blijven steken, begon hij voorgoed te groeien in de sociale,
monumentale schoonheid van zijn treurspel. Door zich bij de traditionele cultus aan
te sluiten, vond hij een grondslag om paleizen tot hemelse paleizen toe te bouwen,
die de mensen allen konden verenigen. Er zou geen spanning in deze spelen zijn?
Die dat beweerden, vergaten de zielkundige wet, dat bij kinderen en kinderlike
personen, die 't meeste spanning verlangen, de ontknoping juist bekend moet zijn,
om het verhaal te laten boeien. Er is alleen geen spanning voor ongedurige geesten,
die zich geen wereldgeschiedenis meer kunnen denken ‘sub specie aeternitatis’, om
een ander woord van Spinoza te herhalen. Wie het geval meeleeft als de tragedie van
heel de mensheid, waarbij de verschillende hoorders leden in hetzelfde lichaam zijn,
volgt Vondels disputen met dieper ontroering dan een tintelende dialoog van Shaw.
Wanneer een vorst verschijnt, gaat de hulde niet naar zijn gevolg Alleen mogen
wij in deze herdenking wel de herinnering aan de Vondelaar Willem Royaards, de
klinkende heraut van onze dichter, opnemen. Van Messchaert is getuigd, dat hij bij
hoge uitzondering eerst musicus en dan zanger was; van Royaards kunnen wij veilig
verzekeren, dat hij literator was, vóór hij acteur werd, en dat een zuivere, sterke liefde
voor de poëzie hem drong om onze dichters
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waardig voor te dragen. Zijn keus werd niet door effect bepaald, nog minder
misbruikte hij de verzen voor eigen succes; trouw heeft hij zich de dienaar van zijn
geliefde meesters gevoeld en voor hun werk een overtuigde propaganda gevoerd,
waarvoor de naam apostolaat nauweliks te heilig was. Hoe ondankbaar in 't begin
die taak mocht schijnen, hij heeft Vondel door Groot-Nederland gezegd, Vondel
gespeeld, Vondel geopenbaard met een voldoening, die zijn volharding beloonde.
Zijn bevrijdende daad heeft Vondel, ik zeg niet levend gemaakt, neen levend
getoond. Of de bijbelstukken speelbaar zijn, dit academies probleem is voortaan
overwonnen door de praktiese vraag, hoe ze 't best gespeeld worden. Wij ondervonden
waarschijnlik ieder op onze beurt, dat Vondel ons in de schouwburg meeviel, zoals
Shakespeare, eerlik gezegd, kon tegenvallen. Het geheim van die dubbele verrassing
is eenvoudig, dat er in de literatuur van de Nederlander echte dramatiek zit, terwijl
de dramatiek van de Engelsman veel literatuur meedraagt. En het besluit van deze
ervaring is vermoedelik, dat wij beter deden het onmiskenbaar onderscheid tussen
beide soorten niet tot een tegenstelling op te blazen.
Vondel geeft in ieder geval de poëzie op het toneel, die niet alleen de bekroning
van de dichtkunst, maar biezonder de redding voor onze bouwvallige schouwburg
vormt. Wij beleven hoe langer hoe gewaagder experimenten met al de verfijnde
techniek van licht en kleur, van bouw en dans, zodat het woord, het levende woord
in deze wedijver met circus en film verloren dreigt te gaan. Bij zoveel uiterliks wijst
Vondel ons terug naar het drama als een werk van de geest binnen de sfeer van de
geest. Wij vergapen ons aan de veelheid en zien de kunst in weelde stikken. Een
oratorium, bestemd voor een stille kerk, schijnt zonder massawerking van honderden
krachten niet bevredigend uitgevoerd te kunnen worden. De eisen bij 't inrichten van
een schouwburg bewijzen een kleinzerigheid in de zintuigen, zoals enkel onvruchtbare
periodes kennen, die zich door allerlei vertoon willen wreken op het gemis aan een
Molière of een Bach. De kunst ontaardt voor onze ogen in een bedrijf, dat dageliks
verder wordt opgevoerd, tot de kunst eindelik de kunstenaars zelf niet meer raakt.
Wanneer het grote publiek een tooneelspeler toejuicht, zonder te beseffen dat hij
Sofocles of Ibsen uitbeeldt, dan geldt zo'n verblinding terecht voor een gebrek aan
beschaving. Maar zijn de uitvoerende artiesten niet meermalen bezig, de scheppenden
in 't licht te staan?
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Dat orkestdirigenten en toneelregisseurs zich als solisten opdringen, is een gevolg
van de sportgeest of beter sportlust in hun omgeving.
Eerbied voor het genie, dat een rustige zending onder ons te vervullen houdt, geeft
ons daarom de vraag in, of wij niet mogen vertrouwen op een klein gezelschap,
waarbij de toewijding van liefhebbers evenwichtig met de arbeid van beroepspelers
verbonden wordt, om in kringen, die de smaak nog niet ongezond overprikkeld
hebben, Vondels trilogie te beginnen. Op den duur zal toch weer blijken, hoe moeilik
iemand origineler is dan zo'n klassiek meester. Hier wordt een kwestie gesteld, die
de toekomst van ons volk aangaat en daarom wel in 't openbaar besproken mag
worden bij de herdenking van een dichter, die Nederland in zijn diepste wezen nader
staat dan het misschien weet. Met ons herdenken, dat een denken onderstelt, kunnen
wij eenvoudig ernst maken door het stille voornemen, de bemiddeling tussen Vondel
en volk ieder naar eigen kracht te helpen bevorderen.
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Herman Coene.
Tweede deel
(Vervolg).
door Ernest Claes.
5
Tusschen den zedeloozen student Jan Driesche en de fatsoenlijke juffrouw Dorothea
Caspeele heeft er, van af den dag dat zij elkaar kenden, een bestendige geest van
vijandigheid geheerscht.
Student Jan Driesche zat op de tweede Latijnsche klas. Hij was een struische
boerenzoon, met een dikken kop en een rood gezicht, en wat studeeren van Latijn
en Grieksch, van geometrie of geschiedenis des vaderlands betreft, liet hij vrij Gods
water over Gods akker loopen. Op de ernstige remonstranties van de leeraars
antwoordde hij met een deemoedig gebogen hoofd, met een nog rooder gezicht, en
met een volslagen zwijgzaamheid. Tegenover de moederlijke vermaningen van
juffrouw Dorothea Caspeele, die zoo graag beweerde dat hare studenten vlijtig en
leerzaam waren, gedroeg student Jan Driesche zich brutaler, bewees met
onweerlegbare argumenten het absoluut nuttelooze van Grieksch en Latijn, van
geometrie en geschiedenis des vaderlands in verband met zijn persoon, en hij besloot
telkens met den vromen wensch dat ze dengene, die het studeeren had uitgevonden,
moesten ophangen en dat hij er voor de rest zeer gerust in was.
Student Jan Driesche was in alles zeer gerust, in de geleerdheid, in het oordeel
van ouders en leeraars, in zijn toekomst.
- ‘Daar zal van u later niets terecht komen als ge niet beter leert,’ oordeelde
juffrouw Dorothea Caspeele op een wijzen toon.
- ‘Hoe weet gij dat?... De beenhouwer van hier in de straat heeft ook nooit
gestudeerd en zie maar eens wat een schoonen hoed zijn vrouw gekocht heeft.’
Aan de slagersvrouw, Fiene Beenhouwer, van drie huizen verder, had juffrouw
Dorothea Caspeele een zeer ergen hekel, en nog meer aan derzelver nieuwen hoed.
Die hoed was van eenderen vorm en
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kleur, eendere roos en strik als de beste hoed van juffrouw Dorothea Caspeele, maar
in ruimere verhouding en omvang wat betreft vorm en strik, kleur en roos. Bovendien
droeg juffrouw Dorothea Caspeele dien kostbaren hoed alleen zondags voor de
hoogmis, en Fiene Beenhouwer droeg den hare bijna elken dag. Juffrouw Dorothea
Caspeele had op zekeren dag met vrouw Kraene over den hoed van Fiene Beenhouwer
misprijzend gesproken, de moedwillige student Jan Driesche had dit gehoord, en
sedertdien vindt hij voortdurend eene gelegenheid om iets loffelijks te zeggen over
den gesmaden hoed van Fiene Beenhouwer.
- ‘Om beenhouwer te worden... daarvoor moet ge eigenlijk niks kennen,’ zegt
juffrouw Dorothea Caspeele met minachting.
- ‘En ik heb ook niet gevraagd om te studeeren... Wij zijn thuis met dertien en ze
vonden dat ik te stom was om boer te worden en dat ze dan maar eens zouden
probeeren om een pastoor van me te maken, en ze zullen wel blijven probeeren tot
ik missionaris ben.’
- ‘Jongen, jongen toch!... Een missionaris is toch een priester en dan moet ge toch
Latijn en Grieksch studeeren.’
- ‘Latijn en Grieksch!... Meent ge misschien, dat ik de Wilden van de Congo ga
bekeeren met Latijn en Grieksch!... Onze nonkel Viktoor is nu al vijftien jaar
missionaris in Congo en hij schreef verleden jaar nog aan ons moeder, dat hij elken
dag aan kleine negertjes moet leeren hun broekske toe te knoopen... Juist iets voor
mij... en dan ook leeuwen en olifanten schieten... En als ge maar Oremus en Dominus
van biskop kent, dat is genoeg om missionaris te worden... zegt onze nonkel Viktoor.’
- ‘Dat zegt uw nonkel Viktoor niet.’
- ‘Watte!... Weet gij 't misschien beter?’
Die ongezeggelijke Jan Driesche heeft juffrouw Dorothea Caspeele reeds
meermaals ergen last veroorzaakt en haar in moeilijkheden gebracht met de geburen.
Op een avond had hij van uit het raam der slaapkamer eene kom water op eene
voorbijgangster gegoten. Hij meende dat het Mieke Bidvoorons was, het kwezelke
uit het Koegangske, die soms bij juffrouw Dorothea Caspeele op bezoek kwam en
dan aan Jan Driesche telkens den vromen raad gaf: ‘Ge moet maar veel bidden, mijn
jongen, dan komt ge later in den schoonen hemel.’ Wat elken keer zoo verschrikkelijk
op Jan Driesche zijn zenuwen werkte dat hij 's avonds, onder het bidden van het
Rozenhoedje, iets meemummelde dat op geen bidden trok, tot groote er-
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gernis van juffrouw Dorothea Caspeele. - Maar het was per ongeluk Mieke Bidvoorons
niet die de kom water over het hoofd kreeg, het was Madame Van Bladel geweest,
de vrouw van den stadhuisklerk. En dien zelfden avond kwam mijnheer Van Bladel
in hoogst eigen persoon bij juffrouw Dorothea Caspeele vreeselijk opspelen, en dat
zij een zeer slecht voorbeeld gaf aan de gansche stad, en dat een huis waar zulke
dingen geschiedden naar zijn oordeel niet geschikt was om jonge studenten aan toe
te vertrouwen. Nog veel meer en veel erger had mijnheer Van Bladel gezegd, want
hij had zeker een half uur lang voor juffrouw Dorothea Caspeele gestaan om aan zijn
woede de noodige lucht te geven. Op haar beurt had juffrouw Dorothea Caspeele
bijna dezelfde dingen gezegd aan den tuchteloozen Jan Driessche, ‘en dat hij het zelf
maar moest weten als er een proces-verbaal van kwam wegens het geschonden kleed
en den vernietigden hoed van Madame Van Bladel.’ Waarop student Jan Driesche
eerst met groote verschrikte oogen had opgekeken, om daarna te getuigen dat hij er
heel gerust in was en dat hij voor Madame Van Bladel na de vacantie een kleed en
een muts van moeder zou meebrengen. Toen hij alleen was grinnikte hij een uur lang
van plezier.
Slechts één keer heeft hij daarna nog met water durven gooien, namelijk op Jakke
Worst, zijn doodsvijand. Als Jakke Worst, de leerjongen van den slager, op straat
student Jan Driesche tegenkomt, groet hij hem iederen keer met: ‘Dag kopke tachtig!’
en student Jan Driesche roept dan terug, of heeft dit eerst geroepen: ‘Dag Jakke
verkenspens!’ Nu staat daar op een avond Jakke Worst beneden op straat vlak voor
het raam van juffrouw Dorothea Caspeele, juis ttoen student Jan Driesche, voor het
slapen gaan, nog even boven door het raam keek of misschien Madame Van Bladel
of Mieke Bidvoorons niet voorbijkwam om hem te bekoren. Jakke Worst fluit heel
onschuldig een liedje, is zich van geen gevaar bewust, en Jan Driesche blikt van
boven neer op de klak van Jakke, die hij in het licht van de verdere straatlantaren
heel goed herkent. En dat was te sterk om aan te weerstaan. Hij zou verkenspens
dezen keer eens kopke-tachtigen, dat hij het nooit vergeten zou. Voorzichtig neemt
hij de waterkan, en pardoes! - Jakke krijgt daar beneden de heele koude watermassa
over zijn kop en zijn rug. Jan Driesche duikt neer onder het vensterraam. Jakke,
verschrikkelijk geschrokken, vliegt naar den anderen kant van de straat, van waar
hij beter in de verraderlijke kamer kijken kan, en begint te schelden, terwijl hij met
zijn mouw het water van
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zijn gezicht afveegt: ‘Smerig kopke tachtig!... Stomme ezel... Boerepummel!......
Ballonnekenskop!...... Vierkantige kei!...... Laat u eens zien als ge durft, platzak!...
Tedju! Tedju!’ Maar student Jan Driesche laat zich niet zien, al zegt Jakke ook al de
dingen die in normale omstandigheden hem door het raam zouden hebben doen
springen, en dat maakt Jakke zoo woedend, dat hij opeens een van zijn holleblokken
door het open venster in de kamer gooit. De holleblok botste tegen den achterwand,
en ai!... Sint-Jozef, die daar van op zijn voetstukje te loeren stond, is zijn kop kwijt.
Jakke was er dan in een vaart van door gehold, met één holleblok aan, - klets... klets...
klets... precies een paard dat een hoefijzer kwijt is. De weggegooide holleblok was
gebarsten en Jakke is hem nooit komen terughalen.
Student Jan Driesche had den gebroken heiligenkop voorzichtig terug op Sint-Jozef
zijn schouders gezet, en iederen avond zegde hij tegen den anderen jongen, wiens
bed bijna onder het beeldje stond: ‘Schud niet zoo met uw bed of anders geraakt hij
zijn kop weer kwijt.’
Maar veel erger is de spanning geworden tusschen student Jan Driesche en juffrouw
Dorothea Caspeele van af den dag dat deze de ontstellende misdaad ontdekte van
een knikje en een glimlachje op Mademoiselle Suzanne, het gevaarvolle krellatuur
van hiernaast. Was daardoor, en door de verdere rustelooze waakzaamheid van
juffrouw Dorothea Caspeele, eene ontluikende liefde in het zeventienjarig hart van
student Jan Driesche den kop ingedrukt? Hoegenaamd niet. Daarvoor had Jan Driesche
een veel te dikken, nuchteren kop, een veel te gezond hart, en veel te groote
boerenhanden. Dat was zoo gebeurd lijk iets gebeuren kan. Jan Driesche kwam op
een middag van het college naar huis, den kop in de lucht, de gedachten op de
tomatensoep die juffrouw Dorothea Caspeele hem ging opdienen, en zeker niet op
de geleerdheid of de liefde, en daar loopt hij, op enkele stappen van de deur waarachter
de goede tomatensoep hem wachtte, bijna vlak tegen Mademoiselle Suzanne. Zij
keek hem met haar donkere oogen zoo scherp aan dat student Jan Driesche koud
werd tot in zijn ruggegraat, ze had een heimelijk glimlachje om den mond en ze
lispelde allervriendelijkst: ‘Bonjour!’
Student Jan Driesche stond vier minuten lang, als van de hand Gods geslagen,
Mademoiselle Suzanne's rug aan te gapen. Hij snoof den fijnen parfum in die haar
nazweefde, en hij was er als van be-
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dwelmd. Dat zoo'n schoon ding tegen hem, Jan Driesche, glimlachte en bonjour
zegde!... Wel verdekke nog toe! Met de linkerhand hield hij de deurklink vast en met
de rechterhand krabde hij in zijn haar. De geur van de goede tomatensoep was er
noodig om hem weer tot zijn evenwicht te brengen. Nog nooit had Jan Driesche zoo'n
tegenzin aan de geleerdheid gehad als dien dag.
Dat duurde zoo eenige dagen, met knikjes en glimlachjes, tot juffrouw Dorothea
Caspeele het ontdekte. En de vijandigheid, die altijd in zekere mate tusschen student
Jan Driesche en juffrouw Dorothea Caspeele geheerscht had, werd veel scherper.
Hij was nijdig, dat zij het gezien had, omdat zij hem nu de baas was met de bedreiging
leeraars en ouders te zullen waarschuwen. Andere redenen van die nijdigheid
bestonden er niet, want Jan Driesche 's gezond boerenhart was gaaf en geheel
gebleven, hij was er heel gerust in.
Gebroken hart?... Geen kwestie van.
Daar hij nu echter wist, dat de vrome juffrouw Dorothea Caspeele alle woorden,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stonden met vrijen en liefde, beschouwde
als zijnde des duivels, wreekte hij zich over het moreele overwicht dat zij behaald
had, met eene onmatige belangstelling aan den dag te leggen voor alles wat op deze
verfoeilijke gevoelens betrekking had. Met een onschuldig gezicht vroeg student Jan
Driesche aan juffrouw Dorothea Caspeele eenige verklaring over een nieuwsje in de
zondagskrant, waarin sprake was van een jongen en een meisje. Trouwde er iemand
in de buurt, dan moest Jan Driesche weten, hoe het aangekomen was, of ze mekander
geerne zagen, en 's avonds als juffrouw Dorothea Caspeele meende dat hij verdiept
zat in zijn boek, zegde hij ineens dat ‘trouwen hem een zeer kurieus ding leek en
waarom sommige menschen wel trouwden en andere niet.’
En daardoor was er voortdurend heftig gekibbel tusschen student Jan Driesche en
juffrouw Dorothea Caspeele.
- ‘Denkt ge dat Madame Govert van hiernaast nog zal hertrouwen, juffrouw?
“vraagt Jan Driesche,” ik heb zoo iets gehoord... en 't is toch goed mogelijk...’
- ‘Bah!... Waarom zou zoo'n mensch nog hertrouwen!’
- ‘Wel... het is toch nog een frisch madammeke... Ze ziet er veel jonger uit dan
sommige vrouwen die niet getrouwd zijn... en altijd zoo schoon gekleed... Dat moet
gij toch al gezien hebben, juffrouw?’
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- ‘Waarom zou ik dat moeten gezien hebben!...’ Juffrouw Dorothea Caspeele neemt
een zenuwachtig snuifje.
- ‘Het is toch uw naaste gebuur... en gij weet gewoonlijk alles van de geburen.’
Het spitse neusje van juffrouw Dorothea Caspeele wordt rood. Zij neemt een
tweede snuifje, kort na het eerste, wat alleen gebeurt in oogenblikken van heftige
opgewondenheid.
- ‘Ik spreek met die floddermadame van hiernaast nooit... Ik hààt dat mensch!’
Student Jan Driesche doet of hij zeer verrast is door deze verklaring.
- ‘Ge moogt niet haten, juffrouw... Dat is een doodzonde, zoo staat er in den
Catechismus... Wat zal mijnheer de Deken daar wel van zeggen in den biechtstoel?’
Nu plaatst juffrouw Dorothea Caspeele hare vijf vingers op hare borst en verklaart
plechtig:
- ‘Ik ben een fatsoenlijk mensch... en mijn haat is een heilige haat.’
Student Jan Driesche weet van verbazing vooreerst geen woord daartegen in te
brengen. Hij trekt twee keeren aan zijn pijp, nijpt zijn oogen toe en zegt nijdig:
- ‘En als ik nu eens een meiske moest geerne zien en ik zegde: juffrouw, mijn
liefde is een heilige liefde, dan zoudt ge antwoorden: Jan Driesche, ge zijt stapelzot
aan 't worden, en ge zoudt misschien gelijk hebben... en dat is 't verschil van de
differentie.’
Op een middag komt student Jan Driesche binnen en vertelt:
- ‘Ik ben Wieske van Grete Ben tegengekomen met Door van den brugdraaier...
en zoo vriendelijk dat die tegen mekander deden!... Zou dat nu vrijen geweest zijn,
juffrouw?’
- ‘Jongen toch, een missionaris moet aan zulke dingen niet denken.’
- ‘Ik denk daar niet aan... ik heb het maar gezien. En vrijen is toch alleen zonde
als ge student zijt.’
- ‘Iemand die nog niet droog is achter zijn ooren en die missionaris wil worden,
zou dat woord niet eens mogen uitspreken.’
- ‘Watte! Niet droog achter mijn ooren!... Dat zegt ge zeker omdat gij nooit een
vrijer hebt kunnen krijgen!’
Student Jan Driesche verwachtte eene heftige terechtwijzing. Maar neen, juffrouw
Dorothea Caspeele keek opeens verschrikt over
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de tafel, met een langen, langen blik, die wel op Jan Driesche stond gericht, maar
die veel verder, veel dieper in 't verleden reikte dan al wat daar was... En dan zat ze
peinzend voor zich te kijken, verdiept in eigen gedachten, opeens veel ouder
geworden. Toen liepen er twee tranen over hare wangen......
Nooit in zijn leven is de goedhartige, losbollige student Jan Driesche zoo verbaasd
geweest! Hij keek met stomme blikken naar den muur, hij keek in 't absolute. Jammer
maar dat hij nu niet vechten kon tegen Jakke Verkenspens...
En drie dagen later, toen student Jan Driesche van juffrouw Dorothea Caspeele
twee koekjes gekregen had, omdat hij zoo goed had geholpen bij het versjouwen van
kisten, slenterde hij met de koekjes in de hand den tuin in. Achter de haag, die den
tuin van Madame Govert afscheidde, zag hij opeens Mademoiselle Suzanne te midden
van de groentenperkjes staan, dicht bij de haag. En waarachtig, daar knikt ze weer...
En student Jan Driesche pakt al zijn moed in zijn twee handen, stapt tot vlak bij
de haag en zegt kordaat:
- ‘Mammezelleke...... als ge nu nog éénen keer op mij durft knikken of lachen,
dan geloof ik dat ik... dat ik... èh... dat ik u een oorveegske zal geven... Want ik kan
daar absoluut niet tegen... En hier zie... hier is een koekske voor u... en... en blijf gij
daar maar liever in die roo-koolen staan want ik word toch missionaris...’
En moedig als een leeuw stapt student Jan Driesche met groote boerenschreden
terug over het tuinpad, recht naar de missielanden van Congo.......
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5.
Ja, daar is iets... Daar is bepaald iets aan de hand met Sep. Moeder Fiele heeft deze
laatste dagen reeds herhaaldelijk de handen in den schoot gelegd, en haar grooten
zoon moeten aankijken, het hoofd schudden, zuchten, en zich afvragen wat het zijn
mag.
Zie hem daar nu staan voor dien spiegel. Sep is een halve kop grooter dan Sander,
zijn vader, en Fiele kan onder zijn arm doorwandelen. De spiegel hangt dan ook veel
te laag tegen den muur en Sep moet hem van den nagel afhaken en op de schapraai
tegen de koperen koffiekan rechtzetten, wil hij zijn gezicht zien.
Ja, zie hem daar nu staan. Het is nog geen twee uur, het middageten is pas voorbij,
en op de andere zondagen, als 't weer goed is, gaat Sep gewoonlijk wat slapen in den
boomgaard, of op het hooi, en steekt hij zich slechts tegen vier uur in zijn zondagsch
best om eens naar 't dorp te gaan. En verleden zondag, en vandaag weer... neen, daar
is zeker iets niet in orde met Sep. Fiele schudt het hoofd.
Sep trekt met den kam een lijn door zijn natte haren. Hij houdt het hoofd een beetje
voorovergebogen en kijkt met inspanning op zijn eigen kop in den spiegel. Hij moet
vijf keer opnieuw beginnen, den eenen keer is de lijn wat te veel naar rechts en is er
een weerspannig groepje haren dat dadelijk onder den kam uit omhoog kruipt, daar
het blijkbaar bij de partij haar aan den anderen kant van de lijn wil behooren. Ietwat
meer naar links, en nu zijn er aan de overzijde een dozijn haarspieren die protesteerend
omhoog rijzen. Dan is de lijn weer scheef. Dan moet hij weer eens nat maken, tot
eindelijk het stukje zeep van moeder alle bandelooze haren definitief neerlegt.
Nu boven het linkeroor. Sep houdt zijn kop wat scheef. Boven het rechteroor...
En meteen ziet Sep dat peter Lauwerijns daar buiten voor het raam staat te grinniken.
Hij keert zich even om, en Lauwerijns nijpt een oog dicht, beziet Sep scherp met het
andere en fluit eens. Daarop wordt Sep rood. Met zorg wordt nu nog de snor in orde
gebracht, door middel van het stukje zeep. Sep past zijn zondag-
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sche pet een beetje schuins op die fijngestreken haren, borstelt nog eens over zijn
jas, kijkt eens naar zijn schoenen, en zegt:
- ‘Dag moeder, ik zal bijtijds thuiskomen, wees maar gerust.’
- ‘Goed, Sep.’
Over dat thuis komen is Fiele niet bekommerd. Sep is immers nog nooit over zijn
uur geweest.
Maar als ze Sep zoo haastig ziet weggaan zucht ze weer even, zoo voor haar eigen,
zonder eigenlijk te weten waarom. Daar is iets met onze Sep, zegt ze. Hij is altijd
zoo tevreden en opgeruimd geweest, en nu staat hij daar van eene pas ergens te
dubben en naar de lucht te kijken. Zou er iets geweest zijn met den boer?... Of met
iemand anders van 't hoevevolk?
Lauwerijns komt in de deur staan. Lauwerijns heeft voor de schuurpoort Sep langs
zich voorbij laten gaan, en dan achter zijn rug geroepen:
- ‘Hé Sep...’
- ‘Wel, peteroome?’
- ‘Ge zijt zoo haastig... ge gaat zeker naar 't Lof?’
- ‘Maar neen, jong, ik ga zoo maar eens wandelen...’
- ‘Ha-ha... Maar zeg es rechtuit, Sep, is 't een zwarte of een rosse?’
Sep wordt rood, voor zoover zijn gebruind vel dit toelaat, en kijkt met half verlegen,
half glimlachende blikken in de spottende oogen van Lauwerijns.
- ‘Ik ben immers oud genoeg, peteroome?’
- ‘Zeker Sep, zeker... ge hadt er al wel tien moeten hebben... en hier is een dobbele
frank en pak ze voor mijn paart maar eens goed vast... Enne... zeg Sep, ziet ge ze
geerne?’
Sep ziet er gelukkig uit, en stapt haastig weg.
Dan komt Lauwerijns in de deur staan en kijkt naar Fiele.
- ‘Lauwerijns, wat zou er met onzen Sep toch aan de hand zijn?... Hij is zoo
heelemaal veranderd in den laatsten tijd.’
Lauwerijns trekt opeens een tragisch gezicht. Hij haalt zijn toebaksblaas uit zijn
zak, windt heel langzaam het roode lintje los, stopt dan zijn pijp, op een manier of
hij daarna iets verschrikkelijks zal gaan zeggen. Maar hij zegt niets, hij plaatst zijn
voeten op de onderste sport van zijn stoel, en met zijn knieën zoo hoog opgetrokken
kijkt hij al smorend naar den muur. Die zonderlinge doenwijze en die zwijgzaamheid
doen moeder Fiele den schrik om het hart slaan.
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- ‘Lauwerijns, als ge iets weet van onzen Sep...’
- ‘Ja Fiele,’ zegt Lauwerijns nu met een zware akelige stem, terwijl hij langzaam
met het hoofd knikt, ‘ja Fiele, ik heb ik het ook al wel gezien...’
- ‘Maar wat kan het in Gods naam zijn?... Ge doet zoo raar, Lauwerijns!’
- ‘'k Weet het ook niet, Fiele, en 't is pertang mijn petekind, maar als ik hem zoo
bezig zie, dan vraag ik me af of hij 't misschien niet geweest is die bij Domien
Sweevele die duizend frank gestolen heeft...’
- ‘Zeg, zijt ge nu heelemaal zot!’
- ‘Of misschien ieverans een moord bedreven... of een huis in brand gestoken...’
Fiele ziet nu wel dat Lauwerijns weer gekheid aan 't verkoopen is.
- ‘Als ge soms van onzen Sep iets weet, zegt ze bijna dreigend, dan moet ge 't
maar zeggen!’
Maar Lauwerijns kijkt haar nu ook aan met één oog toe, en met zoo 'n grappige
uitdrukking op zijn gezicht, dat Fiele hem kwaad toesnauwt:
- ‘Gij moogt honderd jaar worden, dan zult ge nog niet serieus zijn!’
Lauwerijns gaat weer buiten, en daar antwoordt hij op de vraag van Fiele, stil voor
zich zelf: ‘Sep...? wel monkefrooien.’ Dat is een woord, dat Lauwerijns zelf gemaakt
heeft. Als hij een jongen en een meisje op een zekere manier ziet staan praten, en
‘hij’ op een zekere manier zijn oogen verdraait, en ‘zij’ op een zekere manier naar
den grond kijkt en aan haar voorschoot trekt, dan noemt Lauwerijns dat
‘monkefrooien’, en in zijn geest geeft het heel juist weer wat ze dan aan 't doen zijn.
En als hij in de laatste weken Sep ergens op het hof zag staan dubben met een gezicht
of hij vizioenen had, mompelde Lauwerijns: ‘Sep is ieverans aan 't monkefrooien...’
En hij voegde er een oogenblik later nog bij: ‘Eindelijk!’
Over het hof ligt de slapige stilte van den zondagnamiddag. 't Is begin September.
In den morgen heeft het geregend. Nu schijnt er een helder zomerzonnetje. De rijpe
appelen blinken op de boomen. Over de Hillebeemden komt een lichte damp, de
lucht heeft een blauw gezicht.
Sander komt thuis uit het Lof. Hij wordt stilaan oud, zijn schouders zijn wat dieper
naar voren gebogen, alsof hij veel tegen wind in
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heeft moeten gaan, De zwarte waakhond van de hoeve komt achter hem aan
gedribbeld.
- ‘Is Sep al weg?’ vraagt Sander, terwijl hij zich aan de tafel tegenover Fiele zet.
- ‘Och ja,’ zegt Fiele met een vreemde stem. Maar Sander merkt dit niet eens, hij
bijt doodgewoon in zijn boterham, en Fiele is daarover zeer verwonderd. Een vader
ziet de dingen toch niet zooals een moeder. In haar hart...
- ‘Me dunkt, Sander... dat onze Sep...’
- ‘Wat is 't mee onze Sep?’ vraagt Sander nu op een toon of 't hem niet zoo
bijzonder schelen kan als er met Sep wat zijn zou.
- ‘Hebt ge dan in den laatsten tijd niets aan hem gezien?’
- ‘Nee... de jongen werkt voor drie, is altijd goed gezind, en daar moet niemand
achter hem komen zien.’
- ‘Ja maar, waarom is hij de laatste dagen zoo stil?... En 't is al twee zondagen dat
hij een half uur lang voor den spiegel aan zijn haar staat te kammen... dat deed hij
toch vroeger allemaal niet!’
- ‘Wel, antwoordt Sander, hij zal ieverans een lief gevonden hebben.’
En dat zegt hij daar op zoo'n doodgewonen toon!... Fiele verschiet er zoodanig
van dat zij hare tas koffie terug op tafel zet en met groote oogen haar man aankijkt.
Ja, ja, wat is Sander al grijs aan 't worden langs zijn slapen. En nu staart hij daar zoo
door het raam net alsof het geval Sep voor hem niet meer bestaat...... Zij kijkt naar
haar boterham op de tafel, en dan naar haar hand. Ja, ze is er ook niet jonger op
geworden... En hoe oud is Sep nu al!... Een lief! Seezes marante, wat ze allemaal
hooren moet!...
- ‘Maar... hij is nog zoo jong om te trouwen, dunkt me.’
- ‘Wie, spreekt er nu al van trouwen!... Hij vrijt nog maar... Wij waren juist vier
en twintig toen we trouwden.’
- ‘Dat was een groot verschil. In onzen tijd waren de menschen veel serieuzer.’
Fiele is overtuigd, dat, toen zij vier en twintig waren, ze toch veel ouder leken dan
vier en twintig, zoo bijna als nu. Ja, Sander is wel erg grijs aan 't worden, maar 't is
toch nog altijd hetzelfde gezicht, meent ze.
- ‘Enne... met wie zou 't zijn?’
- ‘Ja, dat moet ge aan Sep zelf maar eens vragen,’ lacht Sander.
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‘Maar g e kunt gerust zijn, moeder, onze Sep weet wel wat hij doen moet.’
Sep stapt over den steenweg naar het dorp toe. Aan de brug van de Hillebeek slaat
hij links het voetpad in dat door de weide loopt langs de beek. Op eendere afstanden
ligt de schaduw van de olmenkruinen op het water. Die groeien daar stevig en vast
op den beekrand. De snoek is al aan 't jagen. In het groene kroos langs de kanten ligt
hij op den loer, en schiet soms met veel gedruisch dwars door de beek. Het is een
warme dag. Hier ligt het nagras in heukels. Nog zoo'n dag dan is het droog.
Overmorgen kan Sen het binnenhalen. Het gaat wel in twee karren, met Fons van
den boer en Dina, en met de bruine merrie... Die Fons kan werken, ja... En Dina heeft
ook een vrijer. Die komt elken zondagnamiddag op het hof zitten praten met haar,
en dan heeft hij een pijltje gras in den mond. 't Is een jongen uit het dorp met hooge
schouders en een zwarte snor. En dan loopt Dina daar rond precies of ze vol mieren
zit...
Sep hoort in de verte het geluid van een kermisorgel, en het dunkt hem dat hij het
nog nooit zoo schoon gehoord heeft. Hij kijkt over de beemden langs de Hillebeek.
Ja, de boomen hooren het ook wel, ze zien er zoo zondags blij uit, met die klare gele
tint in hun kruinen. De zon lacht over de beemden. Ginder staan de koeien van boer
Paanders rustig te grazen in de vetweiden. Daar rijdt een trein dwars door de streek,
met een witte rookmaan over de wagens.
Sep peinst. De zon is ook binnen in hem, Zijn oogen glanzen.
- ‘Marieke,’ zegt hij hardop, en zijn hart wordt er warm van. Hij zou nu iets willen
vastgrijpen, geweldig willen doen. Met dat kermismuziek en dien schoonen zondag
is het Sep precies of hij iets bedwelmends gedronken heeft.
......Ze heet Marieke Vonke, en Sep vond dat een schoonen naam. Juist de naam,
die bij haar gezichtje past, had Sep gedacht. Niemand anders zou zoo kunnen heeten
of zoo'n gezichtje hebben, zoo'n oogen... Marieke, - dat waren hare oogen en haar
mond, Vonke, - dat was de klank van haar stem, haar bruin haar, heel de rest van
haar persoon. Sep kende haar al lang, maar hij had nooit gelegenheid gezocht er mee
te spreken. Dat was zoo nooit in hem opgekomen. Hij was zoo verlegen met meisjes
en zij was zoo'n lachebek. Haar vader had een kleine boerderij... Verleden zondag
nu zag hij ze in de danstent van Dries Jasse bij eenige andere meisjes staan. De
jongens kwamen haar voortdurend vragen om te dansen...
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En ja, hoe dat nu zoo ineens kwam... Terwijl Marieke in de ronde langs hem
voorbijdanste, met Stien Hoekes, had Sep haar ineens in de oogen gekeken, en
Marieke had Sep in de oogen gekeken, met zoo iets ze wisten niet wat, niets in zijn
eigen, en toch... En toen ze weer voorbijdanste bezagen ze elkander weer, en nu
knikte Sep eens, door niemand gemerkt, en Marieke zei goeien dag met haar oogen.
Toen de dans gedaan was ging ze terug aan den anderen kant van de danstent staan,
bij eenige meisjes van 't dorp, en Sep zag met voldoening dat ze niet bij een jongen
was en dat ze verstolen nu en dan naar hem loerde.
Sep had nooit veel om 't dansen gegeven, maar nu had hij er opeens geweldig zin
in. Hij kende echter alleen polka, en dan nog maar zoo en zoo, en hij had eigenlijk
nooit anders dan met jongens gedanst. Frans van 't Pannenhuis stond juist naast hem.
En toen 't weer polka was vroeg Sep:
- ‘Dat is toch een polka, hé Frans?’
- ‘Ja zeker, Sep.’
- ‘Wille wij er met ons getwee den dien eens doortrekken?’
- ‘Lijk als ge wilt,’ zei Frans.
En ze dansten met hun twee, de handen open op mekaars schouders, twee felle
bonken van jongens waar alle meisjes met verlangen naar keken. Onder 't dansen
vroeg Frans aan Sep:
- ‘Wie is uw lief tegenwoordig, Sep?’
- ‘Zwijg, zei Sep, als ik moet klappen geraak ik uit de maat.’
En toen de dans gedaan was vroeg Sep:
- ‘Eigenlijk ken ik er nog niet veel van, hé Frans?’
- ‘Och, antwoordde Frans die zijn eigen vraag al vergeten had, ge danst gij niet
slechter dan 'n andere, jong.’
- ‘Peist ge dat ik ook al met een meiske zou kunnen polka dansen, Frans?’
- ‘En waarom niet?... Dat gaat nog veel gemakkelijker dan met een jongen, en als
ze niet goed mee wil dan heft ge ze maar op en draait ze rond.’
Nu lachten ze beiden dat het door de tent klonk, en deden er nog wat bij om de
aandacht op zich te trekken, en de meisjes vermoedden dat die twee schrikkelijke
dingen over haar vertelden.
Dan gingen ze aan de toogbank een pint drinken, en toen 't daarna weer polka was,
schoot Sep recht naar Marieke Vonke.
- ‘Marieke, willen wij d'r ook es eene probeeren?’
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Een beetje rood kwam Marieke in Seps' armen. Ze kwam met haar kop juist tot aan
Sep zijn schouders. Met de linkerhand hield hij haar rechterhand in de hoogte, zoo
had hij ze ook zien dansen met Stien Hoekes, en zijn rechterarm lag om haar
schouders. Onder zijn open hand voelde hij Marieke's warmen rug. Sep zijn hart
klopte tegen het witte bloesje. En Marieke had zich zeker met heel fijn zeep
gewasschen, want ze geurde gelijk een blom, docht Sep.
- ‘Marieke, wat riekte gij toch goed... ge zijt juist een suzemien.’
Marieke hief haar blozend rond gezichtje even naar hem op en lachte met blinkende
oogen... Ai!... Sep moest er van slikken en was uit den pas. Zij bracht hem er zelf
weer in.
- ‘Ik ben blij dat ik eens met u kan dansen, Marieke,’ zegt Sep.
- ‘Waarom dat, Sep?’
- ‘Wel... zoo maar,’ polka-de Sep dapper door. Hij kon alleen in de maat blijven
als hij aldoor aan zijn voeten dacht. En met dat Marieke in zijn armen was het absoluut
onmogelijk aan zijn voeten te denken... ‘Zoo maar... ik had al lang eens geerne met
u geklapt, Marieke.’
Ze keerde nu haar gezichtje, een heel ernstig gezichtje, omhoog naar Sep, en keek
hem in de oogen, zoo vlak bij. En nu was Sep heelemaal uit de dansmaat. Zijn kop
draaide op zijn schouders een dollen wals, en al de menschen, en de toogbank, en
het orgel, en de tent, het draaide allemaal als een zotgeworden wilde
paardekensmolen... met die oogen van Marieke. De orgel toeterde Sep dwars door
zijn hersens.
En iederen keer dat het polka was had hij met Marieke Vonke gedanst, en zijn
uiterste best gedaan om te gelijkertijd aan Marieke en aan zijn voeten te denken. En
ze was mee aan den toog een pint gaan drinken, en zij lonkte aldoor eens zijlings
naar Sep. Ze keken daarna weer allebei met dood-ernstige gezichten naar de dansers.
- ‘Komt ge zondag misschien nog naar de kermis?’ had Sep gevraagd bij zijn
laatste polka.
- ‘Ik denk wel van ja,’ had Marieke geantwoord.
- ‘Dan kom ik ook.’
Ze vroeg nu niet meer ‘Waarom?’
En in die week nu heeft Sep heel dikwijls naar de lucht staan kijken, met een
gezicht als een nieuwe frank, en ze moesten hem twee keer aanspreken eer hij
antwoord gaf, en geen enkelen keer heeft hij Dina geplaagd met haar langen vrijer,
en hij heeft in de schuur,
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als niemand hem zien kon, een paar keeren zijn armen omhooggehouden zooals toen
hij Marieke vasthield en een perfecte polka geprobeerd. En hij heeft de gansche week
iets geroken als ‘suzemiene-blommen’. Lauwerijns had het gezien, en had in zijn
eigen gemompeld: ‘Hij is ieverans aan 't monkefrooien.’
Nooit had bij Sep een week zoo lang geduurd.
Sep komt op de dorpsplaats, bezweet van 't vlugge loopen, en slentert dan langzaam
langs de vijf, zes kramen, net of er niets is dat haast heeft. Zijn blikken zoeken in
alle groepjes, en als hij Marieke Vonke voor een kraam ziet staan, heeft zij hem ook
juist gezien, en ze worden beiden een beetje rood. Marieke is met een vriendin van
verleden zondag, en deze hangt aan den arm van een jongen. Hij heeft een smal rood
gezicht en rookt een groote sigaar. Sep komt bij hen staan en hij koopt voor Marieke
een zakje kramellen. En Marieke doet of ze dat heel natuurlijk vindt.
En dien avond, onder zijn derde polka, zegt Sep:
- ‘Marieke, ik zie ik u geerne, weet ge dat wel!’ En hij drukt haar wat vaster tegen
zich. Marieke laat zich eerst drie keeren ronddraaien en antwoordt dan met een
gemaakten zucht:
- ‘Ja ja, de jongens kunnen de meiskens zoo nog al wat wijs maken.’
- ‘Ja maar, ik niet, zulle Marieke, ik niet...’
Het heftige protest van Sep viel Marieke als een honingbalsem over haar hart.
- ‘Als ik zeg dat ik u geerne zie, dan zie 'k u geerne,’ verzekerde Sep en hij trok
er zich nu niks van aan dat hij buiten de maat danste.
- ‘Meent ge 't serieus, Sep?... Want ik ben geen zot meiske, weet dat maar goed,
zulle jong.’
- ‘Zou 'k het niet meenen!... Maar dunkt u niet dat ze die polka dezen keer zoo rap
draaien, Marieke?’
- ‘'t Is geene polka, Sep, 't is een wals!’
- ‘Da's niks... en hebt ge van ze leven over mij een kontrare woord gehoord,
Marieke?’
- ‘Neen, Sep, dat niet... maar ge zult toch ook al wel veel lieven gehad hebben.’
- ‘Nog geen een!’
Het klonk uit Sep zijn mond als een eed, zoodat Marieke het wel gelooven moest.
Zij had ‘eigenlijk’ ook nog van niemand anders
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gehouden. Dat ‘eigenlijk’ doet Sep even zwijgen. Marieke voelt dat, onrustig, en dat
ze misschien iets te veel bekend heeft.
- ‘Waarom zwijgt ge nu zoo ineens, Sep?’
- ‘Voor niks, Marieke, voor niks... ik peis zoo maar wat in mijn eigen.’
Marieke zwijgt ook, kucht eens, en heel-heel moeilijk zegt ze dan:
- ‘Daar is daar juist Nol van Wanne Samelaere die achter me geloopen heeft...
maar ik kan hem nog niet zien, met zijn scheeven neus.’
Sep moet lachen met den scheeven neus, en daar valt een zware steen van zijn
hart: hij heeft Nol daar straks, en ook verleden zondag, met een ander meisje op gang
gezien.
- ‘Dat kan me allemaal niks schelen, Marieke, als ge mij voortaan maar alleen
geerne ziet.’
Ze wandelden in den donker door de dorpsstraat. De maan lachte over de huizen
en over de wereld, over het kermisdorp vol dansmuziek, over Nol van Wanne
Samelaere en over Sep en Marieke.
- ‘En 't is toch zeker voor altijd, hè Sep?... Om te trouwen later, en niet zoo maar
wat flodderderij.’
- ‘Voor altijd, en als ik met u niet trouw dan trouw ik van ze leven niet, Marieke.’
En nu pakt Sep - daar was geen mensch in de donkere straat - zijn Marieke in zijn
twee armen, en geeft haar wel tien dikke kussen, op haar wangen, op haar kin, op
haar oogen, op haar mond, dat het door de stilte klinkt. Marieke laat dat heel gewillig
doen. En als hij ze los laat zegt hij:
- ‘Zie, Marieke, dat heeft me nog eens deugd gedaan.’
- ‘Is 't waar Sep?... Doe het dan nog maar eens.’
- ‘En 't is natuurlijk voor altijd... Ik mag dood vallen als ik...’
- ‘Hola!... nijp ze niet dood!’ klinkt daar opeens een jongensstem uit het donker.
Ze schrikken geweldig. Ze hooren een gedempt giechelen van een meisje.
- ‘Ga gij uw eigen gang maar,’ zegt Sep boud en dreigend, en hij trekt Marieke
mee aan den arm.
......Als Sep alleen door de beemden langs de Hillebeek huiswaarts gaat, staat de
maan daar nog hooger te monkellachen. De nacht is warm. Sep fluit een liedje, en
zingt daarna een ander, en hij kijkt naar de maan en naar de sterren. Die pinken
daaronder ook in de
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Hillebeek. Daar zingt een schoone vogel in zijn hart. Zijn hoofd is warm en zijn voet
is zoo licht, dat hij nu wel zou kunnen gaan tot aan 't eind van de wereld. Geen bladje
roert aan de olmen langs de Hillebeek. Die staan nu stil, de eene achter den andere,
en luisteren naar den nacht en naar dat liedje van Sep. Hij zit van onder tot boven
vol geluk, hij zou d'r kunnen van uiteenspringen, hij is vol goedheid voor al de
menschen, het heele leven is op dit oogenblik een groot krentebrood, zijn vuisten
jeuken voor 't werk van morgen...
De herfstnevels hangen over de weiden. De maan staat in een geel rossen ring.
Daar piept ieverans een watervogel in de beemden.
De maan en de sterren, de beek en de boomen, de nevel en de weiden, het zingt
alles in zijn hart: ‘Marieke!’
Voor Sep is alles eenvoudig, zijn alle dingen zeker en klaar als het water, is er
niets ingewikkelds waarover te dubben of te peinzen valt. Zoo is voor hem het leven,
zoo is het werk dat hij elken dag blijmoedig aanvat, zoo is de weg die voor hem ligt,
zoo is ook in zijn hart zijn liefde voor Marieke Vonke.
('t Vervolgt).
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Lied van de Broederschap.
voor R.J. Sorge, gesneuveld 20 Juli 1916.(1)
Die Tage wachsen zu ihrer Fülle, bald bin ich aufgewacht bald springt die
Hülle.
R.J. Sorge.
Reinhard Johannes Sorge,
Dit was de dag en het eindelijk uur,
dat de Heer u riep uit den doem van het vuur.
Het hulsel sprong en uw hart lag open
en rood en uw dwalende handen dropen.
Gij laagt als een kruis achterover in 't veld,
maar uw sterke rust was niet ontsteld;
gij kloegt niet, vertrouwd, naar Gods welbehagen:
‘Wie zal dees boosdchap nu verder dragen?’
gij sloot uwe oogen in smartlijk geduld:
gij wist uw taak en uw tocht vervuld.
Reinhard Johannes Sorge,
Wij stonden beide' in de wereldbrand,
misschien vóór elkander in Niemandsland,
en speurden waar dreigend in grachten en holen
het menschenwild zich hield verscholen,
en lieten als jachtende honden in 't bosch
misschien op elkander de kogelen los.
Maar uw hart had geen haat of schuld verdorven:
gij hadt dees hooge vreugd verworven:
waar u 't dwingend en moordend bevel ook zond,
te zijn: Gods offer en zingende mond.

(1) In een volgend nummer zal aan dezen mystieken bekeerling en voorlooper van het
expressionisme een kronijk worden gewijd.
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Reinhard Johannes Sorge,
Wij hebben de dagen en de uren geteld,
en gestaard of de bode nog over het veld
niet aanrendde en geluisterd met hunkrende monden.
of de lucht niet door-ruischte de draadlooze konde:
het eindlijk signaal en het eindelijk woord;
de groote zoendag na den moord.
Ons hart heraemde toen de avond omhulde
de taak die de harde handen vervulden;
maar soms toen daarboven, van horizon
tot horizon de brand begon,
die den hemel doorschoot maar niet verschroeide,
toen was 't of ons hart naar de sterren groeide,
en wij boven een draaiende zuil van vuur,
in de tijdeloosheid van zijn godlijken duur,
van deze en de overzijde, zagen
den Vader die onze donkere dagen
in de dubbele schaal van zijn handen woog,
en Zijn hoofd naar onze armoede overboog
en breidde over beiden Zijn vaderlijke armen,
met dezelfde liefde en hetzelfde erbarmen.
Reinhard Johannes Sorge,
Daar breekt een weemoedig geluk door mijn nood,
want mijn handen hadden geen deel aan uw dood.
Zij lagen ter borst me als na 't orkanen,
gekruisd op een wrak, twee gespletene spanen,
toen de storm van het staal uzelf versloeg
en m'u stervend ter schouderen henendroeg,
en uw ziel, in plotsen jubel ontbonden,
losbrak door de paarse poort uwer wonden,
en schoot opeens als de scherpe spoel
die de wever slaat, in het daverend doel;
en trillend stond ge in Gods hart gedreven.
...Ik zou mijn dagen nog verder weven...

20 Juli.
Aug. Van Cauwelaert.
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De Liederen van Edouard Huberti.
De late erkenning van een miskende persoonlijkheid.
door Pol Douliez.
Men moet toegeven dat het lied niet mag bogen op de zuivere muzikaliteit van
instrumentale muziek. - Zoo vaak nochtans is op kunstgebied gebleken hoe weinig
verband er bestaat tusschen de vorm en de artistieke waarde van een werk. Hoe
onomstootbaar de superioriteit van iedere compositie op het lied ook moge blijken,
een enkele zinsnede uit de ‘Gezangen aan de verre Geliefde’ zou de meest overtuigden
aan het twijfelen brengen; het gaat hier zooals met die ongelukkige indeeling der
onderscheidene generaties van kunstenaars in scholen, richtingen, nationaliteiten:
als de regel een paar uitzonderingen heeft, zijn deze laatste van zulke verbijsterende
kracht dat de regel zelf erdoor aan het wankelen gaat.
Romain Rolland schept in al dat gepieker een klare toestand door te zeggen dat
genre en vorm om beurten goed of slecht zijn naar gelang de kerel-zelf die ze beoefent
- en dat mogen we gerust voor de eenvoudige waarheid houden. Men zou in de
instrumentale muziek kunnen wijzen op deze andere minderwaardige vormen: de
Balladen en Fantasiën, en toch zijn ze het hoofdbestanddeel van het
klavierrepertorium; daar hebben wij de ‘Ballade in G klein’ van Chopin: ‘een
monument van smartelijke passie’. De klavierwerken van Schumann zijn meest alle
vrije fantasiën.
Het is niet ten onpas dat ik hier van balladen en fantasiën gewaag: zij hebben met
het lied hun litterairen grondslag gemeen. Een ander element komt zich echter bij
deze bedenkingen van algemeenen aard voegen wanneer we meer in het bijzonder
Huberti als toondichter in overweging nemen. Bij hem is het geen redekundige keus
tusschen instrument of stem: hij was begaafd met een buitengewoon-rijke basstem
en dus heeft men zijn liederen van uit een anderen gezichtshoek te bezien: schepping
en vertolking vonden hun beeindiging in hemzelf; fataal moesten zijn muzikale ideeën
het lichte
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pak van het lied aantrekken want zijn grootste prikkel tot komponeeren moest zonder
twijfel zijn eigen stem zijn.
In al zijn werk speelt de klavier-begeleiding dan ook enkel de bescheiden rol van
Sonore achtergrond: zoo onzijdig mogelijk; soms ook wel illustreert die begeleiding
op uiterst naïeve wijze de melodie en dit volgens een conceptie van het klavier die
ik terug vind bij Moussorgsky, Albeniz, De Falla; kurieuse imitatie-geest, waarvan
de resultante staat tot het geïmiteerde, zooals een poppen-kast tot tooneel. Zijn
liederen: ‘Marietta’ op tekst van Zadig Carton en ‘Regrets’ (naar Goethe) zijn
treffende voorbeelden hiervan: in het eerste een obstinaat motiefje in den bas dat
veel heeft van een mandole; in het tweede een alleronhandigst mandolineeffekt op
de piano, dat in waarheid al de karakteristieken eener werkelijke mandoline-partij
voor het instrument-zelf bezit. Waar echter dergelijke particulariteiten voor den
luisteraar een merkwaardige faktor mogen schijnen ben ik van gevoelen dat ze bij
Huberti vrijwel onbewust en zuiver-intuïtief tot stand kwamen; globaal genomen is
de begeleiding zóó zeer van ondergeschikt belang dat de melodie en de melodie
alléén de kern, de essentie der liederen is. - Dit verklaart ons waarom de simpele
juweelen, die Huberti's toondichten zijn, zoo weinig tot het publiek vermochten door
te dringen, Men vergete niet dat hij als tijdgenooten Schumann, Chopin, Wagner,
Liszt, Brahms, Grieg en zoovele anderen had; de gansche romantiek stond in het
teeken der harmonische evolutie. Schumann, b.v. zegde vroegtijdig vaarwel aan den
onovertroffen melodischen en harmonischen eenvoud zijner jeugdwerken; men mag
dit ernstig betreuren. Schubert, de meest bewonderenswaardige melodist uit deze
periode slaat nog steeds nu een ietwat bleeker figuur tegenover het publiek, in de rij
zijner tijdgenooten-harmonisten. Een bericht in de dagbladen van over enkele dagen
was in dit opzicht kenschetsend: van hoogerhand zou er in Schubert's vaderland
tegenkanting bestaan betreffende het opzet van een Schubert-gedenkteeken van
eenige zijner vereerders; de reden heet: ‘dat hij niet beroemd genoeg is om een
standbeeld waardig te zijn.’
Als men nu bedenkt dat Schubert, alhoewel ten achter staande bij zijn tijdgenooten
juist om zijn melodische en niet harmonisch evolueeren toch nog veel, veel meer
wou te vertellen hebben dan Huberti als harmonist, zij de melodist dan ook
predomineerend, dan vraagt men zich terecht af: ‘Arme, schuchtere liedekens van
Huberti,
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wat moest er van U geworden in zulke periode, in het triomf-tijdperk der passionneele
harmonie? - Zeker, zeker, ik hoor uw objectie, lieve kameraad: de melodieën van
Chopin, Grieg? - Elie Poirée zegt in zijn biographie van Chopin(1): ‘Nous pouvons
nous demander si l'impression que nous produit la musique de Chopin n'est pas due
plus à ce milieu harmonique qu'à la mélodie elle-même.’ En zit de essentie van Grieg
niet hoofdzakelijk in zijn persoonlijk harmonisch Chromatisme? Er is een
merkwaardig verschil tusschen wat we gewoon zijn te noemen een melodie van
Chopin, Grieg, zelfs Schubert, maar zeker Schumann en een melodie van Huberti.
Ik aarzel niet te bevestigen dat, van al deze illustere tijdgenooten, geen enkele de
melodische zuiverheid van Huberti kan worden toegekend, om de eenvoudige reden
dat de pure melodiek niet hunne bedoeling was zooals ze dat wél was voor Huberti.
Bij Chopin en Grieg zijn de melodieën onafscheidbaar van harmonie en rythmus;
Schumann (behalve in zijn jeugdwerk) beoogt een onafscheidbare éénheid in wezen
tusschen melodie en harmonie wat nog iets anders is dan de harmonie van Chopin
of Grieg, de innige verbinding van melodie, rythme en harmonie bij hen heeft een
groote verscheidenheid voor gevolg; Schumann echter zoekt naar een volledige
eenheid in geest en uitdrukking tusschen al de elementen der compositie. Vandaar
het ongeëvenaard gebruik dat hij heeft weten te maken van het vredelievende, naar
volstrekte eenheid strevende element van het contrapunt: de imitatie. De
klavier-begeleiding bij Schubert's liederen is vooral littérair-kommenteerend. Van
al deze meesters heeft slechts Schubert, de meest bescheiden uit de rij, een verre
verwantschap met Huberti: beider melodieën zijn, in al hun naïeven eenvoud,
volledige manifestaties; alleen in het karakter der melodieën en vooral in de
harmonisatie ligt het verschil.
Men ziet het: de romantische periode, met haar harmonische ontwikkeling als
nieuw element, was niet van aard om de teere lijntjes van Huberti op het voorplan
te schuiven. - Maar wij, jonge kerels, voeren zooiets als een reactie tegen de emphase
waarin de harmonische evolutie dreigt te ontaarden: wij zijn op zoek naar den verloren
eenvoud. Onder onze jonge komponisten zijn er die monodién ‘trachten’ te schrijven,
God zij dank. Stravinsky lacht, in zijn Sonate voor klarinet o.a., al de savante
achterblijvers van het tooneel: De Falla doet - o, schande! - aan muzikale folklore
en Albeniz weet u meer te

(1) Les Musiciens Célèbres, Edition Laurens, Paris (9-78)
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vertellen met een procedeetje van onnoozele tertsenmuziek dan al de zwaarwichtige
traktaten van de gansche wereld te samen. Het is de bestemming van iedere markante
periode in de kunst: na hare meesters te hebben voortgebracht levert ze nog enkel
een verzameling acolieten af die in smakelooze overdrijving vervallen. Van daar dan
ook een reactie der jongeren die, met hun scherpe jonge kijkers de groteske
kronkelingen der laatste mohikanen opmerken en steeds wonderwel de remedie
vinden tegen mogelijke besmetting. In dien zin weze het me veroorloofd de
‘overdrijvers’ in de bewonderenswaardige romantiek stilzwijgend voorbij te gaan:
het zijn gruwelijke menschen, meneer, en het ergst is nog wel hun professoraal
voorkomen. Welke gemeenschap hebben ze nog met Beethoven, Schumann, Schubert,
Chopin, mijn geliefde meesters?
In zulke reactie-tijdperken ondergaat de overleden strekking een ongenadige, koele
herziening: het nageslacht oordeelt de vaderen; de hoofden zijn koel geworden en
de kijk is objectief; en ach! zoo vaak zijn dan de nederigen van gisteren de koningen
van morgen! Hoe frekwent is niet, in zulke momenten, de proclamatie van een
miskenden voorganger tot pionier der nieuwe gedachte?
Huberti wordt door onze jongeren ontdekt! Hij was een bescheiden voorlooper
van Moussorgsky, Albeniz, De Falla - en een onbewuste voorlooper: lieve Hemel,
de fijne Huberti heeft zeker nooit den diepzinnigen indruk van een profeet gemaakt
op zijn omgeving! Er is nog méér:
Huberti is geen geïsoleerd geval in de muzikale manifestaties van zijn tijd; evenals
hij waren er anderen die de passionneele harmonie voorbijliepen en zich aan de
zuivere melodie hielden als uitdrukkingsmiddel; doch deze gansche pleiade moest
uit den aard der zaak zelve op het achterplan blijven; - De meeste punten van
overeenkomst biedt ons Huberti's tijdgenoot Carl Löwe, wiens balladen: ‘Die Uhr’
en ‘Im Dorfe’ Schubert's beste werken evenaren, zelfs overtreffen.
Stephen Heller (1813-1888) die uitsluitend voor piano schreef moet men ook een
geest-verwant van Huberti noemen evenals de Skandinaaf Halfdan Kjerulf
(1815-1868). Allen romantiekers, zooals men ziet, niet alleen door het tijdperk waarin
ze leefden maar door vooral hun werk waarin het lyrische element predomineert; er
is echter een schakeering tusschen deze groep en de eigenlijke vertegenwoordigers
der romantiek: verschil in de uitdrukkingsmiddelen;
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men zou ze kunnen noemen: ‘romantische melodisten’ ten overstaan der
‘harmonisten’, ware het niet dat een etiket plakken op de persoonlijkheid van een
kunstenaar een hatelijke daad is.
Na dus eenigszins te hebben aangetoond hoe het komt dat Huberti in zijn tijd zelf
niet vermocht erkend te worden, en nog lang daarna als een ‘amateur’ werd beschouwd
- na de overtuiging te hebben uitgesproken dat de jongeren onvermijdelijk, aan het
einde van den weg die ze zijn ingeslagen, tot de ontdekking van Huberti moeten
komen en tot het vaststellen zijner ware verdienste wil ik nog even blijven vertoeven
bij de karakteristieke trekken in zijn werk. - Niet zonder nochtans eerst er op te wijzen
dat het eenige verwijt door de jonge generatie tot de romantiek gestuurd op
harmonische bombast neerkomt en dus reeds zeker niet tegen deze speciale groep:
‘de melodisten’, kan geuit worden. - In Huberti's melodieën overheerscht de
melancholische trek; nooit krijgen ze, door eene schikking der toonafstanden b.v.
het karakter van plotselinge opwellingen, aangrijpende smartkreten of uitbundig
geschal; de dispositie der accenten, der inflexies is steeds in het bestek van kleine
afstanden opgelost; de zinnen beginnen nooit laag om hun beeindiging in de hoogte
te vinden, bijvoorbeeld, wat veelal uitbundige conclusies teweeg brengt; de aanhef
is veeleer in het medium om dan chromatisch te dalen naar het slot: het resultaat
geeft een indruk van grooten eenvoud, van stille melancholie, zonder uitbarstingen
maar daarom juist ook bijna zonder troost. De limpiditeit der simplistische
begeleiding, meestal in het medium van het klavier, geeft aan het geheel een laatsten
toets van agreste innigheid.
In deze subtiele verklankingen openbaart zich Huberti als een in-zich-zelf-gekeerde,
arm aan expansiviteit maar begenadigd met een ongemeen rijk zieleleven; veelvuldig
zijn ook de teere kleinigheden in den melodischen bouw die hem doen kennen als
een mensch met buitengewone sensibiliteit. Bij de compositie blijken de teksten
enkel als voorwendsel te hebben gediend: nergens ontdek ik pogingen om de
toonhoogten overeen te brengen met de natuurlijke stem-inflexies; de melodieën zijn
steeds zóó vrij, zóó spontaan en vooral zóó persoonlijk dat ook de tekst bijzaak wordt.
Niet dat er ooit sterke conflicten bestaan tusschen melodie en tekst, maar de
samengang tusschen beide is ook nooit gewild en vooral niet gedwongen.
De melodie alleen moeten we als een volledige manifestatie van
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zijn persoonlijkheid leeren genieten en dàn, dan moeten zijn liederen ons ontroeren
tot in de diepste vezels van ons gemoed.
Edouard Huberti schreef een groot aantal liederen waarvan enkele in druk
verschenen alhoewel weinig in den handel naar ik gis. De meeste echter bestaan nog
slechts in handschrift. Als er ooit één daad van piëteit op haar ure zal worden gesteld,
dan zal het wel de publicatie van die handschriften zijn. Veel te lang reeds hebben
we een onzer edelste kunstenaars miskend en deze gedachte is nog niets, vergeleken
bij die andere: dat het eenvoudig te loor gaan van deze rare handschriften een verlies
onherstelbaar van al die schoonheid beteekent: laat ons ingrijpen in God's naam!
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Wijsheid bij de Kabylen.
door Stijn Streuvels.
Feraon.
I.
De negers.
In dien tijd leefde een man met name Feraon. Feraon at een akufin met gerste en
kreeg zijn bekomste niet. Feraon at een akufin met tarwe en kreeg zijn bekomste
niet. Wanneer hij alles wat de menschen ooit gebruiken, gegeten had, was zijn
spijsdarm eindelijk gevuld, maar de spijs nog niet eens in zijne maag aangekomen.
Maar dan at Feraon boonen, zwarte boonen. De zwarte boonen smaakten Feraon.
Hij at gulzig en veel. Hij at zoo gulzig, dat hij de boonen zelfs niet eerst met de tanden
maalde, doch ze geheel inslikte. Hij verteerde de boonen. Toen hij afging, kwamen
de zwarte boonen onverteerd te voorschijn. De zwarte boonen werden op de aarde
tot negers. Alzoo kwamen uit Feraon de negers voort, en de negers eten nu nog altijd
niets liever dan boonen. Als ze boonen krijgen kunnen, laten de negers alle kuskus
en al het vleesch staan en verslinden de boonen.
Nadat Feraon zooveel gegeten had, kreeg hij dorst. Hij ging rond en keek uit naar
water. Hij kwam aan eene bron, boog zich neder en dronk. Nauwelijks echter had
hij een dronk gedaan, of de bron was opgedroogd, en Feraon had dorst gelijk te voren.
Hij ging naar eene tweede bron en boog zich neder om te drinken. Nauwelijks echter
had hij een slok gedronken, daar was de bron droog, en Feraon dorstig gelijk te voren.
Feraon ging met zijn grooten dorst verder en kwam eindelijk aan eenen grooten
stroom. Hij boog er zich over heen en dronk en dronk en dronk. Zoo gerocht Feraon
verzadigd. De rivier echter was nog niet verminderd, maar stroomde breed en diep
verder.
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Feraon werd toornig op de rivier, waarvan hij zooveel gedronken had en die toch
niet verminderde. Feraon riep uit:
- Is deze stroom misschien sterker dan ik?
Feraon greep groote klompen eerde en wierp ze in den vloed om hem te stremmen.
De vloed loste echter de eerde op en stroomde de leem verder. De aarde spoelde weg.
Het water van den vloed werd echter bruin. Daar schreeuwden de menschen die aan
den oever van den stroom woonden:
- Deze Feraon bederft ons water. Feraon heeft eerst uit den vloed gedronken, en
nu besmeurt hij hem.
Maar Feraon zegde:
- Deze vloed wil sterker zijn dan ik. De eerde die ik er in werp, voert hij mede.
Nu zal ik hem uitbranden. Want Feraon is sterker dan de vloed.
Feraon miek een reusachtig vuur en sleepte bosschen vol boomen bij. Geen boom
in den omtrek bleef staan. Alle boomen werden door Feraon in 't vuur geworpen.
Feraon wierp de brandende boomen in 't water, de brandende boomen wierp hij alle
in 't water, tot het heelegansch verdampte en er nog heel weinig water overbleef, dat
in de zon ook opdroogde. Feraon vernietigde aldus de bosschen en het struikgewas
en de stroomen, omdat hij niet wilde, dat de vloed sterker was dan hij zelf.
Daardoor leven de negers hedendaagsch in de woestijn, waar men dikwijls veertien
dagen gaan moet, om eene bron te vinden, en twee maanden om een dorp aan te
treffen. Daardoor wonen de negers zonder boschlommer in 't gloeiend zand, en de
zon hangt slechts eene el boven hun kop. Want de negers zijn toch afstammelingen
van Feraon.

2.
Athrajen.
Feraon werd grooter en sterker en beheerschte meer volk en land dan alle menschen
voor hem. Hij was zoo groot en sterk, dat hij niet op één kameel, maar op vier
kameelen reed. Als tooisel droeg hij op het hoofd een steenen handmolen. Om te
drinken placht hij zich op een berg neer te zetten en zijn baard beneden in den stroom
te laten hangen. De baard hing zoo laag dat hij den bodem van den
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vloed genaakte en het water opstiet en ten laatste den op den berg gezeten Feraon in
den mond vlood. Feraon is ook de eerste die zich een albus (kolfknots) miek. Feraons
albus was een boom, wiens stam hem als handvatsel diende, terwijl de kroon slechts
van de bladeren en de dunne takken ontdaan, de knots uitmiek.
Feraon verkreeg de grootste macht over de menschen. Nooit is iemand zoo machtig
geworden als Feraon. Zekeren dag echter ontmoette Feraon Athrajen. Athrajen was
een man gelijk alle andere. Hij kwam tot Feraon en sprak:
- Ik wil vriendschap met u aangaan, leer mij uwe sterkte en uwe macht.
Toentertijde kende nog niemand de sluwheid en 't kwaad inzicht. Niemand
mistrouwde een ander. Elk deelde met den ander. Feraon leerde Athrajen een deel
zijner kracht en sterkte. Athrajen vervaardigde zich een albus gelijk de albus van
Feraon en volgde hem op zijne wegen.
Wanneer Athrajen nu veel van de kracht en sterkte van Feraon geleerd had, vroeg
Athrajen zekeren dag aan Feraon:
- Kunt gij uwe groote kracht en sterkte verliezen?
Feraon zegde:
- Ja, ik kan al mijne kracht en sterkte verliezen, dat zal geschieden den dag waarop
ik een druppel bloed verlies.
Athrajen zegde:
- Moet het bloed zijn van zeker lichaamsdeel?
Feraon zegde:
- Het kan bloed zijn uit om 't even welk lichaamsdeel. Het is gansch gelijk.
Feraon en Athrajen leefden een tijd te zamen, en Athrajen leerde veel, doch niet
alles gelijk Feraon. Feraon verliet nu eens Athrajen en ging zijn eigen weg. Hij kwam
aan eene plaats. Hij zegde tot de lieden:
- Ik ben Feraon, geef mij te eten.
De lieden brachten hem iets. Feraon slokte het binnen en zegde:
- Dat was niets. Geef mij meer te eten. Ik ben Feraon; ik wil mijn volte krijgen.
De lieden brachten al het eten te zamen dat op de plaats te vinden was, en stelden
het voor Feraon. Feraon zegde:
- Ik ben niet verzadigd. Ik ben Feraon. Geef mij meer te eten.
De lieden zegden:
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- Wacht tot morgen. Heden hebben we niets meer. Wij zullen echter meel malen en
u veel eten bereiden.
Feraon zegde:
- Zoo, spoed u dan. Ik wil echter verder gaan en zal u medenemen; gij kunt gerust
eten bereiden.
Feraon stak de vlakke hand door den grond onder het dorp en hief het dorp in de
hoogte. Het dorp dragend op de vlakke hand, ging hij toen verder. Maar ter plaats
waar het dorp gestaan had, werd het een groot dal; dat liep vol water en werd het
eerste meer Thumgard (tusschen Bougie en de Djurdjura). Feraon trok met het dorp
op de vlakke hand verder. Hij ontmoette Athrajen. Athrajen zag het dorp op Feraons
vlakke hand en zegde tot Feraon:
- Gij doet kwaad.
Feraon zegde:
- Indien dit zoo slecht is, wil ik u, die u aanmatigt rechter te zijn, nog slechter
doen!
Athrajen zegde:
- Ja, gij bedrijft nu kwaad, en ik ben er niet tevreden mede.
Feraon werd toornig. Hij zette het dorp met zulk geweld op den grond, dat het de
zeven eerdschijven doorbrak. Maar Athrajen sloeg terzelfder tijde naar Feraon en
trof en kwetste Feraon aan den schenkel, zoodat er bloed uitstroomde. Feraon voelde
Athrajens slag en pakte Athrajen en spande de rest zijner kracht daartoe in om
Athrajen weg te slingeren. Feraon zegde:
- Gij sloegt mij. Gij wildet al mijne sterkte en kracht afleeren. Gij hebt mij nog in
lang niet bereikt. Nu zult gij niets meer van mij leeren. Ik heb u kracht gegeven, maar
mijne gansche kracht zult gij niet winnen. Daar gij nu rechten wilt, ga in een land
waar niemand u in het rechten stoort.
Athrajen vloog zeven jaren lang altijd verder en kwam aan onder de aarde.
Door den worp echter doorschudde Feraon het dorp en het omliggend land
zoodanig, dat de eerste aardbeving ontstond. Sedert dien is er in Kabylie elk jaar
eene aardbeving. Maar Feraon was gewond. Hij had zijn eersten bloeddruppel
verloren. Zijne kracht nam meer en meer af. Feraon was zeer zwak. Daar was eene
vrouw met name Thanthas. Thanthas verpleegde Feraon met alle zorg. Zij verpleegde
hem zeven jaren lang, maar Feraon werd niet gezond.
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doch altijd zwakker, altijd zwakker. Thanthas liep rond en zocht een heilmiddel voor
Feraon.
Zekeren dag zag Thanthas hoe eene mier rondliep en van de wortelen der quacke
verzamelde. Thanthas zag hoe de mier de wortelen brijzelde en naar eene andere
mier droeg die gekwetst was. Zij keerde eenige dagen later terug en zag dat de
gewonde mier weer gezond en genezen rondliep. Thanthas ondervroeg de mier
- Hoe hebt gij uwen broeder genezen?
De mier zegde:
- Waarom wilt gij het weten?
Thanthas zegde:
- Feraon is sedert zeven jaren gewond, zijne wonde wil trots al mijne zorg niet
genezen, en zijne krachten nemen meer en meer af.
De mier zegde:
- Zoek dan vele wortelen van quacken. Kook er de helft van en geef dezen drank
Feraon te drinken. De andere helft maal ze en leg de pap op Feraons wonde. Op die
manier zal Feraons wonde in eenige dagen genezen. Met dit middel kan men alle
wonden der menschen genezen. Of Feraons kracht en sterkte echter terugkeeren zal,
kan ik niet zeggen.
Thanthas liep rond en verzamelde de wortelen van veel quaken. De eene helft
kookte zij en gaf den drank Feraon te drinken. De andere helft stampte zij en legde
de zalf op Feraons wonde aan den schenkel. Na vier dagen was Feraons wonde
genezen. Na vijf dagen kon Feraon weer opstaan en wandelen. Feraon stond op en
ging.
Feraon meende dat zijne vroegere kracht en sterkte weergekeerd waren. Feraon
ging er van door om Athrajen op te zoeken. Feraon ging door het woud. De wilde
dieren die zich echter voor Feraon verstopt hadden, kwamen te voorschijn. Zij zagen
dat Feraon zijne oude sterkte en kracht niet weder bekomen had. Zij stieten Feraon
langs achter en in de zijde. Feraon viel langs hier en langs ginder. Feraon zag dat
zijne oude sterkte en kracht verloren waren en niet terugkeerden.
Feraon kwam aan het meer Thamgurth, dat ontstaan was, toen hij het dorp
opgeheven had. Feraon viel in het meer Thamgurth, 't welk naar hem Themtha-Feraon
genoemd werd en wiens water een uitstekend heilmiddel is voor kinderen, dewijl
Feraon daarin verdronk.
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Als Feraon nu stierf, ontstond de wereldzee, en dat ging zoo:
- Uit Feraons bloed ontstonden de zeven groote zeeën der wereld. Toen Athrajen
hem kwetste en zijne eerste bloeddruppels uit de wonde stroomden, vormden deze
de eerste roode zee. Als het bloed dan in de wonde stelpte, vloeide er een helder
water uit en vormde de witte zee. Als zijne wonde heel zwart werd, vloeide er bloed
uit en vormde de zwarte zee. En als zijne wonde dan genas, ontstond er eene
groenachtige vloeistof in, die stroomde ver weg en vormde de groene zee. (Hoe de
andere drie zeeën ontstaan zijn, weet niemand te zeggen.).
De zeven zeeën waren in den aanvang afzonderlijke meren, en elk van de andere
door landstroken gescheiden. Maar als Feraon nu in het meer Themgurth stortte, en
verdronk, welden uit zijn laatsten ademtocht blazen op, die werden de golven van
het meer, en de zee werd opgewoeld als door een sterken storm. Alzoo stroomde het
meer over de landstrook en breidde zijnen vloed en golven uit over de zeven zeeën,
en al de meren stegen machtig op en wierpen baren die al de tusschenliggende
landstroken overstroomden. En alzoo ontstond uit de zeven zeeën een enkele groote
zee. Alle kleuren der verschillende zeeën vloeiden in elkander over.
Athrajen was door den worp Feraons zeven jaren lang gevlogen. Hij vloog tot
onder de aarde en kwam aldus in het land der dooden en begravenen. Athrajen had
niet de gansche kracht en sterkte van Feraon, maar hij was toch sterker dan anderen,
en zooals Feraon over de wereld geheerscht had, zoo wierd Athrajen de heer over
de dooden en begravenen. Athrajen gaat sedert dien onder de aarde rond met zijn
albus. Hij is, naar Feraons woorden, de rechter der dooden geworden. Met zijn albus
treedt hij elken mensch te gemoet, zoo gauw hij onder de aarde gebracht wordt.
Wanneer een mensch gestorven en begraven is, treedt hem onder de aarde Athrajen
te gemoet, en Athrajen vraagt hem:
- Wat hebt gij boven op de aarde verricht?
Dan antwoorden de oogen:
- Ik heb over de aarde niets gezien.
Dan antwoordt de neus:
- Ik heb over de aarde niets geroken.
Dan antwoorden de ooren:
- Ik heb over de aarde niets gehoord.
Dan antwoordt de mond:
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- Ik heb over de aarde niets opgenomen.
Dan antwoordt het voorhoofd:
- Ik heb over de aarde niets waargenomen en niets gedacht.
Dan antwoorden de handen:
- Wij hebben over de aarde niets gevoeld.
Dan antwoordt de buik:
- Ik heb over de aarde niets in mij genomen.
Dan antwoorden de voeten:
- Wij hebben ons over de aarde niet bewogen.
Dan antwoordt het lichaam:
- Ik heb over de aarde niets gedragen.
Maar dan neemt Athrajen zijn albus en slaat den doode op den kop, zoodat de
haren te zamenknijpen. De haren schreien dan:
- Sla mij niet meer! Ik heb inderdaad alles gezien op de aarde en wil u alles zeggen!
Sla mij niet!
Athrajen zegt dan:
- Gij zijt het eenige aan 't lichaam, dat niets waarneemt, opneemt en afgeeft. Ik
zal u nog eens slaan, opdat gij antwoord geeft.
Dan echter spreekt haastig het voorhoofd en zegt alles wat het voor goed en kwaad
gezien, gedaan en ondervonden heeft. Want elke handeling en elke gedachte, elke
diefstal en elke goede daad staan op het voorhoofd afgeteekend. Er kan de menschen
niets gebeuren, wat niet in de rimpels van het voorhoofd afgeteekend staat. Dan
spreken de oogen, de ooren, de neus, de mond, de handen, de voeten, het lichaam en
zeggen alles wat zij beleefd en gedaan hebben. De buik alleen blijft er bij en zegt
immer:
- Ik heb niets opgenomen.
De buik beliegt dus Athrajen. Hij kan het dewijl hij alles weer van zich afwerpt
wat hij in zich opgenomen heeft.
Nadat de dooden gesproken hebben, worden zij van Athrajen geoordeeld. De
boozen komen in de handen van Thidjel (kleine duivels). Zij zijn zeer sluw en de
Kabylen zeggen van hen:
- Als de Thidjel eens op de wereld komen, zal de wereld vernietigd worden.
De Thidjel leven onder de aarde.
Wanneer het een mensch onder de aarde na zijne begrafenis bij de Thidjel slecht
gaan zal, kan men het zien. Dan vliegt een vlinder in eene kaars van de doodenkamer
en dooft ze uit. Dan weet men, dat
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Athrajen den doode met zijn albus geslagen heeft, nog eer hij begraven geworden
is.
Degenen echter die op de wereld goed deden, en voor den rechter Athrajen het er
goed afbrengen, dezen komen onder de leiding der T'horsin, dat zijn weldoende
wezens gelijk de Malaika der Araben.
Zij leven omhoog in het luchtruim boven de aarde. Wanneer een doode zeer goed
is geweest, en voor Athrajen met zuiver geweten verschijnen kan, dan komt er bij
zijnen dood wit schuim uit zijnen mond, dat wordt de spijs der T'horsin genoemd.
Maar ook kan men soms aan andere teekenen herkennen dat een doode het gerecht
van Athrajen handhaven kan. Wanneer b.v. de doode een zeer braaf mensch was,
dan ontsteken de lichten in 't sterfhuis van zelf en zonder tusschenkomst van
menschen.
Dat is 't geen er van Athrajens doodsoordeel te zeggen valt.
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Het Kruis tusschen Lotus en Vliegwiel.
aan J.H.P.J.
door F.A. Brunklaus.
‘Zouden wij een meester uit het Oosten noodig hebben, dan is er toch
maar één, die ons hart wezenlijk aanspreekt, wanneer Hij tranen stort
over de stad van onverzadigbare cultuur en daaraan zacht verwijt: ‘Mocht
gij vandaag erkennen wat u tot vrede dient!’ (Luc. 19:42).
Gerard Brom.
Met de stijgende belangstelling voor 't Oosten, als algemeene, het verschijnen van
een goede vertaling van Chesterton's ‘Vliegende Herberg*’, als naaste aanleiding,
meenen we de volgende notities als actueel te mogen rechtvaardigen.

I.
Nog vóór Oswald Spengler's twee-zware-deelen-dik ‘Untergangs’-werk, met zwaren
plof op zijn schrijftafel vallend, het toekomstgedroom van zoo menig optimistisch
geleerde had verstoord, was de man, die voor een deel der menschheid, voor
aller-zwaar-wichtigst, voor een ander deel, voor de meest clowneske aller clowns
geldt, bezig geweest aan de ‘Dies Iraë’-ronkende orgels der op komst zijnde
ondergangsprofeten de toegevoerde lucht te ontnemen.
Als het gevaarlijkst voor de zelfstandigheid der Westersche beschaving is steeds
beschouwd het moment, waarop deze ciultuur na haar dadendrang rust zal verlangen,
en deze zal willen zoeken bij het uit haar passiviteit ontwakend Oosten. Het was
reeds Benson, die ons de verschrikkelijke, als naar storm hijgende windstilte boven
een door Oosterschen ‘vrede’ bedwelmd Westen vertastbaarde in zijn ‘de God der
Wereld’.
Een andere Engelschman, de door ieder als een paradox vereerde,

*

Bij “Het Nederlandsch Boekhuis” ts Tilburg.
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of als een sophisme uitgejouwde, meest normaal denkende mensch in Engeland,
G.K. Chesterton, leverde een klemmend betoog, waarin hij het mogelijk verloop der
Oostersche penetratie tot aan haar uiterste consequenties beschreef; waarbij hij
schijnbaar den kronkelweg der fantasie, in feite een streng doorgevoerde dialectiek
volgde. En in 't zelfde werk, dat ‘the Flying Inn’ heet, teekende hij op gelijke wijs
de werking der eenig en eeuwig afdoende reactie op alles wat er voos is in Oost of
West: het Christendom.
Een door geen evolutie voorbereide samenstrooming van Oost en West zal dààrom
een catastrophe moeten heeten, omdat, wat het wezen van de ééne cultuur is, de
kwade verleiding voor de andere wezen zal. Streeft het Oosten naar de verwaaying,
het vervloeien in eindelooze ruimten van al het zijnde; het oplossen in het Nirwana
van al wat is; het Westen balt zijn krachten saam binnen de persoonlijke daad.
Er is slechts één synthese, waarin zich Oost en West gevaarloos kunnen verbinden:
het katholicisme, dat alle menschen met behoud van hun persoonlijkheid wil
samenbrengen binnen de Liefde-gemeenschap met een persoonlijken God.

2.
Na de slag van Poitiers in de Middeleeuwen; Weenen's ontzet in de Nieuwe
Geschiedenis; houdt het Europa van heden zich op een nieuwe penetratie-poging
van het Oosten bereid.
Aan Fransche en Germaansche zijde hebben die pogingen al plaats gehad, dank
zij Karel Martel en Johann Sobiesky, zonder resultaat. Is nu Engeland aan de beurt
om tegen haar poorten de slagen te ontvangen, die aan het Oosten den toegang tot
een nieuw expansie gebied, Europa, moeten banen?

3.
Chesterton dan, die, ondanks hij burger was van den meest ‘Conservatieven staat’
en aanhanger werd van den meest ‘conservatieve kerk’, - met welk adjectief zichzelf
ontwortelende radicalen, zoowel de katholieke Kerk, als het Britsche Rijk versieren;
- Chesterton heeft in 't begin dezer eeuw de mogelijkheid van een poging tot
Oostwaartsche zwenking van Engeland voor de scherpe lens van zijn geest gehaald.
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‘De Vliegende Herberg’, dat eer een tot overtuiging dwingend betoog is, verduidelijkt
door parabelen, in samenhang geschikt, dan een roman, behandelt dit probleem en
alles wat er ook maar eenigszins mee in verband staat of kan staan.
Na den Saraceen, die te Poitiers en Kara Mustafa, die te Weenen tot de Europeesche
schatkamers een ‘Sesam, open U!’ riepen, dat voor hen onverwachte echo's wekte;
- wil lord Ivywood, de hyper-aristocraat en hyper-mensch van G.K.'s vinding een
veroosterd Europa uitbroeden.
Ivywood heeft in volmaaktheid z'n geheele omgeving overstegen. Hij wil gebieden
betreden, die geen mensch, zelfs geen god ooit betraden. Zoo komt hij tot een trachten
zichzelf te overstijgen, de grenzen zijner eigen persoonlijkheid te overschrijden, en
zoekt daartoe een middel in 't Oosten met diens streven alles in het Al over te hevelen.
Om een geschikte sfeer te scheppen voor dit Oriëntaalsch experiment, om zijn
idees in een dusdanige omgeving te kunnen uitleven, poogt lord Ovywood Engeland
te brengen onder 't krom zwaard; over Engeland den nacht des ‘vredes’ te doen dalen,
door de ‘manesikkel verlicht met een glans, koel en wezenloos, als de geesteshouding,
waarvan zij het symbool is voor hen, die slechts in het Oosten 't passieve element
waardeeren kunnen.
Lord Ivywood is het uitgedoofde slot van een in materieele en intelectueele passies
zich opbrandend geslacht, dat op 't laatst nog teerde op een trots op wat de origineelen
der portretten uit de familie-galerij eens verrichtten.
Lord Ivywood is het type van dat soort Europeaan, die al de elementen van zijn
wezen zoo fijn ver-spitste, dat dit met anderen geen enkel gemeenschappelijk snijvlak
meer bezat. Hij is de hopeloos af- en uitgeleefde, die niets doet, dan wat hem nader
brengt tot het eenige, wat hij nog verlangen kan: een ‘vrede’, die eigenlijk de dood
is van gemoed en denken.
Hij is de gevaarlijke leemte, waardoor heen het Oosten, als overwinnende en
daarom gevaarlijke macht, het vermolmend Europa kan binnen- en dan ver-dringen.
Tegen het Oostersch gevaar in deze gedaante is er slechts een voldoend
afweermiddel in een navolgen van Christus' houding tegenover de Farizeeën, in een
deelnemen aan Diens zending, waarvan Hij sprak: ‘Ik ben niet den vrede komen
brengen, maar het zwaard!’
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Tegen den weeken, willoozen vrede, waarop het levens-lui Europa zich te strekken
wenscht, zonder te denken aan de steile daad, het als intuïtief ageeren, waartoe het
droomend Oosten in vele eeuwen eenige malen ontwaakte; is den katholiek een
wapen gegeven in 't zwaard van een daadwerkelijk geloof, in 't vuur eener
strijdvaardige liefde voor de aloude geestelijke schatten der Kerk.
't Is in den rechtschapen Ier, Captain Dalroy, dat Chesterton in z'n ‘Flying Inn’
het frissche, altijd actieve der strijdende kerk een levenden vorm gaf.
Zooals Captain Dalroy te velde trekt tegen het systeem van Ivywood, dat zich als
‘ivy’ (klimop) slingert rond 't ‘wood’ (hout) van den trotschen eik van Europa's
daadkracht en hem de levenssappen wegzuigt; - zoo zal eens, - neen, zoo moet nu
reeds, - de katholiek Europa beschermen voor de ontzenuwde
rust-vol-zinnen-bekoring, die het import-Oosten belooft.

4.
Waarschuwt Chesterton dus voor een toenadering van 't Oosten langs den verkeerden
kant; nl. doorheen de voosheid der lusteloozen, teerders op de ongerichte
energie-resten van een in ‘aristocratische’ eenzaamheid tot bijna waanzin
‘gesublimeerd’ geslacht; die van 't Oosten wat zoete harem-geneugten verwachten
vóór den alles-op-en verlossenden dood (?);
- 't is vooral Feber, die de groote eigenschappen van 't Oosten aan ons openbaarde
en waakte voor een verachting, van wat we zonder meer niet aanvaarden kunnen.
Want schreef niet Feber in één der tot den bundel ‘Opgaande Wegen’
saamgevoegde opstellen:
- ‘Het is een van de gevaarlijkste zelfbegoochelingen van het Westen, te wanen,
dat het zelf hevig actief zou leven en dat het Oosten slapen zou, misschien wel in
den slaap des doods. Het Oosten slaapt niet; het leeft en waakt in den schemer van
zijn onverwoest geloof, dat eenige groote, primaire waarheden inhoudt, zonder dat
het zich verheft tot het alomvattende, heldere begrip des levens. Het is 't ware geloof
niet, maar het is op zijn wijze een geloof, een kracht, waarin een mensch groot en
een volk machtig kan zijn.’
En daarom is het goed dat Oost en West, als vrienden, worden tesaam gebracht
binnen het Vaderhuis der Eéne Kerk. De diepe
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religiositeit van 't Oosten zal het in Godsdienst-zin-ver-flauwend Westen verwarmen;
de daadkracht van 't Westen, dat gedachten tot ijzeren daden smeedt, het Oosten
steunen, dat het niet in vergulde onbeduidendheid door te groote passiviteit vervalle.
Chesterton, de actieve zoon van 't conservatief Brittanje, en Feber, ingenieur,
priester in de tempel der techniek, en mijmerend bespiegelaar der Oostersche
geheimen tevens, bewaken de grenzen tusschen het gebied, waar Oost en West elkaar,
als vrienden, kunnen erkennen, en een de sfeer van blinde liefde voor den schijn van
't Oosten, als 't land der versluierde hartstochten; of een blinde haat voor 't Oosten,
als de bakermat der luiheid.
Maastricht, 13-2-1929.
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Gedichten van de Heilige Hildegardis.
(1098-1179),
in het Nederlandsch bewerkt door
Gery Helderenberg.
I.
O Kracht van Eeuwigheid
die alles hebt geordend in uw hart
alles werd geschapen door uw Woord
als gij het hebt gewild
en uw Woord zelf is vleesch geworden
op dees wijs
die ons van Adam overkwam
zoo bleef zijn aardsche kleed
van grootste smart gespaard
O! dan hoe groot van den Verlosser
is goedertierenheid
wanneer hij alles heeft bevrijd
is mensch geworden
en uit Gods adem voortgebracht
los van de boei der zonde
zoo bleef zijn aardsche kleed
van grootste smart gespaard

II.
O Herder van de zielen
en o eerste wekroep
waardoor we allen zijn geschapen
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vandaag
believe 't u ons vrij te maken
van ons ellenden
en ons treurigheden

III.
O! hoe wonderbaar
aan de ziel
is de aanwezigheid Gods
die alle schepsel
voorop heeft gekend
Toen God beschouwde
's menschen aanschijn
door hem gevormd
zag hij er ook
van zijn werk
de feillooze volkomenheid
in 't zelfde beeld
O! hoe wonderbaar
is de adem van God
die zoo den mensch
heeft verwekt

IV.
Als de ongelukkigen
van schaamte blozen:
hun kinderen
neerstuiken
op den pelgrimstocht
dan roept gij
met heldere stem:
't is de stem
die de menschen
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opricht
uit het verderf
van hun val.

V.
O eeuwige God
nu believe 't u
te branden voor ons
met die liefde
dat we mogen zijn
de ledematen
gevormd door u
met dezelfde liefde
waarmee ge hebt voortgebracht
uw Zoon
bij 't krieken van den Dag
vóór alle schepsel
Zie toe naar den nood
die neerploft
over ons
neem hem weg
van ons
om uws Zoons wil
en leid ons
naar de blijdschap
van uw heil...

VI.
Liefde
overstroomt alles
allermeest-uitmuntende
gave
boven de starren
allermeest-minnende:
ziet:
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den Hoogsten Koning
omhelst ze met
den kus van vrede

VII.
O stroomende vloed van bloed
bruisend in hooge hemelen
als de elementen alle waren
saam-gestrengeld
tot één jammer-klagende stem
die beefde
want het Bloed van haar Schepper
had ze beroerd:
zalf ons
voor onze smarten

VIII
O! steen schitterend bovenal
en sereen sieraad der zon
uit het hart van den Vader
als springende bron
uitgestroomd in u:
zijn Eenig Woord
waardoor hij schiep van de wereld
het eerste uitzicht
door Eva verstoord...
Voor u heeft de Vader
het Woord gevormd
tot een mensch
Hierom zijt gij
het heldoorlichtend wezen
en uit u heeft het Woord
zijn kracht uitgeademd:
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zoo deed hij eenmaal
toen hij, voor 't eerst
alle schepselen opriep

IX.
O boven alles stralende Moeder
van hemelsche artsenij
door uw heiligen Zoon
hebt ge balsem gegoten
in kreunende wonden
van dood:
torment der zielen
door Eva's schuld
Maar dood hebt ge vernietigd
toen ge leven bouwdet
bid voor ons bij uw Zoon
zee-ster
Maria
Levenwekkend instrument
en verblijend ornament
zoetheid aller lusten
zonder end
bid voor ons bij uw Zoon
zee-ster
Maria
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X.
O! twijg en diadeem
purper van 'n koning
in uw cel
als in een pantser...
Bloeiend is van u
'n ander bloem ontloken:
zoo was niet de bloem
die Adam schonk aan de menschen
Gegroet! gegroet!
uit uw schoot
wies
het nieuw leven:
Adam had er zijn zonen
van beroofd
O! bloem die niet ontsproot
aan dauw
noch druppelenden regen
noch zwevende lucht over u
de klaarheid van God
heeft u gewekt
aan de adellijkste twijg
O twijg
toen God u schiep de eerste dag
heeft hij uw bloesem voorzien:
met zijn Woord heeft hij u
lofwaardige Jonkvrouw
van goud uitgebeeld
Hoe groot bij den man
is de kracht aan de lenden
waar God de gestalte
der vrouw uit schiep:
spiegel van schoonheid
en de hééle schepping
in één zoen
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Daarom zingen de hemel-koren
en bewonderend ziet de heele wereld op
naar u
Maria
die moet geloofd worden
dat God u zóó liefhad
Maar ook
laten we jammeren en klagen
dat verdriet de vrouw overviel
om de misdaad
door den raad van de slang
Want zijzelf, de vrouw
moeder der menschen, door Gods wil
heeft haar schoot doorwond
met onwetendheid:
voor haar kinderen
heeft ze bereid
de volheid van smart
Maar, o dageraad
uit uw schoot is gerezen
de sereene zon
ze wischte den smaad
en grooter zegen viel
het menschdom ten deel
dan ooit door Eva
leed werd gedaan
Des, Redster
die weerstralen liet
over de wereld
het nieuw licht
vereen nu van uw Zoon
de ledematen
tot hemelsche harmonie......
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Architectuur der bezinning.
Het levenswerk van A.J. Kropholler.
door Herman de Man.
- Met vreugde zet ik mij neer, in het door den onvergetelijken J.A. Alberdingk Thijm
gestichte maandschrift ‘Dietsche Warande’, te schrijven over den Nederlandschen
kerkenbouwer A.J. Kropholler. En wel, omdat de wijze woorden indertijd door Thym
over architectuur neergeschreven, zoozeer bezielend zijn geworden voor de richting,
waarvan Kropholler thans de belangrijkste vertegenwoordiger is, te weten het
functionalisme.
- Het zou een overbodigheid zijn, in dit orgaan, de grondbeginselen van het
bouwkundig functionalisme, of de leer van het streng doelmatig bouwen, nogeens
uiteen te zetten, ware het niet, dat de eenzame stem van Thym al zoovele jaren
verklonken is, en helaas overstemd werd.
- Daartoe is het noodig, in gedachte terug te blikken naar den tijd, waarin Thym
zijn heldere betoogen over noodzaak van orde in de architectuur begon te schrijven.
Aan den toon dezer artikelen hooren we reeds dat hier een eenzaam man de bezinning
van zijn tijdgenooten afsmeekte. Inderdaad, Thym stond wèl alleen.
- Allerwege heerschte de meest bizarre stijlverwildering in de architectuur, al juist
als thans, zal menig ter zake kundige lezer verzuchten. Inderdaad. En het is wèl
droevig dit te moeten vaststellen, want het houdt de erkenning in, dat de roep om
orde van Thym, tot op heden nog geen algemeen gevolg heeft gevonden. Te meer is
dit jammer, omdat de conclusies van Thijm onafwendbaar voortkwamen uit zijn
levensovertuiging die totaal katholiek was. Het is dan ook niet vrijmoedig, het zal
in dit artikel worden aangetoond, dat de architectonische orde die Thijm zich
voorstelde, eisch is van katholieke levensbeschouwing.
Thijm's inzicht is al zeer klaar en eenvoudig, maar blijkbaar te eenvoudig voor
zijn (en onze) in verwarring verkeerende tijdgenooten.
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Hij zag dat de architectuur van zijn tijd traditiezin, waarheid en klare constructie
miste. Van de traditie in de bouwkunst wist hij, dat ze, buiten groei, bloei en
ondergang van de bouwstijlen om, een ononderbroken keten van vakmanschap
vertegenwoordigt, die als waardevolle erfenis door iederen architect moet aanvaard
worden. Doen de architecten van een zeker tijdvak dat niet, of niet volledig, dan
worden zij daardoor gedwongen een groot part van hun energie te verspillen aan
eigen probeersels. En nooit zal een mensch, zelfs het genie niet, op het stuk van
traditie in bouwtechniek (i.c. allerbeste constructies) zelf tal van nieuwigheden kunnen
bedenken, die voortreffelijker zijn, dan de constructies die door de eeuwen zijn
bekend geworden. Alhoewel nieuw-ontdekte materialen nieuwe constructies vergen,
volgen deze nieuwe constructies echter steeds een evolutiegang naar het perfecte
bouwen toe. Totale ommekeeren in de bouwkundige constructie kwamen nooit voor
en zullen nooit voorkomen. Deze constructie-traditie is dus een architectuur-credo
van de eerste orde en het verdriette Thijm diep, dat zijn tijdgenooten uit onbegrip,
onmacht en domheid maar doorgaans uit praalzucht, die erfenis zoo slecht
waardeerden. Met andere woorden: de overgeërfde constructies werden deels
weggestopt door schijnmaterialen te bezigen (gemarmerd hout, geschilderd gietijzer,
gepleisterd baksteen), deels genegeerd en ten slotte... expres oneenvoudig gemaakt.
Hij vond dit terecht zoo droevig, omdat de waarheid, die in de constructie-traditie
zoo heerlijk tot haar recht komt, hierdoor geweld werd aangedaan. En waarheid in
iedere uiting van den menschelijken geest, is christelijk gebod. De onware architectuur
achtte hij terecht een christen onwaardig en het deed hem diep leed, dat de
Godshuizen, die hij zag verrijzen, allen van onware, dus Christus onwaardige makelij
waren, en dat de materiaal-verloochening zelfs in den christelijken tempel-bouw was
ingeslopen. Vooral het bouwwerk, dat Gode ter eere werd opgetrokken, moest zoo
zuiver en smetteloos mogelijk zijn, overwoog Thijm. Arm mocht het zijn, bij gebrek
aan kapitaal, maar nimmer den schijn wekken van hoogeren welstand, dan die
werkelijk bestond. Daarom heeft Thijm, op weloverwogen wijze, den strijd
aangebonden tegen schijn-constructies en nagemaakte weelde-materialen aan
Godshuizen.
Hij begreep heel goed, gezien de architectuurwet, n.l. dat iedere bouwstijl altoos
oorsprong vindt in de kerkelijke bouwkunst, omgekeerd, de eigendommelijkheden
van de kerkelijke bouwkunst terug
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te vinden zijn in de burgerlijke. Aldus is te begrijpen, dat hij zijn strijd voor zuiveren
kerkenbouw, detaillistisch voortzette t.o.v. de burgerlijke architectuur. Zijn
vermaard-geworden artikel, Over de Kompozitie in de Bouwkunst, waarin hij o.a.
ook van leer trekt tegen het nationaal oneigendommelijke van de Fransche kroonlijst,
is dus te zien als een logische voortzetting van zijn streven naar zuiveren kerkenbouw.
Gaan wij nu de resultaten van Thijm's actie na. Onder de bezieling van Thijm's
goed gedocumenteerde artikelen, worstelde Doctor Cuypers naar een eigen puren
van de 19de eeuwsche bombast ontdanen stijl. En in die worsteling, dit eenzaam en
titanisch gevecht tegen de bouwkundige verwildering, kwam Cuypers tot deze, hem
als katholiek zoo verheugende slotsom: er is een tijdvak geweest, waarin de
architectuur naar vorm en wezen dienstbaar was aan de functie van het gebouw...
namelijk de Middeleeuwen. Die dienstbare architectuur was de Gothiek. Het was in
de dagen van de romantische verheerlijking der Middeleeuwen, die niets dan goeds
(uitgenomen het Protestanisme) zouden hebben voortgebracht. Toenmaals werd door
zeer vele Nederlandsche katholieken vlijmscherp de scheiding getrokken tusschen
de Roomsche collectivistische Middeleeuwen en de Protestantsche individualistische
Renaissance, welke laatste periode, naar het inzicht der toenmalige cultuur-historici,
in de Westersche beschaving het zelfvernietigend element der heerschende kunst
van het ego had gebracht.
De stijlverwildering rond het midden der vorige eeuw, werd door Cuypers begrepen
als het einde van die individualistische periode, het einde van de het Renaissance-getij,
en het lag zeer voor de hand, dat hij als corrigendum, nu teruggreep naar de kunst
der Roomsche voorvaderen, naar de Gothiek.
En... in den Gothischen hoofdvorm (let wel, niet in de pompeuze verwording van
den Gothischen stijl, vond Cuypers juist de eigenschappen van zuiverheid en
dienstbaarheid, die hij, om te ontkomen aan de zedelooze baroch zijner dagen,
behoefde. Ligt het nu niet voor de hand, dat Cuypers, met aanwending van hetgeen
we in de afgeloopen eeuwen aan technische vooruitgang veroverd hadden, teruggreep
naar de Gothiek, op gelijke wijze als de Renaissancisten, vier eeuwen daarvoor, zich
de Heidensche bouwstijlen hadden eigen gemaakt; bouwstijlen die zij toen toch alleen
maar uit de archeologie kenden?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

*63

A.J. Kropholler
Kerk te Beverwijk.

A.J. Kropholler
St Paschalis, Den Haag.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

*64

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

249
Valt het te verwonderen, dat Dr. Cuypers simplistisch meende, dat we slechts Gothisch
hadden te bouwen, om den afgeknapten traditiedraad der dienstbaarheid terug te
vinden? Neen; integendeel begrijpen we heel goed, dat Cuypers tot deze feil moest
komen.
Maar het getuigt van groote scherpzinnigheid en diepe cultuurkennis, dat Thijm
de fout in deze redeneering opspeurde en bij herhaling vermocht te verklaren, dat
we van de Middeleeuwen niet starrelings den stijlvorm, maar wel de architectonische
eerlijkheid en dienstbaarheid dienden te adopteeren.
Zie, deze stelling, hoe klaar ze ons thans ook is, was toen vrijwel onbegrijpbaar.
Het nut van de talrijke, deels zeer scherpzinnige studies over bouwkunst, die de
laatste jaren verschenen zijn, blijkt hieruit onweerlegbaar: óns geslacht kan beter de
nuancen onderscheiden dan 't geslacht van 1850.
Natuurlijk wekte het voorbeeld van Dr. Cuypers talrijke navolging en wel navolging
van zeer verschillenden aard. Bepalen we ons allereerst tot de directste wijze van
navolging, n.l. de neo-Gothische kerkenbouw, die via Cuypers in korten tijd zeer
algemeen werd.
Van de architecten, die zoo plotseling uit hun zoete weeldedroomen, doorspekt
met Grieksche, Moorsche en nog wat andere stijlmotieven en fragmenten, gewekt
werden door het vermaan tot middeleeuwsche eerlijkheid door Cuypers, kon niet
verwacht worden, dat zij, naast Cuyper's nieuwe stijl-invoering, ook diens zelfveroverd
stijl-inzicht zouden vatten en er in hun arbeid van zouden doen blijken. En zoo kon
het geschieden, dat feitelijk onbekeerde architectuur-fantasten, nu ijverig de Gothische
vormen gingen imiteeren, op dezelfde irrationeele wijze waarop zij voormaals tegen
de Grieken en de Mooren aanleunden.
Als nu het resultaat van Dr. Cuyper's gevecht tegen de zinledigheid in de
architectuur niet wijder en dieper reikte, bestond er alle aanleiding, dit ‘Gothisch
avontuur’ ergens in een architectuurhandboek als curiosium te noteeren, en daarna
te vergeten. Want er zullen onder de lezers niet velen zijn, die nu nog met vreugde
terugdenken aan die domme bordpapier-dunne imitaties van robuste Gothische
bouwwerken, aan die seniele grijs-vervelende namaakbogen, namaakgewelven,
namaak-kapiteelen en namaak-traceeringen. Want het is een feit, dat er maar heel
enkele diergelijke neo-Gothische kerken gebouwd zijn, die werkelijk gave schoone
kunstwerken wer-
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den. Zelfs, en dat moet hier hoewel aarzelend en met tegenzin, uit de pen: ook van
de meeste, door Dr. Cuypers zelven gebouwde gebedshuizen, kunnen we thans meer
de goede bedoelingen van den bouwmeester, dan het bouwkundig resultaat
bewonderen.
Maar gelijk reeds te verstaan werd gegeven, Dr. Cuyper's zuiveringswil had een
veel weidscher gevolg. Alhoewel de feiten bekend zijn, moeten ze hier toch nog even
herhaald worden.
Er was, in Amsterdam, een prijsvraag uitgeschreven voor een Beursgebouw, en
aan Dr. H.P. Berlage werd, n.a.l. van diens ontwerp (dat het goedkoopste was)
opdracht verleend een nader ontwerp te maken. En nu ging zich daar een zeldzaam
schouwspel vertoonen, dat uniek is in de geschiedenis der bouwkunst. Was n.l. het
allereerste project niet vrij van Hollandsche renaissancistische stijlmotieven, allengs
(er zijn n.l. een viertal projecten geweest) ontwikkelt zich het ontwerp in de richting
van Dr. Cuypers' neo-Gothische bouwkunst, om ten slotte te verstrakken naar een
geheel eigen, kristalzuiveren stijl, die, bij nadere beschouwing, wezenovereenkomst
vertoont met noord-Italiaanschen Romaanschen utiliteitsbouw.
De ontwikkelingsgang die deze projecten vertoont, is daarom zoo merkwaardig,
omdat deze verrassend veel overeenkomst vertoont met de architectonische
ontwikkeling sinds het midden der vorige eeuw. En het laat zich dan ook verstaan,
dat er, toen de Beurs nu vijf en twintig jaar geleden werd ingewijd, tal van architecten
en kunstbeoordeelaren er volstrekt van overtuigd waren, dat er nu een einde ging
komen aan de stijlverwildering, die de 19e eeuw ons had nagelaten. Want Berlage
had de bevrijdende daad gesteld, waartoe Dr. Cuypers, door zijn vooropgezetheid,
dat de zuiverheid en de Gothiek per se identiek zouden zijn, niet toe kon geraken.
Nu moeten we direkt billijk zijn, en het nieuwe leven dat Dr. Cuypers heeft gewekt,
niet gaan kleineeren ten behoeve van den voortzetter van diens nieuwe stijlinzicht,
die Berlage feitelijk is. Want Dr. Cuypers had geen voorbeeld uit de allernaaste tijden,
om er zich, in traditievorming, aan vast te haken. En Berlage wel; Berlage kon op
gereede wijze partij trekken, en heeft dat dan ook gedaan, van wat vóór hem door
Dr. Cuypers was veroverd op den stijlchaos.
In zeer korten tijd ontwikkelde zich nu een navolging van de klare,
onversierd-functioneele baksteenarchitectuur van de Amsterdamsche Beurs. Wie
heden ten dage door Amsterdam wandelt, kan, her en der verspreid, het duidelijk
blijkbare Berlage-epigonisme
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waarnemen. In de eerste jaren geleek het, of de bezinning baan ging breken en er
ontstonden talrijke redelijke bouwwerken o.a. Jesse van J.C. van Epen, Otten, v.d.
Pek, H.v.d. Kloot Meyburg, Van Loghem en Jan Gratama, maar allengs gaat dit
epigonisme alweer dezelfde grondfout vertoonen van het neo-Gothische epigonisme
op Dr. Cuypers' arbeid. Niet de geest, niet de wezenlijke bedoeling van wat Dr.
Berlage eens dreef, toen hij zich in vier projecten losvocht van Renaissance- en
Gothische beïnvloeding, kwam in zijn navolgers gevaren, echterwel diverse zijner
nieuwe vormgevingen, zoo zijn raamzetting en vooral zijn topgevel, bekroond met
natuursteen, welken bouwvorm hij vooral bij zijn woningbouw in de Amsterdamsche
Transvaalbuurt heeft gebezigd. Geen dezer navolgers heeft tenslotte blijkbaar
begrepen, dat Berlage's inzicht, gekristalliseerd op het inzicht van Violet le Duc en
Thijm, het inzicht der volstrekt dienstbare bouwkunst was; zij allen hebben er slechts
een nieuwen vormendienst in gezien.
En het moet ons hier van het hart, dat wij begrijpen, dat daarom een
prototype-architectuur, op Berlage afgestemd, niet verwacht mocht worden.
Want, de vormgeving van Dr. Berlage, hoe edel en klaar ze ook is, en hoe zeer ze
een ieder, die van het wezenlijk functioneel karakter der bouwkunst overtuigd was,
of was geworden, tot verrukking kon brengen, deze vormgeving heeft voor den, aan
pompeuzen namaaksier gewoon geraakten leek, iets afstootends, iets kils. Groote
kunst is altoos even weerbarstig, en mist doorgaans dat lieve, gemoedelijke, dat
romantisch-aangename, waardoor ze in den smaak van talrijken vermag te vallen.
En stelt U zich het eens voor: daar plotseling, terwijl in de burgerlijke bouwkunst
de schijnschoonheid in volle zomptueuze overdaad nog welig tiert, en terzijde
weliswaar een steriele en magere, specifiek Roomsche neo-Gothiek wordt bedreven
(die alleen maar van het rationalisme kon afschrikken) verschijnt daar, in het hart
van Amsterdam, ineens die ‘schuur’ dat koele, onliefelijke, weerbarstige bouwwerk,
dat van het oogenblik dat het van de steigers werd ontdaan, daar stond als een
aanklacht tegen de bizarrerie en fantasterij der heeren cocktail-stijl-architecten. Maar
juist datgene wat deze heeren ‘kil’ en ‘hardvochtig’ beliefden te noemen, was van
dit bouwwerk het steen-geworden beginsel der nieuwe architectuur, de diepere
waardij. Want dwars tegen den heerschenden verworden smaak in, dorst daar een
architect die volstrekt functionalist was geworden, een
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bouwwerk te ontwerpen, dat primair nuttig functioneel en slechts op het tweede plan
poogde schoon te zijn. Een bouwwerk zonder z.g. academisch silhouet, maar dat zijn
hoofdvorm geheel ontleent, aan de groepeering der diverse dienstvertrekken, zonder
dat aan deze groepeering geweld werd aangedaan om der wille eener geforceerde
gevelsymmetrie, gelijk dat, tot daartoe, gebruikelijk was. Ook had Berlage geen
enkele poging aangewend, het toch zoo wonderlijk levende silhouet, dat geheel
logisch en naspeurbaar zich huift over de dienstruimten, op listige wijze in
quasi-hoofdlijnen weg te werken. Blijkbaar werd Dr. Berlage toen nog geheel en al
door het architectonisch functionalisme gedreven, zelfs tot de geringste zijner daden.
Want nimmer zagen we bouwwerken gelijk deze Beurs en het Bondsgebouw der
Diamantbewerkers, waarin het beginsel der dienstbaarheid stipter en consequenter
was doorgevoerd.
In korten tijd publiceerde nu de meester, die zich uit tal van vaagheden had los
weten te worstelen, zijn architectonisch credo, waaraan hij, naar wij met droevige
redenen veronderstellen, heden maar liever niet meer zal willen gehouden worden.(1)
Want wie gemeend mocht hebben, dat de Amsterdamsche Beurs een nieuwe
rationeel-functionistische periode in onze bouwkunst zou openen, heeft werkelijk al
te voorbarig gejuicht. Alreeds is gezegd, hoe weinig de navolgers van Dr. Berlage
van diens eigenlijke drijfveeren begrepen zoodat de navolging dan ook niet boven
de uiterlijke vormen stijgen kòn.
Ware, direct nadat de Beurs gereed was, Dr. Berlage benoemd tot Professor in de
schoone bouwkunst te Delft, instede van den hoogdravenden bombastischen Ir. v.d.
Steur, aan wien wij dat monstrum aller monstra, het Haagsche Vredespaleis ‘danken’,
dan was de grootmeester daardoor mogelijk gebleven wat hij op één slag was
geworden, het geweten der architectuur, dat om waarheid roept en had hij vrijelijk
zijn vernieuwingswerk kunnen voortzetten. Het is zoo (zoo rechtvaardig) niet gegaan.
De groote bouwmeester werd temidden van zijn aesthetiseerende collega's alleen
achtergelaten. Zeer eenzaam. Zeer alleen. Want buiten de enkele diepdoordenkende
beoordeelaars om, bleef het overgroote gedeelte van het publiek, dus

(1) o.a. Beschouwingen over Bouwkunst.
Studies over bouwkunst, stijl en samenleving.
Grundlagen und Entwicklûng der Architektûr,
Kunst en Gemeenschap.
Over moderne architectuur,
alles bij W.L. & Brusse, Rotterdam
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ook de opdrachtgevers, de Beurs een ‘kale schuur’ achten en Dr. Berlage moest zelfs
bitterlijk ervaren, dat naast zijn koel en waardig meesterwerk, een Effectenbeurs van
den zoon van Dr. Cuypers verrees, een beplakt en bepoedeld wangedrocht, dat gezien
moet worden als een terugstorting in de zinledigheid. Dat het juist een zoon moest
zijn van den levenswekker der nieuwe kunstrichting, die dit suikerbakkersproduct
ontwierp, stemt als feit én als symbool, al zeer droevig.
Hoe het zij... Berlage zwenkte. Waarom hij zijn klaar en helderverdedigd
functionalisme losliet? Het zal wel altoos een bron blijven van allerlei gissingen.
Een dier gissingen roerde ik hierboven aan; het moet den meester tenslotte wel zeer
verdroten hebben, dat hij zoo onbegrepen alleen bleef staan met zijn al te begrijpelijk
inzicht dat dwars inging tegen de kleffe praalzucht, die vreeselijke 19e eeuwsche
erfenis die maar niet wijken wilde, en nóg niet wijken wil.
Een andere veronderstelling, echter van diepgaander aard, is eens geopperd door
een volgeling van den voormaliger functionalist Van Moorsel. Heeft, vroeg de
architect uit deze school, heef Dr. Berlage, als onafwendbare voleinding van zijn
architectonische zuivering, de zuivering van de ziel in het H. Doopsel voor zich
gezien? Heeft hij op een verschrikt oogenblik begrepen, dat zijn strakke eenvoud,
wilde niet in levensvrees verstarren, de methaphysische opbeurende macht der H.
Sacramenten behoefde? Heeft de meester ingezien, dat wat hij beoogde, n.l. de
absolute waarheid en vooral dienstbaarheid van het bouwwerk, heenwees naar het
eeuwig en onaflaatbaar ideaal der Moederkerk? Men hoeft, in verbeelding, de banken
slechts even uit zijn meesterwerk de Beurs weg te denken, een Altaar te plaatsen
daar waar nu de klerken de orders registreeren en achter de deuren op de gaanderijen
zich cellen van Monniken voor te stellen, omzich te wanen in een volmaakt klooster,
gebouwd naar de zoo wreedelijk verstoorde zuivere kloosterarchitectuur der
Middeleeuwen. En meen met, dat dit hier een toevallige vormovereenkomst vanwege
het pand betreft, neen, dieper, naar het wezen toe treden de geestelijke overeenkomsten
naar voren, voor wien zich met pieuze aandacht, in dit merkwaardig verschijnsel
verdiept.
Het is een bekend feit, dat eens het Calvinisme de kunst verkilde, en levensvreemd
deed worden. De protestanten konden dan ook geen eigen stijl, grondvestend op het
nieuwe opkomende geloof produceeren; zij behoefden de vormstrakheid der
Classieken, of...

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

254
moesten zich bepalen tot het witten van de Gothische bouwwerken en het afhakken
der beelden. Heeft Berlage de starheid van de individualistische beinvloeding op zijn
nieuw-veroverd stijlinzicht gevreesd, en, ten anderen zijde, geen heul durven zoeken
in de welige warmte van de H. Kerk, in wier algemeenheid oplossingsmogelijkheden
schuilen voor iederen op de waarheid afgestemden aestetische impuls?
Het zal onbekend blijven, tenzij hij die eens de voortzetter der aanzwellende
functionalistische gedachte was, zich openlijk hierover uitlaat. Het is geen grove
nieuwsgierigheid, die ons aanspoort tot het openen van deze beslotenheid, maar een
gezonde belangstelling in de mogelijkheden van datzelfde functionalisme, dat gelukkig
niet verdwenen is, toen de woordvoerder en statige voorvechter ervan, capituleerde,
naar... Grieksche vormbeslotenheid en symmetrische strakheid en een academicien
werd.
Zien wij het goed, dan is het zwenkingspunt gelegen in het bouwwerk, dat Berlage
nadien voor Meddens in den Haag ontwierp. En het eigenaardige van deze zwenking,
die hier nog maar gradueel is, doch die later helaas algeheel zou gaan worden (heeft
dezer dagen Dr. Berlage zijn stem met niet gegeven aan het wee-fantastische redelooze
beursontwerp voor Rotterdam door den romanticus J.F. Staal?) het merkwaardige
is, dat in Dr. Berlage's prachtige publicaties over bouwkunst, niets is te vinden, wat
deze zwenking principieel rechtvaardigt. Wel nimmer heeft een grijsaard de
enthousiaste veroveringen van zijn jeugd, zoo algeheel verloochend, dan Dr. Berlage
in zijn later levenswerk. En daarmede zou men vrede moeten hebben, als het
nieuw-veroverd inzicht redelijk was verklaard en een vooruitgang op de vroegere
voortvarendheid beduidde; hier echter is het een duizelingwekkenden terugval naar
de eens zoo heftig en met zooveel klem van redenen bestreden architectonische
barock, naar de vrije fantasterij, die heden, en wel voornamelijk in het toonaangevend
Amsterdam, zoo welig als nooit te voren woekert.
Thans herkent de meester die eens het functionalisme voorgoed grondvestte in de
Amsterdamsche Beurs zijn eigen allernaaste volgeling, den functionalist Kropholler
niet eens meer als de eigenlijke voortzetter van wat hem eens dreef.
Keeren we nu, alvorens we ons concentreeren op de figuur van Kropholler, nog
even terug tot het directe gevolg, dat Dr. Cuyper's neo-Gothiek op de katholieke
architectuur heeft gehad.
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Op een zeker oogenblik brak de Gothische ban. Dat was te voorzien geweest. De
dwang was te star, te onverbiddelijk geweest. Tengevolge van de opkomst der
Liturgische beweging, werd, bij den bouw van nieuwe kerken, toen reeds veel meer
aandacht aan de liturgische dienstbaarheid geschonken.
Dit zeer noodwendige verschijnsel zou ten volle toe te juichen zijn, ware het niet,
dat de ijverige en hier dankbaar herdachte wekker der liturgische gedachte, Mgr. van
Heukelom, op onverzettelijke wijze vast bleef houden aan de Gothische, i.c. de
neo-Gothische vormgeving en deze zelfs een eisch noemde van het Liturgische
bouwen.
Door deze starre vasthoudendheid (Gothisch bouwen heette men de conditio sine
qua non der kerkelijke bouwkunst) werd de mogelijk te verwachten vrijmaking der
nog levende functioneele gedachte van Dr. Cuypers, in formalisme versmoord.
En het is de architect Jan Stuyt geweest, die, aangedreven door het aesthetisch
inzicht van Dr. Jan Kalf, op een oogenblik abrupt brak met de neo-Gothiek, maar...
er een vrije fantasie, afgestemd op de renaissance-architectuur voor in de plaats
stelde. En 't was, of de katholieke jonge bouwmeesters op dit revolteerend sein
gewacht hadden. In een minimum van tijd was de grijs-vervelende neo-Gothiek
losgelaten en in gesloten colonnen stormden de katholieke architecten naar de duistere
verten der vrije fantasie. En van dit oogenblik af, dateert de mogelijkheid, dat er twee
katholieke kerken naast elkander verrijzen, waarvan de eene zich aan ons voordoet
als de imitatie van een Moskee en de ander als een imitatie van een stedelijk abattoir.
Helaas behelst dit beeld geen overdrijving.
Het werd, zelfs voor een sprookjesschrijver ondoenlijk, de allermalste
mogelijkheden te voorzeggen, die er sindsdien ontstonden en die we alsnog hebben
te verwachten, in de katholieke kerkenbouw.
Natuurlijk is een dergelijke veelvuldigheid van uitingsvormen een blijk van
kunstdecadence. Groote stijlperioden laten zich juist altijd herkennen aan
eenvormigheid in den stijl. Eerst als de kunstenaars zich het hoofd niet behoeven af
te tobben zelfs over de allergeringste stijldetails, is de mogelijkheid geopend van
verinniging der bestaande kunstrichting. En wil de kunst in een zekere periode aan
diepgang winnen, dan is daartoe altijd noodig, dat er een waardige basis is, waarop
deze zich deugdelijk kan verheffen. Alleen het genie, dat veelal buitentijdelijk en
vaak zelfs zonder nationale eigendomme-
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lijkheid is, vermag het soms tot volle ontplooiïng te komen buiten elke bestaande
kunstrichting om. Maar het ware een hachelijke onderneming, aan al de (en zeer
talrijke) katholieke kerkenbouwers onzer dagen genialiteit toe te dichten.
De burgerlijke bouwkunst dezer katholieke architecten vertoont een getrouwe
afspiegeling, hoe zou het anders kunnen, van de bestaande anarchie in de kerkelijke
bouwkunst. Om nu van deze anarchie een analyseerende schets te ontwerpen, zouden
we allereerst de diverse architectuur-groepen, die thans elkander doende zijn te
verdringen, moeten beschouwen, t.w. de Amsterdamsche School, de voorstanders
der zoogeheeten Nieuwe Zakelijkheid, de neo-Renaissancisten (een geslacht dat
uitsterft), de zich noemende constructivisten, die echter in wezen romantici en
fantasten van de horizontale lijn zijn, en dan de kleine groep traditionalisten, met
Kropholler aan het hoofd.
Het is echter niet doenlijk U in een enkel artikel grondig in te lichten over aard en
wezen al dezer groepeeringen. Laten we volstaan met U te verzekeren, dat de
bouwkundige anarchie, die vóór Dr. Cuypers hier heerschte en die volstrekt getypeerd
is, door te zeggen, dat ze ons den schijn voor het wezen bracht, thans weer in vollen
omvang, maar listiger beschut tegen herkenning als zoodanig, is terug gekomen. En
een gezochte monumentaliteit moet dienen, om dit moderne verval te cammoufleeren.
Heel het prachtig elan van de enkele voorvechters van het eerlijk functionalisme,
die in hun banier hadden staan: elk ding toone zijn eigen aard... is doodgeloopen op
het door en door verziekte monumentalisme onzer dagen, waarbij het imponeeren
nog altijd meer opgeld doet, dan het eerlijk aanbieden van werkelijkheden.
Het is nu eenmaal een vaststaand feit, dat een arbeiderswoning, waaraan niet zulke
kostbare materialen worden besteed dan aan een koninklijk paleis, uitteraard een
geringer indruk maken zal. In Amsterdam heeft men echter allersimpelste
arbeiderswoningen gebouwd, die niet meer of minder comfort bieden dan welk ander
normaal type, doch deze arbeiderswoningen zijn brutaal weggestopt achter trotsche
burchtgevels, met geweldige rondingen en pompeuze, vaak parvenistische
versieringen. Zie, deze uiting van den uitwendigen schijn is toch wel een droevige
vertooning, na Dr. Cuypers, Thijm en Dr. Berlage.
De katholieke architecten echter, volgen op een veiligen afstand
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al deze diverse architectuur-verwilderingen. Zij missen blijkbaar de fierheid, naar
een eigen volstrekt-Roomschen stijl te trachten, en zijn al heel tevreden, als zij, ten
behoeve der opdrachtgevers, de allermalste fratsen der nieuwlichters wat kunnen
wegronden en wegvijlen, maar toch zóó zeer de nieuwe stroomingen volgen, dat de
bouwheer toch ook een up to date bouwwerk bekomt.
Wanneer wij deze flauwe ruggegraatlooze houding gadeslaan, wordt het ons heel,
heel droef te moede.
We denken terug aan den tijd, toen de Christelijke bouwkunst toonaangevend was
voor heel Europa. Voorts denken we aan de vernederende periode in het Nederland
voor 1853 (het jaar van het herstel der Bissch. Hiërarchie) toen katholieke kerken
slechts konden verrijzen en in aanmerking komen voor subsidie, als het ontwerp door
het Departement van Waterstaat was goedgekeurd. Toenmaals echter werden
uitsluitend ontwerpen voor quasi-Grieksche tempels goedgekeurd en liefst als de
gevels in smalle straten konden worden weggestopt.
Maar thans, nu de Kerk in Nederland weer vrij ademenen kan, nu leggen de
katholieke architecten, uit vrijen wil, zich dezelfde vernederende beperkingen op,
die ons vroeger zoo gegriefd hebben; en zorgen zij er zelf voor, dat men het Godshuis
bij voorkeur niet als zoodanig herkent. Voorts volgen zij vreemde stijlen, hun
aangewaaid door ongeloovende architecten; grillige, bizarre, onernstige grimassen
van steen, waarvoor geen enkele verklaring in de functie of de constructie meer te
is vinden.
En het is in deze herleefde verwildering dat de functionalist A.J. Kropholler, in
vervoering gekomen door den voornamen eenvoud van Dr. Berlage's Beurs, aarzelend
eerst, maar allengs vaster, begon diens thans verlaten standpunt op pieuze wijze voort
te zetten. Allereerst bepaalde Kropholler zich tot een vrij nauwkeurige imitatie van
Dr. Berlage's werkmethoden, en het is aan sommige zijner bouwwerken uit die
periode, b.v. ‘de Utrecht’ te Utrecht, zeer goed te zien, dat dit nog onbezielde,
alhoewel nauwgezette, navolging beduidt.
Maar dan ineens vindt Kropholler zijn definitieven vorm. En het komt ons voor,
of al dadelijk in dezen vorm de afronding, de ‘teedere’ completeering te vinden is,
die in Berlage's weerbarstigheid nog ontbrak. Het is of de algemeene stijl van
Kropholler geschraagd wordt door iets seraphijnsch, dat ondefineerbaar-goddelijke,
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dat uit allereenvoudigste kunstwerken soms zoo ontroerend blijkt, b.v. uit de
schijnbare starheid der primitieven.
Evenals Dr. Berlage deed, Kropholler is op de cardinale punten een leerling die
den meester op den voet volgt, zoekt deze architect nergens door foefjes of
mooimakerijtjes te behagen, brengt hij geen verieringen aan die feitelijk buiten de
constructie vallen, dus overbodig zijn en geen versieringen meer, maar optuigingen
moeten heeten, en zoekt hij het schoone evenwicht van zijn bouwwerken uitsluitend
te bereiken door eenvoud en vanzelfsprekende zuiverheid in de onderlinge
verhoudingen.
Maar in een enkel opzicht is Kropholler zijn leermeester voorbij gestreefd en hier
doel ik op zijn diepe voorliefde voor het ambachtelijke. Deze liefde dreigt bij
Kropholler soms zelfs te ontaarden in een manie, maar wijl hij, als sterk verdediger
van het edel handwerk, zoo vrijwel alleen staat in de industrialiseering en
machinaliseering aller handenarbeid, behoeft niet gevreesd te worden dat zijn felheid
op dit punt een gevaar in den tijd zou zijn.
Het is ons niet altijd mogelijk, Kropholler in zijn fellen afkeer tegen de
industrialiseering van het handwerk te volgen, te meer niet, omdat de eeuwige wet
van schoonheid, n.l. dat alle schoonheid ontspruit aan Hem, Die de bron aller
schoonheid is, ons waarborgt, dat ook schoonheid kan ontstaan binnen het kader der
moderne industrialiseering en uniformiseering.
Mogelijk ook is de afkeer van Kropholler tegen het fabriekmatige een gevolg van
zijn eenzamen strijd om bezinning en eenvoud in de architectuur, mogelijk heeft hij
de stijlverwildering van het aestheticisme geidentificeerd met het gelijktijdig
verschijnsel der industrialisatie, zoodat zijn actie daartegen gezien moet worden als
een der fasen van zijn strijd om adel in de nieuwe architectuur.
Wèl heel positief treedt bij dezen architect de liefde voor het vak aan den dag. Hij,
die manmoedig alle hulpmiddelen der opgelegde en dus onconstructieve versiering
opzij wierp, was daardoor gehouden zich te verinnerlijken, en schoonheidsuiting te
zoeken uitsluitend in de verhoudingen. Hetgeen hem, als geen ander in dit
tijdsverband, op overtuigende wijze is gelukt.
Elk bouwwerk dat uit zijn handen verrees, is een getuigenis van deze vakliefde
en dit minutieuze inzicht in natuurlijke en daarom vanzelf-sprekende verhoudingen.
Zoo is de wijze, waarop Kropholler de natuursteen aanwendt, een openbaring
geworden van klaren
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rechtzinnigen eenvoud. En dit is het wonder ervan: zijn methode van het gebruik van
natuursteen, geschikt om algemeene architectuurwet te worden, kàn nu eenmaal niet
door wie hem direct of zijdelings volgen, geheel overgenomen worden. Hèm zit deze
natuurlijkheid in de vingers, als ware hij een meester metselaar uit den bloeitijd van
‘de gulden snede’, maar het blijkt er den tijd niet naar te zijn, dat deze eenvoud
traditie worden kan. En dat is wèl een droevig getuigenis van dezen tijd.
Het was in 1914, dat Kropholler, na enkele jaren gebouwd te hebben in slaafsche
Berlage-navolging, plots verrast met zijn nobele kerk te Beverwijk.(1) Voor het eerst
waren hier diverse moderne liturgie-eischen verwerkt(2), n.l. een zeer breed en zeer
kort kerkschip zonder onderbreking der ruimte door pilaren die het zicht op het Altaar
zouden belemmeren, een kennelijke heenwijzing der architectuur naar het Altaar, en
dit door zijramen belicht.
En Kropholler voegde aan al deze liturgische- en practijkeischen nog een element
van groote verhevenheid toe in zijn kerkbouw, hij herstelde n.l. den triumphboog,
die de ruimte voor de geloovigen zichtbaar en klaarblijkelijk afsluit van de plaats
der H. Handeling.
Deze talrijke vernieuwingen had een totale ommekeer ten gevolge in de
kerkenbouw. De Katholieke architecten na Dr. Cuypers hadden daarna ook reeds
met allerhande trucjes breede ruimten gesitueerd, vaak met namaakgewelven,
waarachter andere constructies verheimelijkt werden; Kropholler, als eerste, herstelde
de traditie der houten overkappingen, geschoord door spanten die op zware
muurconsole's rusten. En waar hij, door de jaren, een veel beter inzicht in het
overkappen had verkregen, gelukte het Kropholler, veel grootere breedten te
oversapnnen, dan eertijds' in de middeleeuwen, met houten kappen of met gewelven.
De houten overkappingen van Kropholler boden het voordeel, dat ze zichtbaar
bleven in de kerkruimte, zoodat ieder dadelijk be-

(1) De hulpkerk O.L.V. van Lourdes te Scheveningen kan, als waardige proefneming weliswaar,
in verband buiten beschouwing blijven.
(2) Men diene dit woord ‘moderne liturgie-eischen’ goed te verstaan. Sinds de algemeene
invoering van het volksmisboek, en nu al de geloovigen lezen kunnen, is allerdirectste contact
met de H. Handeling het woordelijk volgen van de Mis geworden. Om dit te bereiken moeten
de geloovigen dicht rond het Altaar geschaard zijn (vandaar korte breede kerken), moet het
uitzicht op het altaar voor niemand belemmerd zijn en het licht op niet hinderlijke wijze het
Altaar omspoelen.
Overigens zijn de liturgie-eischen zoo oud als de Kerk zelve, afgezien van de zeer geringe
toevoegingen door de eeuwen, die aan het altijddurend eender karakter der H. Mis niets af
of aan doen.
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grijpen kan, op welke wijze deze enorme overkapping constructief ineen steekt. En
dit werd er mede de groote bekoring van. Die enorme ruimten van Kropholler's
kerken, zoo trouwhartig en eerlijk overspannen met hout dat nergens verborgen
wordt, stemmen ons vertrouwd en... we voelen plotseling, dat de traditie van het
voormalig eerlijk bouwen erdoor hersteld is.
En dit nu is bij vele nieuwlichters de ergste grief tegen Kropholler geworden. Zij
zeggen...... deze architect is een anachoreet; hij zoekt zich aan te sluiten bij het
voorbije, voedt romantiseerende impulsen uit lust tot het rustieke en het pittoreske.
Daaruit verklaren deze critici dan ook, dat Kropholler's kerken uiterlijk een vorm
vertonen die aansluit bij de traditioneele-kerkelijke architectuur der 11e en 12e eeuw.
En dan wijzen zij op zijn rustieken zadeldaktoren van Beverwijk, die overeenkomst
vertoont met den geijkten Frieschen zadel-daktoren.
We moeten echter dit verwijt van anachronisme met verontwaardiging terugwijzen.
Wie door en door de kerken van Kropholler kent, heeft leeren ervaren, dat niemand
zoozeer als hij, de moderne constructies heeft weten aan te passen bij de
traditioneel-geworden vorm van de christelijke kerk. Kropholler, die de eenvoudige
dorpskerk uit vroeger eeuwen stilaan groei en zag naar den kerkenbouw, zooals deze
was tot aan de laat. Gothiek, heeft deze nobel groeiende traditie, met voorbijgaan
van de verwordingen uit de diverse gedaanten van de Barock, weer voortgezet, nadat
hij, hetgeen we aan nieuw constructief inzicht veroverd hadden, er trouw vakmatig
aan heeft toegevoegd. Op deze wijze ontstond dat heerlijk eenvoudige meesterwerk,
de kerk van Beverwijk.
En van dat oogenblik af groeide nog het inzicht van den bouwmeester, en wel heel
gedecideerd naar de veredeling van zijn ambachtelijke architectuur toe. Zonder al te
zeer in futlooze scrupules te vervallen, bleef Kropholler zoeken naar de allerwaarste
en blijkbaarste constructies. En hij vond ze en paste ze toe.
Maar wat geschiedde er rondom hem? Hij die hem geweest was tot lichtend
voorbeeld, Dr. Berlage, verliet hem en verengde zich in Grieksch-academische
verpuring, gelijk hierboven reeds werd gereleveerd. En volgden de katholieke
architecten hem? Het zou wat!
Neen, deze heeren hadden nu eenmaal den smaak van de zoo gezellige vrije fantasie
te pakken gekregen en ze bouwden lustig voort
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zonder vast leidend beginsel; de een Grieksch, de andere Moorsch, de derde
neo-Romaansch, de vierde geheel en al naar eigen fantastische vormgeving.
En nu moet hier gesproken worden over een heel leelijk verschijnsel in deze
katholieke architectuur. Nadat namelijk de breede kerk van Beverwijk gebouwd was,
ontstonden plotseling allerwege breede kerken, echter met schijn-constructies, b.v.
ijzerconstructies verborgen achter hout en dies meer.
Hetzelfde moet gezegd worden van den triumphboog, door Kropholler opnieuw
in eere hersteld. Maar hoe miniem het werkelijk inzicht van deze navolgers wel was,
blijkt ten volle uit het feit, dat zij niet alleen den triumphboog naäapten, maar deze
zoo waarlijk door het geheele kerkschip gingen herhalen in veelvoud. Daardoor
ontnamen ze er de natuurlijk bij Kroppenholler zoo klaar blijkende symboliek aan
(afscheiding tusschen ruimte voor het volk en de Altaar-ruimte) en werd hun serie
triumphbogen een aanfluiting van het wezenlijke doel van dit edel bouwonderdeel.
Kropholler had als gewoonte aangenomen, de contreforts van den triumphboog
door de muren heen voort te trekken en omhoog te halen, tot angelusklok of
schoorsteen voor de centrale verwarming. Ook deze pittige onderbreking van het
kerkdak die zoo karakteristiek werd voor zijn kerken, werd door de katholieke
architecten klakkeloos overgenomen, en... gelijk we dat al eerder gezien hadden, bij
overname van andere bezonnen bouwonderdeelen, dwaas en onconstructief
aangewend.
Aldus ontstonden in Nederland een legio op Kropholler geinspireerde kerken,
waarin echter niets meer terug te vinden is van diens piëus functionalisme en dienende
liefde.
Op deze wijze heeft b.v. de architect Buskens in Voorburg een kerk ‘gebouwd’
(het schoone woord bouwen is er eigenlijk te weidsch voor) waarin we een tam,
smaakloos en inzichtloos navolgen van den grootmeester zien gedemonstreerd, echter
doorhaspeld met de meest verbijsterende irrationeele verzinsels. En wie het
bordpapier-dunne slecht geproportioneerde kerkje van Voorburg daar staan ziet, en
er een hinkende onbegrepen navolging van Kropholler in ziet, voelt een kriegele
gestemdheid in zich opkomen, als hij zoo bemerkt, hoe al deze vrije fantasten, deze
hopelijk allerlaatste Barock-bouwers, die zoo oneindig veel leerden en overnamen
van hem die onbetwist hun meester is, diens meesterschap maar niet willen erkennen.
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Hoe is het mogelijk, vragen we ons soms af, dat dit evidente meesterschap in zijn
tijd zoo onbegrepen en goeddeels miskend blijft? Er is maar één, en een zeer tragisch
antwoord. Kropholler imponeert niet, bouwt niet om den bouwheer en het volk in
verbazing over schijnweelde te brengen; hij bouwt, zooals het een Roomsch
kerkenbouwer betaamd, devoot naar de innerlijke functie van het bouwwerk toe. En
het twintigste eeuwsche publiek (en de opdrachtgevers incluis) willen juist
geimponeerd worden, willen parvenistische gevels, en brutale versierselen, buiten
de noodzakelijke constructie om, algelijk ze... in hun kerken, somptueuze kleurige,
liefst gouden, beelden verlangen, lichtkransen van electrische lampjes en ja zelfs
gekleurde zoeklichten. En het laat zich verstaan, dat te midden dezer aesthetische
barbaarschheid, het stille nobele talent der bezinning buiten den stroom van erkenning
valt.
En toch, het moet dankbaar erkend worden, nog menig bouwwerk voor den
Eeredienst ontstond uit zijne handen. Na tal van kleine dorpskerken, ontving
Kropholler de opdracht voor de S. Paschalis kerk te 's Gravenhage. En deze werd,
naar het inzicht van velen, zijn chef-d'oeuvre. Zie daar deze ranke, slanke en
weloverwogen toren, die, zonder archaistisch te zijn, zoo geheel aansluit bij de traditie
van kerkenbouw in de Nederlanden. En treedt daar binnen in de
prachtiggeproportioneerde ruimte, overhuifd door een houten zichtbaar gelaten kap,
van zeldzaam edele constructie. En bezie eens rustig de kolommen en de logische
wijze waarop hier de natuursteen overgaat in het hoofdmateriaal, de baksteen. Hier
werd niet geknoeid, hier is overal waar gearbeid en met middeleeuwsche zuiverheid,
echter zonder star te vervallen in de middeleeuwsche vormgeving. En in eens vatten
we deze verblijdende werkelijkheid: wat Dr. Cuypers zocht, deze nieuwe, bij de oude
en ware, aansluitende vormgeving, heeft Berlage op principieele doch soms koele
wijze gevonden, en heeft Kropholler geperfectioneerd en vermogen te volmaken,
door een strengeling van weten en gelooven. Hem was het gegeven, het functionalisme
te doordrenken met de koesterende gave, die ons heerlijk heilig Geloof is. Door hem
heeft het rationeele bouwen, ons voorgehouden door den eens zoo principieelen
Berlage, christelijke bezieling en daarmede levensvolheid bekomen.
Later is dit prachtig, van de wereld en haar pompa afgewend talent, in de
gelegenheid gesteld zich eens in vollen wasdom te ontplooien en wel, in de opdracht
tot het bouwen van een klooster met
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scholen, voor de Zusters Dominicanessen over het Y te Amsterdam.
Dit Sinta Rosa de Lima klooster, is onder devote handen van den bouwmeester
en een kunstwonder van besloten christelijk leven geworden, en mede feitelijk het
eerste wezenlijk kloosterlijke klooster, dat in deze Westersche landen, na het
middeleeuwsch verval de dienende architectuur en dus sinds den ommezwaai tot het
individualisme ontstodd.
Men kan dit klare staal van Kropholler's kunst bezien, van de stroeve onversierde
en toch niet afstootende gevel, tot in het hart... de Kapel die van een vroeg-Gothische
heiligheid is, en nergens worden we gestoord door bizarre verzinsels, onlogische
constructies of klatergoud. Alles wat de bouwmeester hier vertoont is van klare
zakelijkheid, maar een zakelijkheid, die doorweven is met de bezielende liefde Christi.
Nauwgezet heeft de bouwmeester zich gehouden aan de eischen, die deze religieuzen
hadden te stellen; nergens is door hem gepoogd haar heilig huis rijkelijker te doen
lijken dan het is; nergens worden we, gelijk we dat gewoon waren sinds een eeuw,
door bijkomstigheden, die niet ter constructieven zake dienen, afgeleid en dus gefopt.
En zie nu dezen prachtigen devoten nonnengang. Uit de armelijkste materialen,
kalkzandsteen en profielijzer, materialen voor een varkensstal, wrochtte hier een
christen-kunstenaar een geheel van diepe kloosterlijke plechtigheid. Hoe? Waardoor?
Simpelweg dit: eerlijkheid en liefde. Hier is de kern onzer Geloofsbelijdenis
architectuur geworden, en een basis, althans voor dezen overgangstijd, gelegd voor
een nieuwe, aan de voorbije traditie vastgehechte bouwstijl.
En wie de sacristij beziet, dit ring steenen vertrekje, waarbinnen de schoonheid
eveneens uitsluitelijk gedwongenwerd, door eenvoud der klare verhoudingen, moet
uiteindelijk tot het besef komen, dat in onzen pompeuzen tijd van uiterlijken schijn,
het wonder der eenzame bezinning is geschied. Ons past het, den noesten werker,
dezen grooten bouwmeester, onze hulde te brengen, om wat hij deed als corrector
van de uiterlijke weeldearchitectuur, in den dienst van den Zoon van den Timmerman,
Wiens verschijning en zijn, de weinige jaren van zijn leven op aarde een levend
getuigenis was van waarheid, innerlijkheid en eenvoud.
De vraag ligt voor de hand, of dit nobel voorbeeld der bezinning, ook navolging
heeft gevonden, instede van de reeds gereleveerde verguizing. En het is in groote
verheugenis, dat wij hier neer kunnen
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schrijven, dat zich werkelijk een School van Kropholler bezig is te vormen. Hier
doelen wij op de jonge architecten C.M. van Moorsel P zn en B.J. Kolderweij, en,
in verder verwijderd verband, ook nog enkele anderen.
Mogelijk, zoo de redactie ons daartoe de plaats kan afstaan, berichten wij den lezer
nog eens over den aard van deze bezielde navolging, waarvan de kerkelijke
architectuur groote verwachtingen mag koesteren. Tegelijk met eene beschouwing
over de burgerlijke architectuur van Kropholler en zijn ontwerpen voor kerkelijke
meubelen, sieraden en liturgische gebruiksvoorwerpen.
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Boekbespreking.
Ruth Schaumann: Der Rebenhag. Gedichte. Verlag J. Kosel & Pustet,
Munchen.
Weer een bundel van circa twee honderd gedichten! Het wordt bij iedere gave van
R. Schaumann een blij verbazen over zulk een overdadige bloeseming van poëzie.
Want dit is het wonder: dat onder deze twee honderd gedichten er wel zwakkere,
minder volle, minder gesatureerde zijn, maar geen enkel dat niet uit de immer
wellende bron gestroomd is van een zuiver dichterschap. Deze Rebenhag vormt een
triptiek: gedichten over liefde, huwelijk en moederschap; christelijke gestalten;
mystieke samenspraken tusschen God en de ziel. Hier zijn natuur en bovennatuur
zoo harmonisch en zoo volstrekt in en door elkaar verweven dat zij niet meer van
elkaar te scheiden of te onderscheiden zijn. Het is werk die echo en weerglans geeft
van schoonheid eener hoogere orde.
A.V.C.

Dr. Jul. Persijn: Hendrik Ibsen, Deel 1. - Uitg. De Standaard. - Pr. 30 fr.
Dit is Vlaanderen's feestgave bij de herdenking van den grooten Noor. Het lijkt wel
een ‘vie romancée’, zoo levendig en boeiend is dat verteld. Dit is de uitzonderlijke
bekoring van Persijn's wetenschappelijken arbeid: dat de lezer niet eens vermoedt
hoeveel wetenschap, hoeveel opsporingen zelfs in zijn schijnbaar vulgariseerenden
kritischen arbeid, werden opgenomen, geassimileerd, verwerkt en herschapen. Zoo
is Dr. J. Persijn geworden een van de grootste volksopvoerders van het moderne
Vlaanderen.
Na het verschijnen van het 2e deel komen we op deze Ibsen-studie terug.
DR. V.

André de Poncheville: Le chemin de Rome. Préface de R. Bazin, Ed.
Desclée, De Brouwer & Co, Bruges.
In dezen tijd van jachtende autos, daverende sneltreinen en ronkende vliegtuigen
heeft André de Poncheville weer den pelgrimstaf opgenomen, om naar oude en
roomsche zede te gaan knielen op St. Pietersgraf. Van de Notre Dame te Parijs ging
de tocht door Burgondië en de Alpen over, Romewaarts. Hij dronk aan de bronnen
in het veld, verobberde zijn maal langs den weg en sliep in herbergen en gasthoven
die geen enkele reisgids vernoemt. Hij zag de lieden langs de baan en aan den arbeid
en hij zag de eindelooze golving van het landschap, zooals geen snelheidsjager het
ooit gezien heeft van uit een kilometer-vretenden sneltrein. Dit boek is het relaas van
deze reis.
Een mooi en een stichtend boek.
W.E.B.
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Cyriel Buysse: Kerels. - Uitg. Van Ryssrelberghe & Rombaut, Gent.
Hier is weer de sappige verteller aan het woord over de mannen van zijn streek.
‘Kerels’ allemaal; typen waar Buysse van ophalen kan. 't Is altijd dezelfde Buysse
en 't is altijd bitter en plezant.
W.E.B.

Emmy Hennings: Der Gang zur Liebe. Ein Buch von Staedten, Kirchen
und Heiligen. Verlag J. Kosel & Pustet, Munchen.
Daar is in het leven van deze jonge bekeerlinge veel dat ons herinnert aan de
stormachtige jaren die de bekeering van Francisca Van Leer zijn voorafgegaan. Ook
haar heeft de storm van het leven geslagen en gelitteekend en ze heeft de foltering
van den kerker gekend. Maar de genade grijpt een mensch, wanneer hij er minst op
bedacht is. Plots stortte er zulk een klaarte over haar dat ze ervan duizelde. Dan heeft
ze na ‘Das Brandmal’, en ‘Gefãn-
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genis’, ‘Das ewige Lied’ gezongen. Maar haar hart bleef trekken naar het Hart der
Wereld en ze heeft den tocht ondernomen naar het Zuiden. ‘Der Gang zur Liebe’, is
van dezen tocht het relaas; waarvan de schrijfster zelf, ondanks al de schoonheid die
hare oogen aanschouwden, het centrale punt is gebleven. Ze heeft haarzelf niet kunnen
ontvluchten.
DR. L.D.S.

Wiederbegegnung von Kirche und Kultur in Deutschland. Eine Gabe fur
Karl Muth. - Verlag J. Kosel & Pustet, Munchen.
Een aantal Duitsche geleerden, letterkundigen en kunstenaars hebben aan Karl Muth
den zestigjarigen leider van Hochland en grooten emancipator onder de katholieken,
een feestgave aangeboden die niet zoo spoedig verwelken zou als de bloemen die
hem geschonken werden. Zij hebben een twintigtal artikelen gebundeld over de
ontwaking en den groei der katholieke kultuur in de Duitsche gemeenschap. Hebben
hieraan meegewerkt: Prof. Nadler met een bijdrage over den strijd dien Hochland
heeft te voeren gehad; de Dr. M. Ettlinger over Schlegel, Deutenger en Muth als
‘Kunder des religiôsen Urgrundes aller Poesie’, van Hermann Bahr, Franz Herwig,
Peter Dörfler e.a.
Een feestgave van blijvende waarde.
DR. L.D.S.

G.K. Chesterton: De krankzinnige rechter. - Vertaald door F. Van Velsen.
Uitg. Nederl. Boekhuis, Tilburg.
Dit van geest sprankelend boek hoeft geen verdere aanbeveling.
D.W.

Joseph Conrad en Ford Madox Hueffer: Het Kapersnest. - Vertaald door
C. Hendriks. - Uitg. Het Nederl. Boekhuis, Tilburg.
Een van de beste en boeiendste verhalen uit het oeuvre van dezen beroemden
romancier V. Conrad.
D.W.

A. Wibbelt: De Pastoor van Driebeek. - Vertaling van J.H. van Winds.
Uitg. P. Brand's Uitgeversmaatschappij, Hilversum. Pr. 2,75 fl.
Dr. Augustin Wibbelt is een vreugde geweest voor duizenden; hij is de schrijver van
het bekende Zonneboek. Thans vertelt hij van het leven van den pastoor van Driebeek,
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tusschen zijne eenvoudige, gemoedelijke, vroolijke parochianen. Gezonde
volkslectuur.
W.B.

Pater Duchaussois: De onbekende Apostelen. - Vert. door P. Peskens.
Uitg. De Vl. Drukkerij, Leuven.
Een hulde aan den heldenmoed, den ijver en de onmisbare hulpvaardigheid der te
veel vergeten missiebroeders. De missionaris zaait het woord des Heeren en hij haalt
den zegen binnen van den oogst; maar laten we hierbij niet vergeten die eenvoudige
missiebroeders die het zware voorbereidende werk hebben verricht dat dezen oogst
heeft mogelijk gemaakt; die boomen hebben omgehakt, bosschen hebben ontgonnen,
kapellen en scholen hebben gebouwd, gevischt en gejaagd hebben voor het
levensonderhoud der paters; die landbouwers, bouwmeesters, sledevaarders en
schippers tegelijk zijn geweest.
Over hun leven en arbeid verhaalt dit boek.
W.B.

De Nederlandsche poezie in honderd verzen, bijeengebracht en toegelicht
door Dirk Coster. - Uitg. Van Loghem Slaterus, Arnhem en De Sikkel,
Antwerpen.
Dirk Coster heeft niet bedoeld te geven de ‘honderd beste nederlandsche gedichten’,
maar de nederlandsche poezie in honderd verzen: berg- en heuveltoppen der ned.
dichtkunst. Te onderzoeken of juist deze gedichten en geene andere de zuiverste
uiting zijn geweest dezer poezie in een bepaalde periode en in het werk van een
bepaald dichter heeft geen zin. Het is een kwestie van persoonlijke smaak en voorkeur.
Dit is ongetwijfeld een voortreffelijke keuze; maar het voortreffelijkste van dezen
bundel is: de honderd-bladzijden-lange inleiding, waarin Dirk Coster het karakter
der verschillende bloeitijdperken onzer literatuur kenschetst, de historische atmosfeer
herschept waarin de vertegenwoordigers dezer onderscheidene perioden geleefd en
gearbeid hebben. Het is een monumentaal stuk.
DR. L.D.S.
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Dirk Coster: Verzameld Proza Deel I en II. - Uitg. N.V. Van Loghum'
Uitgeversmaatschappij, Arnhem.
Na Verwey heeft niemand in Nederland zoo begrijpend, zoo indringend over het
wezen der poezie geschreven als Coster. Niemand heeft er zuiverder de wezenlijke
waarden onderscheiden van de misleidende uiterlijkheden, niemand heeft er gaver
het wezen van het besproken werk of den behandelden schrijver verwoord dan hij.
Dirk Coster heeft steeds betracht doorheen de estetische schoonheid van het werk
de menschelijkheid van den kunstenaar te benaderen en te ontsluieren en hij doet het
telkens met een uitzonderlijke ruimheid, ontvankelijkheid en mildheid. Kritiek op
kritiek zou alleen in een uitvoerige studie waartoe de ruimte ontbreekt, eenig nut
hebben; maar deze korte karakteristiek kan allicht volstaan om onze leeraars in de
literatuur, die de levensbeschouwing van Dirk Coster aan onze katholieke beginselen
kunnen toetsen, van het belang dezer kritieken en essays te overtuigen.
DR. L.D.S.

Hans Naumann: Die Deutsche Dichtung der Gegenwart. J.B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 3e Erwerkte Auflage, 392 S. Scheftet M.
8.
Dit is het zesde deel van de zeer belangrijke literatuur-historische studiënreeks:
Epochen der deutsche Literatur, onder leiding van Prof. Dr. J. Zeitler; en het is een
van de merkwaardigste. Het is, voor zoover me bekend is, de voortreffelijkste
synthetische studie over de evolutie der moderne duitsche literatuur, op het gebied
van het tooneel - den roman - en de lyriek, van naturalismus tot expressionismus.
Het is synthese en literatuurgeschiedenis tegelijk; maar deze synthese is geen
vooropgesteld systeem naar hetwelk de literatuurgeschiedenis wordt gericht of
omgebogen; zij is gegroeid uit een diepgaand doorspeuren, aan- en navoelen van de
verscheidene, wisselende, stroomingen in de literatuur, de wisselwerking der krachten,
de duurzame waarden en de modische verschijnselen. Naumann bezit twee
eigenschappen die bij critici en geschiedschrijvers der literatuur vaak afzonderlijk
maar zelden in denzelfden persoon vereenigd zijn: den diepen, geduldigen ernst van
den geleerde, en het gevoel, het inzicht en de ontvankelijkheid van een dichter.
In H. Naumann vormen ze een harmonisch geheel.
DR. L.D.S.

M. Constantin-Weyer: Un homme se penche sur son Passé. - Rieder, Paris.
12 fr.
Schrijver heeft lange jaren in Canada vertoefd. Hij kent het bedwelmende, vrije leven
in de ‘Prairie’, in de diepe wouden, of in de onmetelijke sneeuwvelden van het hooge
noorden. Cowboy, ontginner, trapper, alle ambachten heeft hij geoefend, zonder
daarom te kort te doen aan kunst en geestelijke cultuur. Toen de wereld oorlog uitbrak,
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verliet hij Canada's grootsche natuur om het Fransche leger te vervoegen. Sedertdien
is hij aan 't schrijven gegaan, en heeft een aantal romans uitgegeven, die ‘L'Epopée
canadienne’ uitmaken. Zijn nieuwe roman is de laatste dezer reeks. Een schoon,
gezond en zeldzaam boeiend boek; eens begonnen, leest men in één adem tot het
einde. Men voelt dat het hier niet te doen is om literatuur, maar dat het uit het leven
gegrepen is. De natuur is om zoo te zeggen hoofdpersoon. De menschen die vóór
ons leven, zijn goed getypeerd: Iersche, Schotsche, Bretonsche ontginners; cow-boys;
een schoone missionarisfiguur. Het onderwerp zelf van den roman is niet heel nieuw,
maar eenvoudig en sober bewerkt. De held, bijgenaamd Frenchy, een man uit de
‘Prairie’, zegt aan zijn vroeger leven vaarwel. Hij wordt verliefd. Doch een ander is
hem voor. Om Hannah te vergeten, onderneemt hij eens te meer, gedurende den
winter, de afmattende reis naar het verre noorden, om den handel in pelsen te drijven.
Na lange maanden keert hij terug, en nu verneemt hij dat zijne liefde beantwoord
wordt. Hij huwt met Hannah. Tusschen die twee, zoo verschillend van ras, karakter
en cultuur, komt al gauw misverstand en oneenigheid; deze groeien aan trots de
geboorte van een kindje. Totdat op zekeren dag, de jonge vrouw met haar vroegeren
minnaar vlucht, en haar kindje meeneemt. Alle opzoekingen blijven vruchteloos, ze
zijn spoorloos verdwenen. Slechts de toeval zal, een paar jaren later, Frenchy brengen
bij het graf van zijn dochterken. Op dit smartelijk, sober geteekend tafereel sluit dit
schoone boek.
L.D.
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Gabriel d'Aubarède: Agnès. - Librairie Plon, Paris. - 12 fr.
't Is de geschiedenis van een jong meisje dat onbewust naar de liefde haakt en ervoor
terugschrikt, zich heimelijk verlooft met een jongeling, Hervé, dien ze bemint en die
haar bemint. Doch anderhalf jaar moeten ze gescheiden blijven, zonder malkander
zelfs te schrijven. Nu beginnen de moeilijkheden thuis. Agnès haar kostbaar geheim
wordt ontdekt. Hare moeder wil haar dwingen tot een huwelijk met een reeds
bejaarden baron. Agnès heeft den moed niet te weigeren, maar weet den
ongewenschten bruidegom twee keeren achtereen door de zonderlingste middelen
los te worden. Eindelijk komt Hervé terug. Gaat ze hare liefde en hare verloving met
hem nu bekennen, en gelukkig zijn? Dat zou te eenvoudig zijn! Ze stuurt hem weg
en trouwt met den reeds tweemaal afgescheepten baron - en denzelfden avond vlucht
ze naar Hervé toe, om hem te smeeken haar te helpen haar onvoltrokken huwelijk te
verbreken. Ze heeft eindelijk begrepen dat ze hem alleen bemint en toebehooren wil.
Aan talent ontbreekt het niet in dit roman. Maar hoe opgeschroefd en ziekelijk
overdreven is dat alles!
L.D.

R. Kuitert: Willem de Merode. - Uitg. Wolters. Pr. fl. 0,75.
Hiermede opent R. Kuitert een reeks inleidingen en wijdingen tot het werk van
Nederlandsche woordkunstenaars der twintigste eeuw.
K.

Robert Leibert S.J.: Konnersreuth. - Verlag Herder & Co., Freiburg.
Een uitstekend relaas en onderzoek over de merkwaardige gebeurtenissen van
Konnersreuth.
K.

Pol Le Roy: De Zaalge Roede. - Drukkerij Wils, St. Amands.
Er is na 't lezen van dezen eersten bundel nog weinig te voorspellen over het
dichterschap van Pol Le Roy. Er zijn eerstelingen, waarin ge dadelijk en onmiskenbaar
den ‘slag’ hoort van een hart, dat dicht en dichten zal uit innerlijken dwang; maar er
zijn ook dichters die slechts met een wankele belofte aanvangen, doch langzaam de
volle ontvouwing van hun gaven bereiken. Pol Le Roy behoort niet tot de eerste; hij
kan behooren tot de laatste. Die belofte ligt zekervervat in zijn eersten bundel, al zit
zijn eigen wezen nog te zeer verscholen achter het humanitarisme à la Moens, veel
naoorlogsche geexalteerdheid en de rethoriek van Verschaeve.
Maar er is bovendien in dezen bundel een niet geringe dosis romantisme. Zooveel
somberheid en gejammer over rot- en geilheid en ellende treft men meer aan in het
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werk van beginnelingen; dat is een jeugdziekte waarvan een aankomend dichter zich
zoo spoedig mogelijk moet bevrijden. In elk geval mag de jeugd van P. Le Roy geen
excuus zijn voor smakelooze dingen als deze:
‘Nog voel ik nacht, vetgelijmd op m'n rug’
‘M'n ooren, waar de vuilheid kleeft en 't groene vocht
dat slijmt uit vetgen slangenmond’

We hopen dat een tweede bundel van P. Le Roy, waarmede hij niet te haastig weze,
onze verwachtingen vasteren voet geeft.
A.V.C.

Gerard Brom: Hollandsche Schilders en Schrijvers in de vorige eeuw. Uitg. W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij, Rotterdam.
Een eeuw wisselwerking tusschen Nederlandsche schilders en letterkundigen: hoe
eerst de romantiek van Alberdingk Thym, Potgieter en hun litteraire tijdgenooten de
conceptie der schilders beinvloedden en van de schilders wilde maken de illustrators
van Nederlands historisch verleden; hoe echter de schilderkunst zich via Bosboom
en Israëls loswerkte uit den ban der literatuur, om rond de jaren tachtig op hare beurt
de literatuur te beinvloeden; tot het impressionisme en het naturalisme in de schaduw
gingen vóór de opkomende gemeenschapskunst en de monumentale schoonheid.
De wetenschappelijke arbeid van Prof Brom is zooals zijn levend woord: spranke-
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lend, scherp en verrassend van documentatie. Het is een gespannen genot aldus een
eeuw van artistiek en letterkundig leven, bedrijvigheid en strijd voor zijne oogen te
zien voorbijschuiven.
DR. L.D.S.

Maurits Laska: Het Kindeke zei... Uitg. Abdij, Averbode.
Een bundel pretentielooze gedichtjes, waarvan er ongetwijfeld een heel aantal met
succes door onze jongere meisjes kunnen voorgedragen worden. Geen wijze,
groote-menschenpraat in een kindermond; maar eenvoudige dingetjes, gemakkelijk
van rythme en val. Magda Van Reusel maakte er een twaalftal teekeningen bij.
D.W.B.

Lode Zielens: Het jonge Leven. - Uitg. Regenboog, Antwerpen.
L. Zielens heeft deze eerste schetsen chronologisch gebundeld. Dat brengt een gevaar
mee en een voordeel: Het gevaar dat de lezer niet verder komt dan ‘Het Poortje’;
want deze eerste schets is nog erg verliteratuurd en geschreven in een vrij slordige
taal. Aldus: ‘De tafels, de stoelen, den al bleef stilstaan van verveling en louter
gewoonte. Tegen de Zoldering, in gouden lier, hong de gaslamp te broebelen van
eenzaamheid’. Dat behoort nog tot de vooroorlogsche schetsenschrijverij, die voor
onze letterkunde geen gewin is geweest.
Maar die chronologische rangschikking heeft anderzijds het voordeel op duidelijker
wijze den groei aan te toonen van deze literaire belofte tot een stuk echte ontroerende
schoonheid. Ik zou het betreuren indien iemand dit jonge boekje mocht terzijde
leggen vóór hij dat slotstuk ‘Antoinette, onze moeder’ heeft gelezen. Hier is geen
spoor van literatuur en schoonschrijverij meer merkbaar; hier is het naakte, smartelijke
leven gevat op het moment vanen gezien in het licht der schoonheid. Hier heeft het
gemoed van een volksjongen, - die al de rauwe miserie van een sjouwersleven aan
de haven: armoede, dronkenschap, ontrouw en slagen, heeft gezien of ervaren, - zich
uitgestort in sobere woorden, geladen van herinnering en ontroering. Antoinette,
onze moeder...
A.V.C.

Paul Van Ostayen: Gedichten (Music-Hall, Sienjaal, Feesten van Angst
en Pijn, Eerste boek van Schmoll). - Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Dit is het boek der verwonnen standpunten; behalve, naar het inzicht van den dichter,
het laatste. Music-Hall beschouwde hij als een jeugdzonde, en over de humanitaire
poëzie van ‘Sinjaal’, het typographische curiosum van ‘Bezette stad’, het futurisme
van Feesten van Angst en Pijn, was hij in zijn laatste stadium gekomen tot de ‘zuivere
poëzie’ van Eerste Boek van Schmoll. Dat was althans het laatste stadium, toen de
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dood dit leven van gaven en verbazende mogelijkheden greep'; want wat bij verder
leven de volgende gedaanteverandering van dezen speelschen, rijken geest zou
geweest zijn, kon, - zooals voor Vermeylen's Wandelende Jood - gelukkig, geen
enkele slimmerik weten.
D.W.

Frantz Funck-Brentano: Le Drame des Poisons (Bibliothèque ‘Historia’).
- Jules Tallandier, Paris. 25 frs.
Meesterlijk weet schrijver historische episoden in 't licht te stellen. Daarvan is zijn
boek ‘Marie-Antoinette ou l'énigme du Collier’ een treffend bewijs. Niet minder
boeiend en voorzeker even tragisch is zijn nieuw boek, dat men zonder huiveren niet
kan lezen. Het toont ons de afgrijselijkste jammerpoelen der menschelijke natuur.
Eerst verhaalt het ons de lotgevallen der markiezin de Brinvilliers, de beruchte
giftmengster, die hare menigvuldige misdaden eindelijk met haar hoofd betaalde.
Doch haar proces leidde tot het ontdekken van gansch eene organisatie van
misdadigers: duivelskunstenaars, giftmengsters, afgedwaalde priesters, schurken van
alle slag. Te Parijs, in de tweede helft der XVIIe eeuw woekerden tooverij, zwarte
missen, vergiftigingen. Het proces der vrouw Voisin bracht dat alles aan 't licht, en
de grootste namen in 't gedrang; o.a. Mme de Montespan, toen op het toppunt van
hare macht. Zoo ver gingen de bekentenissen, dat Lodewijk XIV de ‘Chambre ardente’
schorste: te veel aanzienlijke personen werden in die weinig verkwikkelijke zaken
betrokken. Welke tijd en welke zeden!
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Doch het boek is boeiend, niet alleen om de gruwelen waarover het handelt, maar,
omdat het een leerrijken kijk geeft over het gerecht, onder een vorst met onbeperkte
macht onder het ‘ancien régime’.
L.D.

J. Munier-Jolain: L'ãmouvante Histoire de Mademoiselle Ferrand. - Jules
Tallandier. Paris. - 10 frs.
Een waar gebeurde geschiedenis, boeiender en tragischer dan een roman, en spelend
in Frankrijk, einde 17e en begin 18e eeuw. Michelle, de heldin, weet niet wie hare
ouders zijn. Sedert hare geboorte, werd zij telkens onder een anderen familienaam,
in verschillende kloosters opgevoed.
Een diep geheim omhult hare afkomst; te vergeefs tracht zij het te doordringen,
ze loopt telkens weer eene nieuwe teleurstelling op. Reeds lang is hare jeugd voorbij
wanneer de sluier, door een wonderbaren toeloop van omstandigheden, verscheurd
wordt. Ze weet nu dat ze tot een aanzienlijk geslacht behoort, maar tevens verneemt
zij niet alleen de schande en ook de algeheele onverschilligheid ten haren opzichte,
van hare moeder, maar tegelijkertijd het beslist weigeren van dezer echtgenoot haar
als zijne dochter te herkennen. Nog vele jaren moesten verloopen, vooraleer ze
eindelijk, na een berucht proces, in hare rechten hersteld werd. Het boek, eenvoudig
en sober geschreven, leest in één adem uit. Droeve tijden, waar het ouders mogelijk
was, een ongewenscht kind uit hun leven weg te cijferen, en in een klooster op te
sluiten! De ‘goede oude tijd’ was toch in verre na zoo rooskleurig niet als men het
ons wel zou willen doen gelooven...
L.D.

Marguerite d'Escola: Les Plumes d'Oie (Coll. L'Arc-en-Ciel). Illustrations
de G. Dardaillon. - Editions Spes, Paris. - 12 fr.
Een mooi roman vol dichterlijke fantazie, dien jongeren, maar ook ouderen, met
genoegen zullen lezen. In 't wreedzaam, ouderwetsch stadje, wordt op eens de stille
peis gestoord. Achterdocht, onrust, haat, smart nemen de plaats in van blijde
gemoedelijkheid en onderlinge verstandhouding; het paradijs wordt eene hel.
Ongeteekende brieven en behendige lasterwoorden bezoedelen de zuiverste reputaties,
jagen het vertrouwen uit de reinste harten, bewerken allerlei onheil, totdat de edele
Rosemonde de Royon met de hulp van den pastoor de schuldige eindelijk weet te
ontmaskeren, en de hoop terug te geven aan de lieve Rose Pavillon.
L.D.

E. Hullebroeck: Zuid-Afrika. - Uitg. S.V. Centrale Boekhandel, Brugge.
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Een geillustreerd vulgarisatieboekje in haastigen journalistenstijl.
D.

Vlamingen van beteekenis I) Prof. J. Vercoullie, door Maurits Basse, met
levensherinneringen van Prof. Vercoullie en een lijst zijner geschriften
door Dr. C. Debaive. Pr. 5 fr. - II) Gaston Martens, door Dr. Rob.
Roumans. Pr. 5 fr. - Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Twee gewetensvolle, bondige karakteristieken.
W.B.

Robert Hichens: Bacchante en Non 2 Dln. Vert. van Louise Van
Everdingen. Uitg. Hollandiadrukkerij, Baarn. Pr. 4,80 ing. geb. 5,75 fl.
Een specifiek engelsche roman met een titel die op een verkoop van tien duizenden
is berekend. Het zou bezwaarlijk gaan dezen twee-deeligen roman in enkele regelen
samen vatten. Het is een verhaal van beeldschoone vrouwen en gewetenlooze
impressarios, van misstap en berouw. Wie één werk van R. Hichens heeft gelezen,
kent het recept.
B.W.

Hermann Löns: Aus Wald und Heide.
Uit de woud- en heideverhalen van den dichter der noord-duitsche heide H. LÖNS
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heeft Dr. Zeeman een keur samengelegen en van notas voorzien. Het boekje verscheen
in de reeks ‘VON DEUTSCHER ART UND KUNST’, UITGEGEVEN DOOR DE FIRMA
WOLTERS.
HET VLAAMSCH OPVOEDKUNDIG TIJDSCHRIFT (UITG. DE STANDAARD) gaf bij den
ingang van zijn 10n jaargang een belangrijk geillustreerd feestnummer uit. Aan de
leiders van dit groote kultuurwerk in Vlaanderen, onzen vriendschappelijken groet,
met de uitdrukking onzer hooge waardeering.
D.W.

T.P. Duhen en F. Den Eerzamen: Het Gedicht. - Vorm, inhoud en wezen.
- Uitg. N.V. Joh. Ykema's Uitg. Mij. Den Haag. - Pr. fl. 1,40.
Voor zoover het geheim van de poëzie te benaderen en te ontsluieren is, kan deze
inwijding, verklaring en toelichting heel dienstig zijn.
DR. D.S.

Henriette Mooy: Maalstroom 2e deel, Zwalkend Uitg. Wereldbibliotheek.
De schrijfster houdt den trant van het 1e deel aan en geeft in vorm van dagboek,
relaas over bezigheden en beslommeringen van een telefoniste, met tusschenin,
enkele oppervlakkige overwegingen bij psalm- of bijbelteksten.
De lezing kan verpoozing verschaffen, daar de luchtige stijl voorzeker
hoedanigheden bezit.
DR J.R.

Terechtwijzing
G.H. Heynen doet ons in antwoord op de bespreking van G. Walschap in Januari nr.
dat de vertaling van Federer's. Een nacht in de Abruzzen, wel degelijk door hem zelf
werd bezorgd. Ten bewijze: deze vertaling verscheen vier jaar voor de vertaling van
G. Walschap in het Tijdschrift voor R.K.O. en Opvoeders.

Onze medewerkers.
WILLEM DE MERODE (pseudoniem van W.E. Keuning) geb. in 1887; woont te Eerbeek
(Gelderland).
Hij gaf uit:
Gestalten en Stemmingen (1916).
De Overgave (1919).
Het Kostbaar Bloed (1922).
Het Heilig Licht.
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Kwattrijnen.
Ganymedes (1924).
De Rozenhof.
De Donkere Bloei (1926).
Protestantsch dichter, met uitgesproken sympathie en waardeering voor de schoonheid
van den kath. eeredienst.
HERMAN DE MAN (pseud. van G.H. Hamburger) woont te Woerden (Nederland).
Hij gaf uit:
Aardebanden.
Weideweelde.
Rijshout en Rozen.
De Eenzame.
Het wassende Water.
Deze laatste roman verwierf vóór een paar jaren den 1000-gulden prijs van de Ned.
Maatschappij van Letterkunde.
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Overzicht van Tijdschriften:
NU (Februari 1929): Israël Querido: Remy de Gourmont, Balzac en Sainte-Beuve.
- R. van Genderen Stort: Het bezoek bij den Abt. - Dr. Paul Kenis: Amoureuse
schetsen: Jozijntje. - Dr. J.L. Walch: In periculo mortis. - Arts Joh. W. Schotman:
De schoone Gave. - Mr. Roel Houwink: Marceline. - Arts Tjebbo Franken: Moeder
aarde en onze ziel. - Hugo van Eeden: 't Menschelijk geloof. - Hermine
Eerens-Heyermans: Tooneel-malaise. - M. Mok: Avondwandeling. - A.M. de Jong:
Mijmeringen van een Godzoeker. - Jean Tousseul: Gamin. - Sam. Goudsmit: Kroniek
van ‘NU’.
LEVEN EN WERKEN (Februari 1929): L. Simons: Vondel als levensleider. - Annie
Salomons: Bijkomstigheden. - Mien Labberton: Avond. - E.C. Knappert: In den strijd
om de Persoonlijkheid. - H.J. Mispelblom Beyer: Kaïn. - Annie Salomons: Een zeer
welkome vertaling. - H. Van Raalte-Simons: Jong Turkije. - E.C. Knappert:
Boekbespreking. - Onze Tribune. - E.C. Knappert: Onze Bijlage.
TONEELGIDS (Januari 1929): Lode Geysen: Wat is Tooneel? - M. van Vlaenderen:
Wat is Tooneel? - Paul de Mont: Arnolt Bronnen. - A. van Praag: De Jazz in de Kon.
Vl. Opera. - Kritiek. - Leestafel. - Overzicht van Tijdschriften. - Berichten. Mededeelingen van het A.K.V.T.
LE REVUE GÉNÉRALE (15 janvier 1929): Henri Davignon: Un plus grand amour.
- Bon Pierre de Gerlache: Pour préparer 1930. Le renversement des oppositions en
1825. - Robert Guiette: Les types populaires. - Bon. P. Verhaegen: La Vénerie de
Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. - Charles d'Ydewalle: Silhouettes
politiques. M. Paul Emile Janson. - Chroniques.
LA REVUE GÉNÉRALE (15 février): Henri Davignon: Un plus grand Amour,
roman II. - Cte. de Liedekerke: Les Dangers de notre système fiscal. - Adolphe Hardy:
Mars (Poème). - Edouard Devoghel: La question Romaine, I. avant Pie XI et
Mussolini. - Jean Morienval: Silhouettes littéraires, Mme. Henriette Charasson. Henri Goffinet: Considérations sur la nature du pouvoir et de l'égalité. - Chroniques.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (février 1929): Fernand Puissant: Romantisme
politique. - Olivier de Bouveignes: Ode Congolaise: Bibi Sombe. - Jean Noël: Pages:
Le chat et l'oiseau. - Jazz. - Maurice Gauchez: Le centenaire de Louis Hymans. Lettres étrangères. - Le mois. - Correspondances.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (février 1929): Marcel Caster:
Témoignage. - Raymond Schwab: Chant de l'Arc et d'Ishtar. - Marcel Arland: Et
vous, heures propoces (fin). - Paul Valéry: L'esprit s'arrache aux corps. - Gustave
Cohen: Essai d'explication du ‘Cimetière marin’. - Chroniques. - Notes.
DE VLAAMSCHE GIDS (Januari 1929): Lode Monteyne: Kantteekeningen bij de
‘Tooneelcrisis’. - Michel Tyra: De Muur. - Bertha: Drie Gedichten. - Dr. Julius Pée:
De drie Romans van Franzos. - Leo Van Riel: Fransche Letteren. - Boekbeschouwing.
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BOEKZAAL DER GEHEELE WERELD (Februari 1929): H. Reijnen: De laatste
Katholieke Koning in Engeland. - Anton van Duinkerken: Kroniek der Dichtkunst.
- Russische Redacteur: Kroniek der Sovjet-Russische litteratuur. - Ton Kerssemakers:
Het ‘alledaagse’ leven van Jules Verne. - Black White: Operette-Films. - Uit Boek
en Blad. - Verscheidenheden. - Correspondentie.
(Vervolg in het Aprilnummer.)
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Vondel
Het is dezen eenvoudigen, stillen mensch beschoren geweest, aldus J.W.F. Werumeus
Buning in de Telegraaf, een leven lang op navolgbare wijze alles te mogen zeggen
en zingen wat het Holland van zijn tijd groot maakte; hij is, als ik het beeld van een
vriend leenen mag, de Mozes die het beloofde land en al zijn rijkdom verheerlijken
mocht met een van God gegeven stem: en dit land was Holland, deze heerlijkheid
onze groote eeuw, deze rijkdom onze Nederlandsche, en in hem de grootschere
wereld.
Nooit heeft het beste van onzen volksaard, het sluimerende en latente, het
waakzame en strijdende fierder en inniger gesproken, geen dichter was in den waren
zin nationaler, geen vereenigde geloof en poëzie inniger noch tot triomfanteiijker
belijdenis; nooit heeft het het orkest onzer taal zoo geklonken als in de trompetten
zijner reien, in de violen en luiten zijner lyrische gedichten, op het orgel van zijn
dramatische strofen.
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Gezellen's Uitstap in de Warande.
Hierover schreef Al. Walgrave o.m. in de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl.
Akademie:
Ik spreek van dat boekje met voorliefde en zelfs met erkentelijkheid. Van mijn
kinderjaren af was het mij een leer- en leesboek, en nu nog herlees ik het telkens
weer, en 't doet mij altijd verder denken. Over Gezelle's leven, zijnen aard, zijne
inzichten in werk en schrift, zijne gedichten, geeft het immer nieuwe stof tot zoeken
en weten.
Hoe is de Uitstap ontstaan?
Ik lees in Biekorf 1914, bl. 140:
‘'t Jaar 1854 waren leeraars in de school van Wijsbegeerte in 't klein Seminarie te
Rousselaere;
Wijsbegeerte: M. Edw. Huys, overleden Deken te Poperinghe;
Natuurlijke wetenschappen: M. Van Heule † Pastor te Comen;
Letterkunde: M. Bruno Vanhove † Vicaris Generaal;
Geschiedenis: M. Castel † Pastor te Pitthem;
Kerkelijke welsprekendheid: PM. Faict † Bisschop van Brugge;
Dierenkunde: Guido Gezelle, grooter gedachtenis. Hij gaf lesse twee uren te weke,
den Maandag en Donderdag.’
Dierenkunde niet alleen: Plantenkunde ook; wat men in dien tijd in 't Fransch
noemde: Histoire naturelle, begrippen van Zoologie en Botanie. ‘Ik ben professor
van Botanique bij de filosofen’ schijft Guido aan zijn vader ‘en als ik iets aanga, 't
moet wel zijn.’ Daarvoor vroeg hij Vaders raad en daad, om een kruidhof aan te
leggen. En de ‘Boodschap van de vogelen en andere opgezette dieren staande in het
Museum van het Klein Seminarie ‘moest dienen om, verkocht en gelezen, weldoeners
voor die inrichting van Dierkunde te verwekken.
Hoe lang heeft hij die lessen gegeven? Zeker tot 1858, toen hij leeraar der Peësis
werd, waarschijnlijk zelfs langer. Men stelde hem dus in elk geval tot een der leeraars
aan bij de toekomende priesters, van 't eerste jaar af dat hij te Rousselare toekwam.
Voor wie dat kent en bepeist, blijft er zoo goed als niets meer over van de klaagVervolg op blz. 14.
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(Vervolg van blz. 9.)
zangen die men voor- en nagezongen heeft, over het verstooten van den Dichter, die,
Seminarist te Rousselare benoemd, een ‘cours de commerce’, dat is een der
voorbereidende klassen te houden had. Maar dat is hier bijzaak. 't Ware voordeeliger
voor ons, te weten, hoe hij die lessen gaf. Er is niets van gebleven tenzij juist de
Uitstap in de Warande, die er een nagalm en een toepassing van zijn, op de lezers
van Rond den Heerd. Genoeg en zooveel, dat zij de eerste oorzaak en mogelijkheid
aangeven voor het schrijven van die wekelijksche opstellen, en dat deze den aard en
den geest der lessen wel zullen weerspiegelen. Daar gelijk overal, was een dichterlijke
kop aan 't werk, en een meester met de taal, en een priester die alle werk en streven
op hooger banen bracht. Men kan zeer goed in het boekje zien, dat de lessen van
vroeger tot jongelingen spraken, die hun christen Vlaamsch volk eens moesten leiden
en ontwikkelen.
De nadere gelegenheid en aanleiding was dan het opstellen van Rond den Heerd,
in November 1865 begonnen, toen Gezelle onderpastoor geworden was op Ste
Walburga te Brugge. In ‘'t leeren leesblad voor alle lieden’ gaf hij wekelijks een
praatje over dieren en gewassen, onder bovenschrift: Uitstap in de Warande.
Misschien dacht hij hier wel aan den titel van Vondel: Vorstelijke warande der dieren.
Ten andere, Warande, of Dierenwarande is 't oud volkswoord voor Beestenhof of
Dierentuin.
Meest alle geïllustreerde tijdschriften van die jaren en nog wel later, hebben zulke
afdeeling over de levende wereld. Ik zie nog voor mijne oogen die boeken, van mijn
grootvader afkomstig: Nederduytsch Magazijn, Nederlandsch Magazijn. - Magasin
pittoresque. Overal menigvuldige afbeeldingen en beschrijvingen van dieren en
planten. Gezelle deed wat hij zag doen in dergelijke uitgaven, maar welk verschil!
Ginds enkel beschrijvingen, met wat reis- en jachtgevaarten, en dan de
nijverheidstoepassingen van wat dier of gewas voortbrengen. Ingekorte en verdorde
hoogleeraarswetenschap. Op weinige uitzonderingen na: ‘het veld der dorre
beenderen.’
Gezelle weet heel goed wat hij wil, want hij heeft het, kort vóór 't verschijnen van
zijn blad, geschreven en gedrukt: ‘priesterlijke geleerdheid’. Daardoor verstaat hij
ware kennis van zaken, maar dieper gaande dan de stoffelijke oppervlakte; niet alleen
het uiterlijk verschijnsel en het nut daarvan, maar de verbindingen - alle verbindingen
van dat verschijnsel met ons geestesleven, met ons gemoedsleven, met ons zieleleven,
ons geloofsleven. In dien geest wil
(Vervolg op blz. 18.)
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(Vervolg van blz. 14.)
hij den gewonen man die thuis Rond den Heerd leest, wetenswaardigheid meedeelen
over de schepselen Gods.
Het is bijna niet te gelooven, hoe weinig de menschen nu, met ons langdurig
onderwijs, van die zaken weten. De kinders van mijnen catechismus kennen met
moeite den naam van leeuw of arend, veel minder van struisvogel, pelikaan,
paradijsvogel; zelfs van ooievaar of reiger weten ze niets. En zeggen dat ik, knaap
van 10 jaar, mijn kamertje vol gehangen had met eigen teekeningen van alle mogelijke
dieren! Ook wij hadden prentenboeken van allen aard daarvan, en sommige onzer
leesboeken op school hadden ten minste de verdienste, met woord en beeld de
natuurlijke historie te leeren. Nu zie ik ‘Begrippen van dier- en plantenkunde’, drooge
en vervelende boekjes met classificaties en anatomie, waarvan de kinderen niets of
weinig verstaan: schooluitgaafjes van half geleerden die hooggeleerd willen doen in
plaats van gemoedelijk te vertellen wat ze kunnen weten, en waaraan het kind later,
iets heeft om verder te leeren, en om te verstaan wat het lezen wil: Bijbelsche
geschiedenis, Evangelie, levens der Heiligen en der andere groote mannen,
reisbeschrijvingen en zelfs ietwat goede verhalen.
Over dat ‘veld der dorre beenderen’ blies Gezelle den dichteradem, en het leefde.
Zonder ze slafelijk na te doen, hernieuwde hij de middeleeuwsche boeken als Bestiaris
en Lapidaris en Naturen Bloeme van Maerlant. Ja, nog hooger gaat hij, naar het
voorbeeld van die allen: den Alexandrijnschen Physiologus (2e of 3e eeuw), waaruit
hij met bewondering wel eens aanhaalt. Dat zijn reeds bronnen van den Uitstap,
omdat zij, naar hun tijd en wijze, de eigenschappen der schepselen zinnebeeldig en
christelijk willen doorgronden en verklaren. Ook wist hij van den ouden Plinius
Historia naturalis, en voor de kruiden, van onzen Dodoens. Buffon gebruikt hij ook
wel, maar met mistrouwen: ‘den franschen Buffon, den God- en menschenbedrieger’
noemt hij hem(1). Verder zal hij natuurlijk voor zijn inlichtingen, alle reis- en
landbeschrijvingen aangewend hebben die hij krijgen kon, en voor zijn geestelijk
doel de Liturgie, de Kerkelijke geschiedenis, de legenden der Heiligen die met dieren
te doen hadden, de H. Schrift bovenal, zoowel haar geschiedenis als haar dichterlijke
boeken.

(1) Cuvier, Linné en meest alle Botanici zijn hem bekend. Men vindt in den aanhang van
Rijmsnoer, bij de wetenschappelijke namen der gewassen door hem bedicht, niet alleen Linn.
maar Tournef. (Tournefort; Vent. (Ventenat); Linn; Thunb. (Thunberg); D.C. (De Candolle);
Juss. (Jussieu); Trin. (Trinius).
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[1929/4]
Zwerftochten door Griekenland
door Felix Rutten
I.
De tocht in den morgen.
De smalle koker van het kanaal van Corinthe verbreedt zich. Werklui staan er beneden
op 't voetpad dat langs het water loopt, nemen de pet af en groeten de passagiers op
de Charybdis: ‘Kalimera’. Hotels hebben er tegen den rotswand hun schilden
opgeslagen: ‘Xenodocheion basilikon’.... ‘Kalimera’, goede morgen, groeten wij
terug.
Nu schuiven de steile kanaalwanden uit elkaar als tooneelgordijnen die opengaan.
De boot zet aan en stampt met vernieuwd geraas het schuimend zeezilver omhoog.
De zoele lucht suizelt om je slapen; aan den achtersteven klappert de vlag. Als een
kouter snijdt de boeg den gladden waterspiegel. De vroege morgen dampt een fijnen
nevel over het zeegedein die de rijzende zon doorzilvert. De morgenklaarte groeit
over de befloerste zee van Egina als een langzaam aanzwellend gezang.
We zijn maar gedrieën aan boord. Een dame die, na drie jaar afwezigheid, uit
Antwerpen terugkeert naar Athene; een meneer die anderhalf jaar in Brussel vertoefde.
Dachten zij aan de vette polders van Vlaanderen of aan de duizenden Grieken die
leven in het buitenland, daar de vaderlandsche bodem hier te schraal is om ze allen
te voeden? Onverschillig zagen zij om zich heen.
Een rotsig eiland in de verte, scherp omlijnd en hoekig als een hooggebouwde
kerk met torentoppen: het staat er als een vlek viollette, stille donkerte in den
morgenmist. Links glijden aldoor bergketens langs het zeestrand, dat er melodieus
ligt gerond. Het is oud, dor, verlaten land. Maar achter ons heft de Acro-Korinthos
zijn kegelspits tegen witte kammen, die met hun sneeuwen kruin de witte wolken
tergen. Zij beginnen rozig en geel te blinken in de morgenzon.
Ik zie mij om met ontroering, op den weg naar Athene.
Er schemert een witte vlek op het doode strand: een puinstorting
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lijkt ze, van versplinterd marmer; gele muren. ‘Megara’ zegt de dame, ‘waar Euclydes
geboren werd’.
De dame glimlacht met een stillen, zachten lach.
Naakte rotsen, dellingen zonder groen, kust zonder steden verder; land zonder
leven, doode grond van steenen onvruchtbaarheid. En toch. Ik zie de vorre bergen,
besneeuwd, met wolken omgord. ‘Terre de Beauté’, zeg ik, ‘te voilà donc enfin’.
Weer glimlacht de dame. ‘Croyez-vous?’ zegt de meneer en schudt het hoofd.
Maar toch: dit is het land der goden: hun schoonheid is ons tegengeschemerd op
de gele bladzijden van een beduimelden Homeros, en iets is er van gebleven, een
zweem van wonderheid, een voorgevoel: wat is het? De betoovering die in de oude
mythen slaapt, de glans van 't heroísch avontuur opslaande, die je, als met zoeten
glimlach over de bitterheid der moeilijke spraakkunst heenhielp. Iets van de
schoonheid der blanke en verijlende gestalten heb-je toch geproefd door de tergende
vertalingen heen. Zij hebben de jeugdige verbeelding gewekt, en de muziek hunner
namen zong door de suizelende stilte van de duffe studiezaal. Waren het de ruischende
zangen niet eener verre, zilverblauwe zee? Wat doe ik anders dan de wegen zoeken,
waarop zij hun lichte sandalen zetten?
En hier is de zee waar Theseus zijn schip stuurde, met den zwarten wimpel; de
zee waarop Solon in stille droefheid staarde om het verlies van Salamis, dat hij met
een gedicht voor Athene herwon; de zee waarop Xerxes in verbijstering schouwde,
toen de schranderheid van Themistocles er zijn halve vloot in den grond had geboord.
Mijn reisgenooten zien het alles met andere oogen. Mijn hemel, het is immers heel
begrijpelijk dat geen koopman in kranten pelgrimeert naar Griekenland en Athene,
om de schaduw van een droom.
Nu moet Athene dan wel langzaam in zicht komen.
Zwaarder hangt de nevel, waar de bocht van het land zijn ring voltrekt. Het zijn
de schoorsteenen van Piraeus, die de verte verdoezelen doen.
In den achtergrond wijken de bergen. Er gaat een diepte open, als die van een
wegvloeiend dal. Daar schijnt een ruimer vlakte te legeren. Maar uit die vlakte donkert
gebergte op.
De damp staat dicht voor de haven. Schepen zeilen uit, en trage booten. Meeuwen.
Worden de vormen al niet duidelijker? Een heuveltop rijst er, met twee spitsen
ophoekend daarnaast. Drie kruinen tel-je. Van de middelste
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straalt helder wit, als een lichte ster. Mijn reisgenooten zijn oplettend geworden. Ook
zij zien er heen.
Nog priemt de zon niet door den nevel. Maar de witte ster is uit zich zelve lichtend.
Zij stijgt, en wordt al rijzend lichter. Stralend.
Mijn medereizigers knikken naar mijn vragend gezicht, met trotschen, stillen lach.
Het is de Acropolis; de Acropolis met het Parthenon.
Maar nu is't al geen ster meer. Wij onderscheiden wit naast wit, tempel naast
tempel, wit-stippelend over een kruin van barnsteen-gele rots. De hoogte rekt zich
uit, den helderen top aldoor hooger heffend. Het visioen schemert als een belofte.
Eén oogenblik. Reeds zijgt het alles al weer zacht terug. De andere kruinen zijn nog
verder teruggeweken. Nu ook zij, de rots in 't midden. En wat een witte ster scheen,
- de witte tempelburcht, - wijkt in het diepe land en zinkt, en verdwijnt in den
dampenden havenwalm,
Wemelende masten, opgehaalde zeilen, schouwen, takels, rook en wimpels; aan
ratelende kettingen zwenken balen en kisten; menschen schreeuwen en vrachtwagens
hossebossen over hard-bekeide straten. Goor staan er huizen in 't rond, achter trillende
scheepslijnen en rookpluimen, waar duiven doorheen wieken. Schreeuwende kleuren
vlekken op van schepen, zwaar-staand op 't water, dat vettig kleurt en klotsend tegen
de kaaien flapt. Piraeus.
De dame had me een plaats aangeboden in de roeiboot waarmee ze aan land zou
gebracht worden. Ik had een zelfde vriendelijk aanbod al van den meneer aangenomen.
Van 't schip stegen we over in de electrische trein, die ondergronds naar 't hartje van
Athene brengt. Hier zouden we ieder zijns weegs gaan. Hij riep een rijtuig aan, zette
er mijn valies in, gaf den koetsier mijn adres. En nog ééns bedankte ik hem voor de
bewezen vriendelijkheden. Toen ik daarna in mijn bakkie wou stappen, was de
koetsier, met koffer en al, verdwenen.
Amechtig kwam 'k met een tweede rijtuig aan in 't pension waar 'k verwacht werd.
‘Verbeeld u, mijn heele have...’.
‘Kalm’, zei de huisheer met een fijn lachje; en maar denken ‘u is nu niet meer in
Italië, maar in Griekenland...’
Dat zag 'k aan alles. Een gang vol bloemen, loopers op de trap. De vensters in de
huiskamer behangen met zware gordijnen. Turksch tapijt gespijkerd tegen den wand.
Een huiselijk gemeubelde kamer, met levende planten en gezellige dingen. Daar
stond koffie in heel kleine kopjes, gloeiend, drassig, drie maal gekookt, en zoet;
turksch konfijt en vijgen van
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Smyrna op tafel, met grieksche kaas van geitenmelk en turksche van zure melk. En
de aanzittenden zaten er zeer rustig, praatten zonder drukte, keken eerder 'n beetje
nuchter op het nurksche af, als kooplui die aan hun zaken denken....
Na 'n kwartier stond mijn eerste koets met de koffer voor de deur.

II.
Stratenleven.
Waar de straten van Athene anders zijn dan gewoon-europeesch, zijn ze Turksch.
Op de Plateia Omonoias bloeien de rozen, overschaduwd door groote palmen.
Krantenventers overschreeuwen er elkaar, en kleine schoenpoetsers. Jongens loopen
er rond met amandeltwijgen, hyacinthen, bosjes violen. Daar komt een boer in
fustanella: boven de beenen plooit het witte rokje, kroezelig over de heupen afgelijnd;
de kouseband omspant het strak-witte been; de openslaande, blauwe kapmantel laat
van-binnen rood zien. Ook zijn er Cretenzers in witte plooienbroek en kort jasje,
donker blauw, met muts en hooge laarzen. Dan zijn het Turken die voorbijgaan, met
bestikte jakken en rooden fez. En landvolk: grof in hun stijve mantels als in pijen
gehuld. De pastorale verschijningen van het ruig gebergte.
‘Kyrie, kyrie...’ De schoenpoetsers roepen je aan, met hun borstels trommelend
op de houten kastjes om de aandacht te trekken. Onverschillig slentert de deftige
Athener voorbij, en laat den ‘komvologio’ om de pols glijden of door de vingers, vaak kostbare snoeren van parelmoeren of houten kralen, ook van bont glas, waarmee
ze sierlijk spelen tot tijdverdrijf.
Bepaald, dit is geen Italië. Deze Grieken hebben iets fanatisch. Zij kijken somber,
zingen niet op straat, neurieën niet in hun eentje. Er schijnt weinig vreugde te zijn
onder dit volk. Zij zijn voorkomend met bedachtzaamheid, gedienstig met
voorzichtigheid. Zij twisten zonder geestdrift, maar met hartstocht, hardnekkig, met
een onstelpbaren overvloed van woorden. Zij groeten elkaar beleefd maar zonder
zwier, en koel. Zij leven als Europeërs, naar Amerikaansche mode gekleed, naar
Parijschen aard uitgaand, uiterlijk veelal Engelschen naäpend, maar spreken liefst
Duitsch. Dit zijn de zonen der Hellenen. Maar zij laten zich heel wat voorstaan op
hun Helleensche afkomst, al is hun bloed ook nog zoo vertroebeld door Albaneesche,
Slavische, Rumeensche, zelfs Frankische en Tzigaansche bijmenging. En hun leven
is meer verturkscht dan zij denken; heel hun gedachte, met hun stad en land,
verbyzantijnscht.
Van nationale cultuur geen spoor. En hier zoek ik Hellas? -
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De Odos Athenas is 't minst europeesch. Hier proef-je oostersche lucht bij Turksche
bazar-drukte. Hier is alles winkelhuis, en de woningen zijn er als luchtige gaanderijen:
door 't open venster wordt er de koopwaar weggekocht. De deurstijlen hangen er vol
spullen, de ramen zijn er half mee bedekt; het stroomt je toe over stoep en dorpel.
Geborduurde muiltjes getuigen er van den Levant. Radvormig hangen er vijgen van
Smyrna geregen; bonte boerenkleedij wimpelt van de muren. Halstooi en
kralensnoeren voor paarden ‘tot het afwenden van den kwaden blik’, speelgoed,
tapijtwerk van 't land. En de kleurenweelde der vruchtenwinkels.
Hier ook de slagers met hun uitstallingen van bloederig vleesch, afgestroopte
schapen aan den haak, en magere geiten in hun paars-roode naaktheid. Deze
hekatomben prikkelen den modernen voorbijganger niet, zoomin als in de dagen der
Oudheid. Ga de Agora binnen, de verkoophal, die hier haar wijde poorten opent. Al
wat eetbaar is, wordt hier geveild, kippen en kalkoenen bij honderden voor je oogen
geplukt; heele stapels lillend vleesch worden hier alaan versleept en versjouwd.
Plas-je er in water of in bloed, terwijl alle volk er gedreven en gestompt wordt in de
groote stuwing van het geheel? Het is er één krijschen en kakelen.
Waar is de blanke God wien al deze honderden dieren ter eere worden geslacht?
Eindelijk loopt de straat verloren in een warreling van kleine, vieze steegjes en
vunze krochten. Voor de deuren hunner werkplaatsen hameren en schaven er
schoenlappers en timmerlui. Werkeloozen lanterfanteren er vrij en onbekommerd.
Op de agora van Hadrianus, waar de Romeinsche monumenten in puin liggen, houdt
een kermisgast vertoning op een wagen, voor kinderen en volk. Door de tralies der
gevangenis steken de opgeslotenen, van uit hun cel, hun handen bedelend uit en
roepen om een ‘lepto’. Hier schijnt Athene, in zijn schrilste ellendigheid, één groot
speelvertoon voor den vreemdeling. - Daarboven echter, op de rots waarvoor de
straat stil staat, verrijst in ongerepten luister, de ontzagwekkende ernst der schoonheid:
de Acropolis.
Ik woonde in de Odos Demokritou, in de nieuwe stad. Die straat was wit, en groen
omzoomd met wuivende peperboomen. Elk huis had wit-marmeren dorpel en deurstijl.
Hier heerschte volmaakte rust. Nergens is er trouwens groote drukte. Deze kalmte
geeft Athene iets voornaams, al heet zij dan ook maar een provinciestad. Uit een
open venster soms een vluchtig-verdwijnend gelaat; een ander staart droomerig van
'n balcon in de diepte neer. Geen herrie, geen lawaai. Kalmte en netheid geven Athene
iets eigens, - wanneer de wind er 't stof niet opjaagt van de
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pleinen. Hoe ver zijn we hier niet van Italië vandaan!
De korte straat liep uit op den voet van den Lycabettos. Steil kegelt deze er uit de
stad op, met 'n kerkje op zijn kruin. De Pnyx, de Areopagus, de Muscion liggen er
tegenover, naar de zee-zijde toe. Tusschen beiden het oudste deel der stad, met den
heiligen heuvel der tempels in haar midden. Hoe dikwijls ben ik 's morgens niet naar
den top van den kegelberg geklommen, nog eer de zon over de stad scheen. Daar
beurde de Acropolis dan, boven de daken der huizen en al de cypressen van hun
tuinen, zijn blanke tempel-ruïnen, drie, vier. Maar alles beheerscht er het Parthenon:
de groote witte zuilenhal, doorbroken in 't midden. Zij staat er als een tweevoudige
harp. En de morgen streelde haar strengen, als maakte hij muziek op dat witte
koordenveld. De morgen met zijn rozige vingeren. Tot de zon kwam en er haar stralen
doorheen joeg, als een regen van gouden pijlen. Phoibos-Apolloon.
Hoe kleurde het marmer dan heerlijk in den jongen dag, alsof het zong. Zooals de
beelden van Memnon zongen, telkens ‘bij den eersten kus van 't morgenrood’.
In 't midden van Athene ligt het plein der Constitutie, de trots der stad. Hier loopen
de groote lijnen heen. Hier staan de groote hotels, met palmen en peperboomen.
Oranjes hangen er glanzend tusschen hun donker loof. Tot heel ver staan de stoeltjes
voor de raki-drinkers over 't plein uitgeschoven. Het is een groot openluchtsalon.
Cypressen beuren er de donker-groene naalden boven uit.
Met trappen ga-je van hier naar 't koninklijk paleis, op een groene hoogte. Het kon
een kazerne zijn. Maar dàn is er het park dat koningin Amalia deed aanleggen. De
Hymettos legert zijn zilvergrauwe kammen daarachter, tegen den oostelijken hemel.
Van 't park om 't paleis loop-je over in 't park van 't Zappeion, - het
tentoonstellingspaleis dat de gebroeders Zappas aan de stad ten geschenke gaven.
Van 't terras van 'tZappeion bestrijk-je dan het zuidelijke stadsgedeelte, tusschen de
Hymettos links en Salamis rechts, met de zee daartusschen, in den achtergrond. En
dit panorama is je reinste verrukking.
Eerst is er de tuin met zijn palmen en oranjes. Uit dit oranjebosch rijzen,
verder-weg, de zestien eenzame zuilen van den tempel van Zeus. Zij staan er donker
afgeteekend op het zilverig zeevlak. Het blinkt er blanker, schitterender onder de
zon, achter de bronzen zuilenschachten. Een diepe, rood-bruine, oranje-achtige gloed
heeft dit marmer betrokken. Zij staan er zoo vreemd-verlaten tusschen het lenteblij
gebloei en de
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palmen met hun aureolende bladeren, in strak gespreiden waaier. Heffen de zuilen
zelf daar hun Corinthische kapiteelen niet, met het bottende loofwerk, als begonnen
zij langzaam open te bloeien met dit bloeiend park, te midden van de palmen, hun
broeders?
Op den heuvel links ligt een buitenwijk, die bestaat uit kleine huisjes, alle licht en
teer van tint. Het geheel is doorpriemd met de zwarte rapieren der cypressen, strak
getogen. Verder daarnaast rijst nog een berg van sparrengroen. Daar stroomt de
Ilissos. Je ziet de drooge bedding niet. Maar je speurt er wel den bloemigen geur der
myrthe. Daar plukte Oreithyia de wilde narcissen en crocus, toen Boreas haar op zijn
sterke vlerken naar 't Noorden ontvoerde. Daar zat Socrates op de zode neer, zooals
Plato hem zag ‘in de schaduw der platanen, den stroom aan zijn voet, in de geuren
die de luwte ademde bij het gesjirp der krekels in 't groen.’ De witte schelp in
hoefijzervorm, die er in 't gebladerte ligt uitgediept, is het wit-marmeren stadion, op
de plaats waar ook voor eeuwen de ‘panathenaia’ gevierd werden.
Rechts van je, tegen den achtergrond van óók bekende, maar toch altijd mindere,
en ook lagere heuvels, beurt de Acropolis-rots het blanke wonder op van 't Parthenon.
Je ziet er het volle tempelfront, dat naar 't oosten uitziet, waar de zon verscheen. En
zie naar al de heuvels in 't ronde: zijn die lijnen niet als schoone, zuivere melodiën?
Zij zweven al zingend voort. Zij glijden met zachte golving, in regelmatige evenmaat.
Zij leven. Het is het kalm bewegen van een rustig lied; een droomerig geneurie.
Daarvóór zweeft het blanke Parthenon zelf als een helder choraal.
Heel dit landschap is een fluistering van zoete vredigheid, van een eindeloos-teere
droomstemming. Maar in dit teer-doordroomde beeld rijst alleen de tempelrots als
een klaar omschreven gedachte, zooals zij daar hoekig staat gebeiteld: het trotsche
en vast voetstuk dat de gedenkhallen schraagt.
En dan is er achter dit alles, maar omsloten door de kustlijn van Argolis, de
wonderbaarlijke golf van Egina, de zuidelijke zee.
In deze golf spoelen de zee van Candia en de Egeïsche zee vereend hun blauwe
wateren voor den drempel van Athene. Hier was het, dat de laatste rimpelingen van
den zondvloed verreefden, dat Deucalion, de hersteller van het menschdom, de handen
dankend ten hemel hief en Zeus zijn eerste offer bracht. Het is de zee waarlangs
Theseus keerde met Ariadne, toen hij den Minotauros had geveld, en die haar naam
kreeg van Egeus, die zich in wanhoop neerstortte van de Acropolis.
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Maar had de myrthe haar golven ook niet bestrooid met haar bloesem, deze zee zou
toch als geen andere zijn, daar zij de kust van Hellas wiegt en Pallas' tempels ziet
rijzen. Zij is bekroezeld met het sneeuwen schuim waaruit Aphrodite werd geboren;
en ook in hààr vloeden zongen de lokkende Sirenen.

III.
Athene en Rome.
Dit vergezicht is - na de Acropolis - het mooiste dat Athene heeft te geven; en daar
ik me hierbij afvraag, of er in de wereld wel iets mooiers is, moet 'k er aan Rome
denken. Rome heeft parken van een tooverachtige pracht; dit park van Athene is
maar een gewone palmentuin. Rome ligt er als gebeeldhouwd tusschen zijn begroeide
heuvels, - als een groote camee; Athene is effen, plat en grijs. Rome is als van
barnsteen, als van gedreven metaal, brons en goud. Maar aan Rome ontbreekt de
zee, die haar blauwen mantel spreidt voor de voeten van Athene.
De zee is die levende schoonheid, die bloeit en trekt en altijd machtig, liefelijk of
geweldig, aandoet. Want zij leeft, beweegt; zij schijnt een levend wezen, méér en
anders levend dan rots en woud. Zij ademt, zij spreekt en zingt. Zij is de meest
bezielde in de onbezielde natuur. Zij heeft altijd een antwoord voor ons, heeft een
glimlach voor onze bewondering en een gebaar voor 't heffen onzer handen, - een
gebaar dat telkens lokkend is en toch ook telkens afwijzend.
Zij is te machtig voor onze geringheid, te groot voor onze beperktheid, te diep
voor onze nietigheid. Maar zij wekt alles wat in ons sluimert, ons diepste trachten
en ons geheimst begeeren. In haar weerspiegeld, weten wij ons ook haar verwant.
En toch zijn wij twéé werelden, elkander eeuwig vreemd en ver. Tusschen ons beiden
is het ondoorwaadbaar mysterie.
Je moet er de zuilen van den Zeus-tempel zien op den laten namiddag, als de
achtergrond der zee er als met goud is bevloerd onder den brand van het avondrood.
Dan is 't, als geboden zij stilte. Dan zijn zij weer de tempelzuilen van eertijds, die
manen tot eerbied en aandacht in 't heiligdom. Dan laait er de parelmoeren zee in
fantastischen gloed.
Hier kan de gedachte aan Rome als een schrik door je heenvaren. Het is een blank
tafereel van droom en mijmering, dit gezicht van het
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blonde Athene tegen den saffieren zee-achtergrond. Hoe vlamt Rome daarnaast in
brand en gloed. Athene is droomstemming; Rome is storm. Athene is glimlach en
liefelijkheid; Rome is een laaiende hartstocht. Athene is wiegende muziek; Rome is
een schittering van bazuinen, fanfaren.
Want Rome, de eeuwige stad, is de stad der historie. Athene's historie eindigde bij
onze jaartelling; naast Rome is dit Athene historieloos. Athene is voor den droom
alleen, en haar herinneringen zweven als een fantastische luchtspiegeling om haar
heen, tegen de heuvels en de zee. De Acropolis staat er als een vergeten visioen, in
de stad die er achteloos om-heen leeft. Wat eenmaal was, is hier tot droom
vervluchtigd. In Rome is niets voorbijgegaan.
Droom schoone beelden hier, en goden die op wolken tronen, glanzende triremen
op het blauwe water, in de schaduw van hun purperen zeil; op de hellingen spruit
het mythologisch gebloemte, waarin de nymfen zich te slapen legden... Hier is alles
voor de verbeelding. Zelfs de werkelijkheid, die saam te vatten is in den stralenden
naam van Pericles, wordt als een vreemde mythe in deze verturkschte stad en haar
levend heden.
In Rome fantaseert men niet over mythologische motieven. Heel Rome is één
monument van historie. Rome's verleden is ons verleden. Alles is er geschiedenis,
tastbare werkelijkheid. Daar stormen van alle zijden de levende stemmen op je af,
in vreemde verwarring. Rome is een massa van feiten, een opeenstapeling van eeuwen,
een opeenhooping van historie. Rome is niet één verleden, maar alle verleden in één
beeld. Niets is er voorbijgegaan. Alles leeft er voort. Al de geslachten waarvan de
menschheid geleefd heeft, al de hartstochten die haar bezield hebben, al de idealen
die haar hebben voorgezweefd en geleid. Dat maakt Rome zoo diep en rijk. Dat is
Rome's schoonheid. Daarmee overweldigt Rome ons, met dien onuitputbaren
overvloed. Dat is de bedwelmende macht van Rome, die bindt en boeit; dat is het
geheim der liefde, die Rome opeischt.
Rome is een romantisch epos. Athene ademt een klassieke rust. Rome is storm en
drang, Athene is glimlachende vredigheid. Rome is een doorloopend gedruis van
jubel, van zege, van haat, van strijd, van vereering. Athene is bloemige lentestemming
en minnelied. Over Rome is louter gloed; zijn paleizen branden van bruin-rood en
oranje, zijn kerken zijn gehelmd; de ijzeren stap der eeuwen dreunt er in alle
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straten na. - Athene is een onverstoorde droom, de schaduw van een herinnering.
Laat de rust je doordringen hier; verdiep-je in het prachtig gezicht, tusschen de
rustige einders. Deze rust heeft er de groote klassieken geïnspireerd. Zij voerde hen
óp tot de schouwing der Olympische goden. Het zijn deze harmonieuse lijnen die
het Parthenon opriepen, en die golven door de koorreien van Aeschylus. Zij droegen
de verheven gedachten van Socrates en Plato.
Alleen maar lijnen; en kleuren; zon en zee. Dàt is Athene.

IV.
Twijfels.
Je woont nu wel in Athene, maar alleen lichamelijk. Je bent er niet bij met je ziel.
Je kijkt naar al het curieuze der stad: de koninklijke lijfwacht met haar ‘fustanella’,
het wapperend rokje, en groote pompons op de schoenen; Cretensers en boerenvolk
in zware kleederen als pijen; jongens in katoenen buisjes, waarvan het bovenlijfje
geplooid is en 't onderstuk rokvormig waait. Officieren en matrozen zie-je er samen,
in de uiterst demokratische koffiehuizen, waar iedereen ‘raki’ drinkt, of Turksche
koffie met de Turksche pijp erbij, de pijp met de waterflesch waarin de rook wordt
afgekoeld. Daar zie je telkens weer van die oude Byzantijnsche kerkjes, klein en diep
verzonken van ouderdom, beneden de begane straat. Zijn ze niet als duiventillen,
met haar koepeltjes op 't hoekig kruis of vierkant, donker verbruind? Zij lijken wel
ingedommeld, zonder de ronde vensteroogen te luiken. Kleine sierkastjes in hun
gedrongenheid, met uitbouwseltjes en pannen dakjes, knusjes en verkreukeld in
elkaar gezet, als antieke juweelenschrijntjes waar geurig gekruide damp uit wegwolkt,
en waar je opeenhooping vermoedt van kostbare sieraden en goud en edelsteen, die
er de Madonna-paneelen overtrekken. Vrouwen in nationaal costuum zijn er niet. Je
ziet er alleen modieuse dames. Verbaasd kijk-je naar een schoenmakertje die er met
z'n krant zit en Grieksch leest. Je dacht in een bekend land te komen, - het land van
je klassieken, je thema's en vertalingen, - en alles is er zoo vreemd. Je hoort er geen
enkelen bekenden klank, verstaat geen woord. De wijn zelf, - de wijn smaakt zoo
wrang, met hars vermengd tegen het bederf, ‘retsinato’: als een drankje uit de
apotheek. In alles proef-je er vreemde kruiden. En je begint te twijfelen aan 't beeld
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waarmee je naar Griekenland gekomen bent: of wel is je verbeelding van 't antieke
Hellas een chimere, of het is in werkelijkheid heel anders geweest dan wij 't zien in
de opera, zien in onzen geest... Welk een ontnuchtering is het zware, geslotene
Theseion niet, de tempel die 2000 jaren oud is en onaangeroerd daar staat, met iets
logs en lomps, waarvoor 'k niet de minste bewondering kan gevoelen: een gedekselde
doos. Hij staat gelukkig heel ter zijde. En als 'k nu de oude straten naga, hoe die
liepen, en uit de muurresten en basementen op den heuvel der Muzen zoek, hoe de
gebouwen er stonden, klein en in elkaar gepeuterd, zonder zin voor perspectief,
zonder verlangen naar openheid en ruimte-werking, dan begin 'k er aan te twijfelen
of dit wel zóó mooi was in den antieken tijd. En bij den aanblik van het groezele
leven der hedendaagsche volksbuurten komt de vraag bij mij op, of die oude Hellenen
dan werkelijk heel den dag niets anders deden dan rondslenteren in hun witte chitoons
en kransen hangen aan de voeten der standbeelden? Zwoegden en slaafden er ook
toén geen donkere volksmassa's in de nauwe engte der ommuurde stad, die verlangend
uitzag naar den dag der hecatomben, wanneer de bloederige ledematen der offerdieren
na 't offer werden prijsgegeven aan hun honger? Verbeeld ik mij dit oude volk te
recht als een volk van levendgeworden standbeelden, - alsof die beelden zelf niet de
veridealiseering waren van het type, naakt en blank, verkeerd tot goden? Waren er
toen ten tijde dan niets anders in Athene dan wijsgeeren en athleten en priesteressen
van Aphrodite? Ik zoek in 't ronde naar de groene weiden vol narcissen, die het beeld
waren van de Elizeïsche velden, en vind niets dan stoffige zandvlakten. Waar dansten
dan wel de blonde epheben op 't mostapijt, en plukten de zusters der caryatiden, de
blankomplooide priesteressen en corae der stad, haar viooltjes en anemonen met
Proserpina? Ik vind er geen plaats voor de beelden die ik in mijn gedachten hierheen
droeg. En 'k voel de droefheid eener teleurstelling.
Maar dit is waar: de lijnen der heuvels, de kleuren der zee, de schoonheid van den
hemel is iets, als 't nergens ter wereld mooier zijn kan. Dus toch een Godenland.
Al is de Lycabettos ook zooveel hooger, de Acropolis beheerscht Athene. Zooals
deze het eerste is dat men er zag, zoo blijft zij ook het eenige dat je er bestendig
zoekt. Maar niet den eersten dag ging 'k er heen. Was het vrees voor teleurstelling?
Aarzelend werd het oogenblik verdaagd. Is dat geen zelfkwelling, die zelf weer
verfijnd genot
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is? Of is het vrome schroom, die wacht op de wijding der begenadigende stonde,
wanneer de stemming heiligend over je komt?
Laat eerst de rust van het wijde land je doordringen; laat die rythmen je hun wonder
openbaren; leer de wereld vergeten voor den aanblik dier weelderige zee. Word zelf
stil en puur, en laat alle voorstellingen varen. Ontdoe-je van je zelf en maak je rein
voor nieuwe beelden, nieuwe indrukken. - Eerst dàn...

V.
De Acropolis.
De groote weg naar de Acropolis voert door leeg land. Hier stond eens het oude
Athene, over den heuvel heen gebouwd, die ligt tusschen de burcht en de zee. Nu is
er alles dor. Donkere pijnen wisselen er af met grijze cactus. ‘Athanatos’ noemt ze
de Griek, de planten die onsterfelijk zijn. De symbolen die passen bij den voet van
dezen berg.
Overal hangen papieren vliegertjes in de lucht, kleine, zeshoekige sterretjes van
bont papier. Jongens spelen er, op dit open terrein. Een school houdt er
gymnastiek-oefening. Trompet-signalen klinken uit een verre kazerne. Het hamerend
geklop van steenhouwers kwam van de hoogte der rots, waar gerestaureerd werd aan
de Propyleën. Moeizaam klim-je honderdvijftig trappen op.
De zuilengang van het toegangsgebouw ommantelt je hier met zijn schaduw. Stil
slanken de schachten er in reien op, onder de nieuwe architraven. Hun schaduw dekt
den gebarsten marmeren vloer, en de zwijgende zijruimten staan donker tegen het
licht van daarbuiten. Want overal rondom is, op deze hoogte, zonlicht en hemelblauw.
Onder de Propyleën hangt de purperen schaduw vol geheimzinnige wijding.
Daarna sta je op een wit veld. Het is de oploopende vlakte van de Acropolis. De
zon overschittert er louter wit gesteente; een blinkend plein, alsof er sneeuw lag. In
zijn zachte stijging straalt 't je toe. Het is almaar marmer dat de rotsige vlakte hier
bedekt, sneeuw van marmer, - van kolommen en voetstukken, splinters en brokken,
- dat er verbrijzeld ligt. Hier stond een stad van tempels en een woud van
standbeelden; alles is er vernield en tot gruizel geslagen. Alleen de drie tempels die
nog overbleven; maar verminkt.
Links het Erechtheion, dat er uit de welving van den rotsbodem
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opduikt: je ziet er de caryatiden al de fries op haar hoofden beuren. Doch je hebt nu
alleen nog maar oogen meer voor het Parthenon.
Is het werkelijk toch nog zóó groot? Machtig slanken de zuilen op langs beide
zijden van het langwerpig gebouw. Zonder basementen, met allereenvoudigst
hoofdgestel, rijzen zij op het regelmatige grondvlak, drie trappen hoog. Aan vooren achterzijde dragen zij nog de oude tempelfrontons gedeeltelijk. Het dak verdween.
De blauwe hemel en de zonneschijn vullen nu de heilige ruimte. Langs beide
langzijden is in 't midden hun vaste reeks verbroken. Daar staan nog maar enkele
schachten geknot; andere zijn weggeslagen: hun beste stukken liggen naast de
stoeptreden op den grond. Die er bléven, staan er als koningen, majestatisch, in de
ivoren blankheid hunner leden.
Op zijn hooge trappen rijst de tempel, licht en ijl. De zuilen zijn gecaneleerd. Dat
maakt ze nog slanker, rijziger; geeft ze in 't wisselend spel der schaduwen, leven. En
toch zijn de kolommen dezer dubbele zuilenrijen zwaar, geweldig. Het is een
massiviteit van Pentelisch marmer; en zijn de zuilen tóch niet luchtig alsof zij
zweefden? Trotsch is de vaart waarmee ze omhoogschieten. De schachten groeien
terwijl je er naar kijkt; zij leven, bewegen, zwellen, stijgen. Doorgleufd en met in 't
midden éven aanzwellende slankheid, heerschen zij er als levende schoonheid,
ademend in 't licht. Zij torsen niet; ook zij die de frontons naar beide zijden dragen,
dragen niet zwaar. De last drukt ze niet. Zij schieten omhoog en houden de dakranden,
de architraven, zwevend op. Zij beuren het marmeren juk, als koningen hun kronen.
Blank staan zij er tegen 't blauw der lucht gelijnd. Maar hun blankheid is rozig
overtogen. Over sommigen sloeg een bruinroode gloed, over anderen viel een grijzer
tint; eenigen zijn als van elpenbeen dat vergeelde, of als barnsteen waar de zon op
schijnt. Maar alle samen vormen zij, in 't licht tegen de blauwte, een harmonie van
wit. Hoe de schaduw er zijn purperen lijnen trekt over den marmeren bodem, en
donker nestelt onder de breede lijsten, - epistylen en tympanen, - de tempel der Maagd
blinkt als een sneeuwwit visioen onder het doorzond azuur.
Het zweeft er als een hymne. Luisterend sta-je voor dit mirakel van schoonheid.
In diepe aandacht rondt de hemelblauwte er over heen. Het is of de zonneschijn het
geheel bezielde. Het dreigt met zijn geweldige macht, en lokt met zijn aanbiddelijke
liefelijkheid. Een
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glimlachend bekoren verdwaast je. Je staat overstelpt voor de weidschheid van het
wonder. Nooit werd geweld, in hoogste soberheid, zóó harmonisch vereenigd met
teerheid en gratie. Het massale marmer werd omgetooverd tot een innigheid van
muziek. Het geheimzinnige wezen van dit bouwwerk is: de mannelijke gedachte
uitgedrukt in zóó vrouwelijk-schoonen vorm.
Hoe was deze pracht in de sneeuwen ongeschondenheid harer jeugd, toen er de
tempel rees, van den grond af opgebouwd in tien jaren tijds, met zijn twee-en-zestig
groote, en zes-en-dertig kleinere zuilen? Om den naos treste Phidias de beroemde
fries langs de vier zijden. Van buiten wisselde de bewogenheid der reliefs met de
rust van geometrisch-omlijnde vakken. De langgerekte topdriehoeken herbergden
dat volk van heldengestalten, voor wier verbrijzelde ledematen de wereld nu nog in
bewondering staat. Te midden van vijftig beelden, levensgroot, straalde er de dertien
meter hooge Pallas-Athene.
Was het Parthenon in zijn glanstijd ontroerend-mooi als nu? De kapiteelen waren
met kleuren en goud bestreken, de frontons hadden rooden achtergrond. Rood en
goud waren de beelden zelf; rood wisselde af met blauw en groen in de triglyphen.
Het dak was verguld. Rondom hingen kransen van bont-beschilderd loofwerk, en
Alexander hechtte er schitterende schilden aan al de pijlers, na den slag bij Granike.
- Hoe stond er die tempel, zoo bontbeschilderd? Tusschen al maar tempels verdrongen,
niet eens in de as van de Propyleën, in een gedrang van beelden, en zelf dicht, met
zijn dak gedekt. Kan het mooi geweest zijn bij die kleurige kermisdrukte?
De oude droom laat-je niet los: het heele volk in 't witte feestgewaad, de slapen
omkranst, zooals zij er kwamen met paarden en wagens, tot de poort beneden. En
de feeststoet schreed langs de plechtige trappen omhoog. De wijgeschenken, de
offerdieren met vergulde horens, met bloemen getooid. De zilveren bazuinen
schetterden naar 't zonlicht op. De slanke epheben dansten op den
bloesem-overstrooiden marmerbodem, bij 't geruisch der cythers en cymbalen. En
bij 't gezang der priesters, door fluiten gesteund, spreidden de maagden der stad, ter
huldiging harer schutsvrouwe, er 't rijk-geweven peplon aan de voeten van 't beeld
van ivoor en goud......
En dàn was er de walm der hecatomben, de bloederige bezigheid der slachtende
priesters, het gesis van 't druipend vet in 't vuur en 't plassen van 't offerbloed, te
midden van den aandrang der honge-
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rige menigte. En na 't plengen van bloed en wijn, begon er de groote maaltijd der
feestende massa's......
Iedere andere ruïne doet betreuren dat het verleden is voorbijgegaan. Ik ben
gelukkig dat 'k de schoonheid van het Parthenon mag schouwen zooals het nu is, in
de ontroerende majesteit zijner gebrokenheid. Bij zijn voltooiïng onder het zware
dak, konden deze zuilen onmogelijk die vaart en ijle vlucht hebben van nu, zooals
ze er staan, met stroomend licht doorspeeld. De harmonische omlijning van vroeger
bleef genoegzaam aangeduid, op de onverwoeste stylobaat, de zuilenharpen, de
frontons... Maar daarenboven heeft het Parthenon van nú de onuitsprekelijke poëzie
der ruïne. Onze droomen herbouwen Pallas' tempel tot een ideaal, en voltrekken hem
tot een schoonheid die hij in werkelijkheid niet gekend heeft.
Hier is verbrijzeling, voorzeker; maar geen weedom. Waar zooveel blanke glorie
schittert, kan geen droefheid zijn. Hier is dood, - maar geen rouw. Verval en
ondergang, en heugenis van krankzinnige verwoesting: maar daartegenover staat en
straalt er een onverwoestbare heerlijkheid van jeugd en eeuwig leven: de
onsterfelijkheid der goden zelf in den godentempel vereeuwigd; de onsterfelijkheid
van het geniale in den mensch, - ‘un peuple d'aristocrates, un public tout entier
composé de connaisseurs, un public pour comprendre ce qui fait la beauté des
Propylées et la supériotité des sculptures du Parthénon’, schreef Renan. Hij voegt er
aan toe: ‘Quand je vis l'Acropole, j'eus la révélation du divin’.
Hoe steigert de majesteit van het Parthenon, gezien bij de dingen der omgeving.
De tempel rijst en groeit van minuut tot minuut. Op de vooruitspringende punt van
het rotsplateau, beneden Pallas' heiligdom, verheft zich de kleine tempel van Nike.
Hij lag verwoest, maar Duitsche geleerden herbouwden deze liefelijke cella, van
maar even acht bij vijf meter in 't vierkant. Als een zwaluwnest duikt hij aan den
voet van 't Parthenon. Het was de tempel der gevleugelde Overwinning. De Atheners
knotten de wieken der godin, om haar te noodzaken tot een eeuwig verblijf binnen
hun stad. En alsof zij vreesden, dat de tempel zelf hen zou ontvlieden, omgaven zij
hem misschien wel met dit traliewerk van brons in een marmeren borstwering.
Als 'n vogel, even neergestreken op den rand der rots, die zijn vleugels al weer
heft om weg te wieken, staat er dit kleine, fijne tempeltje. Zóó luchtig, zóó weergaloos
rank en fijn, alsof 't niet rustte op den grond, maar zweefde. Kleiner wordt het bij de
wijde ruimte die
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't omgeeft: de heele diepte van 't Attische landschap, van de stad tot den Acro-corinth.
In zijn subtiele rankheid is dit overwinningstempeltje zelf een triomf.
Alleen voor het Parthenon verzinkt het; daarnaast bestaat het haast niet meer.
Ter andere zijde van den Acropolis leunt het Erechtheion tegen den bergrand: een
meervoudig heiligdom met verschillende ongelijke cella. Ook in dezen, een tweeden
tempel voor Minerva, viert een gratie zonder gelijke hoogtij. Tot grooter grootschheid
nog stijgt het Parthenon, óók in 't gezicht van het zwierige Erechtheion.
Dit laatste is de glimlach der liefelijkheid, in vrouwelijke bekoring. Veelheid en
afwisseling is er, in harmonieuze samengesteldheid. Maar in het Parthenon is de rust
der verheffing, de mannelijke pracht, de grandiose evenmaat en harmonie: het beeld
eener schoonheid die als eeuwig aandoet, boven allen tijd en vergankelijkheid, boven
alle nationaliteit en plaatselijkheid, smetteloos en onaanvechtbaar.
Het Erechtheion wil bewonderd worden als een fijn-geslepen juweelenschrijn; het
zonlicht speelt er in de voluten zijner kapiteelen, als in rozige schelpen. Ernstig en
schoon is de dansrij zijner cariathiden, de liefelijke corae, die de fries dragen der
ééne kapel. Hier is de zuil, die leefde, tot sprekende figuur geworden; de fijne
vrouwengestalten zijn edel en heerlijk als de Muzen zelf. En zóó is het een bloeiende
schoonheid, dit marmerblanke tempelhuis van Athena Polias, rijk en toch sober,
smaakvol van een ingehouden rijkdom, vroom en voornaam. - Maar voor het
Parthenon en zijn heilige hoogheid, zwijg-je en kniel-je.
Maar je moet het Parthenon zien in nog wijder omgeving. De Acropolis-vlakte is
maar voetstuk voor zijn basement. Hoog in de ruimte opgeheven, is het ook in het
hééle landschap gebouwd, zoover de blik reikt: boven de grijs-gele stad met haar
platte daken en cypressen-naalden; boven de rotsige vlakte daaromheen, waarin de
laatste vereenzaamde huizen stippelen; boven de heuvels die naar de zee geringd
liggen; tegen de verre berglijnen aan, wier golvingen vloeien langs den blauwen
einder. Tegen die horizontale lijnen moet je de strevende lijnen van den tempel zien;
zijn witheid luisterlijk stralend tegen de purperige en blauwe tinten der rotsen, der
sneeuwen hoogten, tegen de schemerige verneveling der violette eilanden, tegen
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het diepe blauw der azuren zee. En aldoor hooger straalt de schoonheid van het
Parthenon.
Ik zie het boven de wereld uit en haar stervend gerucht, boven alle
kleinmenschelijkheid van ons armzalig aarde-bestaan, boven heel die donkerte in
zijn eigen ongerepte blankheid, badend in het licht, overkoepeld door den
onvergelijkelijk blauwen, diepen hemel: zóó viert het voor mijn verrukte oogen de
volle apotheose zijner glanzende pracht.

VI.
Uit het Volksleven.
Ik had in Athene een lieven vriend. Hij was Hongaar, studeerde er nieuw-Grieksch.
Hij hield van Hellas en zelfs van de Grieken, waarvan hij alle deugden ophemelde,
en alle fouten vergoelijkte. Hij redde me van den dood, toen 'k tegen een jongen
Griek had durven beweren, dat 'k hun volksliederen niet mooi vond. ‘Wat komen
jullie buitenlanders hier dan wel doen, als jullie 't niet mooi vinden?’ had hij woedend
geantwoord. En mijn Hongaar had me gered: ik was er nog maar zoo kort. Maar
tegen mij zelf zei hij: ‘Word nu 's wijzer, en staak dat eeuwig praten en dwalen. Je
bent aldoor op straat. Begin nu er 's met wat te studeeren. We hebben goede
bibliotheken hier...’
En 'k liet me in een boekenzaal neerpoten, met almaar boeken op de tafel voor
me. De wal der boeken groeide; ik keek alleen maar naar de lucht, waar buiten 't
venster amandelbloesem wuifde. En 'k hield het niet uit. ‘Geef me terug aan de zon’,
smeekte 'k, ‘op gevaar af dat 'k je boos maak. Maar ik wil leven, leven. Het geleerde
Hellas van je boekenkraam interesseert me geen lor. En wat 'k niet beleven kan, deert
me niet. Voor de enkele maanden dat 'k hier kan wezen, wil 'k een god zijn.’ En 'k
smeet hem, diep-ondankbaar, zijn heele filologie verachtelijk voor de voeten. - Hij
schudde alleen maar het hoofd, bedroefd.
‘Maar 'k wil graag naar alles luisteren wat je me vertelt’; daarmee maakte ik 't
weer goed. En gearmd trokken we naar buiten.
Aan vele huizen hangen droge bloemkransen en palmtwijgen. Hij vertelde me,
dat 't de kransen zijn, die er op den eersten Meidag aangebracht worden als een beeld
van belofte, symbool van geluk. Daags na vastenavond-zondag waren alle
eetwaren-winkels met groen gesierd. Die dag is een volksfeest. Alle families trekken
dan naar
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buiten, naar de hoogten rondom de stad, om er 't eerste vastenmaal te gebruiken onder
den blauwen hemel. Overal zag je menschen om uitgespreide tafelkleeden zitten,
waar de wijnkroes van hand tot hand ging bij 't sober maal. Er was daar spel en zang
en de jonge paren dansten er. Een lentefeest, alsof 't een afscheid van den winter was.
Maar een oud man, die gevaren had, vertelde ons: dat was het feest der bergen.
Ook op den eersten Meidag is 't er feest, en zelfs in de stad worden er met Sint
Jan, als in 't Noorden, groote vuren gebrand. De nieuwe Grieken bleven
natuur-vereerders; zij hebben een open oog voor haar schoonheid. Mijn Hongaar
leerde 't me zien uit het volkslied dat ‘de stervende hoofdman’ heet. Een ontroerend
liedje:
‘Neemt mijn zwaard en kapt er versche takken mee,
En maakt daarvan een baar voor uw hoofdman;
Want ik voel dat ik sterven ga.
Graaft mijn graf zeer diep in de aarde,
En laat het zoo hoog zijn, dat 'k er recht-op in staan kan om te vechten
Maar maakt er ook een venstertje aan:
Opdat de zwaluwen mij daarlangs kunnen boodschappen
Wanneer de lieve lente terugkeert op aarde,
Waar gij allen verblijft.’

Maar bij al zijn feesten heeft dit volk maar karige vreugden. Zoo treurig klinken er
de Byzantijnsche melodieën. Is het een weemoed om de lange slavernij, overlevend
ook in 't laatste geslacht? Is het een droefheid om voorbijgeganen luister die niet
weer terugkeert? Het is veeleer de gedruktheid der Grieksch-orthodoxe kerk, die in
haar liturgie maar alleen de motieven kent van het ‘kyrie, eleison’, dat er den jubel
van 't ‘Te Deum’ overwoekerd heeft.
Geen land heeft mooier zonneschijn, en toch is dit geen landschap der vreugde.
Zijn het de cypressen, de olijven die 't versomberen? Of de zwijgende geweldigheid
der gebergten die 't drukken? Het is schraal land. En waar eens de zonnigste mythen
omfladderden, klinkt er nu 'n melankolisch-eentonig volkslied.
De gedachte aan den Dood alleen, schijnt er allen bezig te houden, waar 't leven
heeft gebloeid in zijn blijdste blijheid. ‘Charos’ noemt 't hem, en zingt er zijn
schoonste zangen over. Charos was een gewapend strijder, zooals diegenen die ten
oorlog gaan. Hij berijdt een
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zwart ros en draagt een gouden zwaard aan zijn zijde. Is het geen herinnering uit den
jarenlangen strijd, dien Hellas gevochten heeft na zijn inzinking, om de vrijheid, de
zelfstandigheid van 't eens zoo fiere ras, dat de ballingschap gekend heeft en 't bittere
knechtschap onder 't Turksche juk, met al de weeën der slavernij?.
Byzantium heeft dit eenmaal juichende land zijn strengen ernst ingeprent; het heeft
de levensopvatting van dit volk versomberd, méér nog dan de onderwerping het al
knechtte. Het blijft neerslachtig ook in zijn vrijdom, krakelig en twistziek na 't lange
opkroppen van zijn spijtig verzet. Doch die somberheid stempelt zijn liederen met
een ongekende, verheffende grootschheid. Mijn Hongaar vertaalde nog dit voor mij:
‘De Dood en de Zielen’
Waarom zijn de bergen donker, waarom zijn zij droef?
Gaat de storm dan soms opsteken? Is 't daar ze de regen kastijdt?
Het is niet om den storm en niet om den regen: de Dood gaat er met de zielen voorbij.
De jonge menschen doet hij voorop gaan, de grijsaards achterna;
De kleine zwakke kinderen neemt hij op zijn zadel in rijen.
De grijsaards bidden hem, en de jonge mannen smeeken:
O Charos, houd stil bij een of ander dorp en laat ons rusten bij een bron;
De grijsaards zullen er drinken en de jongelingen den discus werpen:
De kleine kindertjes zullen er bloemen plukken.
(De Dood antwoordt) ik houd niet stil, bij geen dorp en bij geen frissche bron.
De moeders die er water komen scheppen, zouden er hun kinderen herkennen;
Mannen en vrouwen herkenden er allicht elkaar als gade en echtgenoot;
Dan zou 't niet meer mogelijk zijn, ze van elkaar te scheiden.’

Welk een aangrijpende smart, welk een tragisch verduisteren kwam er over het
landschap, toen ik er een ouderwetsche begrafenis zag, eene naar den nationalen
rythus van vroeger. Het was in Kolonos, even buiten Athene. Er schreden priesters
vooraf in wijde, witte mantels. De dienstdoende geestelijke droeg gouden halsketen
en korten zilveren staf, een velum van goudlaken over de schouders. Een zwarte
sluier hing neer van zijn baret. Het kruisbeeld ging vooruit, met kaarsen, lantarens,
en vaantjes. Het leek geen gewone doode te zijn, die uitgedragen werd, maar een
man van rang of beteekenis.
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De doodgraver droeg het deksel der lijkkist voorop. De doode, een grijsaard, lag in
de geopende kist; het hoofd met zwart kapje bedekt, rustte op een paars kussen,
versierd met zwarte kanten. Het lijk zelf was overigens geheel bedolven onder
viooltjes en hyacinthen. Er lagen zelfs groene takken met oranjeappels bij. In de kerk
drong alles zoo dicht mogelijk om het lijk, dat daar wasbleek lag tusschen de bloemen.
Voortdurend snikken begeleidde het liturgisch gezang. Zelfs de mannen stonden er
met tranen in de oogen. Bij 't einde der plechtigheid brak een groot gejammer los.
Het oude vrouwtje, dat afgewend had staan snikken tot nog toe, kwam nu haar doode
vaarwel kussen. Ook de zoon boog zich, vreeselijk schreiend, over den vader. Toen
stormde verder alles naar de kist, om den doode te omhelzen.
Weer het deksel vooraf, werd de lijkkist nu, op de schouders der mannen, naar het
kerkhof gedragen. Hier werd ze op den grafterp gezet. En wéér een vreeselijk dringen,
terwijl weer alle mannen en vrouwen stormachtig over 't lijk heenvielen met kussen
en liefkozingen. Te midden van 't gewoel en wild gejammer werd de kist, nog altijd
open, in de grafkuil neergelaten. Eerst daarna volgde het deksel, dat er eenvoudig
op sloot, zonder schroeven. Eenigen wierpen er wat zandkorreltjes op. Toen kwam
iemand met een mandje vol broodhompen, die aan de aanwezigen werden uitgereikt.
Het lijkmaal. Dit alles leek noodeloos-barbaarsch. Maar 't landvolk houdt aan die
oude gebruiken.

VII
Uit de omgeving.
Waar je ook wandelt door de omgeving van Athene, - altijd weer verheug-je je op 't
oogenblik, dat tusschen de heuvels door, of over de hoogten heen, de godenburcht
met de witte tempels zal opstralen boven de daken der grijze stad, op de rots die als
van gegoten brons is. Die omtrek is niet wat je mooi noemt, maar vol stemming en
ook vol fragmentarische schoonheid. De moderne huizenbouw heeft er veel bedorven,
ontsierd. Er ligt veel dorte, steenachtige bodem. Maar aanstonds is er ook weer altijd
iets dat vergeelde beelden oproept en vergeten stemmen wekt. Vooral wanneer je er
den herder ontmoet, die zijn kudden drijft over het schaarsche gras, schapen en geiten,
- geiten met lange neerhangende ooren, bont gevlekt, en andere met statig gekromde
horens, alsof het jonge herten waren:
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zij dragen klepelende klokjes aan den hals, en de jongen dartelen vroolijk om de
oude wijze sikken heen. Het is de eeuwenoude poëzie van Homeros, en zelfs in deze
gouwen, bij den drempel van Athene, herleeft Odysseus voor de herinnering.
Dan is het weer een zeldzame bloem die je er aan denken doet, dat je loopt op
klassieken grond. De veelkleurige, rondhoofdige anemonen, gebloeid uit de tranen
die Aphrodite om Adonis vergoot. Overal bloeien er de bleeke, rouwende asfodeelen
die de dichters in hun kransen vlochten. En wanneer de merel er dan zijn zoete fluit
aanzet, tusschen het rozig gewolk der bloeiende amandelboomen, komen je de strofen
voor den geest die Sophocles voor zijn ‘Oedipus te Kolonos’ schreef: ‘...Hier zijt ge,
vreemdeling, dan aangekomen in de gelukkigste wijkplaats der wereld: ge bevindt
u hier in het land der fraaie paarden, op den grond van het blanke Kolonos, waar
talrijke nachtegalen in de frissche valleien hun zoetluidende klachten laten stroomen,
onder 't wintergroen en 't loover van het heilige woud...’
't Is het geboorte-oord van Sophocles zelf hier, dit nóg altijd lachende Kolonos,
waar ieder huis ligt in zijn eigen tuintje: cypressen, olijven, theerozen en
amandelboomen, tuin aan tuin. En over hun muren heen, uit ruwe steenschilfers en
rotsbrokjes met kleiaarde saamgepleisterd, beschrijven de berglijnen hun blauwe
arabesken tegen den hemel van azuur, terwijl het wijdverstrooide wit der huizen van
Athene schemert door 't olijvenloof, over 't groen van veld en stelkelwisch.
Naar den kant uit van den Hymettos, dien Homeros rijk aan bijen en honig roemde,
is 't land nu dor en leeg, en aldoor heuvelend naar 't gebergte toe. Je kunt er wilde
honden tegenkomen, die je met steen-werpen van je afhoudt. Soms ligt er een klein
kloostertje of een vergeten kerk in de plooien van het landschap, met een tuintje
omringd, waaruit cypressen oprijzen achter puntige cactushagen, als een kleine oase
in de steenachtige, geel-grijze dorte.. Daar hoort het tragische volkslied thuis, bij een
eenzaam herder die er in zijn mantel neerzit, als was hij zelf een stuk steenrots.
Trompetten blazen verre signalen, die van verspreide kazernes uitgegaan, door de
stilte klinken. Diep in de bergen hoor-je ze nog, van verborgen oefenpleinen. De
landbewoner hoort ze, waar hij eenzaam in zijn hut verscholen woont, onder ruischend
eucalyptusgroen, met de stilte rondom en cactussen voor zijn dorpel. Daar is geen
beekgeritsel dat er 't zwijgen
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wekken kan, of de stilte in slaap wiegt. Overal voel-je die zelfde weemoed om 't
voorbije verleden, om de gebrokenheid, om het overleefde leven. En 't is of bij dat
militaire geschetter de tegenwoordigheid der groote dooden voelbarer werd. Hun
gedachtenis rust over dit landschap.
Eens zijn we ook 's naar een heel klein dorpje getogen, meerdere uren van de stad
verwijderd, aan den voet van 't grauwe gebergte. De naam weet 'k niet meer. Daar
was feest toen. In 't dorpje heerschte de ellendigste armzaligheid: alleen maar een
klein tal lage huisjes, hutten, zonder tuin of groen, met niets dan twee stok-oude
dennen, te midden van rotsblokken en leeg terrein. Geen straten ook. Er was alleen
maar een open ruimte in 't midden. Daar werd gedanst, rondom een klarinetblazer
en een trommelslager.
Maar welke dans! De antieke rei stond er levend voor ons.
Een twintigtal vrouwen voerden er den dans uit, zoo plechtigernstig of 't een
godsdienstig gebeuren was. Eéne leidde en ging voor, in ringvorm. De rest volgde
haar, hand in hand. Het was een simpel rondgaan, naar een vaste maat, in een bepaalde
figuur. De koorvoersters wisselden om beurten, en beurteling wisselde ook de danspas.
Maar onophoudelijk bewoog de rei, zonder tusschenpoos, zonder glimlach of woord;
eenige kleine meisjes volgden aan 't slot. De mannen waren uitgesloten, wegens
vroegere, groote oneenigheden en vechtpartijen, telkens voorgekomen bij dergelijke
feesten.
De vrouwen in de dansrei waren in witte kleeren van wol, min of meer met kleurige
borduursels bestikt. Zij droegen loshangende jakjes en voorschoten in wit, rozig-rood
en blauw, bewerkt met versieringen in zijde en voorzien van 't monogram. Alle
hadden witte zijden sluiers, die 't voorhoofd met de neerhangende vlechten bedekten.
Om de haren droegen ze als een diadeem, waaraan munten en zilveren plaatsje
rinkelden. Ook hadden ze borstsieraden van goud, ketens met gouden sloten en weer
muntstukken, die rinkelden in rijk vertoon; armbanden en ringen van goud en zilver.
Maar de rijksten hadden het heele kleed bestikt en gezoomd met ingewikkeld
borduurwerk. Zij schitterden van sieraden, waren als prinsessen. Het was een weelde
ze aan te zien, in hun gebaren zoo voornaam, zoo statig-rustig. De zwarte oogen
glinsterden met vreemden gloed. Enkele waren er bij, kleiner en opgewekter. Maar
ééne vooral was als een antiek monument. Zij ging op muiltjes, met parelen bestikt.
Zij wist zich bewonderd; maar geen trek in haar gelaat verried het.
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Zonder trots hield zij de gezellinnen bij de hand. In mijn geest had 'k haar den naam
van Hera gegeven.
Uit 'n herberg was voor ons een tafeltje buiten neergezet. We aten er roggebrood
met witte, Turksche kaas, bij wijn. Het overige dorp zat mee in 't ronde, de mannen
armelijk in hun dikke, donkere jassen, de kap op den rug. Zij hebben niets anders
dan dien herdersjas van wol, donkerblauw of ook wel wit, waarbij de mouwen halflos
hangen, die er meest als vleugels naastslieren. Kleine zwart-zijden, ronde kapjes op
't hoofd. Zij spraken niet. De muziek, de dans hield ze bezig.
En aldoor bewoog de bonte rei in 't rond, fantastisch. Hoe kwam deze schoonheid
van gratie en van rijken sier in deze omgeving van hutten en dorre rotsen? Het was
als een betoovering, of feeën hier de herders van 't gebergte vergastten op een
ongehoord festijn. Waren het antieke priesteressen, die er geheimzinnig voortleefden
in een of andere, wondere onderaardschheid, twee duizend jaar vergeten door
eenieder? De schrille contrasten waren van dien aard, dat we als betooverd zaten en
geen woord dorsten zeggen. We zouden voor deze godinnenrei onze sterfelijke
menschelijkheid verraden hebben......
Maar de muziek, - klarinet en trom, - zoo zwaarmoedig-eentonig, was geheel
aardsch en hield er ons vast aan de aarde... Het zou ons anders niet verwonderd
hebben, hadden we er van onzen wijn moeten plengen bij een offer aan Hermes of
aan Pan.
En immer-door vervolgde de rei haar gang in afgemeten passen, op en neer,
vooruit-schrijdend en weer éven terugwijkend, en altijd rondgaande achter de ééne
die leidde: armere en rijkere, en tooverschoone verschijningen... Toen we het dorp
al lang niet meer zagen, en afdaalden langs de andere zij van den heuvel die 't van
de wereld scheidde, klonk nog altijd de eentonige muziek: de doffe slag op de trom
en 't geweeklaag der klarinet, terwijl de dans-pas vervolgde en de zon over deze
pastorale vreugde onderging.
Wij gingen vol weemoed door het rotsige landschap. De bergtoppen gloeiden in
't avondlijke licht. Maar 't was als de weemoedige glimlach der Aphrodite uit het
Louvre, over dit Hellas waar de goden gestorven zijn.
Langs heel den weg bloeiden de rouwende asphodelen.
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VIII.
Van Kolonos naar Eleusis.
Over Kolonos, waar Sofocles geboren werd, gaat de weg naar Eleusis, het vaderland
van Eschylus,. Eleusis, nu Lefsina genoemd, is het oord dat zijn beroemdheid dankte
aan den dienst van Demeter, de godin van den akkerbouw, die de menschen het koren
gaf. In grooten optocht trok Athene jaarlijks naar haar heiligdom. Ingewijd te worden
in haar mysteriën, noemden de Ouden de hoogste zaligheid op aarde; geen schrijver
der klassieken heeft het geheim hiervan verraden. - Schrikken u de twee en twintig
kilometer van den heiligen weg naar Eleusis af?
De Aegaleos scheidt de vlakte van Athene van 't Eleusische landschap en zijn
blauwe baai. Er leidt een tram tot buiten de voorwijken. Daar groent de olijf, in de
vlakke die naar den Kephissos heet. Een brug voert over een nevenstroompje der
rivier. Hier stonden langs den weg, - en de nieuwe route volgt getrouw de oude baan,
- de grafsteden, beelden en kapellen der groote dooden van 't oude Hellas. Zoo was
die weg dan tweemaal heilig, om de gedachte der gestorvenen en om de godin der
mysteries.
Gij stijgt al zacht. Dit is het oogenblik om terug te zien naar de stad, de
tempelburcht, de bergen in den achtergrond. Hier stond Chateaubriand stil, den 23sten
Augustus 1806 ‘le grand jour de notre entrée à Athènes’ - ‘Mon étoile m'avait amené
par le véritable chemin pour voir Athènes dans toute sa gloire’. Het gezicht is
schitterend, over de kastanjeboomen en olijven heen, die dommelen in de vlakte,
waar de amandelboompjes als bloeiende wolkjes hangen tusschen het zwarte groen
der puntige cypressen. Maar hoeveel mooier moet dit geweest zijn in de Oudheid,
toen de stad zich bepaalde tot den Acropolis en zijn naaste omgeving, en heel de
vlakte die nu grauw en grijs ziet van de haast plat-gedaakte huizen der uitgebouwde
wijken, groen was van rijke cultuur, van wijnstokken, olijven, van meloenen,
pompoenen, salade, van koren, waar maar eenigszins bebouwbare grond lag; en
overal kleurde het wilde gebloemte, papaver en iris, veelkleurige anemonen, purpere
ossetong en roode zuring, hemelsblauwe borrago, goudsbloemen, vergeetmij-niet.
Alles was begroeid en beboscht, met mirthen, steeneiken, palmhout en laurieren.
Rosmarijn bloeide er naast de donzige pijnboschjes. Als het koren rijpte in Demeters
gewijd seizoen lag 't er als in gouden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

297
meren tusschen de groene dammen der boomplantingen. En daarboven rezen de
bergen uit met hun oranje- en roze tonen, in de glorie van het zomersche licht, in den
mantel van hun schaduw, die zelf weer purperblauw was onder de straling van den
hemel.
Alleen het licht bleef hetzelfde, en de omlijning der gebergten. Zelfs de schoonheid
der Acropolis werd een andere in haar gebrokenheid.
‘Le temple est en ruine en haut du promontoire...’

Maar de luister van het licht is zóó groot en gelukkig-makend in dit oord, onder
Attica's heerlijken hemel, dat wij ook nú nog betooverd staan bij dezen blik op Athene,
zelfs al is zij de stad niet meer ‘met viooltjes gekroond’.
De weg voert door den berg, langs een geheimvolle kloof. De Aegaleos stuwt er
zijn rotsgevaarten op tegen het blauw. Gedeeltelijk rijst er de ruigte met dennen
begroeid. In de stilte van den bergpas ligt de ruïne van een oud klooster; het vroolijk
blauw van 't herstelde koepeltje glimlacht tusschen de cypressen, waar Byzantium
zich ingedrongen heeft. Enkele hutten zochten er beschutting in zijn schaduw, waar
de cactus zijn doornige puntbladen kromt.
Nu groeit er woud om den weg samen, en overlommert er den wandelaar. Er begint
een koor van klepelende klokjes te luiden: een kudde grazende geiten. De stilte wordt
er feestelijk bij dit klingelend gebel. Al die schelletjes zijn in verscheiden toon
gestemd, en 't wordt een wandelend klokkenspel dat speelt tusschen de groene
boschjes; andere klokjes luiden van de hooge berghelling terug. En kalm schrijdt de
herder, bruin-verbrand, met den wollen mantel die hem stijf als een koorkap om de
schouders staat, achter de dartele kudden aan, de huppelende schapen en berggeiten,
die als grauwe wolkjes donzen...
Daar schuift, in de diepte der kloof, de omlijning op van het gezigzagte Salamis,
met zijn fraaie vormen. Dan, tusschen het dennengroen en de wijkende hellingen ter
weerszijden, het lichtbevloeid en stralend azuur der zee: de golf van Eleusis.
Deze zee is 't, die ginds ook spoelt voor den drempel van Demeters heiligdom.
Zóó heeft zij hier gestraald voor de ingewijden, voor de grooten die er pelgrimerend
tot haar gingen, Sofocles en Eschylus, Demosthenes, Socrates en Euripides: ditzelfde
blauwe juweel binnen die zelfde oevers, harmonieus gerond als de boog van Phoibos'
lier, binnen den cirkel van diezelfde bergtoppen, vreemd-
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speelsch en dartel. En een oogenblik kun-je hier zelfs wanen, dat er niets is
voorbijgegaan.
Zij gingen in optocht, zwijgend in voorbereiding. Geen wereldsch woord mocht
de heilige stilte verstoren. Hier wonden zij dan wel kransen voor Aphrodite, wier
tempel wacht hield bij de zee. - Maar de tempel ligt vergruizeld. Ik zit en rust op het
verbrokkeld gesteente. Alle mythe is droom geworden, voor één die zich te herinneren
weet. Niet voor den herder die er de schapen drijft. Voor hém bestaat zelfs de naam
Eleusis niet meer. Hij,
indifférent au rêve des aïeux
Ecoute sans frémir, du fond des nuits sereines
La mer qui se lamente en pleurant les Sirènes.

Wie heeft ook weer gezegd, dat de beelden van Griekenland de versregels van de
Hérédia als van zelf op de lippen brengen?
Niet als 't Parthenon zijn de tempelruïnen van Eleusis, noch als die van Pesto of
Sicilië. Zij vormen hier niets anders dan een veld vol steen en gruizel; niets dan
marmerbrokken in tragische gebrokenheid, over het gehéél verspreid. Wél zijn er de
lijnen en omtrekken der grondvesten nog te volgen; maar je vindt er zelfs geen
voetstuk meer in zijn geheel. Er staat niets meer overeind. Alle zuilen zijn gevallen,
alle muren liggen neer. Er blijft niets dan de matelooze verwarring na een volledigen
ondergang.
De tempel was, binnen voorhof en portieken, tegen de rots aangebouwd; langs
trappen uit de rots gehouwen, begaven de pelgrims zich daar, van het eene terras
naar het andere, tot zij boven den tempel uit, over alles heenschouwden. Zoo zagen
zij in den tempel zelf neer, waar de priesters de handelingen vervulden van Demeters
eeredienst; maar zóó zagen zij ook, over de hal van het stralende marmer heen, de
schoonheid van dit gezicht, waarin het groen eener vruchtbare vallei, dat lachend en
zingend koren werd tegen den rijpenden zomer, harmonisch samenvloeide met het
saffieren blauw der zee, in haar ring van blauwe en roze bergen, die purperig schijnen
onder het stralend hemelblauw.
Hier voelde de religieuse ziel van Hellas zich hoog gestemd, of 't dan om de
woorden der offerpriesters was, of om de teekenen en symbolen die er onthuld werden
in grootschen praal. Maar de plechtigheid waarmee zij er de godin vereerden, werd
voorzeker door het mooie landschap nog aanmerkelijk verhoogd. Dit steigerde de
pracht der geheime handelingen.
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Nu óók nog is het een grootsch geheel van ruïne en van bloeiend natuurleven, van
ondergang en van eindeloos voortbestaan, van gebroken dood en van levende
schittering, met de zee beneden, en de bewogen lijn der rotskammen tegen den hemel.
Maar des te meer indruk maakt het, en ontroert het door zijn stemmingen - daar de
schoonste der klassieke mythen bloeit over het armzalig dorp, dat er zijn grijze
blankheid uitstrekt langs de zeeblauwte, en daar als een onverklaard mysterie tusschen
de verwoesting slaapt, om niet weer te ontwaken. Het geheimzinnige trekt; maar hier
geeft het alles een dieperen zin. Ik erken een arengarve op 'n bekapt stuk steen; en
opeens herleeft weer alles, bij dit overlevend symbool: het attribuut van Demeter als
zomersche schutsvrouwe.
Als onbekende zwerfster zoekt zij Persefone, door Hades geschaakt. Zij zoekt ze,
haar dochter, over heel de wereld, en komt aldus te Eleusis dwalen. Daar neemt
Triptolemos, de zoon van koning Celeos, haar genadig op, schoon onbekend. En
Demeter vergoedde hem de gastvrijheid door 't geschenk van den graankorrel.
Persefone, de bloemenplukkende onbewustheid der jeugd; Demeter tegen den
achtergrond van 't rijpend veld, de zorgvolle moeder, die haar kind maar zes maanden
van 't jaar mag terugzien, daar zij de zes andere maanden de bruid is van de
onderwereld: is het leven hier niet geheel ‘modern’ aangevoeld, met zijn
teleurstellingen, zijn onvermijdelijkheden, zijn droevige berusting, zijn weenende
gelatenheid?
Maar ook de schoonheid der zee treedt in deze mythe op: de Sirenen. Demeter
roept ze aan, opdat zij boden mogen zijn tusschen haar en Persefone: hier zijn het
nog de gevoelige en trouwhartige wezens, zooals zij oorspronkelijk werden
voorgesteld, die de dooden uitgeleide doen in den eeuwigen nacht, en hun
stervenssmart vertroosten met liefelijke liederen, - waarom men dan ook Sirenen
beeldhouwde op de graven der gestorvenen.
Voorbij rennen de lichte karretjes die ter markt geweest zijn; traag gaat het ezeltje
zijn gang, dat zijn meester draagt naar 't bosch, en straks weer terugkomt met
opgestapelde takkenbossen. ‘De tempel van Demeter’: deze uitdrukking is blijven
leven onder 't boerenvolk, dat je voorbijgaat met eenvoudigen groet; maar ook geen
andere herinnering. Boven op de tempelrots staat nú een Byzantijnsch kappelletje.
Toch leeft er nog 't verhaal van de moeder, die om haar dochter
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klaagt. Een volkslied op droeven balladentoon. Is het Demeters oude mythe,
onherkenbaar in een nieuw kleed, met een uitgroei die aan de Leonore denken doet,
waaraan Burger zijn naam dankt? Het lijkt me toch ook evenzeer het droef weervaren
van Persefone, maar wierookgeurig verbyzantijnscht. Het doet mij aan als een spiegel
van de somberheid der zielen, die er heden peinzend mijmeren onder den blauwen
hemel der voormalige klassieke levensvreugde.
‘De nachtelijke rit’ is de titel dezer dooden-romance:
‘O Moeder, moeder van negen zonen en ééne dochter, van ééne dochter van twaalf
jaar, die de zon niet gezien had, - van een dochtertje dat zij baadde in de duisternis,
dat zij kamde in den maneschijn, dat zij 't haar in krullen legde in den glans van den
nacht en van de morgenster, - daar men nu dingt om haar hand, daar men haar ten
huwelijk vraagt: sta haar af; geef uw kind aan den vreemdeling, die van zeer verre
komt.’
De acht broeders willen het niet toegeven, maar Constantijn wil het.
‘Geef uw kind, moeder, geef Aretoela den vreemdeling ten huwelijk, in het land
waar ik mijn reizen doe, in den vreemde waar ik heenkom, opdat ik er een troost
vinde op den weg dien ik volgen moet.’
‘Gij hebt verstand, Constantijn, en zij spreekt als een zinnelooze. Wanneer 'k dan
nu in stervensgevaar kom, mijn zoon, wanneer een ziekte mij treffen zal, mijn kind,
wanneer ik mij zal bevinden in vreugde of verdriet, wie zal mij mijn dochter halen?’
Constantijn zweert zijn moeder, bij God en bij de heilige martelaren, dat hij haar
dochter zal halen in vreugde en in verdriet. ‘Moeder, ik zal u Aretoela brengen,
driemaal 's zomers, tweemaal in wintertijd.’
Toen Aretoela nu in den vreemde was uitgehuwelijkt, kwam er een rampzalig jaar,
een tijd vol ongeluk. Een vreeselijke ziekte, de pest, brak uit, en van de negen broeders
sleepte zij er acht mee; ook Constantijn werd weggerukt. Er bleef niemand over dan
Aretoela die in den vreemde was.
Haar moeder was alleen, gelijk een riethalm in de vlakte, gelijk een vloekbeladen
kerk, een dorp dat verwoest is. Zóó groot was haar leed, dat zij dreigde er aan te
sterven; en in haar ziekte verlangde zij naar Aretoela. Zij weende op de graven harer
zonen, zij zong op
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ieder graf een treurige wijze; maar op het graf van Constantijn rukte zij zich de haren
uit:
‘Sta op, mijn zoon, ik wil mijn dochter weerzien. Gij hebt me bij God en bij de
heilige martelaren gezworen, dat gij haar weerbrengen zoudt in vreugde en verdriet,
driemaal 's zomers en tweemaal in wintertijd.’
De woorden der moeder deden hem opstaan uit zijn graf. De grafsteen werd een
paard, de grafheuvel een zadel, zijn mooie blonde haren een toom; en de wormen
der aarde werden Constantijn. Hij geeft zijn ros de sporen en ijlt naar Aretoela.
Hij ging en vond haar. Negen dansen had zij toegezegd. Zij danste de negen dansen
en 't bal was ten einde. Hij gaf haar een teeken van ver, en dichtbij zei hij haar: ‘Kom,
mijn kleine Aretoela, en laat ons naar moeder gaan.’
‘Helaas, mijn broeder, hoe laat is 't dan wel? Als er vreugde thuis is, moet 'k immers
mijn gulden kleeren aantrekken; maar als er verdriet is, mijn broeder, zal ik meegaan
zooals ik ben.’
‘Kom naar huis, Aretoela, kom zooals je bent.’
Langs den weg dien zij gingen, langs de baan die zij volgden, begon een klein
vogeltje te zeggen, al fluisterend: ‘Groote God, gij doet vreemde dingen, daar de
levenden saam met de dooden gaan!’
‘Heb je gehoord, Constantijn, wat het vogeltje zei: dat de dooden saam met de
levenden gaan?’
‘Het is een dwaas, klein vogeltje; laat het fluiten. Het is een dom vogeltje, laat het
praten. Het is een dom vogeltje, dat plezier heeft in zijn lied.’
Ze gingen verder, en een ander vogeltje zei: ‘Wat zie ik dan wel, ik arme kleine,
ik arm, klein vogeltje? De dooden saam met de levenden gaan?’
‘Heb-je gehoord, Constantijn, wat het vogeltje zei?’
‘Het zijn maar vogels; laat ze fluiten. Het zijn maar vogels: laat ze praten.’
‘Broeder, ik ben bang van je. Je riekt naar wierook.’
‘Gisteren zijn we naar de kerk van Sint Jan gegaan, en de priester heeft er ons
sterk bewierookt.’
Zij gingen nog verder voort en een ander vogel zeide: ‘Groote God, gij doet groote
dingen; Gij laat een lief jong meisje een doode geleiden.’
Aretoela hoorde het, en haar hart brak van droefheid.
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‘Heb-je gehoord, Constantijn, wat het kleine vogeltje zegt?’ Waar zijn dan je blonde
haren? Waar is je dichte snor?’
‘Ik ben heel ziek geweest, en den dood nabij. Mijn blonde haren zijn uitgevallen,
en ook mijn dichte snor. Ga nu, Aretoela, ga naar huis, mijn zuster. Ik ga slapen. Het
is al lang dat ik waak en ik ben moe van deze lange reis.’
‘Kom, Constantijn, laat ons samen naar huis gaan.’
‘Ik riek naar wierook; ik kan er niet komen.’
Zij ging en toog alleen naar huis. Zij vond het huis gesloten en de sleutels waren
er niet; de blinden waren dicht. Zij bukt zich en schreit voor het sleutelgat. Zij neemt
een keisteen van den grond en werpt dien op 't pannendak.
Toen haar moeder dat hoorde, slaakte zij een kreet en riep: ‘Ga weg van mijn deur,
spookverschijning, ga ver weg van hier, dwalende geest. Je hebt mijn hart versteend;
je hebt mijn zonen mij ontnomen en mijn huis vereenzaamd. Mij blijft niets meer
dan Aretoela, die ver weg is in een vreemd land. Vervloekt zij Constantijn, en
tienduizendmaal vervloekt, daar hij haar ten huwelijk gegeven heeft aan den
vreemdeling.’
‘Doe mij open, moeder, doe open: ik ben Aretoela.’
‘Als-je Charon bent, ga dan je gang; als je Charon bent, verwijder je dan. Mijn
kleine Aretoela is ver verwijderd, weg van hier in den vreemde.’
‘Doe mij open, moeder, doe open; je zult zien, dat ik Aretoela ben.’
‘Ben jij Aretoela? En wat kom-je doen? Kom je hier, om je negen broers weer te
zien? Acht van hen zijn gestorven. Ook Constantijn is weggerukt.’
‘O moeder, het was Constantijn die mij gehaald heeft om naar huis te komen.’
Moeder en dochter omhelsden er elkander innig, en beiden stortten er samen dood
neer. Men begroef ze in den grond, waar de spin haar netten weeft.’
(Slot volgt).
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Over Oud-Nederlandsche Letterkunde
naar aanleiding van P. Van Mierlo's jongste boek(1).
door Prof. Jos. Mansion.
Het verschijnen van een nieuw boek van P. Van Mierlo Jr. over onze Nederlandsche
letteren in de Middeleeuwen kan niet anders dan met blijde jubeltonen door al de
vrienden der Dietsche cultuur begroet worden. Wat is den paters, niet een Van Mierlo
alleen, onze kennis van de eigen Middeleeuwen niet schuldig! Zij hebben ons weten
verrijkt, onzen blik verruimd, ons inzicht dieper en juister gemaakt. Met allen eerbied
voor onze vroegere leermeesters, moeten we toch erkennen dat groote geleerden als
Jonckbloet, J. Te Winkel of G. Kalff tegenover de christelijke literatuur van
Zuid-Nederland eenigszins vreemd stonden. Protestanten en liberalen zooals zij
waren, konden zij niet die warme sympathie en die omvattende liefde voor de mystiek
koesteren die de Vlaamsche paladijnen van Zuster Hadewijch en Beatrys van Nazareth
eigen is. Ook het aanvoelen van de Middelnederlandsche taal, dat een Vlaming zoo
natuurlijk is, komt bij Noord-Nederlandschers in veel mindere maat voor, terwijl de
onzen zich juist in die taalperiode het best thuis bevinden. Ik bedoel hiermee geenszins
dat voor ons Verdam en Franck onnoodig zouden zijn: ver van dat, al was het maar
om de strenge methode en de nauwkeurigheid van het onderzoek. Maar we mogen
van geluk spreken, als we nu eens de oude Dietsche letteren behandeld vinden door
een Pater Van Mierlo, niet alleen een uitstekend kenner van het vak, niet alleen een
germanist, maar een geleerde die als Vlaming en als theoloog, uitnemend voorbereid
is om over die moeilijke vraagstukken een eigen woord uit te spreken.
Een eigen woord... Pater Van Mierlo houdt er zijne persoonlijke opvattingen op
na, dat wisten we reeds wat Hadewijch betreft, dat hebben de lezers van Dietsche
Warande en Belfort onlangs nog

(1) Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde door Dr. J. Van Mierlo, Jr.,
S.J. Standaard Boekhandel 1928.
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kunnen waarnemen, dat blijkt eens te meer uit elke bladzijde van zijn jongste werk.
Hier wordt de heele chronologie van de Middelnederlandsche letteren om zoo te
zeggen overhoop gegooid; met den Franschen invloed op den Reinaert, op de
ridderpoëzie, maakt de schrijver korte metten; het heele beeld van onze literatuur
verandert van karakter en komt in een geheel nieuw licht te staan. Wat dàt bepaald
tijdvak aangaat moet ik aan bevoegder rechters overlaten een oordeel uit te spreken
en het zal niemand verbazen, den schrijve nog minst van allen, als hij hier veel
tegenspraak ondervindt en met tegenstrijdige meeningen te kampen heeft. Maar P.
Van Mierlo behandelt ook het Oudnederlandsch; dat is een nieuw en onontgonnen
gebied waar eveneens verschil van opvatting bestaat. Ik zal zoo vrij zijn eenige
beschouwingen naar voren te brengen, die bij mij opgekomen zijn naar aanleiding
van zijn werk en de nieuwe theorieën, die er in voorkomen, aan eene beknopte
discussie te onderwerpen.
Bestaat er eene Oudnederlandsche letterkunde? Tot hiertoe hadden we gemeend
dat onze letteren met de middelste periode begonnen. Heinric van Veldeke is de
inluider van de Middelhoogduitsche poëzie, hij is tevens de oudste Dietsche dichter
van wien werken tot ons gekomen zijn: vóór hem kennen we geene dichters noch
prozaschrijvers, dus is er aan de gevolgtrekking niet te ontkomen dat vóór hem van
Oudnederlandsche letteren geene sprake kan zijn. Deze redeneering is volkomen
juist en bij de beschouwing van het vraagstuk mogen wij haar niet uit het oog
verliezen. Een feit is het dat vóór de XIIe eeuw geen enkel Nederlandsch geschrift
ons bewaard is gebleven. Maar zelfs eene juiste redeneering, gesteund op een
onbetwistbaar feit, kan tot valsche voorstellingen aanleiding geven. De voor ons
toegankelijke letterkunde begint met van Veldeke: ja, maar er kan een letterkunde
geweest zijn, voor ons niet meer te bereiken, en daarom toch nog niet onbestaande.
Goed zoo: maar als die geschriften voor ons verloren zijn, waarom ons daarom nog
bekommeren? Is het geen tijdverlies zijn vernuft en zijne krachten te verspillen in
het opsporen van hetgeen onherroepelijk vergaan is? Neen, want juist het verborgene
en geheimzinnige prikkelt onze nieuwsgierigheid en het oplossen van raadsels is bij
uitstek de bezigheid van geleerden. Heel de wetenschap is niets anders dan een zoeken
naar verborgen waarheid en het schijnbaar nuttelooze van de onderneming is daarbij
gewoonlijk een prikkel te meer.
P. Van Mierlo heeft zich afgevraagd of er eene letterkunde vóór
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van Veldeke bestaan heeft en, na bevestigend geantwoord te hebben, tracht hij ons
een beeld te schetsen van die voorhistorische letteren. Geheel nieuw kan zijne poging
niet heeten; maar wie over de geschiedenis van onze gewesten en over de geestelijke
stroomingen van vroeger zoo'n persoonlijken kijk heeft als onze Pater, die moet
ongetwijfeld ook het hier behandelde thema aanzienlijk vernieuwen.
Waar P. Van Mierlo er nadruk op legt dat ‘de akker van de Dietsche kunst’ niet
‘braak lag’ vóór van Veldeke's optreden, dat zijn kunst ‘werkelijk niet die van een
beginneling’ is, dat hij ‘reeds met zijn Servatius is in 't volle bezit van zijn techniek’(1),
zal iedereen grif toegeven. En ik zou nog steunen op één punt dat misschien niet
genoegzaam in het licht is gesteld. Die kunst, die aan die van Hendrik voorafging,
was eene kunst op papier of beter op perkament, niet uitsluitend voorgedragen met
de lippen, maar ook geschreven. Dat is het voornaamste feit dat we bij het optreden
van den begaafden Limburger vaststellen. De dichter is niet meer uitsluitend een
speelman of een zanger, hij wordt een ‘clerc’ en zooals Boendale het later zal
verkondigen
‘Gramarie is deerste sake,
want si leert ons scone sprake.’

Dat Heinric een ‘gramarijn’ was, dat hij geleerd had ‘te rechte scriven ende spellen’
blijkt uit elken regel van zijn omvangrijke nalatenschap. Aan de onhandigheid
waarmee ze het hun nog weinig vertrouwde instrument, de pen, hanteeren, herkent
men gemakkelijk de schrijvers die deze moeilijke kunst maar onlangs geleerd hebben.
Vóór van Veldeke zullen er Dietsche geschriften geweest zijn en hij is de eerste niet
die in onze taal verzen dichtte. Ten overvloede weten we dat hem - of juister de
jonkvrouw aan wie hij het toevertrouwd had, - het handschrift van zijne Eneis
ontstolen werd, wat afdoende bewijst dat toen de tijd der zuiver mondelinge
overlevering voorbij was: Veldeke is niet alleen een zanger, hij is een schrijver in
den tegenwoordigen zin van het woord. Bijgevolg ook heeft hij voorgangers gehad,
die eveneens geschreven hebben. Hoe heeft die oudere Nederlandsche poëzie er
uitgezien? Aan het beantwoorden van deze vraag heeft P. Van Mierlo de 53 eerste
bladzijden van zijn boek gewijd.

(1) Die. War. en Belf., 1928, blz. 582.
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De redeneering is de volgende. Tusschen de Ve en de XIIe eeuw bloeit in de
verschillende Germaansche landen de Oudgermaansche dichtkunst. Deze vormt bij
de Engelschen, de Saksers, de Hoogduitschers, de Scandinaviërs, de oudste periode
van de literatuur. Kunnen we bij de Germaansche stammen die onze gewesten
bewoonden sporen van diezelfde dichtkunst ontdekken, dan zullen we die met
hetzelfde recht voor de Oudnederlandsche letterkunde opeischen als de resten van
Oudhoogduitsch, van Angelsaksisch, enz. voor oude Duitsche, Engelsche literatuur
aangezien worden. De redeneering gaat volkomen op, als men maar kan bewijzen
dat de betrokken ‘literatuur’ werkelijk Nederlandsch is. Maar dat is nu juist de groote
moeilijkheid. Wat is Nederlandsch? Deze vraag schijnen weinigen zich gesteld te
hebben en ook P. Van Mielo verzuimt het ons daarover in te lichten. Gewoonlijk
wordt geleerd dat het Nederlandsch uit verschillende Frankische, Saksische, Friesche
dialecten bestaat, die tot eene eenheid samengegroeid zouden zijn. Er ligt waarheid
in deze voorstelling, maar toch wekt ze een zeer verkeerd beeld op en men mag er
zich over verbazen dat ze in zoovele geleerde handboeken nog te lezen staat. Staat
Nederlandsch gelijk met Friesch of met Saksisch of met Frankisch? Neen, want
Nederlandsch en Friesch zijn twee verschillende talen, zooals iedereen zal ondervinden
die door Friesland reist. Evenmin is het Saksisch, hoewel in vele gevallen het verschil
gering mag heeten, want weer hebben we hier met twee grootheden, niet met één en
hetzelfde te doen,. En Frankisch zonder meer is ook geen Nederlandsch, daar een
groot gedeelte van Duitschland, de Rijnstreek, het Meingebied, ja zelfs deelen van
den Elzas, Frankisch van taal zijn: nochtans zal nooit iemand droomen dat daar overal
Nederlandsch gesproken wordt. Wat is het Nederlandsch dan? Het is de taal van dat
kleine groepje Franken, dat zich in Brabant en Vlaanderen gevestigd heeft, eene taal
waarin dan later talrijke andere elementen, Frankische en niet-Frankische opgegaan
zijn. Reikt thans het Nederlandsch van bij S. Omaars tot aan het hooge Noorden in
de provincie Groningen, dan is zulks alleen gebeurd door het opslorpen van zeer
verschillende dialecten, van sterk naar het Friesch zweemende tongvallen aan de
kust van Vlaanderen, in Zeeland, in Holland; door het vernederlandschen van de
vroeger zuiver Friesche provincie Noord-Holland, door de steeds verder
vooruitdringende Hollandsche expansie in al de gouwen van Noord-Nederland. De
overwinning is nog niet volkomen,
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want Friesch en Saksisch zijn bij verre niet uitgeroeid. Maar er bestaat eene
taaleenheid tusschen al de genoemde streken en deze eenheid gaat terug tot de
Brabantsch-Vlaamsche kern, die zelf in laatste instantie zeer waarschijnlijk tot de
Salische Franken opklimt.
Beschouwt men de zaken in dat licht, dan ziet men dadelijk in hoe beperkt het
gebied der Oudnederlandsche letterkunde zal geweest zijn. Het grootste gedeelte van
Noord-Nederland was toen Friesch of Saksisch; zelfs in het Zuiden kunnen of moeten
ruime gebieden als twijfelachtig uitgeschakeld worden. En wisten we maar altijd
waar een bepaalde getuigenis of een geschrift moet ondergebracht worden! P. Van
Mierlo maakt veel werk van een interessanten passus uit eene homilie van Radbodus,
bisschop van Utrecht (900-918), waaruit duidelijk valt op te maken dat in zijn tijd
Oudgermaansche heldenliederen met succes gezongen werden, ook in kloosters.
Maar Utrecht sprak toen Friesch, geen Nederlandsch. Elders opereert de schrijver
met het ‘Frankische’ Ludwigslied. ‘Waarom zou 't geen Frankisch zijn uit onze
gewesten’? vraagt hij. Antwoord: omdat het door en door Hoogduitsch is, terwijl bij
ons in dien tijd slechts uiterst geringe sporen van Hoogduitschen invloed aan te
wijzen zijn(1).
Bij het Ludwigslied kunnen we een oogenblik stilstaan. In 1837 snuffelde Hoffmann
von Fallersleben onder andere in de bibliotheek van Valensijn. Daar legde hij de
hand op een reeds lang zoek geraakte handschrift, dat een van de oudste Fransche
gedichten bevat, de Cantilène de Ste Eulalie. Op hetzelfde perkament had eene andere
hand, ook van de IXe eeuw, een Oudhoogduitsch gedicht opgeteekend, dat de
overwinning van Lodewijk III van Frankrijk, in 881 op de Noormannen behaald,
bezong. Deze Lodewijk, kleinzoon van Karel den Kalen, was een Fransche Karoling
en de slag had plaats bij Saucourt, niet ver van Eu in het huidige Picardië. A priori
zou men verwacht hebben dat de zegepraal van Lodewijk of in het Fransch - we zijn
immers in Valensijn en Eu ligt in eene streek die altijd Fransch gesproken heeft - of
in het Nederlandsch bezongen werd: de Germaansche taal die het dichtst bij Eu of
bij Valensijn ligt is het Dietsch. Maar neen, het Ludwigslied is wel degelijk een
Ludwigslied, niet een Lodewijkslied. Hoe P. Van Mierlo er een oogenblik heeft
kunnen aan denken dat men ten onzent eene taal als deze zou gesproken hebben:

(1) Zie mijne Oud-Gentsche Naamkunde, blz. 13-15.
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Einan kuning weiz ih, heizsit her Hluduig
(Du. Einen kônig weiss ich, er heisst Ludwig))

is onbegrijpelijk, te meer daar geen enkel spoor van niet-Hoogduitschen taalvorm in
de 59 regels van het gedicht voorkomt. Een ander eerbiedwaardig monument van
Oudgermaansche dichtkunst, het Hidebrandslied, is in eene gemengde taal geschreven,
men vindt er vormen als ik, seggen, enz., die geen Hoogduitsch kunnen zijn, naast
zuiver Hoogduitsche. Dààr is twijfel nog geoorloofd: maar bij het Ludwigslied niet.
P. Van Mierlo had moeten oppassen om in zijn betoog geene fouten als deze te laten
staan.
Onder de Franken die in onze streken invloed en gezag uitgeoefend hebben, moet
men de Karolingen rekenen, Karel de Groote, met zijne voor- en nazaten. Bij P. Van
Mierlo worden die vorsten eenvoudig tot Nederlanders gemaakt. Weer is dat eene
stelling waarmee ik mij onmogemlijk kan vereenigen. De grobte keizer heeft ook,
onder talrijke andere beslommeringen, blijk van belangstelling gegeven voor de
volkstaal en het belang ingezien van de volkspoëzie. Zelfs had hij eene grammatica
beginnen schrijven van zijn eigen voorvaderlijke taal (grammaticam patrii sermonis),
zegt Einhart. Deze bemoeiingen hebben sporen achtergelaten die men heeft kunnen
vervolgen, maar... alleen in Duitschland. De levensbeschrijver van Karel den Grooten,
Einhart - een gestampte Duitscher, van wien toch niemand, ook P. Van Mierlo niet,
een Vlaming zou kunnen maken - is abt geweest in Gent, in het klooster S. Pietersen
S. Baafs. In zijne Latijnsche geschriften wordt van tijd tot tijd een Germaansch woord
aangetroffen: nooit is dat Germaansch iets anders dan Hoogduitsch, geen spoor is
bij hem te vinden van het feit dat hij in eene Nederlandsche omgeving geleefd heeft.
Overal waar wij herinnerd worden aan de omstandigheid dat de Karolingen van huis
Germanen waren, blijkt het tevens dat hunne taal Hoog-, niet Nederduitsch of
Nederlandsch was. Typisch in dat opzicht is het even genoemde Ludwigslied.
Lodewijk III regeert in het Romaansche Frankrijk, gelijk zijn vader en zijn grootvader.
Men zou kunnen meenen dat hij zijn hoedanigheid van Germaan verloren heeft en
zuiver Romaan is geworden. Voor den dichter van het lied is hij dat zeker niet, hij
is Germaan en Hoogduitscher.
Wij mogen dus als Oudnederlandsch niet beschouwen wat Friesch of Saksisch is,
nog minder het Hoogduitsche Frankisch. Als
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dat alles uitgeschakeld wordt, blijft er bitter weinig als spoor van Oudnederlandsch
taalgoed en Oudnederlandsche literatuur. Mogelijkheden, ja, die zijn er, maar niet
eens waarschijnlijkheden. Ik wil wel aannemen dat met de Passio Domini in theodisco
et in latino een Dietsch werk kan bedoeld zijn, al is de waarschijnlijkheid even groot
dat het iets in den aard van den Oudhoogduitschen Tatianus zou geweest zijn. De
Doctor Flandricus die eene te Luik bewaarde bewerking der psalmen vervaardigd
had, kàn in het Nederlandsch geschreven hebben: bewezen is het niet. Er kunnen
nog elders vermeldingen aan het licht komen van libri theodisce scripti en dergelijke
formules. Zoolang echter het niet vast staat dat de bedoelde boeken afkomstig zijn
uit eene streek waar men toen ter tijde ongetwijfeld Nederlandsch sprak, is het eene
zuivere gissing, hoogstens eene aannemelijke hypothese als men ze tot onze Dietsche
letteren rekent. De heele Oudnederlandsche letterkunde zweeft in de lucht. Elders
laten de bewaarde overblijfsels conclusiën toe aangaande de verloren brokken. Hier
is àlles verloren, zoodat even goed beweerd kan worden dat nooit iets bestaan heeft.
Boven namen wij aan dat Veldeke voorgangers gehad had: zeker, maar niet
noodzakelijk die voorgangers welke men veronderstelt en die bij ons de
Oudgermaansche dichtkunst zouden beoefend hebben. Ook is het volstrekt niet
uitgemaakt dat de literatuur vóór Veldeke vele eeuwen oud zou zijn.
Maar het Germaansche epos! Het bestaan daarvan moet men toch erkennen en als
dat bestaat, dan volgt de mogelijkheid althans om daarvan de Fransche chanson de
geste af te leiden. Deze stelling verdedigt P. Van Mierlo met veel kracht: de Fransche
heldenliederen zijn eene voortzetting van Frankische lof- en heldenliederen. In dat
debat wil ik mij liever niet mengen. Volgens Heusler is het epos, het Germaansch
epos, in Engeland ontstaan, naar het model der klassieke oudheid en al wat wij aan
Germaansche epiek bezitten, ook op het vasteland, is navolging van Caedmon en
van den Beowulf. Is deze zienswijze juist, dan wordt het zeer waarschijnlijk dat ook
de Fransche epiek in laatste instantie van de Oudengelsche afhankelijk is. Germaansch
dus! zal men met trots uitroepen. Ja, misschien, maar alles behalve Nederlandsch.
Een zekeren Frankischen inslag kan men in de Fransche chansons wel herkennen,
het bepaald Nederlandsch element ontbreekt er ten volle. Waarom? Omdat de kleine
onbeduidende gouwen, waar enkele nederige heide- en boschbewoners
Oudnederlandsch spraken, al te zeer buiten de groote cultuurstroomin-
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gen van den Karolingischen tijd lagen. Wie in die dagen invloed en rijkdom bezat,
behoorde of wel tot de Hoogduitsche groep van Karel's huisgenooten (zoo Einhart),
of wel tot de Romaansche, of nog tot de Engelsche wereld als Alcuinus; maar er is
er geen spoor van dat Franken uit de Nederlandsch sprekende gewesten toen eenigen
invloed zouden gehad hebben. Wel is waar kan men zeggen dat in die dagen een deel
van Eutopa Germaansch dacht en Germaansch voelde. Maar het aandeel van
Vlaanderen of Brabant in deze beweging is niet te speuren. Met de vroege romanisatie
van de strijdmakkers van Clovis die zich in Gallië gevestigd hadden, nog meer met
het opkomen der Karolingen, is het met de rol der Nederlanders in de Frankische
wereld gedaan. Zij zijn het die een Germaansch koninkrijk in Gallië gesticht hebben,
die van ‘Frankrijk’ het meest Germaansche gewest van de heele Romania gemaakt
hebben. Daarna is hunne rol in de geschiedenis ten einde, voorloopig althans. Want
dra zullen de gemeenten den naam van Vlaanderen roemrijk maken.
Uit de vorige beschouwingen is misschien niet voldoende gebleken dat ik het
bestaan van eene Oudgermaansche dichtkunst volmondig aanneem; ook ben ik
geenszins geneigd de aesthetische waarde daarvan te kleineeren. Alles wat A. Heusler
over dit onderwerp geschreven heeft, zijn wij bereid te onderteekenen. Maar een
onbevooroordeelde rechter moet erkennen dat de streken die in Oudgermaanschen
tijd Nederlandsch mogen heeten een vrij onbeduidend plaatsje op de kaart innemen
en dat de buitengewoon glansrijke rol door koningen uit dien stam (de Merowingers)
gespeeld ons niet blind moet maken voor het nederig uitgangspunt van die overigens
zeer kortstondige periode van luister. Aan een anderen kant is er van eene
Oudnederlandsche letterkunde niets blijven bestaan, terwijl b.v. de niet zeer rijke
noch in kunstopzicht zeer hoog staande Oudhoogduitsche literatuur sporen genoeg
achtergelaten heeft. Hieruit moeten wij besluiten dat deze Oudnederlandsche letteren
niets meer zijn dan eene mogelijkheid, niet eens eene waarschijnlijkheid. Het is
mogelijk dat de verschillende vormen der Oudgermaansche dichtkunst ten onzent
vertegenwoordigd waren, maar aangezien de Nederlandsche gewesten zich vroeg
van de Germaansche wereld afwenden om de oogen naar het Zuiden te richten is
deze gissing alles behalve zeker. Het is mogelijk dat de Frankische elementen in de
Fransche dichtkunst voor een deel uit onze gewesten afkomstig zouden zijn, maar
juist waar men een aanrakingspunt tusschen Germaansche en
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Fransche epiek vaststelt, t.w. in het geval van het Ludwigslied, daar blijkt de
verbindingsschakel een Duitsch, niet een Nederlandsch gedicht te zijn. Hypothesen,
gissingen, soms waarschijnlijke berekeningen, dat is alles wat we aan
Oudnederlandsche literatuur bezitten. Een paar bladzijden tekst, een zestigtal verzen
als die van het Ludwigslied zouden oneindig meer waard zijn om ons die verholen
poëzie te ontsluieren dan al de geleerde beschouwingen van de schrandersten onder
onze literatuurnavorschers. Helaas, dat klein stukje tekst waarom we smeeken is nog
niet aan het licht gekomen!
Ik moet het aan anderen overlaten de menigvuldige verdiensten van P. Van Mierlo
ten opzichte van onze Middelnederlandsche letterkunde in het licht te stellen. Ook
op dat gebied brengt zijn boek velerlei nieuws, zooals bevoegder beoordeelaars het
zonder twijfel zullen doen uitkomen. Het moge den schijn gehad hebben dat in de
vorige bladzijden een zekere vooringenomenheid mij de stellingen van P. Van Mierlo
heeft doen bestrijden. Niets ligt minder in mijne bedoeling. Alleen heb ik gemeend
het recht te hebben op het Oudnederlandsch gebied waar ik mij eenigszins thuis
gevoel, mijne meening rechtuit te zeggen. Voor vakmannen kunnen zelfs gewaagde
hypothesen van nut zijn. Maar voor het gros der lezers zijn zij gevaarlijk, daar ze
meeningen ingang doen vinden die alles behalve bewezen zijn en die, door een gretig
publiek aangenomen, soms voor lange jaren ‘de’ officieele waarheid uitmaken. Het
zou jammer zijn als nu, op P. Van Mierlo's voetsporen, de Oudnederlandsche literatuur
hare intree in onze schoollocalen ging maken en eene vaste plaats ging krijgen onder
de verplichte vakken van ons lager onderwijs. Vóór Heinric van Veldeke zijn er
Dietsche schrijvers geweest; vóór de Middelnederlandsche heeft eene
Oudnederlandsche letterkunde bestaan. Wat deze echter kan geweest zijn, dat onttrekt
zich aan onze kennis.
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Peutrus
door Gerard Walschap.
Peutrus, dien heb ik eens op den toren zien kruipen, langs buiten, twee en vijftig
meter hoog. Hij liep er van bij hun thuis naartoe, pakte zich vast aan de donderroede
en op den tijd van tien minuten zat hij boven tegen den haan. Van overal in 't veld,
't was om een uur of drie, zagen de menschen hem klimmen, aan het kruis was 't
precies maar een kat meer. De champetter was aan 't pikken, te ver van huis om zijn
geweer te halen, zei hij, ik ben van zin geweest van er hem af te schieten. Toen
Peutrus weer bijna beneden was zag hij dat zijn vader hem stond af te wachten met
een kruizeel om hem te overtrekken. Peutrus rap naar boven en dan is hij nog in de
goot heel het schip van de kerk langs geloopen. Dat was nog ne keer zijn leven
riskeeren, moest ge daar afvallen, àl kapot dat in uw lijf is natuurlijk. Ergens aan de
sacristij is hij er rap afgeslibberd, het kerkhof over, door de haag en het veld in.
Zoo ne kadee was dat, van leven niets aan te doen geweest en 't heeft er van kleins
af in gezeten. Thuis bleven ze hem Peutrus noemen maar in 't dorp had hij rap zijnen
naam; Peut zeiden ze, kortaf, juist gelijk ze te Brugge en die kanten ‘put’ uitspreken.
Als ge soms den ouden Biezeman nog gekend hebt, zijn grootvader, maar die is
nu dood, dan weet ge van wie Peut het had. Dat was een kort gedrongen ventje, maar
schouders zoo breed, zoo sterk als een peerd en zoo rap als een kat, al ze leven een
toekker geweest en een hevige vechter. Ne goeie mensch, maar als hij een pint op
had werd hij dwars en treiter, hij moest kunnen vechten. Hij heette Wies en zoo moest
men hem ook noemen. Ge kont hem razig kwaad maken met hem vriendelijk op
zijnen schouder te slaan en dag Wieske te zeggen. Een herbergbaas gaf hem eens
expres nen hoogen stoel. Wies kon met zijn voeten aan den grond niet. Ze kaartten,
Wies zat te kuchen en lette niet op zijn spel. Achter hem stonden ze te glimlachen
en te pinken. Toen haalde een andere een bankske: hier Wieske joeng, zet gij uw
voetekens hier op. Maar hij kreeg het banksken op
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zijnen kop en was hij niet rap de deur uit geweest, Wies had den stoel op zijnen rug
kapot geslagen in plaats van op den toog. Daarna schoot hij zijnen jas uit en riep,
allee, als ze dan toch allemaal zoo groot waren, dedju komt af. Ze waren met achten,
komt met twee tegelijk, hij telde hier acht ruiten in de herberg, door elke ruit schiet
ik eenen de kassei op.
Ja, daar zat kruim in. Als ze ergens aan 't vechten waren liep hij er naartoe en trok
ze vaneen. Wat is dat hier, vroeg Wies. Ze legden hem het geval uit, niet met tweeën
tegelijk spreken, nu gij en nu gij. Dan zei Wies: gij hebt gelijk en als de andere
daarmee niet tevreden was vloog hij er zelf op. Vochten ze in nen hoop dan hielp hij
de partij die ne man te min telde.
Voor een wedding liep hij eens om het hardst tegen Joelekens Gust, ook een hardi
manneken, naar Lippeloo kerk en terug, twee uren. Gust was achter en schoot nen
binnenweg op. Toen meende hij voorop te zijn maar als hij aan 't hooghuis stopte en
zich op den dorpel meende te laten vallen, kwam Wies buiten met zijn tweede pint
al half uit in zijn hand en vroeg onnoozel weg: op den binnenweg was 't toch ook
slijk zeker, Gust? Gust zei dat hij geenen binnenweg gezien had. Nen deugniet zijde,
zei Wies krikkel, maar liegen moogde niet doen, dat wil ik niet hebben. Gust hield
vol dat hij geenen binnenweg gezien had. Daarop moest hij voor de vijf frank die ze
verwed hadden nog eens tegen Wies vechten, ge kunt ze nog altijd verdienen.
Vijf en zestig jaar naeen is Wies meegegaan met de processie te voet naar
Scherpenheuvel. Den drie en zestigsten keer kon hij bijna niet meer volgen, ne mensch
van zeven en zeventig jaar, wat denkt ge wel. Maar hij gaf het niet af, hij bleef bij.
Daarna klaagde hij dat het toch zoo serieus niet meer ging als vroeger en allemaal
joenk volk, te naaste jaar ga ik alleen. Als de tijd er was trok hij ook alleen 's avonds
op, met zijn boterhammen in nen handdoek en een paar blok ken aan zijnen stok. De
processie vertrekt klokslag middernacht, dan had hij al vijf uren gemarcheerd. 's
Anderendaags om 1 uur kwam hij te Scherpenheuvel aan, twee uren voor de processie.
Hij deed zijn devotie, legde zich op den bleek rond de kerk te slapen, ging om zeven
uur 's avonds nog wat eten met een tas warme koffie, kocht een nieuw brood en was
weer op gang. 's Anderendaags 's namiddags om half vijf kwam hij thuis in het dorp
aan, de processie was nog een half uur achter. Maar al het volk stond toch al buiten
om te zien of ze nog
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niet kwamen en als hij dat zag ging zijn rug opeens recht en hij hield het vlagsken
van Scherpenheuvel, dat aan zijn stok gebonden was, boven zijn klak. Ze jouwden
allemaal, ze huilden; geen een die niet schreeuwde en niet snuiten moest, allee Wies,
bravo joeng. Acht en zeventig jaar en zoo nen beeweg, twee dagen aan een stuk
marcheeren gansch alleen. Het was hem of hij zat werd van glorie en geluk; twee
mannen liepen naar de kerk en luidden de klok voor hem gelijk voor een heele
processie. De krop schoot hem in de keel en hij begon te zingen: O maagd zoo rein
zoo schoon!
Maar 't jaar daarna ging de processie hem voorbij te Leest, nog twee uren van huis.
Hij bleef te Thisselt nog drij kwartier in de herberg zitten en met den donkeren kwam
hij naar huis over binnenwegskens. Hij had van allen tegenslag gehad, het leer van
zijnen blok afgekast en zoo, maar te naaste jaar... En te naaste jaar was hij dood, hij
moest niet meer gaan, vijf en zestig keeren was genoeg geweest.
Bij Peut was het toch meer deugnieterij dan het van leven bij Wies geweest was.
Zoo iets is ook dikwijls de schuld van de ouders, een kind dat goed opgebracht is
loopt nog zoo gemakkelijk niet mis. Te Biezemans was het een apaart huishouden.
Trien, de moeder, daar kont ge niet goed aan uit wat voor een mensch dat was. Die
kon lomp en dwaas tegen de kinderen opspelen en andere keeren voor 't zelfde staan
lachen gelijk ne zot. Ze had groote oogen zonder wimpers en die altijd weenden. Om
't even wat ze vertelde of hoorde vertellen, ze veegde altijd met een tip van haren
voorschoot haar oogen af. Biezeman zelf, de vader, was ne lange magere, ne geestige
grappenmaker buiten, maar thuis deed hij zijnen mond niet open. Tegen zijn vrouw
geen woord en de kinderen mochten op zijnen kop kruipen, hij snauwde eens kortaf
en dat was al. Maar eens buiten en bij andere menschen was hij 't plezier van 't dorp.
Een droge komiek. Dan was daar nog Karool, de broer van Trien, ne reus van ne
vent die scheel zag en stotterde en met alle soorten geleerdheid bezig was, alle twee
jaar met iets anders. Met de fofofotografie is hij nog langst bezig geweest. Hij stak
wel een half uur onder den zwarten doek en dan papapast oep en hij trok. Het was
niet om geld te verdienen, hij stak er zijn centen in maar als ge verschillende afdrukken
moest hebben moest ge betalen. Hij ging nogal eens naar Brussel en als hij iets
bizonders zag, was hij niet gegeneerd om te vragen: hoew hoew hoe werkt dat meneer?
Hij sprak geleerd van den belzen industrie, den afstand van de maan en Italië paalt
van weerskanten aan de zee.
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Ze lachten te Bieremans allemaal met hem, de kleine en de groote, maar hij zei:
stoemmerikken en liet ze doen. Zoo was daar niemand meester, elk deed zijn
zonderlingen zin.
Peut smoorde al van zijn zes jaar. De duivenmelkers die hun duiven kwamen laten
opschrijven 's Zaterdags 's avonds, lieten hem aan hun pijp trekken, aan hun pint
drinken en ze gaven hem soms een sigaret Ze hadden er plezier in dat hij 't kon en
niemand verbood het. In de bewaarschool vloekte hij tegen de zuster en hij trok eens
haar kap af. Heur haar was kort en slecht gesneden, precies of er 's nachts de ratten
aan zaten.
Den eenen keer sloeg Trien hem de sigaret uit zijn handen, den anderen keer lachte
ze met de duivenmelkers mee. Nen avond kwam ze schaterend uit de keuken in de
herberg geloopen. Peut zat woedend achter haar met ne stoofhaak, daar had ze nu
plezier in, wat een vent! Maar vent sloeg en het deed nogal zeer, ze werd zelf kwaad
en sloeg er op los. Van machtelooze razernij ging hij op den grond liggen stampen,
dat was zijn gewoonte, om razig kwaad te zijn en 't dorp overend te schreeuwen,
ging hij altijd liggen. Dan lachte ze dààr weer mee, zie eens wat een koleirig stuk!
De meester in de school wist ook geen weg met hem en die zag er anders niet op
om eenen te overtrekken. Hij had er een zweepke voor, ne meter en ne langen
boonstaak. Den boonstaak kreegt ge opeens op uwen kop als ge stillekens tegen
eenen zat te klappen. Voor den meter kwam hij tot bij u, die in den weg zaten moesten
onder de bank kruipen tot het gedaan was. Voor het zweepken werdt ge uit de bank
getrokken en op den knie gelegd. De meester was ne koster uit de Vlaanderen, met
den schoolstrijd was hij in de school geraakt.
Peut had den boonstaak vast vóór hij op zijnen kop viel en hij brak er een stuk af;
als hij van het wisken kreeg beet hij den meester in zijn braai. Hij was anders ne
leerling buiten 't ordinair. Thuis schreef hij op een bord dat aan de blaffetuur gehangen
werd: Duivenmelkers! Zaterdagavond om 8 uur inschrijving op Quievrain, hoeveel
de prijs was en dat er 26 regulateurs te huur waren. Hij teekende op eigen hand, links
in den hoek, twee duiven die trekkebekten. De meester bleef voor het bord staan,
geen enkele fout, ah dat is goed, Petrus. Karool deed hem duivenmelkers veranderen,
het was plat vlomsch, in 't Fransch zeggen ze dat zoo niet, lielielieliefhebbers moet
het zijn. Hij gaf hem een ouden atlas, liet hem den omtrek van Belzeland teekenen
en daarin het dorp met een punt en een ander
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punt met Quievrain-in-de-Walen.
Er stak een wreed hart in dien Peut, ge kont daar niet wijs uit worden. Trien deed
met hem wat ze wou, omdat ze meest altijd lachte met zijn perten. Hij pakte een
halfwassen varken met de voorste pooten vast en danste er mee rond de mesthoop.
Trien stond tegen den muur te lachen, Peutrus schei uit, ik kan niet meer. Hij vloog
naar haar toe en kuste haar op haar twee kaken, allee ne simpele boerenjoeng kust
zijn moeder toch niet. Zoo had hij van die wilde teederheden en voor de rest was 't
ne wreede kadee. Hij pakte op hunnen zolder tegen het duivenkot eens een vreemde
kat. Hij hield ze vast in den nek, ging er mee beneden, hield ze op nen blok hout en
sloeg met nen grooten dikken hamer haren kop kapot, ge wordt er koud van in uw
haar. Hij had een hond waar hij van hield als van een mensch, hij dresseerde hem;
als ge er dierft aankomen riskeerde ge dat hij u verongelukte. Maar hij pakte de
vreemde duiven en trok ze den kop af, Jefke de schoenmaker geraakte al zijn witte
smirrelkens kwijt.
Naarmate ze groeiden begonnen al die kinderen van Lowie Biezemans meer en meer
te verschillen gelijk de beesten en de bloemen: in 't begin zijn 't allemaal dezelfde.
Mie, de oudste, bleef simpel en werd lomp. Ze groeide niet meer omhoog maar uiteen
in luie pakken en kwabben, en ze kamde heur haar niet meer. Gust en Pol schoten
mager omhoog gelijk de vader. Gust was vief van oogen en stil schavuit, Pol was
een droomer en hij zag er bleek bij. De kleinste, Martha, was ook naar den bleeken
kant en oprecht een goed braaf kind.
Daar had Biezeman nog plezier van, hij zette ze op zijn kar en nam ze overal mee.
Ze zat braaf achter hem en hij stond met zijn beenen ver open en 't leizeel in de hand
die in zijn broekzak stak. De linker zette hij aan zijn mond als hij tegen iemand iets
riep, nog wel meest in rijmen: Dag Marie, 'k ben blij da 'k u zie. Dag Sooken, draait
u om op uwen rug zit een vlooken! Ge kont niet begrijpen dat die vroolijke man thuis
zoo zuur liep en zonder spreken en zijn kinderen nog niet bezag, behalve 't kleinste.
Er moet toch ne vader in huis zijn, vooral Peut had er eenen moeten hebben. Die had
nu zijn dwaze moeder op zijn hand en tyranniseerde onbeheerscht broers en zusters.
Nen heelen tijd lieten ze hem doen en zichzelf in zijn kwaad betrekken. Hier kregen
ze slagen, daar werd de hond achter hun gat gezet. Maar toen Peut eens sprak van
een pistool van nen
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arm lang, geladen met zes cartouchen, en ik zeg niet wie dat er aan moet maar
vanavond is hij eraan en overmorgen steken ze hem in 't kerkeputteken, toen gingen
ze hem toch met drie tegelijk verklappen. Ze bibberden ervan. Maar Trien lachte hen
uit en ze ging direct op de straat staan om het te vertellen. Wat ne kop dat in dat kind
zit, allee dat is kurieus.
Maar op nen avond ging er een schot af in de schuur en ze sprongen allemaal op
en riepen: oei onze Peutrus! Biezeman zette Martha van zijnen schoot, zei: ‘als ik
hem nu niet de beenen breek...’ ging buiten, was bijna aan de schuur, draaide zich
om, stak zijn handen in zijn broekzakken, ging op zijn gemakske bij Jefke de
schoenmaker binnen. Goeien avond geheel 't huishouden Verstappen, ik pak ne stoel
en ik kom wat klappen. En den heelen avond deed hij ze lachen. Maar intusschen
stonden Trien en Karool in de schuur met hun lantaarn en daar zat Peut boven op
den schelf met den tweeloop van vader. Hij maakte jacht op de ratten, zoo maar in
den donker zat hij daar en hij had blind weg een pan kapot geschoten. Karool zei:
kokokomt daar af, sloeber. Peutrus riep: Neeneenee noenoenoenkel Kakakarool.
Opeens viel de tweeloop op den vloer, het schot ging af, Trien gilde wild en liep
weg. Biezeman zei tegen Jefke de schoenmaker: blijf maar zitten, Jefke joeng. 't Is
onze Karool die mijnen tweeloop aan 't probeeren is. Maar Karool ging de ladder op
en Peutrus zou dezen keer van zijn pluimen laten. Holaba, als Karool halverhoogte
was greep Peut de ladder boven vast en hield ze recht. ‘Rap naar beneden of ik smijt
ze achterover!’ Dat ware de dood geweest: het vas af of de ruggegraat over. Karool
ging naar beneden, nam een dorschvlegel van den nagel, sloeg er geweldig en dwaas
mee omhoog, maar raakte niets dan een dikken eiken balk. Peutrus liet in den donker
zijn tanden zien van razig genot. Hier ging het in die duistere schuur om het leven;
een stotteraar die zijn woede met zijn mond niet kon uitwerken en 't met zijn handen
moest doen, tegen een jongen wreeden snotneus, nen halven duivel. Ze dachten alle
twee tegelijk aan den tweeloop. Peutrus kon er niet aan; Karool bezag hem een poos,
ging dan buiten en sloot de schuurpoort.
Zoo werden de deugnieterijen van langsom erger. Die er altijd mee gelachen
hadden kregen er achterdenken in. Zijn eerste vijand werd Karool, tusschen die twee
kwam het nooit meer op zijn effen. Ne schoonen middag stond Peut met den
portrettentrekker van Noenkel op het kerkpleintje en al de nieuwe platen erbij. Eenige
jonge
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kerels lieten zich trekken, den eersten keer serieus, daarna trokken ze smoelen en
zetten hun klak scheef. Opeens stond Karool daar. Het was zijn apperel, hij had er
zijn geld in gestoken, de platen zijn duur; het was zijn eenige liefde en verzet. Hij
wist zeker dat hij ging hakkelen of misschien kón hij zelfs niet spreken, hij stond
daar maar opeens en zag bleek. Ware Peut gaan loopen of had hij er maar van
verschoten, dat zou Karool nog verlicht hebben, maar Peut zei simpel: dag noenkel
en kroop onder den doek. Meteen gaf Noenkel hem, terwijl hij gebukt stond, zoo ne
razigen stamp dat hij van grond gelicht werd en eens kort kermde. Dan vloog hij er
op en seffens lagen ze te vechten op de kasseikens, niet lang. Peut zat er gauw boven
op en sloeg den grooten armen man waar hij hem kon gevuiten. Karool bleef liggen
met nogal wat bloed tusschen zijn grijs wordend haar, hij zag den jongen bandiet
zijnen apperel kapot stampen en toen begon hij hard te huilen. Huilen was het precies
niet, het klonk veel eendelijker, bijna gelijk een stokoude ezel die niet meer kan
balken, als ge dat ooit gehoord hebt.
Nu kwam het volk toegeloopen, de vrouwen riepen och arme en gij leelijke bandiet
dat ge daar staat. Jefke de schoenmaker, ne krikkele, begon het woord te doen, maar
het ging hem van kolère niet goed af. Hij maakte eenige gebaren naar Peut die daar
stond te hijgen en zijn broek op te trekken en naar Karool. ‘Gij...’ zei Jefke... ‘uwen
noenkel...’ en pataat, Peut had de lap vast. ‘Wat peisde gij, godver,’ zei Jefke, wie
dat ge zijt?’ De tweede oudste van Wannes Van Zaelen's jongens drong opeens door
het volk, weg eens, voer met een vaart op Peut, had hem bij zijn keel, liep er mee tot
tegen de kerk en toekte hem daar wel ne keer of twintig met zijnen kop tegen den
muur. En wonder, Peut liet alles gedoen en het volk riep: geef het hem maar goed.
Een onder hen zei: hij heeft sjans dat ik geen pint of vijf zes op heb; dan zou ik hem
zijn paart wel geven, maar zoo nuchter kan ik dat niet, van ne mensch te slagen.
Jefke de schoenmaker trok Karool recht. Die ging op zijn knieën zitten voor zijnen
apperel. Zoo maar liepen zijn tranen. De menschen draaiden zich wat weg, het pakte
hen en ze schudden eens vol deernis met den kop naar elkaar. Dien apperel, zei Jefke,
dien betaalde gij, bandiet, hoorde wat ik u zeg? Of hoorde 't godver niet, zei Jefken,
en kwam nog eens dichter bij, want het zat in zijnen arm om hem nog een goei pees
te geven.
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Toen stak Peut zijn handen in zijn broekzakken, draaide zich om en ging daar vandaan.
De vijandschap van het dorp zat hem in den rug, hij dacht: kust mijn hielen.
Hij trok het veld in en stampte rapen uit, zoo maar, om te misdoen. Dan trok hij
langs den beekkant. Er stond ergens een net gespannen; hij sneed het los en kapot.
Zoo ging hij tot aan den watermolen in een ander dorp, langs kleine boschjes en
elzenkanten. Tegen avond was hij terug aan het brugsken. Twee meisjes kwamen
daar langs die in 't dorp den naaistiel leerden en 's avonds altijd bang naar huis gingen.
Peut zette zijnen kraag omhoog, trok zijn klak over zijn oogen en ging rap dwars
over de wei naar hen toe. Ze begonnen te loopen. Hij liep ook, maakte zijn stem
zwaar en vloekte. Toen begonnen ze te gillen. Van twee kanten over 't veld floten er
twee op hun vingers en riepen heeeee! Peut ging zitten en grijnsde. Wat er allemaal
in hem omging, het was zoo kurieus en schrikkelijk. Hij bezag zijn handen. Als hij
hier eens eenen kapot maakte en hem begroef in 't bed zelf van de beek. Daarna
hoorde hij een ouden duivenmelker zeggen: als zoo ne joeng zijn geleerdheid kreeg
die kon op zijn duizend gemakken schoolmeester worden. Met zoo een geschrift,
zoo gemakkelijk van aannemen en zoo kapabel, ja begot, schoolmeester en meer
ook.
Peut trok weer terug den beekkant langs, alles rook zoo wild. Opeens stond hij
vóór den nieuwen boschwachter, die schoot van achter nen boom. Het was ne
Vlaandereer, hij liet Peut meegaan en stoefte dat de toekkers voortaan uit hun oogen
moesten kijken. Ge hebt gezien hoe ik ineens vóór u stond. En ik geneer mij niet om
in nen boom te klimmen ik zie waar de lichtjes dansen en cito sta ik daar. Werda!
Peut bezag schuins zijn tweeloop. Als hij dien eens afpakte, gij vlaandersche stoeffer.
‘Schiet eens’, zei Peut. De andere liet seffens zijn geweer zien. ‘Kende er iet van,
vroeg hij, dàt is een geweerke, manneke lief.’ Peut mikte in de lucht, naar een boom,
toen naar het voorhoofd. ‘Als ge zoo eenen in uw ster kreegt’ sprak hij, maar de
andere pakte den loop vast en trok hem het geweer uit zijn handen. Peut ging zitten,
het sloeg in zijn beenen. Wat ne mensch allemaal in zijnen kop krijgt.
Het werd nacht. De boschwachter vertelde waar hij vroeger allemaal gediend had.
Peut stak een cigaret aan en zei: ik had moeten schoolmeester worden.
Meer dan veertien dagen zwierf hij God weet waar en kwam
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maar nu en dan eens thuis. Trien weende van geluk als ze hem zag en sloeg een groot
stuk runds in de pan. Hij zag er verwilderd uit. Er kwam iemand in de staminee die
riep en floot om iemand te doen voorkomen. Peut sprong op, loopensgereed. Gust
en Pol bekeken hem, wat hij wel op zijn conscientie had.
Peut ging langs den pastorijtuin. Hij frutselde wat aan het traliedeurken, of het op
slot was, hoe men het open kreeg. ‘De klink goed draaien en wat opheffen’ riep de
onderpastoor. Dat was ook ne nieuwe, Peut had hem niet zien zitten en moest nu wel
binnenkomen. ‘Wat komde doen, joeng?’ vroeg de priester. Peut stond daar
achterdochtig te glimlachen, hij kwam zoo maar eens zien. ‘Wilde een peer hebben?’
Ze gingen samen naar nen boom fleschperen, van die sappige, trokken er ieder een
af en stonden te eten. De onderpastoor was ook nen eigenaardige, hij zei bijna niets
en schranste smakelijk mee. ‘Zie eens, meneer, wat lijsters op dien lijsterboom’ ‘Willen we ze er eens afschieten?’ Ze gingen naar nen anderen boom en arten weer
peren. De onderpastoor zei: ‘Zooveel als ik krijgde er toch niet op.’ ‘Ja, dat geloof
ik, zei Peut, zooveel niet, maar eens zooveel’. Ze gingen naar nen anderen boom,
stonden maar te eten en zeiden niet veel. De heele hof lag vol zon, stil hing het
overvloedig fruit te rijpen en viel al af. Hier was het rustig, de namiddag schoof weg
en Peut zei dat hij dik was. ‘Ik ga op mijn kamer zitten, gade mee of niet?’ ‘Meneer,
zei Peut en was wat gepakt, wat kan ekik daar komen doen?’ - De onderpastoor
bekeek hem rustig en half verwonderd. ‘In ne zetel zitten en smooren’.
Peut zat in ne lagen, malschen zetel, met een sigaar in zijnen kop. De asschebak
stond naast hem, zie nu toch eens. De onderpastoor deed of hij daar altijd gezeten
had. Hij schreef wat brieven, nu en dan zei hij iets om een vraag te beantwoorden;
waar hij zijn sigaren kocht en hoe ge aan die roodvischkens kunt aangeraken. Toen
zei Peut: ‘Meneer, ik ben ekik zoo slecht niet zulle’ en de onderpastoor zei ‘Ik heb
ekik dat niet gezegd.’ - ‘Waarom doede mij dan op uw kamer komen?’ - ‘Is dat nu
een vraag, zei de onderpastoor rustig, ge zit gemakkelijk, ge smoort een sigaar, is 't
nu nog niet goed?’ Peut wist niet waar hij het had van verwondering en een vreemd
geluk. Zijn slechtheid ging ver van hem weg en hij werd geestdriftig. ‘Meneer, zei
Peut, gij zijt ne goeie mensch, gij zijt nen echte priester.’ De onderpastoor schreef
zijnen brief voort: ‘Zeevert niet, joeng’ - ‘Da's gemeend, zei Peut, en ging er van
rechtzitten, gij zijt ne goeie
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mensch, nen brave mensch, ziede 't, allee, ik kan dat niet zeggen, straks schreeuw ik
nog.’ Hij lachte, maar de tranen waren er al.
Dan begon hij over de geleerdheid te spreken, dat het toch zoo plezant is als ne
mensch alles verstaat; hij stoefte wat over zijn eigen gemakkelijkheid van aannemen.
Als ik iets éénen keer gezien heb, ben ik er mee weg. Een airken ook. Ik hoor het
eenen keer zingen, dat is genoeg. Ik ga naar huis, onderweg word ik gewaar dat ik
het ken en thuis speel ik het op mijnen bugel. En schrijven dat kan geenen eene tegen
mij, met potlood, met de pen, op het bord, 't is eender 't welk. En waar dat ik ook
nen aanleg voor heb, dat is schilderen. Ik heb geheel ons huis uitgeschilderd, van
binnen en van buiten. En die pannen, die ziede daar opliggen, precies echt.
De onderpastoor zag hem daar zitten, kort, gedrongen, met een klis haar in zijn
oogen, een lijf vol geweld. ‘Wilde nen boek hebben?’ - ‘Meneer, ik dierf het niet
vragen omdat ge misschien iets zoudt geven dat ge niet geren kwijt zijt.’ Nu bezag
hem de onderpastoor en zei: ‘Gij zijt ook ne goeie mensch.’ En het was Peut of ze
hem van alle kanten in zijn gezicht sloegen en of ze iets deden met een fijn vliem
aan zijn hart. Hij kon niets zeggen, bloosde, kuchte, lachte en alles deed hem van
binnen zeer. Hij wou zeggen, neen ik ben slecht, ik ben nen bandiet, maar hij kon
niet en eindelijk bracht hij er iets uit: ‘Nu zeever de gij ook.’ Dan lachten ze alle
twee tegen een op, de priester en Peut. ‘Pakt nog een sigaar en wat voor nen boek
moet het zijn?’ Het moest geenen boek zijn waar ze zoo iets in vertellen, dat deed
hem geen goed; als hij dat veel moest lezen zou hij zot worden, dat speelt in zijnen
kop. Maar nen boek waar ge iets mee leert, over de wetenschappen. Iets simpel en
straf, waar ge met heel uw verstand moet bij zijn. Hij wil van dien boek serieuze
studie maken. ‘Se, meneer, schoolmeester, had ik dat maar kunnen worden.’
Te midden in zijn studie trok Peut naar de school, lachte wat dwaas en verlegen
tegen den bovenmeester, krabde in zijn haar en trok zijn broek op. Het ging zoo
gemakkelijk niet. Hij moest van thuis mogen en voor het allerminste foutje zou hij
buitenvliegen en voorgoed.
Peut ging naar de school, ne kerel van negentien jaar tusschen al die kadeeën.
Eenige lessen volgde hij, voor de rest kreeg hij lessen en werk apaart. Op de koer
voelde hij zich groot en verantwoordelijk, stuurde de vechters elk in nen hoek en
komt er niet uit of ge gaat mij ne post pakken. Hij schoot ook wel eens zijn blokken
uit en liep op
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zijn handen over de koer, door allen stom bewonderd. Nen heele hiel stak door de
kous. Er ging er eens een loopen. Peut haalde hem in en bracht hem terug bij den
meester.
De ijver deed hem zijn oogen toe doen voor het ongelijk dat de meester zelf soms
had. Maar als ze in 't dorp niet meer met hem lachten, als er het nieuwe van af was
bij de kadeeën en voor hemzelf, zou hij ook al eens graag een farsken gespeeld
hebben. En eens kreeg Jefke Spiessens van den meter, onschuldig: Fiekens Fons had
het gedaan. Peut zei: ‘Meester, dat joengske heeft niets misdaan.’ Hij gaf het niet af,
hij kwam uit de bank, stond voor den meester. ‘Ge slaagt dat kind niet meer.’ Zoo
vloog hij buiten.
Alle Donderdagen was 't schoolverlof. Dan ging de meester telkens naar 't
oudershuis van zijn vrouw, een kleine hoeve. Hij deed in een korf de patattenschillen
van heel de week mee en ginder werd de korf dan gevuld met peekens, prinseskens
en zoo. Altijd op 't zelfde uur kwam hij terug, behalve eenen keer dat Peut in 't
halfdonker plots voor hem stond en zei: ‘In de school zijde gij meester maar hier zijn
we gelijk.’. ‘Petrus, zei de meester, ga uit mijnen weg.’ - ‘Ik zal ekik u ne Petrus
geven,’ schreeuwde Peut.
's Anderendaags stond de meester met een blauw oog en een korte diepe schram
op het voorhoofd in de klas. Meer was er niet aan hem te merken en wat hij gekregen
had gunden de jongens hem graag. Al dertig jaar sloeg hij kinderen en had er nog
nooit zelf een klets voor gekregen. Een van De Bondtes' smeet achter zijn rug met
ne marbol naar zijnen kop. Toen draaide de meester zich om, stond daar stil en ‘Smijt
maar, De Bondt, smijt maar, jongen.’ Dat hij nu al twee en dertig jaar werkte voor
de parochie, hun vaders hadden allemaal op deze banken vóór hem gezeten. Uit zijn
school vier priesters, een missionaris, een franciscaan, nen directeur in 't ministerie,
drie onderwijzers, vier eerste prijzen in den concours van heel 't Bisdom. Ik heb er
nog eenen willen vooruithelpen, dien groote die verleden maandag daar nog op de
bank zat. Uit den verren Congo krijg ik alle jaren een nieuwjaarsbrief van mijnen
duurbaren oud-leerling den weleerweerdigen Pater Antoon De Schepper, missionaris
van Scheut. Meester, schrijft hij, ik bedank u voor 't goed voorbeeld dat ge mij
gegeven hebt. Meester ik geef hier nog maar één jaar school en ik weet al wat dat 't
is en gij, meester, gij staat er nu al twee en dertig jaar in. Twee en dertig jaar. Ik heb
hier 't flissijn opgedaan. Misschien honderd nachten alles bijeen, op de 365 van het
jaar, dat ik
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's nachts nog een oog kan toedoen. En nu dat ik mij niet meer kan weren, word ik in
den donker aangerand. Jaja, nu krijg ik mijnen dank. Hier, De Bondt, hier is uw
marbol, jongen.
Ze zaten allemaal stil, zoo had de meester nog nooit gespoken. Eindelijk vroeg er
een of hij 't venster niet zou toe doen. Waarom? ‘Om alsdat het voor u trekt, misschien,
meester.’ Meester zag hem aan: ook dat was in 32 jaar niet gebeurd en precies of hij
zich verontschuldigde liet hij vreemd lachend zijn handen zien waarvan de vingers
niet meer open konden. 't Flissijn. Ja, als ge oud wordt. 't Is de de oude dag. Hij
frutselt aan de stijve handen, neen, ze kunnen niet meer open. Men kan niet zien of
hij glimlacht dan wel grijnst; noch of het van verdriet is dan wel van pijn.
Peut kan zich zoo goed niet redden. Hem kan niets meer schelen als hij maar zijn
boek kan teruggeven. Hij wacht tot de onderpastoor op zijn velo uitrijdt en gaat dan
het pakje voor de deur van de kamer leggen. Er steekt een briefje tusschen: ‘Wel
mersi, Petrus Biezemans’ Maar daar is de onderpatoor terug. ‘Wilde mijnen band
niet plekken, joeng?’ Peut plekt den band. Daarna moet hij mee gaan een sigaar halen
en weer mag hij gaan zitten, precies of hij den meester niet afgeslagen had, of er
geen kwaad zat in hem. Hij wil echter niet zitten gaan en in zijn eigen vervloekt hij
zichzelven. De onderpastoor weerhoudt hem niet; hem schijnt het om 't even of men
komt of gaat; hem is 't goed als men zijn eigen goesting doet. Peut gaat.
Hij staat buiten en voelt zich verlicht. Weken lang ziet men hem niet. Het schijnt
dat hij zich ophoudt in een ver gehucht, een kuggelke huizen tusschen boschjes en
weiden. Daar wonen kiekendieven en verdachte leurders. Het dorp vraagt: waar zit
hij weer, de Peut? Hij heeft den meester afgeslagen maar die heeft wel een rammeling
verdiend. Waar zit de Peut? In de weikens, zeggen ze.
Als ze 't aan Biezeman vragen zegt die dat hij het niet weet ‘maar hij moet wel
geenen honger lijden want anders zou hij al eens teruggekomen zijn.’ Karool wenscht
dadadat hij wegblijft; Trien veegt over haar wateroogen. Wat onrust dat ze daar al
in uitgestaan heeft. Maar de kinderen doet dat voorbeeld geen goed. Gust zaagt
moeders ooren af tot hij een koersvelo krijgt; dan zit hij den heelen dag op dat wiel,
begint in den zomer mee te doen aan wat kermiskoersen, is vooraan in de prijzen en
wil koereur van beroep worden. En op nen zekeren dag ziet men Pol met ne col aan
naar den tram van acht uren trekken. 's Avonds komt hij terug. En zoo alle dagen.
Hij is te Brussel
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ieverans op een school. Zoo blijft het werk te Biezemans op de drie groote menschen
rusten; de jongeren probeeren zonder arbeid aan den kost te komen. Het is niet stom
maar het lukt vandeeg raar.
Er zijn er die Peut een strop hebben zien zetten in 't veld en wacht maar, hij zal
zijnen tienden haas niet pakken want die nieuwe boschwachter heeft ze rap bij hunnen
schabbernak, de toekkers. Een ander zegt: De Peut is weeral eens weg, daar worden
zooveel kiekens gestolen tegenwoordig. Wat later loopt het gerucht dat de gendarmen
achter hem zoeken. De menschen moeten toch kunnen praten.
Het moet wel allemaal praat geweest zijn want zie eens, den zondag van
bamiskermis, nè begot, ging het voor en achter hem, daar is de Peut en met een lief.
Het was een klein leelijk ding, met een breeden bloedloozen mond, roode oogen en
een blauw aderken aan de slaap. Peut was niet groot en ze reikte nog niet tot aan zijn
schouder. Het hing aan zijnen arm en liet beaat haar koppeken tegen hem aanleunen.
Hij ging met haar in den schommel zitten en zwierde zoo hoog dat het bootje
weerskanten bijna rechtstond, maar ze liet geen schreeuwken; het was er een uit de
weikens, ze was meer gewoon. Dan ging hij almachtig en onstuimig voor het
poppenkraam staan smijten en zij keek naar iets anders. Hij gaf haar de vier papieren
rooskens met twee zilveren blaadjes, die hij gewonnen had, kocht een lot van vijftig
centiemen, won met koekenaas en koos een zilveren halskettingsken met nen gouden
paardekop in nen ring voor haar. Ze deed het aan en ze gingen naar huis. Tegen den
muur buiten stond Karool, keek in de lucht en liet ze onder dien blik vlak vóór hem
doorgaan. Terwijl zij binnenkwamen ging Biezeman buiten. ‘Dag moeder’ en Trien
antwoordde onverschillig: ‘Peutrus’. Het meisje zei niets.
Daar zat Mie, zijn oudste zuster, die had op 't leste ook eenen gekregen, ne grove
ruwe werkman die zweeg en van-de-werk keek en altijd norsch vroeg: ‘Wat is 't?’
als Mie hem aansprak. Ze stonden op trouwen. Mie was niet slimmer, ze ging bij het
meisje zitten, hoe oud ze was, nog geen vijftien jaar, dat ze zoo mager was en waar
is onze Peutrus zijn verstand. Peutrus zat ondertusschen in de keuken alleen te eten,
daarna ging hij met het meisje terug naar de weikens.
Dien middag giechelde het dorp nog, 's avonds in de danszaal was 't al een
schandaal. De broer van het meisje pakte zijn zuster
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bij den arm, trok haar mee buiten en naar huis of ik stamp er u naartoe. Het was een
groote struische kerel, de eenige serieuse joeng die ooit uit de weikens voortgekomen
is. Hij woonde al twee jaar getrouwd in het dorp, was ‘kiekenpolier’ en kwam vooruit.
Peut stond achter hem en vroeg wat hij van zin was. Lewie antwoordde dat hij met
hem geen affaires had, maar zoo gauw als zijn zuster ginder den hoek om was, op
weg naar huis, wou hij met hem eens klappen. Het stond een poos op vechten en
toen besliste Peut: ‘Wiske, ga naar huis. Ze ging. Dan zei Lewie: ‘Wilde nu vechten,
begint; wilde klappen ga met mij mee naar huis.’
Peut klapte. Lewie, ge verstaat mij niet. Met 't geen dat ik doe heb ik een doel.
- Ge begint met hooge woorden, joeng, klapt maar simpel.
- Lewie ge verstaat mij niet, ge zijt daar mis in, ik weet wat ik doe. Ik bescherm
uw zuster. Ge moet niet lachen, Lewie, voor dat ge iets weet. Ge zijt ne serieuse
joenge, met u wil ik klappen, ik zal mijn hert open doen.
- Ge moet zoo hoog niet klappen, zeg ik, waar haalde gij die woorden of zijde
misschien al zat.
Peut legt zijn doel uit. Hij wil ze ginder weghalen uit de weikens, 't is tijd. Zoo
waar als er ne God is, hij heeft haar niet aangeraakt, nog niet gekust. Hij heeft ze een
klets om haar ooren gegeven om dat ze met hem niet wou meegaan. Hij is nen dief,
hij heeft gestolen maar als hij ginder goed op de hoogte was van de kwestie, wat dat
er van is, allee Lewie, 't heeft hem iets gedaan, hij gaat serieus worden, ze moet daar
weg en hij zal voor haar zorgen.
Lewie trekt dat op zijn kracht. Voor zijn zuster zal hij zelf zorgen. Een groote
edelmoedigheid maakt Peut murw. Hij heeft het alleen voor haar goed gedaan, ik
heb een week hert, Lewie, maar nu is 't goed, als gij u uw zuster wilt aantrekken, ik
zal er van wegblijven.
Zij gaan samen uit kaarten. De menschen lachen en begrijpen er niets van. Lewie
en Peut gaan te middernacht uiteen, alle twee wat gespraakzaam van 't bier. Peut
stoeft over zijn goed hert en dat houdt hem altijd terug want anders werd hij ne
grooten bandiet. En dat overkomt hem dan opeens en dan loopt hij te schreeuwen en
hij kan met zichzelven geenen weg. Lewie zegt: ik wist niet dat er in u zoo ne goeien
aard stak. Ge moet u nu eens beteren en waarom beginde geen poelierderij?
Ja poelierderij! 's Anderendaags komt Victor Kiek te Bieze-
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mans binnengeloopen, een rijkgeworden poelier die nu op een villa woont en een
groote kweekerij heeft. Waar zit den dief, dedju, dezen keer krijgt hij met de
gendarmen te doen, 't is den tweeden keer, dertig kiekens, de ruige dief, de leeglooper!
Biezeman zelf wordt bleek, daar hebde 't spel, nen dief! ‘Ga er maar bij, hij ligt nog
in zijn bed. Maak hem kapot, dan moet ik het zelf niet doen.’ Hij gaat zijn paard
inspannen, zet zijn klein meisje op de kar, rijdt weg en roept naar niemand rijmkens.
's Namiddags vonden de politiekommissaris en een gendarm in de weikens niemand
thuis dan Wisken. Z e wilden haar meenemen,. den bak in, maar toen begon ze te
schreeuwen en ze bekende alles Ze wist er niets van, ginder staken de kiekens in een
mand in 't boschken en vader en Peut hadden er over gesproken, maar Peut had haar
gezegd dat hij het niet deed.
De twee mannen van de wet troffen Biezeman zelf en Trien en ze moesten niets
anders weten dan wanneer Peut thuisgekomen was die tot twaalf uren in de staminees
gekaart had. Biezeman zei: ‘Om vier uren, heeren.’ Trien viel in dat het bij lange
zoo laat niet was, ze had wakker gelegen en wat weet gij daarvan, ge sliept.
Peut was wel zeker om 12 uur slapen gegaan, maar voor Biezeman was het zeker
dat hij gestolen had, dus moest hij maar zijn straf ondergaan. Hij zei tegen Trien:
‘gij zoudt den bandiet nog voorspreken’ en hield vol dat het vier uren was, hij had
wakker gelegen. De kommissaris was een strenge man met dikke snor. Hij had vroeger
in een ander dorp 's nachts eens een waalschen kommies omvergeschoten die niet
verstond wat hij wou hebben met zijn: wie is daar? Drie keeren ‘wie is daar?’ en die
Walenkop verstond er niets van, maar, paf! En hij had het zitten: morsdood. Sedertdien
loopt de kommissaris met zijn kop naar den grond, een zacht mensch, die stil spreekt
achter zijn snor, maar onverbiddelijk op de wet.
Als ze buiten kwamen stond Peut ginder verder op de stoep. De twee mannen
gingen naast hun velos naar hem toe. Peut begon ook te marcheeren en keek om,
hoever hij ze wel voor bleef. Ze sprongen op hun velo en Peut begon te loopen, maar
seffens waren ze bij hem en Peut sprong ergens binnen. Hij misliep en in plaats van
door de achterdeur het veld in te schieten, stond hij in een klein kamerke waar hij
niet meer uit kon. De gendarm was achter hem, Peut sloeg hem met een mot hout op
den kop. De kommissaris ging kalm terug buiten, trok ook een zwaar stuk hout uit
het mijtje, stond in de deur
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en citeerde Petrus Biezemans in naam der wet zich over te geven. Hij deed de deur
toe en toen begon het gevecht. Ze konden geen van beiden hun zwier halen, zoo eng
was het er, ze sloegen de lamp kapot en al wat op de kast stond. Dat duurde al een
poos toen de kommissaris, zelf woest geworden, riep: Geeft u over! en hij velde Peut
met éénen laatsten slag. De gendarm bond zijn beenen bijeen en deed hem de boeien
aan, een boer moest inspannen en Peut kwam weer bij toen ze hem op de kar zetten.
Zoo werd hij door het dorp gereden. Zijn haar stond verward en geklist, zijn linker
mouw was half afgerukt, zijn hemd stond van voor open, over zijn gezicht liep bloed
en hij grijnsde van het gesnerp der boeien. Zoo hield hij zijn uitvaart den maandag
van bamiskermis; de menschen stonden te gruwelen; de kleine kadeeën die hem
zagen vergeten het nooit al worden ze honderd jaar. Zoo reed hij zijn thuis voorbij.
Biezeman en Karool kwamen nog niet eens buiten om hem nog eens te zien. Zijn
moeder, broers en zusters stonden op de stoep te schreeuwen en Trien liep met een
pakje in een handdoek tot bij den kommissaris of hij het a.u.b. mee wou nemen, ‘wat
kleeragie en eten voor mijnen joeng, meneer.’ En ‘Dag Peutrus, Dag Peutrus’; ze
ging met haar gezicht tegen den muur staan schreeuwen. De kommissaris hing het
paksken aan het stuur van zijn velo en ging achter de kar met gebogen hoofd.
Kort daarna diende het proces. Peut werd vrijgesproken, want hij was er niet bij
geweest, maar voor het verzet tegen de politie kreeg hij achttien maanden. Die zat
hij te Vorst.
De kleine Martha viel ziek. De menschen zeiden: altijd op die kar, ze heeft iets
opgedaan. En ze had toch ook al langen tijd nen drogen hoest die u pijn deed als ge
hem hoorde. Het duurde niet lang meer met het kind, in den uitkomen stierf het. Wel
twee uren aan een stuk liep Biezeman door het huis en riep altijd maar och! met zijn
twee vuisten aan zijn slapen. Toen kwam er een brief van Peutrus, in wonderschoon
geschrift, zestien bladzijden groot formaat en waarvan iedereen zei dat hij bezonder
fijn ineengesteken was. Iedereen mocht hem lezen, ge deedt Trien plezier met er ons
te vragen.
Vorst den zooveelsten. Beminde Ouders, Zuster en Broeders. Dat hij zooeven
kwam te vernemen het smartelijk verlies dat ons allen getroffen heeft in het pijnlijk
afsterven van onze duurbare dochter en jongste zuster Martha. In zijne eenzame cel
waar nooit de straal
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der zonne binnendringt, is hij weenend op den knie gezonken en zijne tranen mengden
zich met een vurig gebed dat hem op de lippen welde en ten hoogen hemel steeg.
Onze duurbare Martha, onze lieveling, is niet meer!... Zij is heengegaan van ons,
ontrukt aan onze liefde, geknakt als een teere bloem des velds onder den voet van
den voorbijganger.
Daarna begon hij haar leven te beschrijven, hoe zij als jongste altijd de liefde en
de vreugde van het huisgezin geweest was. Hij viel hier en daar uit den hoogen toon
om eenvoudig en levendig enkele lieve verhaaltjes uit het leven van de kleine Martha
te doen. Weet gij nog, het was in den winter en er was veel volk in de estaminet, en
Broeckers Jan was daar ook en dat is zoo een kindervriend en hij was altijd tegen
ons Marthaken bezig. En Jan en zoo voort... Dan werd hij weer plechtig en beschreef
onwaar en sentimenteel hoe het kind overleden was.
Duurbare ouders, Zuster en Broeders, ach mocht hij thans in deze uren van
beproeving, bij hen zijn. Zijn hart smelt van heimwee. Moeder lief kom mij a.u.b.
eens bezoeken, ik ben toch uw zoon of wilt gij van mij niet meer, ben ik op de wereld
van iedereen verlaten? Waar zal hij de woorden van troost vinden als een zoeten
balsem op hunne wonden. Doch schept moed, uw kind is in den hemel.
Terwijl hij in het gevang schrijfwerk verricht of zakken zit te plakken, denkt hij
van des morgends tot des avonds altijd maar rink aan een na over den loop des levens.
Zij zullen hem niet hooren zeggen dat hij onschuldig is, neen gewis en zekerlijk is
hij plichtig en hij vergiet er heete tranen over. Hij denkt aan zijne duurbare
schoolmakkers, hij denkt aan zijne plechtige eerste heilige Communie. Hoe is het
met die jongens allemaal? Schrijf mij a.u.b. een woordeken daarover. Ongetwijfeld
zijn de meesten getrouwd en smaken het geluk van het vaderschap aan den huiselijken
aard. En als hij overpeinst dat ook hij op dezen oogenblik aldus te huis kon zitten bij
eene zedige en zorgzame vrouw en dat er alreeds een kindeken zou kunnen in huis
zijn, duurbare ouders, Zuster en Broeders, dan schiet zijnen moed vol. En dan vraagt
hij zich af: Waarom toch en hoe komt het? Hij zal hun al die pijnlijke herinneringen
besparen, kortom, thans verzucht hij in den kerker, hij die zoo gemakkelijk van leeren
was en gewis en zekerlijk vooruit had kunnen komen en zijn brood verdienen met
eenen col aan. Door eene vergissing zit hij daar want het gerecht heeft uitgewezen
dat hij aan den diefstal geen plicht had.
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Zijne fout was dat hij zich niet onschuldig wilde laten pakken en toen hij in dat
kamerken zat te Trezes en niet meer weg kon, werd hij gelijk eenen razigen duvel
en had gevochten voor de dood. Eventwel, en zooals de E.w.Hr. Almoesenier hem
gisteren nog gezegd heeft, beschouwdt hij alles niet verloren. Integendeel begint
binnen 11 maanden en 17 dagen aan den uitgang van dezen droevigen kerker voor
hem eene nieuwe levensbaan. Hij draagt met verduldigheid zijne lange straf en vraagt
van hen hetzelfde totdat eindelijk het uur van zijne verlossing zal aanbreken en hij
in den schoot zijner familie zal terugkeeren als een nieuwen mensch, een waardigen
zoon, een goeden broeder. Intusschen leert en studeert hij zooveel mogelijk als een
echte student, leert ook Fransch om altijd maar meer capabeleteit aan te verwerven
die eenen mensch thans zoo zeer noodig heeft voor te leven en iets te worden. Bij
het eindigen druppelen heete tranen op zijn papier van berouw en verdriet, hij smeekt
hun op de knieën om vergiffenis voor de schande door hem over de famillie gebracht
en hij belooft hun heilig eenmaal weder te keeren als:
uw liefhebbenden Zoon en Broeder
PETRUS BIEZEMANS.
De meesters zelf stonden verstomd over den brief en de onderpastoor zei tegen
Trien: uw zoon is nen begaafde jongen, die heeft heel heel veel talent. Dan lachte
Trien door haar tranen en ze zei dat het er altijd ingezeten had, dat ge 't aan alles
zaagt, dat hij van alles verstand had en alles seffens begreep. Maar het was altijd zoo
ne vieze geweest en dat kreeg hij zoo nu en dan; en dan zaagt ge goed dat hij met
zijnzelven geenen weg kon. En wat daar dikwijls uit kwam, daar stonde stom van.
Ze zei: ‘Zondag, als 't God blieft, ga ik er eens henen’ en ze weende.
Alle maanden kwam er zoo nen brief, altijd maar correcter, met zoo goed als geen
fouten, met vreemde invallen en hevig van gevoel. Als er een brief is voor mij dan
scheur ik hem forschig open en als hij van thuis komt zoude ik den bak kunnen
afbreken van pleizier. En zoo voort.
Hij vertelde zijn dag, zette zijn plannen uiteen maar begon van langsom meer over
dingen te schrijven die ze te Biezemans niet begrepen. Van eenen pas had hij het
over de sociale kwestie, rechtvaardigheid, orde, de ensykliek Rerum Novarum en
dat degelijke beginselen 't voornaamste is in het leven. De twee meesters lazen de
brieven te Biezemans achter een pint en ze spraken er onder elkander
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over. Dan zei een van hen hardop, waar heel de herberg het hoorde, dat men goed
voelde dat Peutrus straf aan 't leeren was en dat hij vooral bezig was met de sociale
kwestie. En zoo gebruikte hij dezelfde woorden als Peut en verstond men nog niets
meer.
Peut kwam terug. Hij zag wat bleeker en was wat dikker. Het leek een heel andere
kerel. Hij liet zijn haar in nen brosse groeien en was nadenkend geworden, lang niet
meer zoo mild en uitbundig. Hij vertelde veel bij zomeravond in de groepjes die op
de dorpels en de stoep gehurkt zaten en verbaasde iedereen door zijn kennis. Meestal
liep het uit op de sociale kwestie. De geschiedenis leert dat er verschillende systemen
zijn om ze op te lossen, maar wat we zeker weten is dat er maar één rechtvaardigheid
is, gelijk er maar een waarheid is. Jef, gij zit daar of gij zit daar niet, maar gij kunt
daar toch niet met denzelfden moment zitten en niet zitten. 't Een of 't ander. Daar
is maar één waarheid. En met de rechtvaardigheid is 't precies hetzelfde. Ik moet u
zoo genomen 5 fr. betalen; vier is te weinig en zes is te veel, juist vijf frank moet het
zijn. Dat bewijst dat er maar één rechtvaardigheid is. Juist is juist en als 't niet juist
is is 't onrechtvaardig.
Maar ook daar ging het nieuws van af, er werd hem al eens gezegd dat hij ne
riberaal of ne socialist was, een van de twee maar zeker niet katholiek. Het dorpsleven,
het werk zonder verheffing, de vrïjheid en zijn eigen vreemde natuur, het begon hem
allemaal te kwellen en te prikkelen en het wrong hem dat van al zijn plannen en
droomen niets terecht kwam dan deugdzaamheid die hem tempteerde als een
dwangkamisool.
Opeens herbegon de historie met Wiske die nu bij Lewie woonde in het dorp zelf.
Het kind was nog geen zeventien, nog even leelijk, stil en dom, wat Peut er in gezien
had dat weet onze lieve Heer. Maar Lewie was er niet van gediend en te Biezemans
zat het er ook seffens tegen: van werken kwam weeral niet veel meer. Trien probeerde
het met den pree te verminderen, Karool deed zijn woord, Lewie sloeg Wis rond
haar ooren, het was niets gekort. Op nen avond kwam Peut thuis, zette zich en werd
door niemand aangesproken. Biezeman haalde nen brief uit zijnen zak dien Peut uit
het gevang geschreven had en hij las hardop van een heilige belofte, een nieuwe
levensbaan en terug te keeren in den schoot zijner familie als een nieuwen mensch,
een waardigen zoon, een goeden broeder. Dan lachte hij schamper en ging buiten,
Karool zei met een diepen zucht. ‘Jajà!’
Ten slotte liepen er van alle praatjes en van waar kwam dat geld
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allemaal om de kermissen af te loopen en Wisken een gouden bracelet cadeau te
doen? Lewie ondervond van waar het kwam, maar hij vertelde het aan niemand dan
aan den kommissaris en op nen goeien morgen haalden ze Wisken weg. Het ging
allemaal stillekens en rap in zijn werk: Lewie had te Brussel hooge vrienden. Als hij
een proces-verbaal aan zijn been kreeg om zonder licht of langs een verkeerden kant
te rijden, kwam daar nooit iets van. Maar hij zag er ook niet op om een koppel kiekens
te gaan afgeven, 't een plezier is 't ander waard. En zoo wist Lewie wat hij deed; hij
speelde zeker spel met Wisken, 't was voor haar goed.
De razige duivel voer weer in Peut, er was geen huis meer mee te houden, hij deed
kwaad om kwaad te doen. Opeens maakte Karool zijn pakske en zei dat hij
aangenomen was in 't Godshuis te Mechelen. Veertien dagen later zagen de
arsenaalmannen van in den trein dat hij veerman geworden was. Voor 10 centiemen
per kop zette hij de menschen over de vaart. Het was een klein vlot dat hij verschoof
langs een ketting die over de vaart gespannen was. Hoeveel kost het? Tietietien
centiemen......
Nog vóór dat het proces diende ging Peut tegen Lewie ruzie maken. De tellooren
stonden juist op tafel. Met eenen arm veegde hij alles op den grond en hij smeet de
volle soepkom door de ruiten. Lewie vloog op hem, Peut kon nog ontsnappen. Hij
liep recht naar de tram, reed naar Brussel en belde bij den kinderrechter die Wiske
naar 't verbeteringshuis zou sturen.
Meneer de juge, hij had hem niet veel te zeggen, overmorgen diende het proces
van Louisa Teugels, dat was zijn lief. Hij komt hem vragen of hij van zin is zijn leven
te breken met dat meisken naar 't gesticht te sturen tot haar een en twintig jaar. De
kinderrechter is een grijze vijftiger met koude stalen oogen. Hij haalt zijn schouders
op en ‘beste vriend, wat praat komde gij hier verkoopen, zijde gij niet wel’ en hij
wijst op zijn voorhoofd. Nu begint Peut op de tafel te slaan en te roepen dat 't een
leven 't ander waard is, mijn geluk is zoo goed als 't uw, wie peisde gij dat ge zijt.
Bezie mij zoo niet of ik spring over de tafel op uwen kop. En overmorgen ben ik op
den tribunaal en durfde gij heur wegsturen, dood zijde eer dat ge uit het paleis zijt.
Ge zijt verwittigd. Ah ge peist zeker dat de arme mensch zal blijven bukken voor u,
dat ge met ons zult blijven doen wat dat ge wilt. Ik zeg het nog eens, dood zijde als
ge ze durft wegsturen.
Peut reist terug. Te Grimberghen in 't overstappen van den
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tram hadden twee gendarmen hem al vast, worstelden even en deden hem de boeien
aan. Met dien telefoon, den dag van vandaag, moete gij niet meer peinzen van te
gaan loopen. Spring te Brussel op den block, ze telefoneeren en te Antwerpen staat
de politie u al af te wachten tegen dat de trein binnenkomt.
Van Peut was niets meer te hooren.
Jaren gingen, de tijd gaat rap. Biezeman stierf, Trien stierf; als het zijn tijd is wordt
ne mensch opgeroepen en ge moet gij gaan. Gust en Pol trouwden in andere dorpen.
Van de Biezemans bleef Mie alleen over en die zei: ‘Onze Peut, God weet waar dat
die zit.’
Wiske kwam terug, ze kon den naaistiel, ze trouwde met ne werkman en 't werd
een huishouden gelijk een ander.
Lewie beweerde: ‘Zoolang die kinderrechter leeft zullen we de Peut niet zien.’ Er
werd ook al eens verteld dat de Peut in den bak zot gestudeerd was. Ge kont dat
immers al hooren toen hij hier met al die hooge woorden sprak, waar trok dat op?
En dat ze hem naar Doornik overgebracht hadden in 't zothuis. Nen tijd lang is er
veel over gesproken dat hij had willen vluchten en hij zwom al over de wal. Toen
kreeg de wacht hem in de gaten, schoot hem twee keeren in den rug en hij zonk gelijk
ne steen.
Zoo vertellen de menschen van alles. Mijn gedacht is dat we er 't fijne niet van
weten. Ik zit zoo ook rinkaaneen te dubben over den loop des levens en ik lees nu
pertang zooveel boeken.
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Tusschen twee Werelden.
(Vervolg)(1)
door Dom. Theodoor Belpaire.
IV.
Taalman en gids.
Mijn eerste taalman en gids op Athosberg was alom gekend onder den fransche naam
van Georges, alhoewel hij een volbloed Griek was. Hoelang Georges reeds op Athos
verbleef, heb ik uit zijn gesprekken niet kunnen opmaken; daarover sprak hij nooit,
evenmin als over zijn ouderdom.
Alle oversten en paters kenden hem en hij kende de namen en bijzonderheden van
de meest afgelegen kluizenaars op de hellingen der bergen.
Altijd op de baan om boodschappen te doen voor de oversten, of reizigers van 't
eene naar 't andere klooster te loodsen, en rond te leiden. Hij hield er volstrekt aan,
dat ik te voet het eerste klooster zou bereiken, om geen muilezel te moeten huren:
de drijvers waren niet te betrouwen, beweerde hij.
Over zijn collegas, een paar andere gidsen, wist hij ook niet veel goeds te vertellen.
't Waren gewoon aftruggelaars; maar op hem kon ik mij heelemaal verlaten: hij zou
mij alles aanwijzen, wat ik te doen en te zeggen had.
Verder verklaarde hij mij in vertrouwen, niet te kunnen goedkeuren de gewoonte
der meeste vreemdelingen op Athos, om aalmoezen te schenken voor de gastvrijheid
die ze genoten hadden: de gastenpaters, verklaarde hij, hielden het geld eenvoudig
voor zich.
Het besluit van deze beschouwingen was gemakkelijk te trekken; er was slechts
één betrouwbaar mensch op den Athos, wiens diensten dan ook niet vrijmoedig
genoeg vergeld konden worden: die man was Georges zelf. Hij scheen nochtans
onbaatzuchtig en eischte slechts een zeer geringe vergoeding, maar hij trachtte me
allerlei diensten te bewijzen, om me aan hem te verplichten.

(1) D.W. & B. 1, 1929,
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Onderweg vertelde hij mij een en ander over zijn leven. Hij had middelbare studiën
voltooid in een fransche broedersschool van het Oosten. Welhebbend vóór den oorlog,
werd hij in Turkijë van zijn bezit onteigend omdat hij Griek was. Natuurlijk moest
het Grieksch Beheer de geleden schade vergoeden, maar, daar men in Griekenland
zijn rechten betwistte, of althans zulke talrijke bewijsstukken eischte, vreesde hij
nooit meer een cent van dit goed in zijn zakken te zien terecht komen. Hij was
ondertusschen om het goedkoop leven op Athos komen wonen, waar zijn taalkennis
ten nutte kwam: de oversten immers die meestal enkel hun moedertaal machtig zijn,
bedienen zich van vertalers, die de zaken voor hen beredderen.
Maar over die overheid was Georges niet goed te spreken; ondanks zijn toewijding
had hij allerlei van hen te verduren. Hij waarschuwde me dan ook geen gebenedijd
woord te gelooven van al het kwaad, dat ik over hem zou hooren! 't Was gewoon
leugentaal en afgunst van den kant der oversten.
Georges was vlug ter taal; hij pleitte als een advokaat, maar scheen zelf fel geneigd
tot kwaadsprekerij. En hij belasterde daarbij zijn weldoeners; want op zijn tochten
in gezelschap van bezoekers werd hij overal vrij en vriendelijk ontvangen, net als
een gast en hij streek daarbij voor zich al de premies op die men hem gaf.
Hij trad trouwens vaak tamelijk vrijpostig op; eischte een der beste kamers,
vorderde van de gasten-paters bepaalde gerechten; bevool een muildier en muildrijvers
gereed te houden voor de afreis en ging spektakel maken bij de oversten, die zijn
aanstellerij geduldig verdroegen.
Ondertusschen geleidde hij de bezoekers in het klooster rond en toonde hun al de
kunstschatten van het huis: wanneer deze weggeborgen waren, deed hij ze een voor
een weer uit de kasten halen. Hij was thuis in heel de geschiedenis van Athos en
vertoonde eene merkwaardige belezenheid nopens de werken, die over Athos in de
laatste jaren werden uitgegeven.
Ten slotte wilde hij ook de vrijheid nemen zelf over mij en mijnen tijd te beschikken
en te beslissen; ik was niet eens vrij mijn vertrek uit te stellen, of binnenwegen te
kiezen; hij onderbrak mij, wanneer ik wat te lang naar zijn zin in gesprek bleef met
een monnik, en vorderde van mij, dat ik hem de gansche leiding van de rondreis
overliet.
Zoo moest het natuurlijk ook tusschen ons tot krakeel en oneenigheid komen;
waarna ik mijn gids heb bedankt en er alleen op uitge-
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trokken ben, ondanks al het onheil dat Georges me voorspelde.
Toch bleef er tusschen ons beiden een zekere belangstelling en zelfs vriendschap
voortleven. Zoodat ik bij elke ontmoeting informeerde hoe het hem ging en wat hij
uitvoerde; en deze vriendelijkheid deed hem des te meer genoegen dat hij zich door
allerlei persoonlijke vijanden omringd achtte.
Daar lag iets afstootelijks in zijn wezen: misvormd kinnebakken, neerhangende
knevels, vooruitspringende neus, schuin liggende oogholten en wenkbrauwen, die
elkander schier raakten, ineengedrongen schedel: Een kleine kerel, met een hoofd
dat zelfs voor deze korte gestalte nog te klein was. Zijn klak was niet aangepast aan
het voorhoofd; zijn lichtblauwe versleten fransche soldatenmantel, waarvan de zakken,
lager dan de heupen wijd open gaapten, hing bijna tot over de hielen; en zijn voeten
zaten verloren in de groote schoenen. Ondergoed bezat hij zeker niet in voorraad;
evenmin ten andere als de monnikken.
Hij liet geen gelegenheid voorbij gaan om mij te komen bezoeken, scheen
overgelukkig wanneer ik hem met een boodschap gelastte en als vergoeding verlangde
hij eerder kleergoed dan geld. Ik deelde graag met hem den mondvoorraad, dien ik
uit Saloniki toegezonden kreeg.
Dit laatste was voor hem een blijk van genegenheid, waar hij uiterst gevoelig voor
was.
Het gebeurde bij het einde van mijn verblijf, dat ik ziek te bed lag, maar de pater
die gevraagd was om mij te verzorgen zag naar mij niet om, daar gansch de nacht
en een deel van den morgen vigiliën en de plechtige hoogmis in de kerk aan den
gang waren.
Het was al tien ure en ik lag nog op mijn pater te wachten, toen daar plots Georges
mijn cel komt binnenstormen; hij verneemt wat er gaande was en verdwijnt in één
vaart op zoek naar den ziekenverpleger. Enkele oogenblikken nadien was hij terug
met den pater, die me nu bereidwillig naar de ziekenkamer hielp brengen.
Wat was er gebeurd? Hij, een vreemdeling, een verstooteling, te gast op den
feestdag in dit klooster, was gaan kijven tegen den betrokken pater met zulke
verontwaardiging, dat deze zijne andere zieken in den steek liet en haastig zijn kamer
in orde stelde om mij dadelijk te ontvangen.
U hadt het triomphantelijk gezicht moeten zien van Georges, toen hij mij de
ziekenkamer binnenleidde!
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V.
Bedelaars.
In de nabijheid van afgelegen forten en legerplaatsen zag men eertijds nagenoeg
altijd arme lieden rondslenteren, vooral tegen het uur der maaltijden: de soldaten
wierpen hun den overschot van hun brood, van hun aardappelen en van andere
eetwaren toe, al was het maar om die niet hoeven weg te dragen uit hun kamer:
traliewerk voor de vensters genageld kon die verkwisting niet beletten.
Hadde de legeroverheid een huisvrouw over de keuken aangesteld, deze zou
wellicht den overschot zorgvuldig bijeen hebben gepakt of wat opgewarmd hebben,
en het aan de voordeur hebben uitgedeeld: aldus de liefdadigheid met de reinheid
verzoenend.
Op Athos vindt men geen vrouwlie, en hierdoor gelijken zekere kloosters op
kazernen. Toen jaren geleden het brood nog goedkoop was, leefden hier veel bedelaars
op kosten van de kloosters en vestigden zich ergens in de nabijheid. Nu de prijs van
het brood gestegen is en de monnikken spaarzamer geworden zijn, verminderde het
getal dezer ledigloopers; de meeste gingen aan het werk, de zwakste alleen worden
nog ondersteund.
Deze bedelaars leven broederlijk samen met de monnikken, vooral op de
hoogdagen. Deze plechtigheden vangen op den vooravond aan met de gezongen
Vespers en de gezongen Vigiliën. In den namiddag is het reeds merkbaar in het
klooster, dat er iets buitengewoons op handen is. De dagelijksche slenter maakt plaats
voor bedrijvigheid; de anders loome tred vertoont eenigermate verhaasting; in het
voorportaal verschijnt een bedelaar in lompen, maar trekt zich bescheiden terug, daar
de tijd nog niet is aangebroken.
De gastenpater had het vandaag vooral druk met sleuren van bedden en beddegoed
van de koude naar de verwarmde kamers: hij vertelt dat minstens vijftig gasten
verwacht worden. 't Is avond nu, in de gelagzaal zijn eenige monnikken bijeen, uit
de nabijliggende kloosters en een tiental bezoekers.
De beiaard luidt de plechtigheid in: een verward klokkengelui van een tiental
kleinere klokken barst los boven de binnenkoer en weergalmt verre weg over de
heuvelen in de avondstilte. Het gezelschap is vroolijk, de gesprekken levendig. Maar
plots valt de stilte weer in. De overste verschijnt aan den ingang der zaal in koorhabijt;

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

*95

Athos. De klokketoren van Panteleimon.

Athos. Iconostasion van S. Panteleimon.
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hij buigt met een goelijken glimlach naar de gasten toe, wisselt eenige woorden met
de eerbiedwaardigsten onder hen, en daar de aanwezigen voortgaan te zwijgen en
de blikken op hem gericht te houden, onderbreekt hij zijn gesprek en gaat de duisternis
van den gang in. Als een kudde volgen de gasten; zij spreken niet, verdooven het
geluid hunner schoenen. Op den steenen vloer weerklinkt alleen het regelmatig getik
van den hoogen leunstok, die de overste met de linkerhand als een staf hanteert.
Hij leidt de genoodigden naar de eetzaal. De tafel is voor vijftig gedekt; er zijn
witte tafellakens vandaag; er zijn glazen, tellooren, wit brood, flesschen wijn, zooveel
tafelgerief dat in den gezamenlijken refter niet in gebruik is.
De bedelaars, alhoewel zij een kamer gekregen hebben, werden hier niet toegelaten.
Wel zijn er een paar kluizenaars komen aanzitten, even arm gekleed; kijken
onverschillig naar den overvloed van spijzen, die zij laten voorbijgaan, en eten met
hun vingeren. De overste, die voorzit, zegt weinig en proeft nog minder van de
gerechten.
Een nieuw klokkengelui en de stoet met ‘higoemen’ aan het hoofd als te voren,
daalt langs de trappen naar beneden en begeeft zich naar de kerk.
Kaarsen en olielampjes branden voor de ikonostaze, d.i. de wand die het heiligdom
van de middenbeuk scheidt. In dit getemperd licht bewegen zich de zwarte schimmen
van monnikken met gedekt hoofd en den sluier over de patersmuts. Daartusschen de
arme dutsen, blootshoofds en in lompen. Zij gaan rekewijs met de kloosterlingen
naar al de heiligen panneelen, die zij met de lippen kunnen bereiken en houden niet
op te buigen, kruisteekens te maken en lang de heiligen te kussen.
Daarna kiest eenieder zijn plaats in het gestoelte langs de muren, leeken en
geestelijken onder elkander en blijven staan, toeschouwen en luisteren. Een der
bedelaars is zelfs vooraan en niemand zal dat euvel opnemen. De gastenpater is ook
hier druk bezig met de bezoekers; maar om die arme lieden bekreunt hij zich niet.
Niemand geeft acht op hunne aanwezigheid, en zij zelf spreken niemand aan. Gansch
het officie, van het begin tot het einde toe, zullen zij bijwonen en slechts rond twee
uur in den morgen, zullen zij met de laatsten, de kerk verlaten.
Is het de zachte verlichting der godslampen, die hen aantrekt? Genieten zij van de
afwisseling der meerstemmige russische kerk-
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zangen? Begrijpen zij de beteekenis der ceremoniën? Gaat hun geest op in de
verhevene leer dier eeuwenoude gebeden?
Ik zou het bezwaarlijk kunnen zeggen. De vermoeidheid maakt hen niet slaperig;
met hart en ziel nemen zij deel aan de plechtigheid; in hun eentoonig leven is deze
Vigiliönnacht vol heilige aandoeningen.
Half verkwikt door een kortstondige nachtrust, zijn zij te zes uur weer in de kerk
met gansch de gemeenschap om de hoogmis bij te wonen. Daarna verlaten zij,
blijkbaar met spijt het heiligdom en begeven zich zonder haast naar den refter: het
lange vasten - 't is nu ruim tien ure geworden - schijnt hen niet uitgehongerd te
hebben. Uit schaamte voor hunne lompen zouden ze wellicht liever van dit feestmaal
weggebleven zijn, maar dit eetmaal maakt nu eenmaal deel uit van de godsdienstige
plechtigheid. Dus blijven ze.
De zangen hernemen vóór en na het eten, zonder eind; met de spijzen integendeel,
wordt er spoed gemaakt. De bedelaars tusschen al de dischgenoten, aan dezelfde
tafels gezeten, gebruiken het minst, laten een deel van hun rantsoen visch op de
schotel liggen en leggen een stuk van hun wit brood terzijde als avondeten.
Bij het laatste beiaardspel na de Vespers zijn zij reeds verdwenen, maar zij zullen
weer opdagen hier of elders op den eerstkomenden feestdag.

VI.
Monikken met laarzen.
Het stilzwijgen is in die oostersche kloosters, net zooals bij de trappisten, altijd regel.
In de gangen geen gesprekken, op de binnenkoer plechtige stilte. Alleen nu en dan
verheft zich stemmengeluid verre in de richting van den ingang en het voorportaal.
Wel weerklinkt op de plaveiën vloer van den binnenhof een zware stap. Zijn het in
de russische kloosters de hooge muren die het geluid vermeeren, of dragen de paters
een zwaarder schoeisel dan bij de grieken? Deze vraag lag onbewust in mijn geest,
wanneer ik op zekeren dag met de toelating van den overste op zoek ging naar de
schoenmakerij. Ik kwam terecht in eene ruime benedenkamer. Hier werkte destijds
eene talrijke ploeg schoenmakers: toen had het klooster nog regelmatige inkomsten,
bezoekers werden met tientallen dagelijks te gast ontvangen, voorraad
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was er in overvloed en er waren ongeveer duizend monikken. Werk ontbrak er dus
niet in de werkplaatsen. Nu echter zaten daar in die zelfde kamer nog slechts twee
schoenmakers, elk voor een venster, met een kleinen voorraad huiden en leder; maar
vlak in het midden der plaats lag een hoop versleten, hooge russische laarzen, die
sedert maanden wachtten op hunne beurt.
Deze laarzen kregen de kloosterlingen voorzeker niet van hunne oversten: die
hebben ze van huis meegenomen en zorgvuldig bewaard, om ze in de winterdagen
als het regent of sneeuwt, weer aan te trekken. Een paar van zulke sterke laarzen
dient voor het leven en kan dan nog een kostelijk erfstuk worden.
Onder de monnikken is het niet altijd merkbaar wat voor laarzen de paters dragen;
doch de loome gang en de holle klank der zolen verraadt dikwijls den aard van hun
schoeisel. Maar laat ons in den moestuin gaan kuieren op de werkuren, wanneer
tientallen monnikken aan 't graven zijn met met opgestroopte kleeren. Al wat daar
werkt draagt wijde laarzen tot boven de knieën. Droegen die werklieden de patersmuts
niet, men zou ze voor Moejiks houden. Eens dat ze aan de beenen zitten, worden
deze kostbare laarzen niet gemakkelijk meer uitgetrokken.
In de kerk maken de kloosterlingen weinig geluid met hun voeten. Onder de
hoogmis vooral is de aandacht indrukwekkend. Aan het Offertorium, wanneer de
aandoenlijke zang der Cherubijnen wordt voorgezongen en alle aanwezigen zich
innerlijk vereenigen met de inzichten der priesters veroert niemand. De stoet der
geestelijken komt langs de zijdeur van het heiligdom te voorschijn: eerst twee
akolieten met kaarsen, dan de diaken met de offerande, anderen met wierookvaten,
medecelebranten met kruisbeelden, eindelijk de overste met den kelk ter hoogte van
zijn voorhoofd. Het zangkoor zwijgt, de aanwezigen ontblooten het hoofd en buigen
diep, de priesters treden naar het midden der kerk toe.
Maar wat hoor ik in de stilte? Zijn daar soldaten in aantocht? Dof klinkt op
stapmarsch de slag van zware hielen op den vloer. Waarachtig, de meesten onder de
monnikken, celebreeren met hunne laarzen aan!
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François Villon
door A. De Marest.
De bloedbeluste wolven draven
Een wereld af van sneeuw en ijs.
Het is het hoogtij van de raven.
Nu beeft het middeleeuwsch Parijs.
De wachters op de wijde wallen
Sterven, den toeter aan den mond,
En op de galgenvelden vallen
Versteende lijken op den grond.
Louis de Sluwe laat zich leiden
Gelijk een kind naar 't leeljenbed
Door Olivier, zijn hartsgewijde,
Die klapperbeent als een skelet.
Het zit hem scheef met de rabauwen.
De gore gluiperds van den nacht
Kruipen humeurig bij hun vrouwen
Onder een miezerige vacht.
De laatste kroeg is al gesloten
Door een verdroten Marion,
En al de kaarsen zijn gesnoten,
Behalve die van Frans Villon.
Daar zit hij, de vermaledijde,
Te krassen op een perkament.
't Is de chronycke van zijn lijden:
't Onovertroffen ‘TESTAMENT’.
Hij weet niet hoe de sneeuw, daarbuiten,
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Zich tot z'n donk're tille tast,
En hoe door de gescheurde ruiten
Het oog loert van den kwaden gast.
De koude kromt zijn zondaarshanden.
Die wierpen eens met los gebaar
De vooze bloemen van de schande
Tot voor een kristelijk altaar.
Die graaiden 't goud uit de cassetten;
Die droegen 't mes der plotse dood;
Die klonken met beruchte sletten;
Die grepen, waar het vleesch zich bood.
Zij moeten eens tot asch verteren,
Wellicht op 't veld van Montfaucon.
Toch zullen zij de wereld leeren
Hoe boete zuivert als de zon.
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Anthonis de Roovere.
door Anton van Duinkerken.
Theo de Jager: Anthonis de Roovere - Een bloemlezing uit zijn werken ‘De Waelburgh’ - Blaricum - 1927.
De ‘Rhetoricale Wercken’ van Anthonis de Roovere werden tachtig jaar na de dood
van hun dichter verzameld door Eduard de Dene; zij vormden den eerste verzenbundel
in onze taal, die alleen om zijn dichterlike waarde gedrukt werd. Ter zelfder tijd dat
deze verscheen, schreef Jan van der Noot zijn ‘ode tegen d'onwetende vyanden der
poëtryen’. Hiermee was een scheiding van hogere waarden voltrokken en had zich
in de Nederlanden een zelfstandig letterkundig bewustzijn uitgesproken. De dichtkunst
was eigen gerechtigd geworden. De rederijkerij werd renaissance.
In zijn beste gedichten spiegelt De Roovere het tijdperk dezer scheuring, dat na
zijn dood een aanvang nam, doch dat hij voorvoeld heeft. Hij tekent het niet met de
soms verbeten hartstochtelikheid, waarmee de eigen kinderen dezer eeuw haar beleden
of bevochten, doch zag het aankomen met een groten angst, die, voor het
onafwendbare gesteld, nu eens berustende weemoed werd, dan weer tot uiterste
wanhoop oversloeg, een enkele maal ook prikkelde tot een laatste, vertrouwvol verzet.
Uit de gedrevenheid door zulk een angst naar zo verschillende gevoelens komt het,
dat in de werken van De Roovere een zo grote verscheidenheid van
gemoeds-toestanden uitdrukking vindt. De houding van deze dichter wisselt met den
opslag zijner ogen, hij is verrukt van aardse zaligheden of verloren gegeven aan
hemelsche dromen, maar hij bezit niet meer de grote kracht, waarmee een mens de
innerlike eenheid van zijn eigen wezen aan de dingen oplegt als een noodzakelik
verband. Het verschil zijner objecten merkt de gespletenheid van zijn persoonlik
levensbesef. Hij is in elke vezel van zijn wezen voor elk ding gevoelig, maar vindt
nergens kracht genoeg om die gevoeligheden saam te vatten tot een gehele overgaaf
of een volstrekte weerstand. Hij kiest niet meer, doch reso-
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neert, maar met een zenuwachtige contrôle op de klanken die hij weergeeft. In God
of wereld zoekt hij beurt om beurt houvast tegen een zangdrift, die hem meesleept,
maar hij verliest in 't zoeken zijn bedwang en ongedwongen worden zijn pogingen
poëtiese aandoeningen. Hij bidt tegen de verleider om de verleiding niet te vergeten,
doch zijn gebed is eerlik. Het wordt hem een marteling, waaruit hij de baat ener
dichterlike klacht weet te trekken, maar tegelijkertijd een schaamte plukt om zulk
een zelf-voldoening. Zijn rederijkersvers is gespannen van deze nerveusheid, de
regels trillen soms van een verholen angst tegen hun eigen inhoud in. Zijn vroomheid
wordt geen lied zonder dat hij daarin een toegift aan zijn wereldzin bespeurt. 's Levens
uitbundigheid bezingt hij niet of hij beseft dat daarin een gevaar kon schuilen voor
zijn zelfbehoud. Doch hij verzwijgt het wezen van zijn wezen; het diepste
grondgevoel, dat hem beroerde wordt maar aarzelend door klanken en rythmen
verraden; het woord, waarin hij het omvatten zou, had het misschien overwonnen.
Wie weet is dit van al zijn angsten niet zijn grootste angst geweest, dat hij eenmaal
zijn angst verliezen zou? Ontwakend bewustzijn is scherp en sommige van De
Roovere's ontledingen zijn feilloos, gespitst als zij werden door zijn bangheid voor
het komende, maar even zeker door zijn methodiese zelfkennis, geput uit het voorbije.
Het christelik gewetenszoek is een vertrouwbare weg tot zelfontwaring en de ascetiese
schrifturen van de middeleeuwen boden genoegzaam leerstof over 's mensen macht
en nietigheid om aan de dociele persoonlikheid een zucht mee te geven naar de juiste
schatting zijner eigen kansen. In deze zaken is De Roovere het type van den
herfsttij-man: in hem ontbindt zich de zelftucht ener beschaving tot angst om het
eigen behoud. Onder de dichters onzer taal moge hij tot de mindere gerekend worden;
hij heeft het tenminste vermocht zijn gedichten te maken tot de gespannen
samenvatting der gemoedsmotieven van zijn tijd. Maar om het boventijdelike stijgen
van zijn groten angst, geeft die historiese waardering hem meteen het recht op een
bescheiden eeuwigheid.
Hij droeg in onze lage landen de geest van Villon, maar aangevreten door een
schoolse redeneerzucht, die hij scherpte tot een wapen tegen het roofdier, dat sluimert
in ieder van ons. De strijd van een ten uiterst vaardig dialecties vermogen tegen den
opsprong van natuur-instincten is de geboortedoem der rederijkerij geweest: voor
de absurditeit der dichterlike noodzaak zocht zij rechtvaardiging in een
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door logica verantwoorde techniek. Maar wie zo rijk aan rede is, lijdt aan het hart.
Eerst in het scheldrefrein van Anna Bijns is deze strijd verwonnen. Hier vond de
inwendige noodzakelikheid een passende aandrift van buiten, die hevig genoeg was
om de redeneerkunde af te leiden van de zelfontleding en de verontwaardiging te
doen zegevieren over de dodenden angst. In het hekeldicht maakt de ‘zuivere poëzie’
zichzelf onmogelik en telkens is het hekeldicht de redding van de dichtkunst, omdat
het uit de benedenste spits van een omlaag gedaalde spiraalwenteling omhoog spuit
naar den eeuwig nieuwe top. Het wreekt de vermoeienis van een in zich zelf
verankerde zelfinkeer en zijn uitgesproken individuele stellingname geeft opnieuw
een breder basis aan het steeds toelopend individualisme der dichters. De rederijkerij
van Anna Bijns is de schone wraak der tijden over de rederijkerij van Anthonis de
Roovere geweest.
Het was de betrekkelike grootheid van de dichter der ‘Rhetoricale Wercken’, maar
tevens de tragiek van zijn bestaan, den angst van zijn tijd geheel te hebben ondergaan
en haar éénmaal tenminste een duidelike gestalte gegeven te hebben in zijn ‘Argument
van twee amoureuze vrouwen’. Achter de schrijnende probleemstelling is hier een
in grijns verholen snikken hoorbaar om de onoplosbaarheid van het persoonlik
vraagstuk. Dit vers werd niet geschreven ter bevrediging van de redeneerzucht, maar
ter bevrijding van die snik. En dit probleem is niet gesteld om het seniel genot der
raadselduiderij, maar tot een hard en bitter zelfgericht. De Roovere's dilemma is van
vinding niet oorspronkelik. Men treft het reeds bij Maerlant, die het aan een vroeger
dichter heeft ontleend. Maar in De Roovere's verhaal kreeg het een eigen accent, dat
de toon van een onoverwinbare angst is.
Uitvarend met twee vrouwen, waarvan hij de ene bemint, terwijl de andere op hem
verliefd geraakte, zonder dat een der beide liefden wederkerig is, wordt hij door
plotselinge storm verrast. Dan zegt een stem hem, dat zijn schip te zwaar beladen is.
Een van de beide vrouwen moet hij offeren om zijn behoud en dat der andere te
bewerken. Hierop volgt zijn lange aarzeling voor de keuze: het eigen lief prijs te
geven of de vrouw te verdrinken, die eindeloos veel van hem houdt. Er is een zieke
wellust in zijn weifeling. Zij is gelijk de zwoele dromen van een hersen-overladen
knaap, die alle mogelike folteringen voor zijn geest roept om zich af te vragen of hij,
trots dit alles, God getrouw zou blijven. Wie zich in zulke dromen verlustigt, verliest
zijn leven
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voor de daad. Anthonis de Roovere weet dat. Hij bekent zijn lafheid tot het offer van
die zijn eigen hart begeert terwille van de andere, die hem bemint en weet, dat hij
de zielskracht mist tot een misdaad, die zijn verlangens voldoen zou. En bovendien
beseft hij, dat zijn twijfel erger is dan de verschrikkelikste keuze. Tenslotte komt hij
op de gedachte, zich zelf te offeren voor het behoud van beide vrouwen, maar ook
dit verschrikt hem, want hij mist het nodige vertrouwen om door een roekeloze, maar
dappere sprong het lot van de geliefde blindelings te leggen in de handen Gods:
Verdrinck ick my selven, dat dunckt my best,
Soe verwijtmen my gheen wonderlycke manieren.
Nochtans, wie soude dan tschip bestieren?

Steeds waakzaam om de sprong van het roofdier in de eigen ziel te remmen, deinst
De Roovere's geest voor elke onbesuisdheid terug. In de onmogelikheid der beslissing
blijft hem niets anders over dan een schampere ironie over zijn logiese
bedachtzaamheid en hij eindigt de parabel met de mededeling: ‘Dit alles was alleen
een droom. Toen ik in het blinde een van de beide vrouwen overboord wou werpen,
schrok ik wakker’. Daarna verantwoordt hij zijn ‘argument’ in een vraag aan de
lezers: ‘Wie zoudt gij zelf in mijn omstandigheden opgeofferd hebben?’ Dat is de
grijns, waarin zijn snik zichzelf verhult. Ook zulk een vraag is zwakheid, want zij
zoekt troost in de veralgemening van den eigen angst: ‘Gij acht mij laf? zijt gij dan
beter? Ik schreef alleen belijdenissen van een zoon der eeuw, waarin ik leef. Gij allen
zijt zeer laf en ik ben u verwant!’
‘Geweten zijner maatschappij’ noemt hem Theo de Jager. Maar zijn beklemmend
zelfgericht blijft over alle eeuwen heen gewetens richten. ‘Hebt gij de kracht tot de
keuze?’ is de vraag, die de ‘Rhetoricale Wercken’ stellen, mede door hun ontzettende
verscheidenheid van stof. Er is een angstige ontvankelikheid in hun dichter, die niets
van het omringende voorbij kon zien. Al wat hem treft wordt bitterheid, doordat het
tegendeel hem evenzeer getroffen heeft. Hij haakt naar de hoogste verzoening, doch
zonder genoegzaam vertrouwen, dat zij op aarde ooit tot stand zal komen. Daarvoor
zijn hem de tegenstellingen te groot. In 's levens bontheid ziet hij de gemengde
kleuren vloeken, en hij ondergaat hun vloek. Hij draagt die
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als een hymnezanger, die verdoemd werd een ironicus te zijn. Schamper wordt zijn
jubelende lof der aardse en der hemelse goederen, wanneer hij in veronderdrukte
kreupelen en bultenaars het altijd geldend onrecht spiegelt der maatschappelike
verhoudingen. Zijn ‘Referyn in 't sotte’ is een lachspiegel, die de bestaande
wantoestanden tot waarheid verwringt. Voor de verminkten valt er op te wereld niets
te halen: hier immers wordt alleen geluk gezaaid. Be oogst wordt verteerd door de
wormen, wanneer de mollen van het kerkof feesten. Iedere vreugd wordt door dat
perspectief vergald. Het carnaval der overledenen begrijnst onze dierbaarste
schoonheid: waar bekkenelen rammelen stelt men den hoogsten eis:
Selden is volmaect de feeste,
Daer vrouwen ghebreken ofte jonckvrouwen.
Dies zijnse ontboden minste ende meeste
Ier mollen feeste in goeder trouwen.
Langhe sleypsteerten(1) ofte bonte mouwen,
Noch tuyten(2) en dorven sy hebben twint(3).
De mollen, die daer haer feesten houwen
Sy en soudent niet sien: si syn al blindt.
Dese meyskens zijn ooch alle ghedaecht,
Die te vastenavonde pypers(4) hueren.
Eest dienstbode, voertre ofte maecht,
Die haar voeten te dansene rueren,
Dese moeten wech in corter uren,
Hoe jonck si syn, hoe blyde van gheeste.
Dit dansen, dit reyen mach hier niet duren:
Sy moeten gaen dansen ter mollen feeste.

In De Roovere's dodendans is de verbittering van Holbein voorvoeld en voortekend
in haar laatste grond: het bewustzijn, dat de schijn het wezen overwoekert in het
aardse leven. De dichterlike personaliteit wordt in de samenleving tot de wreker van
de wezenlike waarden en dus een vijandige macht tegenover het geldende
meerderheids-inzicht. Hier ligt het begin van het dichterlike zelfbewustzijn,

(1)
(2)
(3)
(4)

sleepgewaden.
haarvlechten.
in het geheel niet.
speellieden.
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dat de renaissance kenmerkt en het beginsel van de scheuring tussen poëzie en massa.
Het esoteriese karakter der oprechtheid is door De Roovere het eerst in onze taal met
een persoonlike nadruk verwoord:
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden.
Ende moet oock connen diverssche spraken,
Die door de wereldt sal gheraken,
Hier waerheydt segghen en ghinder versaecken,
Vooren salven ende achter wonden.
Die door de wereldt sal gheraken,
Die moet connen huylen metten honden.

Doch die vereenzaming verstart op haren top. Wie ze ten spits drijft moet behoren
tot de allergrootsten of hij vernietigt zichzelf. Daarom zoekt deze decadent een uitweg
buiten het meest eigene. Zijn verzen tasten naar een absolute overgave. In het
luidruchtigdartel lied van Pantken en Pampoeseken wendt hij zich naar de vrolikheid,
die het leven verschaft, maar hij ervaart te gauw, dat dit vergeten kort moet zijn. Dan
zoekt hij zich met heel zijn hart en heel zijn geest te geven aan het hoogste, dat de
mens der middeleeuwen kende, maar zijn late redeneerzucht, die in de grond
persoonlike behoudzucht is, belet hem evenzeer een mysticus te worden als een
zondaar. Slechts éénmaal, in zijn ‘Lof van den heylighen sacramente’ was de
geluidsgolf zijner verzen sterk genoeg om over de betoogtrant van zijn woorden
heen, het godsdienstig verlangen zijner ziel te openbaren. Die jubel was een laatst
vaarwel.
Een jaar na de dood van Anthonis de Roovere werd Maarten Luther geboren. De
middeleeuwen zijn voorgoed voorbij.
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Naar het Schoone Weten
door Victorinus Groot S.D.S.
Vers-motief.
O Ziel, dît kunt gij niet verlangen:
een schoone buit van wisselvalligheid,
gewonnen in ziels heimelijkste gangen,
verloren als de ziel haar gang belijdt.
Gij kunt de spiegelklare wegen
wel gaan van eigen stille wondernis,
maar met uw luid geluid is u ontzegen
wat in uw wezen diepst en innigst is.
Gij kondt vermoeden 't louterst weten
een huiver, die uw helle zijn doorvaart
in uren, dat gij, zelf om zelf vergeten,
slechts enkel schoone vreugd en weten waart.
Maar 't al is als een glans ver-schenen,
wen 't nevel-zware woord uw kern vervult;
en gij moet tasten naar wat vaag-verdwenen,
zich in herinnerings spiegel-wade hult.
En toch, dît moet gij wel begeeren:
gelouterd om uw tastens-moeden tocht,
bezonken-klaar en vreugde-stil te keeren
met wat gij diepst en innigst in u zocht.

Christus intermezzo.
Het wankelloos geluk gegrondvest in......
een mensch! Hem was geen dag of nacht de bode
die 'n droef eind kondigt of een blij begin.
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Hij was een klaar berg-meer; daarover vloden
de hemel-schaduwen en roerden 't niet,
en daarin spiegelden de donkre nooden
der aarde, maar zijn heldre spiegel liet
de sombre beelden nimmer dieper dringen
en lag wijd uit naar eeuwigheids verschiet.
Hij kon de smart van hare wegen dwingen,
den dood doen keeren met zijn strakken buit,
in elken mensch een nieuwe vreugd doen zingen;
Toch ging Hij als de man van smarten uit
en liet zijn leven aan wie 't nemen mochten,
en in zijn hart verging elk lief geluid.
Dit is wat menschen door hun zonden wrochtten:
dat Hij, die vreugd bezat van eeuwigheid
is uitgegaan in pijn op droeve tochten.
Doch met zijn dood heeft Hij de vreugd bevrijd.

I.
Wie 't leven neemt, heeft 't leven lief en zal
Begeeren te vermeerderen, dààr hij 't mint,
En 't nemen veilig-vast, opdat 't niet vall'.
Dit leven is een schat, dien iemand vindt
En neemt; en, als het licht des morgens, wast
Zijn vreugd, nu hij herboren werd tot kind.
Toch is het leven niet een kleed, dat past,
En wordt gedragen voor schoon lijfssieraad...
't Is 'n pijn-gewonnen, zorg-bewaarde last.
Het leven is een smart-doormengde maat,
Gemeten aan wie vreugd-verloren wacht
En van zich àl zijn liefden wijken laat;
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Zóó, vrij van liefden, stijgt hij uit den nacht
Van eindelijk versmachten naar den lach
Van Hem, die vreugd-uit-pijn in liefde bracht.
Dit is wat ik van 't leven zeggen mag...
Ik weet het dieper in mijzelf verklaard,
Dan ik het dragen kan aan d' open dag;
In beelden slechts wordt 't diepste woord gebaard.

II.
Nu sla ik van mijn weten blinkend geld
Tot, beeld-gemunt, des levens ware zijn
In gouden schat van woorden kan geteld.
Wie komen wil tot vreugd-doorkoelde pijn
Moet rijpens-stil gelijken op een vrucht,
Waarin de zomer-vlam bereidt den wijn.
Zooals in ruischelooze zomerlucht
De wijndruif rijpt in lijdelijke rust,
Moet in den mensch vergaan àl lijfs gerucht.
Dit sterven dag bij dag wordt tot een lust
Van lijden, wijl de ziel van 't lijf bevrijd
Tot eigen vreugd zich heller wordt bewust.
Zóó wordt het leven nièt: de daagsche tijd.
Aan nacht geschakeld, keten-zware dwang,
Maar 'n vreugdig rijpen tot inwendigheid.
Wie leven wil beginn' zijn stervensgang
En late 't lichaam om dit diepst bestaan,
Dan streeft aan 't licht der ziele bloeme-drang;
Wie zich aan 't lijf verzaadt ziet ziel vergaan.
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III.
De vreugden gaan onwillig langs mij heen
En komm'ren niet om wat zich tot haar wendt:
Mijn zèèr gestrekt verwachten naar haar schrêen.
Zij komen niet meer tot mijn schaamle tent,
Waar 'k haar slechts schaarsche aandacht heb gewijd
En niet mijn volle liefde heb bekend.
Gij hebt mijn zware boete wèl bereid;
Maar ik erken: ik had het lichaam zeer
En deerlijk lief, meer dan uw innigheid.
Nu sta ik open zonder tegenweer
En wacht het nadren van uw stille zijn,
Dat ik na lichaams-drukken tijd begeer.
Ach ik vergoot den koelen ziele-wijn,
Dien ik kon smaken bij uw licht gezicht.
En liet mijn diepste blijdschap om een schijn.
Nu moet mijn lijfsgebouw opnieuw ontwricht,
Neerbreken moet ik tot vernieuwde smart,
Eer mij uw klare geest'lijkheid weer licht;
Wie 't lichaam lieft moet boeten met zijn hart.

IV.
Ik wilde dît wel aan de menschen toonen:
Dat geen het leven kent, dan die het heeft
En dat: wie in den lichaamstempel wonen
Niets weten van het licht, dat buiten beeft
En ongezien hun zin-geblinden tempel
Als met een schijn van eeuwigheid omgeeft.
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Het is wel zwaar, dat een, gemerkt van 't stempel
Der lijflijkheid, dit zegel wil-sterk breek!
Lijfs zware deuren wegdrukk' van den drempel.
En 't is voor 't eerst geweld, dat altijd week
De mensch, zoodat zijn arm geluk moest kwijnen
Bij vreugd, die dagelijks opnieuw bezweek.
Ach, 't schoonste leven kan toch dît niet schijnen:
Met elken dag te klaren tot geneugt,
Met elken nacht te duisteren in pijnen.
Het schoonste leven kent wel schooner vreugd;
Het staat, gelouterd van den trek der Minne,
In wisselloozen vrede vast verheugd.
Wie 't lichaam wil verliezen kan dît winnen.

Christus intermezzo.
Zeer stille Gast van dit luid leven... zacht
glijdt uw bestaan de drukke menschen door,
uw ziel geduldig als een witte sterre-nacht.
Gij zijt de diepste aller menschen... voor
zoo velen zijt Gij slechts de schoonste, maar
uw Zijn laat allerwegen wonder spoor,
waaraan zij iets herkennen van uw klaar
en rustig wezen, dat afsteeg uit woon
van stilte tot der menschen luid misbaar.
Gij zijt de vrede: wissellooze Zoon
van God, houdt Gij uw mensch-zijn roereloos
te bloeien aan uw god-gelijke schoon.
Wat God van eeuwigheid te doen verkoos:
den mensch herstellen in zijn hoogen staat,
heeft Hij gegrondvest in uw lichaam, broos
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en menschelijk, dat als een huiver gaat
de zielen langs van wie gelooven wil......
en in de oogen liefste heugnis laat......
In Christus wordt de luide menschheid stil.

V.
Ach, als de zon haar witte paden gaat,
Staan vele menschen hun gelaat naar 't licht;
Maar 'n enkle, die haar zuivre heffing smaadt,
Omdat de zon zoo bleek laat zijn gezicht
En harteloos zijn leven over-rijst,
En hem niet weegt haar vreugdig dag-gewicht.
Wat de eene mint en als de vreugde prijst,
Die hem het leven zoet, schimpt de ander fel,
Wijl hem die vreugd op eigen deernis wijst.
Zoo wordt het leven nooit tot samenspel
Van kleurge vreugden, maar, gebroken boog,
Verbleekt zijn bonte blijdschap àl te snel.
De menschen zoeken niets met eender oog,
Een ieder streeft naar eigen liefst genot
En neemt wat meest zijn zinnelust bewoog.
Wie zoo begeert scheidt zich van andrer lot
En staat als eenling in den wisselstoet
Des levens, dat hem hóóg-heft of bespot;
Verdeeld en eenzaam blijft der zinnen goed.

VI.
Dit is de vloek van 't altijd wiss'lend leven:
Dat geen kan staan in onveranderd zijn,
Maar elke dag voegt toe aan ieders streven
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Begeerde vreugd of droef-verwachte pijn;
Het is de smaad, - zoo bitter uitgegoten,
En altijd weer geproefd in 's levens wijn, Van 't mensch-zijn; met de ziel in 't lijf gesloten
Ligt al standvastigheid wel droef geboeid
En heeft nog nimmer vrij en vol genoten.
Maar soms kwam uit het lichaam opgebloeid
De witte bloem van allerpuurst begeeren
En heeft den mensch met schoonheid overgroeid;
Dit is het uur, dat vreugd komt vreugd vermeeren,
Wijl 't wisselloos verschiet ligt uitgespreid,
Waarheen zich ziel en lichaam sàmen keeren;
Maar met één woord wordt dit gezicht ontwijd:
Het lichaam roept om lijfelijker vreugden,
Dan die begeerenspure ziel bereidt;
Om 't lichaam laat de ziel wat haar verheugde.

VII.
Stil-vloeiend Leven, zóó zeer op een stroom
Gelijkend, dat de dichters dit uw beeld
Altoos herschiepen in hun scheppingsdroom;
Limpide vlietend, even rimplend, speelt
Gij licht-bewogen ter oneindigheid,
Maar houdt het diepste wezen koel verheeld.
En in uw bedding stroomen door den tijd
De zielen, al maar wisselende vloed,
Naar 't onbestemde van der zeeën wijd.
Ik zie, en peins, hoe werelds schoonste goed.
Zóó, ongekend naar versten einder stroomt
En keerloos in den schoot der verten moet.
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Veel zielen, schooner dan waar 't hart van droomt,
Vervloeien uit dit kort en vreemd bestaan
Ter witte brandingslijn, die dondrend doomt.
Ontzaglijk wacht een eeuwige Oceaan,
Uit wien dit schoonste goed ten leven vloot
Om wissel-moe in hem ter rust te gaan...
En voor zijn hooge deining deinst de Dood.

Christus intermezzo
Gesproken Woord, vervult Gij heel de hal
der wijde Godheid en uw rijk geluid
zegt alle wijsheid en der liefden tal,
van menschen dezer aard gedragen, bruid
aan bruidegom en vriend aan vriend en kind
aan moeder, die de dagen in de nachten uit
hun minnen aan U leenen. Slechts in U hervindt
al liefde hare waarde en rijst tot God
en staat van 't goddelijke Zijn doortint.
Gij voert uw leven als een zeevloed tot
de laaggelegen menschen, die in 't land
der tijdlijkheid hun nachte-donker lot
Zien heffen op uw watren aan den brand
der Godheid, zon van kennis en van min,
gerezen boven werelds donkren rand.
Christus, uw menschheid deed ons dit gewin:
dat wij in U aan 't hart der Godheid staan,
gelouterd deelen aan uw diepen zin.
In Christus neemt de mensch het leven aan.
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VIII.
Geen neemt het leven gansch, daar 't gaat
Door duizend harten als een slag van bloed
En nimmer in één puper hart bestaat.
De mensch kan zaamlen al het lieve goed,
Dat ooit in harten neerlag tot één schat
En lievend dragen in een schoon gemoed,
Maar wat het eigen oogenblik bevat
Aan schoon ontgaat hem dus, daar hij de pracht
Van 't levende om 't doode schoon vergat.
En wat aan langgeleden harten bracht
Verheugenis wordt in hem een licht uur
Dat brandend duidt op eigen ziele-nacht.
O, kon de mensch in zich den schoonen duur
Der verste dagen branden met den eigen dag
Tot ééne vlam van altijd eender vuur,
Hij ware levens-één; zijn schoonste lach
Ontbloeide tot een blos van eeuwigheid,
Als 't eenig schoon sloeg in zijn harte-slag;
Wie schoonheid lieft wordt niet van tijd bevrijd.

IX
Mijn ziel werd als 't onwerkelijke schijnen
Van tooverlanden onder sprookjes-zon:
Daar lagen voor dien schijn woestijnen;
Die tartten mij tot aan de zuivere bron
Te raken van mijn zon-bewogen toover,
Wier reinste diep alleen mij troosten kon.
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Toen schreide ik den langen afstand over
Tot aan de bronnen van mijn ziel, maar ver,
Onvatlijk ver bleef 't zon-doortooverd loover
Der zielelanden; zoo de winden her
En derwaarts wuiven in den dag en stijgen
En zich verzamelen bij de avondster,
Zoo wilden al mijn krachten opwaarts hijgen
Naar de ongemeten hoogten van het licht
Der schoonheid, en almaar moeizaam tijgen
Tot waar de bloesems van haar aangezicht,
Verstild en puur heur witten huiver beuren......
Helaas, mijn kracht is op dien tocht gezwicht,
En al mijn schoon is wat gebroken kleuren.

X.
Ik lag geluidloos in de stille nachten.,
Maar in mij was muziek van schoone dingen,
Toen kon ik 't allerschoonste uur verwachten.
Het scheen mij of mijn ziel zeer stil ging zingen
De geuren van mijn hart en van de aarde,
Die uit het diepst geheim der schoonheid dringen.
Zoo scheen mijn ziel een stille vrouw: die baarde
Zichzelf het schoonste kind van hare droomen,
Dat zij in 't duister zelf zeer lang bewaarde;
Maar toen haar droom-geheim ten licht zou doomen,
Is zij gezonken onder levens randen
En met haar is haar schoonheid omgekomen.
O, dît te weten, dat mijn ziele-wanden
Toen droegen schoonheid, nimmerweer geweten,
Dat plotseling de dag met kille handen
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Dit liefst bezit heeft uit mijn ziel gereten,
't Is erger dan de dood, want wie wil leven,
Als hij zijn schoonste liefden moet vergeten...
'k Word altoos tot die smart teruggedreven.

XI.
Leven der ziel uit Gods vermogen statig
Gerezen aan de horizonnen Gods,
Hoe blijft uw diepste kunnen zoo nalatig
Te bouwen langs de wondre lijnen des gebods,
Van eeuwigheid getrokken voor Gods oogen,
Omsluitend heel de heiligheid uws lots.
Waarom is thans uw schoone trots getogen
De wegen langs, waar Dood den schijn regeert
En 't ware Leven gaat van smart gebogen?
God schouwde u, ziel, en heeft uw trots vermeerd
Met ongeschapen schatten en de dagen
Uws levens in zijn eeuwigheid begeerd;
Nu zijt gij aan den Dood uw vreugd gaan vragen,
En hij breekt dag bij dag uw leven af
En wil met schijn uw wankle zinnen schragen;
Aan 't einde van uw wegen houdt het graf
Een aard-doorgeurde woning voor u open
Na 't breken van uw zinne-broozen staf......
En met het lijf wordt ziel van Dood beloopen.

XII.
Geschapen heerlijkheid van Gods schoon Wezen,
Die uit het hart der eeuwigheid geboren,
Tot tijdelijke klaarheid zijt gerezen......
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Licht-ziel in duistere eindigheid verloren,
Waar gij, een ster, uw felle tochten pralend,
Van God tot eeuwgen glans zijt uitverkoren......
Bloei van de donkre wereld, is uw dwalend
Begeeren schoonste streving dezer aarde,
Uit Christus' pijn-gewonnen glorie stralend...
In Gods verdiepte peinzingen gebaarde,
Beeld Zijner schoonheid... Ziel, die 't pure leven
Drinkt aan de Bron van alle levens-waarde......
De zinnelijke dagen zijn doorweven
Van uwen glans en aller zinnen trachten
Wil met uw zuivren drang ter schoonheid streven.
Zoo dwaalt gij, God-gebeeld, de lange nachten
Van 't zinn'lijk leven om aan 't eind te klimmen
Ten verheven God van uw ster-hooge smachten
En rijst aan Gods oneindigheid ter kimme.
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Gedicht
door Pieter G. Buckinx.
Vaar uit de nacht met uw boot,
kameraad, naar d'overkant.
Zie, hoe vurig en rood
de vlam van de morgen over de bergen brandt.
Langs de wolken bidden de lamm'ren hun ochtendgebed,
de hemel is hoog en klaar.
Een lieve Engel, met golvend haar
heeft de vazen van mijn leven vol dromen gezet.
Achter de heuvelen glanst haar gelaat,
haar wenend verlangen en rillend geduld.
Mijn bloed is van vreemde vreugden vervuld.
Ik ben de matroos die naar huis toe gaat.
Straks, als de zon naar d'avond nijgt,
Kust zij mijn voorhoofd mild en warm.
Langs de straten neemt zij mijn arm,
zoekt in mijn oogen - lacht - en zwijgt.
Laat in het avonduur,
- haar lippen beven verhaalt zij haar leven;
Ik - mijn avontuur.
Als over dit klein geluk de sterren beven
van huiverende zaligheid,
wenkt ons de maan, die naar het westen schrijdt.
Morgen komt weer de dag met licht en zonneschijn Zo zal het wel immer zijn:
Zee en land - Land en zee
Twee vragende ogen: Ik reis mee...?
Over de wereld koepelt oneindigheid!
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Boekenmarkt.
De uitgaven van het Nederlandsche boekhuis.
door C. Vervaever.
Het Nederlandsche Boekhuis is zoowat, naar ons voorkomt, de katholieke Bruna van
Holland. Onder leiding van Dr. Van De Marck geeft het ‘Boekzaal’ en ‘Tijdschrift
voor R.K. ouders en opvoeders’ uit. Bovendien exploiteert het verschillende
buitenlandsche weekbladen en maandschriften, Fransche en Duitsche. Het is aldus
een machtige organisatie in den dienst der katholieke kultuur in Nederland. De
uitgeverij, in den beginne, scheen hare boeken in denzelfden geest te kiezen. Zoo
kregen wij een fraaie serie vertalingen van Robert Hugh Benson, Handel-Mazzetti,
Schrott-Fiechtl enz. goedkoop en smaakvol uitgegeven. Ja men ging al droomen van
een katholieke Wereldbibliotheek in Tilburg.
Dit laatste jaar vooral schijnen deze uitgevers een ander standpunt in te nemen.
Hunne artistieke eischen stellen zij minder hoog en zij zijn blijkbaar op zoek naar
sensationeele lectuur. Er valt daar heel wat voor te zeggen, natuurlijk. Waarom zou
dit voor den handel productieve genre niet mogen aangevat worden door een
katholieke uitgeverij. Van het brave volk kan men niet vragen zich altijd in
heiligenlevens te verdiepen en men mag het ook niet verplichten de sensatielectuur
die het toch hebben wil alleen van neutrale of antiklerikale uitgeverijen te betrekken.
Dit zijn, naar ons dunkt, wel de overwegingen van de heeren des nederlandschen
Boekhuis te Tilburg. Wie zal hun ongelijk geven.
Er loopt nog wel eens een Chesterton tusschendoor, maar niet die van den Sint
Franciscus. Het is de Chesterton van ‘De vliegende herberg’ waarover toch Pater
Van Luyck enthousiast wordt: ‘Vlijmend en kervend weet Chesterton in dit werk
bepaalde wezenstrekken van het moderne leven in het helle licht van zijn
breed-omvattenden geest te plaatsen. Hier staat de heerlijkste humor naast een ironie,
die haar vormen vindt in de pakkende taal van dezen meester en die stil maakt en tot
peinzen brengt, terwijl met een schaterlach plots een liedje opparelt uit het hart van
een ernstig fragment. Want er wordt
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veel gezongen in dit boek, op de meest zeldzame momenten en 't een met 't ander
heeft een harmonieus werk gewrocht, dat niet gelezen wordt en terzijde gelegd, doch
dat verbazing wekt en de oogen opent, dat nog eens opengeslagen wordt, om te zien
of men wel goed gelezen had, om te zien of het werkelijk waar is, dat iemand zoo'n
grooten geest bezit om met groote sociale zaken te spelen of het speelgoed ware en
onderwijl een humor te geven die schateren doet en liedjes te zingen, die den dichter
verraden. En dan eindigt dit werk met den waanzin van den Uebermensch, die speelt
met stukjes hout en gras en er worden een paar woorden gezegd, zoo doodgewoon,
maar 't is iets wrangs, dat erin doorklinkt, alsof, zoo zegt Nieuwenhuis terecht, ‘alsof
de schrijver zelf zich afwendt met een snik.’
Voor het overige echter avonturenromans en vooral detectiveverhalen. De romans
van avontuur zijn drie in getal. Misschien wel het beste is het uit het Fransch vertaalde
‘Dascie’ door Ern. Lacombe het verhaal van een uit het Heilig land ‘meegebracht’
sacraceensch hoofdmansdochtertje dat verliefd wordt op den zoon van den ridder
die haar meebracht, door een vijand van den ridder in allerlei intriges verwikkeld
wordt tot zij door haren marteldood het kwaad dat zij gedaan heeft heldhaftig herstelt.
- ‘Fort Mystery’ uit het Engelsch van Kathrene en Robert Pinkerton speelt in Canada,
het pelsland en beschrijft den strijd van een jongen pelshandelaar tegen de
Hudson-Bay-Company, het grootste pelsconcern. Buitengewoon boeiend. - De derde,
‘Het geheimzinnige document’ werd vertaald uit het Duitsch van Christian Haugen.
Dit maakt het naar onzen smaak wat al te bar. Het gaat om een document hetwelk
misdadigers trachten in handen te krijgen. Daarvoor schieten zij op Algy Rodney,
ontvoeren hem, stelen zijn schrijfbureau, maar sturen de zaken van waarde terug,
helpen hem bij een vechtpartij, willen al wat hij heeft opkoopen enz.... enz....
In de serie detectiveromans staan die van William Holt: ‘De geheime kamer van het
Cecil Hotel’, ‘Het drama op het pacht van den Hertog’, ‘Een strijd om eer en leven’
ons minder goed aan. Het heeten wel oorspronkelijke nederlandsche detectiveromans
te zijn, maar daarmee zijn ze nog niet goed. En hun nederlandsche aard blijkt nergens
uit, want de flauwe dingetjes spelen allemaal in Engeland. En er wordt in gepraat,
uitgelegd en wat weet ik al, om de boomen op te loopen. Overigens heeft de auteur
niets te zeggen en is hij vol-
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ledig onbekwaam om een eenigszins ingewikkeld geval ietwat schrander ineen te
steken.
Veel beter is b.v. de uit het Engelsch vertaalde ‘Vierde September’ door Peter Baron,
een vlot geschreven roman vol spanning. George Wace, de leider van een bende
gentleman-dieven moet uit den weg worden geruimd, omdat hij het met de plannen
dier heeren niet eens is. Het kaartspel wijst Hubert Chatterton aan als de moordenaar
en George Wace sterft op den vierden September. Maar nu wordt er ondanks de hulp
van de detectives en politiemannen, precies op den vierden van elke maand, een lid
van de bende gedood. De laatste leden omringen zich met een legertje van verdedigers
en wachten met schrik het middernachtelijk uur, wanneer de wrekende Nemesis
luidop de slachtoffers telt en er wederom een doodt... Niet waar, si non e vero e bene
trovato. - Dit geldt ook voor ‘Nemesis’ uit het Engelsch van J. Kilmeney-Keith. Ook
hier is een wrekende ‘geest’ in 't spel. Hier treft hij geen gentleman-dieven maar
beursmagnaten. Al de speculanten die de graanprijzen opdrijven ondervinden zijn
macht en bij hun lijk vindt men telkens een kaartje: ‘Nemesis - Londen’ - De beste
van de drie uit het Engelsch vertaalde is A. Fielding's ‘De Brief van den Dood’.
Tijdens de afwezigheid van prof. Charteris wordt in een zandgroeve in de nabijheid
van Stillwaterhouse het lijk gevonden van diens dochter Rose. Oogenschijnlijk heeft
men hier met een ongeluk te doen, doch er zijn teekenen, die er op wijzen, dat er een
misdaad in 't spel kan zijn. De kring van gasten en bewoners echter van
Stillwaterhouse kan aan een misdaad blijkbaar niet gelooven. Tot overmaat van ramp
komt er geen antwoord op het bericht van overlijden, gezonden aan prof. Charteris
in Italië. Dan besluit Thornton een detective te raadplegen, buiten medeweten der
anderen om. Deze komt als teekenaar op Stillwater en nu komen langzamerhand
zooveel bezwarende feiten voor den dag, dat zoowat alle bewoners van Stillwater,
Thornton incluis, onder de verdachte personen kunnen gerekend worden. Vooral het
verblijf van prof. Charteris in Italië en zijn briefwisseling met zijn dochter, blijken
in dit drama een rol gespeeld te hebben. De detective gaat daarop naar Italië en beleeft
daar de hachelijkste avonturen. Een uitstekend geslaagde detectiveroman. - Zooveel
kan ook getuigd worden van ‘Het raadsel van den hazepoot’ uit het Duitsch van
Theo von Blankensee. Hier duurt alleen het begin wat te lang. Overigens is het zoo
knap in elkaar gestoken als de knapste duitsche Posse. Men
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raakt verstrikt in tallooze onontwarbare raadsels. Na allerlei avontuurlijke
gebeurtenissen weet dan een Engelsch detective de oplossing te brengen. Sven
Elvestad in zijn ‘De staalblauwe handschoen’, vertrouwt het eereambt van detective
om het onmogelijke te doen, aan geen vreemden toe. Hij gunt het zijn landgenoot
den (natuurlijk) genialen detective Asbjórn Krag. Hier moet gezocht worden de
moordenaar van den woekeraar Krag die nog op zijn kamer gehoord en gezien werd
een dag na zijn dood. Maar Krag is niet voor niets de kundigste criminalist van drie
koninkrijken. Hij haalt den bandiet en zijne medeplichtige zoowaar voor den dag.
Ook in ‘De geheimzinnige kamers’ ontdekt Krag de moordenaar van den ouden Heer
die anders zoo knap schieten kon. En hij openbaart zich niet alleen als een schrander
detective, maar meteen bokst hij een reus van een moordenaar met één stootje omver!
Die twee boekjes van Elvestad zijn kleine modelletjes in het genre.
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Boekbespreking.
De Vries, Jan: Het Sprookje - 141 bl. - De Standaard, Brussel.
Over dit onderwerp dat ruikt naar onbeperkte fantasie en kinderlijke verrukkingen
schreef Prof. De Vries een prettig-lezend wetenschappelijk werk. Wat geen geringe
verdienste is. Ik zou nog andere verdiensten kunnen aanhalen: aldus b.v. deze dat
van de zes hier voorkomende hoofdstukken er vier verwerkingen of eenvoudig
overdrukken zijn van reeds elders verschenen artikels. En niettemin is het boek een
behoorlijk sluitend geheel dat, met inachtneming van zekere herhalingen, zijn
oorsprong niet verraadt. En verder: de schrijver heeft het kunnen bolwerken dat zijn
studie even aantrekkelijk bleef voor leeken als voor specialisten. Dit komt doordat
hij de historische behandeling een zoo groote plaats inruimt: daardoor brengt hij den
oningewijde van lieverlede tot in de huidige kern van het vraagstuk, en den specialist
boeit hij door zijn eerste-handsbesprekingen van de laatste theorieën, waarbij hij niet
aarzelt zijn eigen opvattingen mee te deelen. Ook hoofdstukken als ‘de stijl van het
sprookje’ zijn voor iedereen genietbaar om de werkelijk pedadgogische handigheid
waarmee hij zijn inzichten thuisbrengt. En laat me er nogmaals op drukken: zijn rijke
belezenheid, vooral in de nieuwste Scandinaafsche vakliteratuur, geeft deze essays
een niet te onderschatten wetenschappelijke waarde. Zoodat het tweeslachtig karakter
vulgarisatie + wetenschappelijkheid dat voor vele dergelijke werkjes een klip wordt,
hier triomfantelijk omzeild wordt.
De uiterlijke druk komt op 't eerste zicht mooi voor, al blijkt bij nader toekijken
de correctie niet zeer verzorgd te zijn. Om de ergste slordigheid te vermelden: de
twee laatste verwijzingen 104) en 105) zal men vruchteloos in de lijst der
aanteekeningen zoeken.
DR. D.R.

Kathlgen Coyle: Liv. - Jonathan Cape, London. - 7 s. 6 d.
Eene interessante figuur in de Engelsche letterkunde, deze Iersche schrijfster, die al
het sprankelend gemoed, de rijke verbeelding, de fijne dichterlijkheid van hare
landgenoten bezit, maar hun diepen, levenbarenden godsdienstzin, en daardoor het
klaar begrip over goed en kwaad, mist, alsook het begrip van plicht en zonde. Daarom,
al zijn ze nog zoo boeiend, voldoen hare romans niet altijd heelemaal. ‘Liv’ is echter
een zeer aantrekkelijk boek, dat men in één adem uitleest, al sputtert men wel eens
hier en daar.
Liv is de negentienjarige dochter van een Noorschen domine - ze is er echter niet
christelijker om - Na den dood van haar vader, kijkt ze met heet verlangen uit naar
‘het leven’, naar ‘het avontuur’ van het leven. Want het oude Vikingsbloed loopt in
hare aderen; ze versmacht in den engen kerker der alledaagschheid. en versmaadt de
al te gemakkelijk verworven liefde van haren verloofde. Naar Parijs zal ze gaan om
daar het echte leven te leeren kennen. Ginder komt ze in aanraking met vreemdelingen
middens, kunstenaars, avonturiers, ‘bohêmes’, licht van princiepen en gedrag. Daar
ontmoet ze Per Malom, een schilder, en tusschen beide is het ‘le coup de foudre’.
Liv is bereid Per Malom alles te geven wat hij haar vragen zal. Bemint zij hem niet,
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en is de liefde niet de hoogste wet? Op 't laatste oogenblik echter, weerhouden door
het scrupuul van den man die 't leven al te goed kent, tegenover het meisje dat er
niets van kent, spaart Per Malom haar. En schielijk vlucht Liv naar Noor wegen
terug. Haar avontuur is uitgeleefd; voortaan zal ze haar land, haar kalmen haard, misschien ook haar trouwen verloofde - beter begrijpen en waardeeren.
Mooie natuurbeschrijvingen, fijne gevoelsontledingen, een levendig, vlug
opschietend, goed ineengezet, sober verhaal, eene rijke taal, maken dien goed gelukten
roman, tot eene aller aantrekkelijkst lectuur.
L.D.

Jean-François D'Estalenx: Les Auvents au Soleil. - Librairie Plon, Paris.
Schrijver schetst een klein-steedsche maatschappij uit de eerste helft der XIXe eeuw,
in Zuid-Frankrijk. De hoofd-personen zijn een geruïneerd edelman, een gewezen
seminarist,
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verder een paar kasteelheeren en notabelen, die een leven van vadsig, onachtzaam
verkwisten leiden, met hier en daar eene brutale braspartij. Over het heele boek
heerscht een mooie vrouwenfiguur, Delphine, onwettig kind van wijlen Baron de
Castin, die heel haar leven opoffert om haar halven broeder tot een hooger begrip
van zijn plicht te brengen en wat van zijn goed overblijft voor diens zoon te redden.
Goede bladzijden in dezen roman, en eenige goed getypeerde karakters, benevens
enkele scenen die best weg gelaten zouden zijn. Over het algemeen hangt hij te los
ineen, ontbreken al te dikwijls lijn en kleur, en verslapt de belangstelling omdat de
handeling zich al te sleepend en kronkelend vooruit werkt.
L.D.

Pierre Mac Orlan: Dinah Miami. - Larousse, Paris. - 6 fr.
Het onderwerp: de haat der Amerikaansche negers tegen de blanken, en de
schrikkelijke wraak verzonnen door de geheimzinnige Dinah Miami, eene hoogst
beschaafde negerin. Personages van het drama, negers, bootleggers, avonturiers.
Mysterie, schrikwekkende verwikkelingen, moorden. Niet veel letterkunde aan dit
boek verspild, maar het is verzettelijk wanneer men te moe is om iets anders in handen
te nemen. Het verschijnt in de verzameling Contes et Romans pour tous, en mag
door iedereen gelezen worden.
T.

Alfredo Pauzini: De baas ben ik. - uit het Italiaansch door J.
Hess-Lutomirski Uitg. Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Dit is een zeer mooi boek, buitengewoon knap geschreven. Het wil een beeld geven
van de sociale ‘Umwertung aller Werte’ na den oorlog; en het geeft dat ook. Het
verhaal wordt geschreven door het zoontje van een hovenier die zijn meesters en
diens zoontje en hun ‘bezoek’ scherp waarneemt: een rijke groot-burgerij,
maatschappelijk nogal nutteloos, gespitst op eenige verdorde princiepen, overigens
niet sterk begaafd. Een geslacht dat het nog lang zou volhouden maar toch tegen
geen stoot meer kan. Dan komt de oorlog en daarna het rumoer rond de roode vaan.
In het groote oude huis der meesters komt de hoveniersjongen wonen. Als een oude
kennis nadien even langs komt staat die niet weinig verwonderd den
ex-hoveniersjongen te hooren zeggen: de baas ben ik. Een roman dien we gaarne
warm aanbevelen.

Johannes Thiel: Der kleine Autoheld, Die tauzende Uhr. - Verlag F. Kosel
und Friedrich Pustet, Munchen.
De moderne sprookjes voor kinderen van den dichter-schilder Thiel zijn juweeltjes
in het genre. Hier zijn er weer twee van zijn allerbeste. Ditmaal zijn ze berijmd. Het

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

eerste verhaalt de wondere avonturen van Motz, den autoheld, die met auto en al op
den bodem van de zee terechtkomt, door dwergen gevangen genomen wordt enz...
enz... Het tweede verhaalt den droom van kleinen Peter die de mazelen heeft en de
wijzers en plaat van de wandklok er vandoor ziet gaan. Alles krijgt beenen en gelaat,
de kasten wandelen, de potten lachen. Tot Peter weer wakker wordt en genezen is.
Wondere eigenaardige verhaaltjes in verzen elk met bij de honderd heel frissche,
gekleurde illustraties verlucht.

Jo Daemen: Pruikebollen. - Uitg. Elsevier, Amsterdam, g. 2,75.
Jo Daemen kan nog beter teekenen dan schrijven, wat niet wil zeggen dat dit verhaal
onverdienstelijk zou zijn. Vroolijk vertelt ze hoe freule Van Raedt de oude dagen
van haar grootvader zonnig maakt. En daarna komt een jonge architect om haar hartje
te winnen. We hopen voor de freule dat zij zoo goed kan teekenen als Jo Daemen,
want van huishouding brengt ze met zooveel terecht. Een vroolijk vlot geschreven
verhaal.

L.J. Kelk: Katrijn, een Jan Klaassen-spel. - Uitgeversmaatschaapij De
Spieghel, Amsterdam.
Ondanks naijverige nasporingen werd een authentieke oude Jan Klaassen-tekst,
Hollands' nationaal poppenspel, nimmer gevonden. De illusie dat zulk een tekst moet
bestaan hebben, bracht den dichter Kelk ertoe zich er zulk een te verbeelden. Het is
rijmwerk in den ouden geest en trant, dus goed voor wat het zijn moet. Leuke
illustraties van Van Ishoven en een verzorgde uitgave.
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Inhoud van Tijdschriften.
ROEPING (Maart): Willem ten Berge: De Sterrekijker. - Anton Van Duinkerken:
Gilbert Keith Chesterton oder die romantiek der reinen Vernunft. - Gerard Wijdeveld:
Annunciatie. - Anton Van Duinkerken: Nieuwe Roskam. - Gerard Knuvelder: Nieuwe
boeken van Boutens, Verwey, Ten Berge en den Doolaard. - Anton Van Duinkerken:
Afscheid. - Maria lof. - Willem ten Berge: Visioen in een hondenhok. Boekbespreking.
DE VRIJE BLADEN (Maart): Albert Kuyle: Fragmenten uit een roman ‘Vuur,’.
- Andre Monden, door Chr. de Graaff. - Mr. H. Marsman: De kansen van ons proza.
- E. de Roos: Départs. - A.W. Grauls: Het Godshuis. - De Gek. - Boekbespreking.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (mars): Luc Durtain: Seconde vie de
Michel Abasine. - René Gillouin: Le Problème de l'Occident. - Roger Allard: Soucis
romancés. - Marcel Jouhandeau: Malvina, ou c'est du coton. - Jean-Richard Bloch:
Dernières escales d'un Cargo. - Diderot: Lettre à Sofie Volland. - Chroniques. - Notes.
LA REVUE BELGE (février): Charles Sarolea: Une interview de M. Mussolini. Egilberto Martire: Contribution à l'Histoire de la Question romaine. - E. Condroyer:
La maison du Grand Silence. - Martin-Franzois: Triptyque. - Ch. Epry: Raz de Marée.
- Leon du Griffe: La Poésie de la Mer. - Stéfanie Chandler & P. Goemaere: Le
Chateau de Vogelóde. - Paul Prist: Lettre de Paris.
LA REVUE BELGE (mars): E. Martire: Le Vatican, Mussolini et la Renaissance de
l'Italie. - Franz Ansel: Le réveil de Tartarin. - E. Mahaim: l'Organisation économique
de la Société des Nations. - C. Mauclair: Les Cygnes de Bruges. - Maurice Hamel:
Une conversation avec Albert Mockel. - A. Mockel ‘: l'Onde enfant. - St. Chandler,
Pierr Goemaere: Le Chãteau de Vogelóde. - E. Chardome: La Quinzaine littéraire.
DE GIDS (Maart): A. Plate: Politiek en Maatschappij. - R. Van Genderen Stort:
Hinne Rode. - J.W.F. Werumeus Buning: Verzen. - Dr. W.E.J. Kuiper: Menander.
- Hk. Brugmans: Harmonie, harmonie. - A.M. Hammacher: Verleden en heden in
de beeldhouwkunst van Antoine Bourdelle. - Duitsche Letteren. - Dramatische
Kroniek. - Bibliographie.
NU (Maart): J. Saks: Kritische herinneringen. - Balthazar Verhagen: De Aloïden. Mr. Roel Houwink: Marceline. - C. de Dood: Iets over folklore en kunst. - J.J. van
Geuns: Twee roovers. - A. da Rosa: Parijsche levens. - A.M. de Jong: Mijmeringen
van een Godzoeker. - C. de Dood: De krisis bij het Vereenigd Tooneel. - Jean
Tousseul: Gamin. - J. Gompers: Een nieuwe Simson-roman. - Jhr. de Kock:
Professorale formelijkheid. - Sam. Goudsmit: Kroniek van Nu. - Is. Querido: Het
heilig Ambacht.
VLAAMSCH OPVOEDKUNDIG TIJDSCHRIFT (Februari): Prof. Graham Wallas:
Onze sociale overerving. - De wonde plek in de Amerikaansche opvoeding. - Fr de
Hovre: Sociale Opvoeding bij Foerster. - Dr. P. Ed. Fraussen: Nog enkele Principes
voor de Gelijkmaking van de Spraakkundige Terminologie. - A. van Hoof:
Opvoedingstheorie en Opbvoedingspraxis. - Drs. V. d'Espalier. - A. Van de Velde:
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Voorbeelden van Opvoedend Katechismusonderricht. - J. Van der Meulen: Het
Dialect en de School. - Fr. de Hovre: Uit de Paedagogische Wereld. - Overzicht van
Tijdschriften. - Boekennieuws.
DE GEMEENSCHAP (Februari-Maart): Anton van Duinkerken: De dichters leven
onder pseudoniem. - A. den Doolaar: De Koningin van Norderney. - Albert Helman:
Kinderkruistocht. - Willem ten Berge: Maanvenster. - Leo Sluys: Gesprek. -
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Franz J. Weinrich: Lebenslied. - Albert Kuyle: Vuur (fragment). - Pierre Kemp:
Alleenstaand huis. - Anton van Duinkerken: Drie monologen. - Alex. Campart:
Boerenkermis. - Henk Kuitenbrouwer: Klas en kunst.
DEN GULDEN WINCKEL (Maart): Cornelis Veth: De bibliografieën-mode. - A.L.
Van Kuyck: Franz Hellens over zijn werk. - J. van Nijlen: Een curieus boek van
Franz Hellens. - Siegfried van Praag: Joodsche Letteren. - E. du Perron: Paul
Leautaud. - A. Van Dal: De Nijmeegsche Student en de litteratuur. - Dr. J.F. Otten:
Helden aan het Front. - Theun de Vries: Een matrozenroman. - Gerard van Heckeren:
Kroniek van het Proza. - Reimond Herreman: Kroniek van de Poezie. - J. Greshoff:
Litteratuur en Journalistiek.
LITERARISCHER HANDWEISER (Mârz): Fr. J. Brecht: Von Platonismus der
Gegenwart. - Erh. Drinkwelder: Erschliesung der Liturgie. - E.R. Winter: Finis
Austriae. - Besprechungen der beteutenden Neuerscheinungen aus allen Gebieten.
HOCHLAND (Mârz): Victor Leemans: Zur Geschichte und Philosophie des
flãmischen Befreiungskampfes. - Dr. Clemens Bauer: Ludwig von Pastor. - Franz
Herwig: Hoffnung auf Licht. - Prof. Simon Franck: Konstantin Leontjew. - Eug.
Kalkschmidt: Die Macht des Films. - Kritik. - Rundschau. - Neues vom Buchertisch.
REVUE GENERALE (mars): Henri Davignon: Un plus grand Amour, Roman III.
- L. Leconte: Pour préparer 1930. Un homme de la Révolution: Le général Niellon.
- Edouard Devoghel: La Question Romaine, II, sous Pie XI et Mussolini. - Cte. C.
de Villelermont: Un menestrel Wallon: Watriquet de Couvin. - Charles d'Ydewalle:
Silhouettes politiques: Edouard Anseele. - Chroniques.
DE GIDS (Februari): Dr. P.C. Boutens: Aischylos' Smeekelingen, vert. in verzen.
- Theun De Vries: Eenzaamheid. - Aug. Van Houtte: Kwatrijnen. - Em. De Bom:
Het Land van Hambeloke, IV. - Augusta De Wit: Oogsten. - Dr. Jac. Van Ginneken:
Het beste dat wij aan de wereld gaven. - Dr. J. Huizinga: Kleine samenspraak over
de thema's, der romantiek. - Anthonie Donker: De dichter J.H. Leopold. - M. Nyhoff:
Een brief aan A. Donker naar aanleiding van Leopold. - J. De Meester: Willem
Royaards. - Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Februari): Willem Kloos: Nagedachtenis aan Willem Royaards.
- Jeanne Reyneke van Stuwe: Hartshonger. - Hélène Swarth: Avondrood. - Willem
Kloos: Binnengedachten. - Jacob Hiegentlich: Kwatrijnen. - J. Van Oudshoorn: In
Memoriam. - J. De Meester: Toch tot haar doel. - Jac Van Looy: Feestelijkheden. L. Van Deyssel: Schetsen en Beschouwingen, enz.
DEN GULDEN WINCKEL (Februari): Johan De Meester: Nationale Letteren. - G.
Burssens: Paul van Ostaijen als vriend. - Theun de Vries: De Witte Magier. - J.
Greshoff: Geloof en Kunst. - F. Gosses: De Groningsche Student en de Literatuur.
- Johan Schwencke: Het Nederlandsche Ex-libris. - Anthonie Doncker: Jong Gestorven
Dichters. - R. Herreman: Kroniek der Poezie. - J. Greshoff: Het Eeuwfeest van Guido
Gezelle. - J. Van Nijlen: Harmonie in het Huwelijk. - J. Slauerhoff: De schrijvers
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van het avontuur. - Giocomino Antonini: De traditie der groote Russen. - Nico Rost:
Leven in het Bagno. enz.
BOEKENGIDS (Januari): A. Van den Dries: Lod. Lavki. - E. Van der Hallen: Sigrid
Undset. - Boeken der maand. - Dr. C. Godelaine: Sinte Lutgardis.
ROEPING (Februari): Th. De Jager: Vondel. - W. Nieuwenhuis: Vondel en het
hedendaagsche Tooneel. - Anton van Duinkerken: Vondels' ‘Gebroeders’. - B.H.
Molkenboer O.P. Vondel en de Jongeren. - Gerard Knuvelder: Vondel en de Jongeren.
- Vondel-Publicaties. - C. De Rhijn: Vondel en de Muziek. - Jac. Jacobs M.S.C.: Het
socialisme in de mijnstreek.
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[1929/5]
De Grieksche Volksverhuizingen.
door Prof. Hub. Van de Weerd.
De geschiedenis der grieksche volksverhuizingen behoort tot het domein der
praehistorie, want al wat de oude schrijvers daarover weten mede te deelen berust
op de volksoverlevering, die weinig of niet betrouwbaar is en slechts waarde heeft
voor zoover ze door andere bronnen bevestigd wordt. Deze bronnen zijn de
archeologie, d.w.z. de studie van het materiaal door wetenschappelijk geleide
opgravingen aan het daglicht gebracht, en de vergelijkende taalkunde. Beide
hulpwetenschappen der geschiedenis zijn nog betrekkelijk jong, wijl ze slechts sedert
ruim een halve eeuw wetenschappelijk beoefend worden; maar in die korte tijdsspanne
hebben ze heel wat belangrijke uitslagen mogen boeken. Men denke maar even aan
de opgravingen van Egypte, Mesopotamië, Voor-Azië, Kreta, enz., waarvan de
beschaving om zoo te zeggen niet de spade uit den grond gedolven wordt, en aan het
vele licht dat de vergelijkende spraakkunst o.m. op de geschiedenis en de cultuur der
Indo-germanen heeft laten vallen. Ook van de geschiedenis der grieksche
volksverhuizingen beginnen zich de groote feiten duidelijk af te teekenen. Ik wil
deze hier bondig uiteen zetten met de noodige bewijsvoering er bij, zonder me echter
in te veel bijzonderheden te verliezen. Want ik meen dat de ontdekkingen der laatste
jaren op dit gebied merkmaardig genoeg zijn om ook den grooten lezerskring belang
in te boezemen; wellicht mag ik me daarenboven met de hoop vleien, dat dit overzicht
van den tegenwoordigen stand van het onderzoek ook eenig nut voor het onderwijs
zal opleveren.
*

**

Duidelijkheidshalve moeten eenige chronologische gegevens over de geschiedenis
van Kreta en van den Peloponesos vooropgesteld worden. De tijdrekening der overige
grieksche streken is voor ons doel van minder belang en blijft daarom best achterwege.
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Kreta.
Neolithisch tijdperk: vóór ca. 3000 v. C.
Vroeg Minoïsch(1) tijdperk (= VR-M.): I, II, III(2): 3000 - 2100 v. C. Van 3000
tot 2400: Kopertijdperk. Rond 2400 begint het bronstijdperk dat voortduurt tot
ca. 1200 v. C.; dan vangt het ijzertijdperk aan.
Midden Minoïsch tijdperk (= M-M.): I, II, III: 2100-1580 v. C.
Laat Minoïsch tijdperk (= L-M.): I, II, III: 1580-1200 v. C.
Het bloeitijdperk van Kreta valt in M-M. III en L-M. I en loopt van ca. 1750
tot 1450 v. C.

Peloponesos.
Neolithisch tijdperk: vóór ca. 3000 v. C.
Vroeg Helladisch tijdperk (= VR-H.): I, II, III: 3000-2000 v. C. Kopertijdperk:
3000-2200 v. C.; bronstijdperk: 2000-1200 v. C.
Midden Helladisch tijdperk (= M-H.): I, II: 2000-1580.
Laat Helladisch tijdperk (= L-H.): I, II, III: 1580-1200 v. C.

De stad Mykene werd rond 1750 gebouwd en rond 1600 v. C. merkelijk vergroot.
Ze werd versterkt rond 1400 v. C. Rond 1600 begint de Mykeensche beschaving op
te bloeien en men onderscheidt twee tijdperken: het vroeg Mykeensch tijdperk van
1600 tot 1400 v. C. en het laat Mykeensch tijdperk of eigenlijk bloeitijdperk der
Mykeensche overheersching van 1400 tot 1200 v. C.

I. - De voorhelleensche bevolking.
In het paleolithisch tijdperk waren Griekenland noch de eilanden der Egeïsche zee
bewoond. De eerste menschen zijn zich daar komen vestigen, toen ze reeds
gereedschappen en wapenen van geslepen steen bezigden. Deze oerbewoners waren
waarschijnlijk ergens uit Midden-Europa (Alpen) afkomstig.
In dezen vroegen tijd, die rond 3000 v. C. eindigt was de bevolking der Grieksche
streken natuurlijk dun gezaaid; zeèr weinige neolithische nederzettingen werden tot
hiertoe ontgraven o.m. in de buurt van Korinthe, in Arkadië, op Kreta en Aegina, in
Beotië en in Thessalië.

(1) Alzoo geheeten naar den legendarischen vorst van Kreta, Minos.
(2) Deze cijfers duiden aanvang, midden en einde van ieder tijdperk aan.
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De bevolking groeide echter in de volgende eeuwen snel aan: de bestaande
nederzettingen breidden zich uit en stichtten nieuwe koloniën. Vreemdelingen weken
in en versmolten zich met de oerbevolking. Toen de eerste Grieken er zich vestigden
rond 2000 v. C. vonden ze de vruchtbaarste streken overal bezet.
Deze voorhelleensche bevolking behoorde noch tot het Se mitisch noch tot het
Indogermaansch ras. Dit heeft de taalkunde zeer duidelijk bewezen. Er komen
namelijk in de grieksche taal een groot aantal namen van plaatsen, personen, zaken
enz. voor, die noch door het Semitisch noch door het Indogermaansch verklaard
kunnen worden. Dergelijke woorden zijn o.m. die op ss (= tt) en op nth en menige
andere nog, b.v. Hymettos, Parnassos, Kephisos, Ilissos, Knossos, thalassa, Korinthos,
Tiryns, labyrinthos, hyakinthos, asaminthos (bad), oinos, chiton, turannos, enz., ja,
zelfs de godin Athene, de hoofdgodin van het Attische volk, blijkt van
voorhelleenschen oorsprong te wezen.
De voorhelleensche bevolking van Griekenland en van de eilanden heeft dus tot
een derde menschenras behoort, dat nog elders rondom de middellandsche zee en
bijzonder in Voor-Azië sporen nagelaten heeft en daarom van de historici den naam
van Middellandsch zeeras ontvangen heeft.
Het bezat de volgende raseigenschappen: langen schedel, bruine gelaatskleur (bij
de mannen, cfr. hedendaagsche Italianen), zwart gekroeseld hoofdhaar en Kaukasische
gelaatsbouw, zooals uit de weergevonden schedels en uit de bewaarde afbeeldingen
is gebleken.
Daar de Kretische kultuur van af het steentijdperk tot rond 1400 v. C. geen breuk
vertoont, die aan een inval door een vreemd volk zou kunnen toegeschreven worden,
maar geleidelijke ontwikkeling, is men gerechtigd de Kretische beschaving als een
produkt van dit Middellandsch zeeras te beschouwen. Zij geeft ons bijgevolg een
beeld van wat de beschaving en de kunst van Griekenland zou geweest zijn, hadden
de Hellenen dit land niet overmeesterd en de vroegere bevolking niet opgeslorpt.
Zeker, de Kretische kultuur blijkt meer van europeeschen dan van oosterschen
geest doordrongen. De kunstenaars hebben groote voorliefde voor de natuurgetrouwe
weergave der dingen; zij trachten de diepte te teekenen en de lucht rondom de
voorwerpen te laten aanvoelen. Het Kretische volk schijnt geen slavenvolk te zijn
geweest. Naar het grondplan der steden te oordeelen, had zich op Kreta
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een talrijke, vlijtige en vrije middenstand van burgers ontwikkeld. Al deze kenmerken
zullen we later in Griekenland weervinden en niet zonder reden heeft men kunnen
beweren dat de aanvang der europeesche kunst in Kreta ligt... En toch, bij nader
toezien, ontwaart men meer dan één onderscheid tusschen de beschaving van Kreta
en Griekenland. Kreta kent den tempel niet; de hoogste opdracht, die aan de Kretische
bouwkunst toevertrouwd werd, is het vorstelijk paleis, terwijl in Griekenland de
tempelbouw heel de architectuur beheerscht. Aan eene zijde dus wereldlijke
bouwkunde, aan de andere godsdienstige. Het grondplan der Kretische paleizen en
huizen verschilt essentieel van het grieksche megaron. De overige kunst wordt in
Griekenland beheerscht door de groote beeldhouwkunst en deze weer door de
menschelijke gestalte. In de Kretische kunst ontbreken de groote beelden. Noch de
plastiek noch het monumentale trekt den Kretischen kunstenaar aan. Zijn oog voelt
meer voor kleur en beweging, voor bloemen en dieren, meer voor het episodische.
Ook ligt de hoofdverdienste der Kretische kunst niet in de beeldhouwkunst, maar in
de architectuur, de muurschildering, de kleinplastiek, de keramiek en de glyptiek. In
Griekenland leven de vrouwen teruggetrokken in afgezonderde vertrekken; in Kreta
verkeeren ze vrij met de mannen, zitten in de schouwburgen, nemen aan openbare
vermakelijkheden deel, treden zelfs als kunstenaressen of kunstenmaaksters op bij
de stierspelen, en zoo meer.

II. - De proto-indogermaansche golf.
Deze voorhelleensche bevolking stond zeer vroeg aan invloed uit het Noorden bloot.
Kenmerken der Noordelijke beschaving (Thessalië, Donaulanden) zijn o.m.: a) de
megaronvorm der woningen d.i. een groote vierkante woonplaats met open voorhal;
b) de haard; c) de spiraal en de meander.
Reeds in het steentijdperk (vóór 3000 v. C.) is Noordelijke invloed merkbaar. Te
Knossos (Kreta) werden onder de grondvesten van het oudste paleis twee vierkante
woningen ontdekt, die voorzien waren van een haard, terwijl na 2000 v. C. de haard
in Kreta onbekend is. Te Magasai, eveneens op Kreta, werd een neolithisch woonhuis
met een soort voorhal ontgraven. Bij Korinthe werd over een paar jaar door de
Amerikanen een neolithisch dorpje blootgelegd, waarin keramiek gevonden werd
die verwant is met die van Thessalië.
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Onder het volgende tijdperk (VR.M. = VR.H.) vermeerderen de gegevens. In Beotië
en in Phokis (Midden-Griekenland) in de buurt van Korinthe en in Arkadië
(Peloponesos), op de Cycladen en op Kreta werden keramiek en andere versierde
voorwerpen (bv. Kretische stempels) ontdekt, die zeer duidelijk in de techniek of in
de versiering invloed van het Donaugebied verraden(1). Sterke en algemeene invloed
van het Noorden op Griekenland en op de eilanden in het VR.-M. = VR.-H. tijdperk
wordt aldus door de archeologie bewezen. Deze vaststelling ontving voor korten tijd
welgekomen steun vanwege den gekenden taalvorscher Kretschmer(2). Deze geleerde
toont eerst de algemeene verspreiding van het NT-suffix aan over heel Griekenland
en over de eilanden en schrijft daarna deze verspreiding toe aan een
Proto-indogermaansche menschengolf, die zich, lang voor de Grieken, over deze
streken zou gestort hebben, met de overbevolking hebben vermengd en de Noordelijke
bestanddeelen in de Voorhelleensche beschaving zou hebben ingevoerd.

III. - Het eerste optreden der Grieken.
De kennis van dit optreden danken we alweer aan de oudheidkunde en wel
voornamelijk aan de systematische studie der keramiek, die wegens haar algemeene
verspreiding de hoofdbron der oudheidkunde in den dienst der geschiedenis is.
Plots rond 2000 v. C., bij den aanvang van het M.-H. tijdperk, komt overal in
Midden- en Zuid-Griekenland en op de Egeïsche eilanden, Kreta uitgezonderd, de
Minysche keramiek in voege. Onder deze benaming verstaat men grauwe, later
bruinkleurige vazen, die met behulp der draaischijf vervaardigd zijn en klaarblijkelijk
metalen voorbeelden navolgen. Schliemann heeft de eerste exemplaren ervan ontdekt
te Orchomenos (Beotië), de stad der legendarische Minyers: vandaar de naam.
Deze keramiek, die technisch veel hooger staat dan die uit het voorgaande tijdperk,
kan onmogelijk ontstaan zijn uit die der VR.-H. periode, omdat vormen en
versieringswijze geheel verschillen. Het verleden der Minysche keramiek wortelt
niet in het VR.-H. tijdperk; ze werd dus van elders ingevoerd(1). Haar plotseling
optreden en haar snelle, algemeene en gelijktijdige verspreiding over bijna geheel

(1) FRANKFORT, Studies in Early Pottery of the Near East, II (London 1927) bl. 43 vg. MATZ,
Fruehkretischen Siegel, Berlijn, 1928.
(2) Glotta, 24 (1925) bl. 84, 300 vg.
(1) Anders FRANKFORT, o.c.
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de grieksche streken kan haast niet anders verklaard worden dan door den inval van
een vreemd volk, dat deze keramiek geheel voltooid zou hebben meegebracht en
verspreid. Deze onderstelling wint veld sedert men op verscheidene plaatsen bv. in
de puinen van Haghios Vasilios, van Korakou (Korinthe), van Eutresis en Orchomenos
(Beotië), een duidelijke breuk heeft kunnen waarnemen tusschen het VR.-H. en het
M.-H. (dus rond 2000 v. C.) en op twee van voornoe de plaatsen, te Korakou en te
Eutresis, een aschlaag vastgesteld heeft. Deze aschlaag schijnt van verwoesting door
geweld te getuigen(2).
Volgens Matz, reeds voornoemd, zouden deze Minyers uit den Westbalkan
afkomstig zijn, omdat te Vinča, Butmir en Lengyel verwante keramiek uit het
voorgaande tijdperk (ouder dan 2000 v. C.) ontdekt is geworden. Anderen meenen
de prototypen dezer Minysche keramiek in Anatolië te hebben weergevonden of
verwijzen naar de zilveren bekers van Hissarlik II (Troja). Deze zaak is nog verre
van opgeklaard.
Welk was dan dat vreemd volk, dat rond 2000 v. C. de Minysche keramiek over
het schiereiland en de eilanden verspreid heeft? Het kan slechts een grieksch volk
geweest zijn, maar welk? De Acheërs of de Ioniërs? Voor de Acheërs, die in de 14o
en 13o eeuwen v. C. over den Peloponesos blijken te hebben overheerscht (cfr. Ilias
en volgende hoofdstuk), pleit hoofdzakelijk het feit dat de kultuurontwikkeling van
Griekenland van af 2000 v. C. eenheid en geleidelijke vooruitgang vertoont. Er is
inzonderheid geen breuk te bespeuren noch rond 1600 v. C. (aanvang van de
Mykeensche beschaving) noch rond 1400 v. C. (aanvang van het bloeitijdperk der
Mykeensche overheersching)(3). De Minysche en dofbeschilderde keramiek, die
kenmerkend is voor het tijdperk 2000 tot 1600 v. C., leeft na dien tijd rustig voort
en men treft ze aan te zamen met Mykeensche keramiek in de Mykeensche
schachtgraven der 16e eeuw en te Tiryns in lagen van denzelfden tijd.. Wanneer we
echter deze meening volgen, die onlangs door Glotz in zijn Histoire grecque, Parijs,
1925, vooruitgezet werd, weten we geen blijf met de Ioniërs. Hoe en wanneer deze
in Griekenland zouden gekomen zijn, blijft dan een raadsel. De naam

(2) Volledigheidshalve wil ik hier bijvoegen dat Minysche Keramiek ontdekt is georden te Asine
(Argolis) in een laag die tot het V R.H. tijdperk blijkt op te klimmen. FRODIN et PERSSON,
Rapport préliminaire sur les fouilles d'Asiné, 1922-24, Bull. de 1. Soc. roy. de lettres de
Lund, 1924-25, fasc. 2.
(3) Ik heb zoo pas nog in het Britisch Museum de Grieksche keramiek van zeer nabij kunnen
bestudeeren: er is geen breuk te bespeuren.
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der Ionische zee, die den Peloponesos van Groot-Griekenland scheidt ontvangt geen
verklaring en duister blijven feiten als deze, dat Apollo de hoofdgod der Ioniërs, ook
te Delphi (Phokis) groote vereering genoot en een druk bezochte tempel met orakel
bezat; dat Poseidon van den Helikon (Beotië) een voorname godheid der Ioniërs is
geworden, enz.

IV. - De Mykeners - Acheers.
Rond 1600 v. C. begint op de Oostkust van den Peloponesos de beschaving op te
bloeien, die we Mykeensche beschaving plegen te noemen. Men onderscheidt het
Vroeg-Mykeensch tijdperk (1600-1400 v.c.) bekend door de schatten door Schliemann
in de schachtgraven der 16o eeuw ontdekt en door de geweldige koepelgraven, die
in de 15e eeuw gebouwd werden, en het Laat-Mykeensch tijdperk, dat rond 1400
begint, waarin de burchten van Tiryns en Mykene aangelegd werden en de steden
omgeven met de beroemde Cyclopische muren. Deze beschaving kan niet het werk
van Kretische kolonisten zijn, die zich op het vasteland zouden gevestigd hebben
(EVANS, Palace of Knossos); zij is integendeel een Grieksche cultuur, die onder
sterken Kretischen invloed is beginnen te bloeien en steeds kenmerkende Grieksche
eigenschappen bewaard heeft. Zoo zijn de burchten van Tiryns, Mykene, enz. volgens
een gansch ander grondplan gebouwd dan de Kretische paleizen. De haartooi en- de
kleederdracht van mannen en vrouwen is niet dezelfde in den Peloponesos en in
Kreta. De Mykeensche keramiek en andere kleinkunst gebruiken vormen en
siermotieven (bv. spiraal en meander), die Kreta in het bloeitijdperk niet kent. Op
Kreta was het schrift algemeen gekend en gebruikt, vermits de werklieden en de
toezichters der werkhuizen en magazijnen van Knossos en Phaistos er zich regelmatig
van bedienden, terwijl op het vasteland, ondanks de veelvuldige handels- en
kunstbetrekkingen met Kreta, dit steeds onbekend is gebleven. Onbekwaamheid der
Mykeners kan hiervoor niet als reden gelden, daar de Mykeensche kultuur van een
hoogen graad van ontwikkeling getuigt; onwil nog veel minder, want de voordeelen
aan de kennis van het schrift verbonden zijn te groot; onmacht is de eenige verklaring
van dit opvallend verschijnsel: de taal der Mykeners moet zóó verschillend zijn
geweest van die van Kreta, dat het Kretische schrijfsysteem op de Mykeensche taal
niet toepasselijk was, dat de Mykeners het
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Kretische schrift niet hebben kunnen overnemen. De dragers der Mykeensche kultuur
hebben dus tot een ander ras dan het Kretische volk behoord. Dit maakte deel uit van
het Middellandsch zeeras; gene waren Grieken en dit blijkt niet alleen uit den
Megaronvorm der woningen en paleizen en uit hun uitgesproken voorliefde voor
meanders en spiralen, maar ook uit het feit dat de latere Grieken steeds de helden
van Mykene, Tiryns, Argos, enz. d.i. de Acheërs als nationale helden beschouwd en
bezongen hebben.
De Mykeners waren dus Grieken. Zij, die de Acheërs rond 2000 van den
Peloponesos laten bezit nemen, vereenzelvigen de Mykeners met de Acheërs. De
anderen zijn verplicht een Acheïschen inval te plaatsen ofwel rond 1600 v. C. ofwel
rond 1400 v. C., want aan een overheersching van Acheïsche vorsten over den
Peloponesos in de 14e en 13e eeuwen voor Chr. kan heden moeilijk getwijfeld worden.
Kort voor den wereldoorlog ontgroeven Duitsche archeologen dicht bij Bogazkeui,
een hedendaagsch Turksch dorpje op de oude Halys, de puinen van een groote
versterkte stad en de overblijfselen van een vorstelijk paleis, waarin rond de 11.000
kleien plaatjes, bedekt met spijkerschrift, gevonden werden (thans in het Museum
te Berlijn). Weldra bleek het dat de spade de hoofdstad der Hittiten of Chatti, eens
een machtig volk in Voor-Azië, blootgelegd had en dat het paleis met de archieven
uit de 14e en de 13e eeuwen voor Chr stamden. Aanvankelijk gelukte men er niet in
deze te ontcijferen, maar kort na den wereldoorlog ontdekte een Praagsch hoogleeraar,
M. Hrozny, den sleutel van het Hittitisch spijkerschrift. Hij gaf reeds enkele
gewichtige dokumenten van het archief uit o.a. een wetboek, dat zeer belangrijk is
voor de geschiedenis der beschaving en de ontwikkeling van het recht. M. Forrer
maakte daarop een reeks verdragen bekend, waarin de Acheërs en verschillende van
hun vorsten genoemd worden. Uit een dezer verdragen blijkt nu, dat na 1330 v. C.
de Acheïsche vorsten, Andreus en Eteokles, aan het hoofd van een groot rijk stonden,
want ze worden door den Hittitischen vorst met den titel van ‘broeders’ aangesproken
en staan daardoor op gelijken voet met de vorsten van Egypte, Babylon en Assyrië.
Hun rijk was dus één der vier groote mogendheden, waarmee de Ilittiten betrekkingen
onderhielden. De kernlanden van dit rijk waren Achaia en het eiland Lesbos, dat in
het Noorden der Egeïsche zee gelegen is. Daarenboven waren de Acheïsche vorsten
vazalen der

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

377
Hittiten door het bezit van Pamphylië, een streek op de Zuidkust van Klein-Azië.
Deze vazaalstaat gaf hun zeker geen recht op den eeretitel van broeder, evenmin als
het bezit van het eiland Lesbos, dat daarvoor te onbeduidend is. Als koningen van
Achaia waren ze broeders van den Hittitischen vorst en Achaia moet Griekenland
geweest zijn of althans een groot deel er van. Er heeft dus in de 14e eeuw een groot
Acheïsch rijk bestaan in Griekenland. Het echte kernland van dat rijk moet Beotië
of Argolis geweest zijn, omdat in deze twee streken alleen machtige vorsten geregeerd
hebben. Te Orchomenos (Beotië) werd een prachtig koepelgraf en een Mykeensch
paleis ontdekt. Dichtbij deze stad op den heuvel Gha (Kopaïsmeer) een versterkte
stad van 20 Ha. oppervlakte, terwijl Mykene slechts een oppervlakte van 3 Ha., en
Tiryns van 1,7 Ha. hebben. De vorsten van Orchomenos lieten daarenboven het
Kopaïsmeer droogleggen door middel van een cyclopische afdamming: een
reuzenwerk voor dien tijd. Pausanias (IX, 34,5) heet de twee eerste vorsten van
Orchomenos juist zooals de Hittitische archieven, Andreus en Eteokles.
Deze archieven zeggen daarenboven dat beide vorsten Eoliërs waren, wat met de
dialektenstudie overeenstemt, daar deze heeft kunnen bewijzen dat in Beotië en op
Lesbos een ëolischen tongval gesproken werd. Veel pleit dus voor de meening, die
de hoofdmacht van Achaia op het einde der 14e eeuw in Beotië plaatst.
Maar in Argolis regeerden in diezelfde eeuw even machtige vorstengeslachten,
zooals de paleizen en burchten van Mykene, Tiryns, Argos, Nauplia, Mideia ten
overvloede getuigen. Mykene, dat tot 1400 een open stad gebleven was, werd dan
met Cyclopische muren omgeven evenals Tiryns. De omheining der laatste stad werd
tusschen 1350-1250 nog uitgebreid en eerst na dezen datum werd de gansche
burchtheuvel met den machtigen muur omsloten, die nog gedeeltelijk overeind staat,
en werd het bekende paleis gebouwd evenals de indrukwekkende onderaardsche
gaanderijen, die elkeen uit afbeeldingen kent. De Mykeensche beschaving, die uit
de monumenten van 1400 tot 1200 v. C. tot ons spreekt, is vol van wapengekletter
en krijgsrumoer. De beschaving vervalt en de kunst verstijft, niet alleen omdat de
zegenrijke invloed van Kreta ontbreekt, maar klaarblijkelçijk ook omdat de
Mykeensche heeren meer hielden van oorlog, jacht en ruw vermaak dan van kunst
en verfijning.
Aan deze Mykeners-Acheërs van den Peloponesos moet zonder twijfel de
verwoesting van Kreta toegeschreven worden, die rond
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1400 v. C. plaats greep. Toen werden de paleizen van Knossos, Phaistos, enz.
overrompeld, geplunderd en met den grond gelijk gemaakt. De stad Gournia onderging
hetzelfde lot en op haar puinen verrezen huizen met megaron en haard, zooals de
Grieken van Tiryns en Mykene er gebruikten. De schedelmeting heeft daarenboven
bewezen, dat van af 1400 de kortschedeligen, waartoe de Grieken behooren, op Kreta
sterk vermeerderen. Kreta viel dus den Grieken van den Peloponesos ten offer.
Vandaar uit en van Kreta uit besprongen zij Pamphylië, in de Hittitische archieven
als Acheïsche bezitting vermeld, want in Pamphylië wordt in den historischen tijd
geen eolisch dialekt gesproken, zooals in Beotië en op Lesbos, maar een ander dat
met het Oud-Acheïsch verwant schijnt te zijn.
Rond 1250 v. C. regeert over Achaia een vorst, die zich Atreus noemt. Herinneren
wij ons dat Agamemnon, de koning van het goudrijke Mykene, zooals Homeros zegt,
tot het geslacht der Atreiden behoorde. Atreus verdreef eerst den vorst van Karië uit
zijn land en lijfde het bij zijn rijk in. Maar de Hittiet snelt den onttroonden vorst ter
hulp en Atreus moet de nieuwe bezitting weer prijs geven. Hij geeft echter den moed
niet op. Kort daarop verschijnt hij met een vloot van 100 schepen bij Rhodos en
bedreigt de Karische kust. De landing mislukt echter en Atreus is verplicht den steven
te wenden. Hij verovert in het voorbijgaan het eiland Kyprus, geholpen door den
man van Biggaja. Tot daar het verhaal der Hittitische archieven. De Egyptische
dokumenten bevestigen deze verovering en plaatsen ze rond 1200 v. C. en de
taalkunde stelt op haar beurt vast, dat in Pampylië en op Kyprus twee nauw verwante
dialekten gesproken werden, die beide op hun beurt weer verwant zijn met het
Arkadisch (Peloponesos), dat algemeen als een overblijfsel van de Oud-Acheïsche
taal beschouwd wordt, die eens in heel het oostelijk gedeelte van den Poloponesos
gesproken werd en door de Doriërs naar het Arkadisch bergland verdrongen is
geworden.
Rond denzelfden tijd waagden de Acheërs, ditmaal met de Tursha (Etrusken) en
met andere stammen verbonden, een aanval op de Egyptische delta. Ze werden echter
teruggeslagen door den Egyptischen Pharao Mernephtah (1225-15).
Zoo werpen de Hittitische en de Egyptische archieven een eigenaardig licht op de
veroveringstochten der Acheërs en der overige Grieken, die in de 14e en 13e eeuwen
voor Chr. de Vikings van het
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Zuiden blijken te zijn geweest. Op hun lichte vaartuigen doorkruisten ze de Egeïsche
en de Middellandsche zeeën, kaapten de koopvaardijschepen, voerden razzia's uit
op de kusten en lijfden, waar ze konden, kustlanden en eilanden in om als basis voor
verdere krijgsondernemingen te dienen. De archieven van Bogazkeui en van Egypte
leveren een prachtige toelichting van de Odussea, die uit de herinnering aan de vele
zwerf- en plundertochten over zee schijnt te zijn ontsproten, rerwijl de Ilias één der
laatste verove-ringen te land verheerlijkt.

V. - De groote volksverhuizing van klein Azie rond 1200 v. c.
De laatste strooptochten der Acheërs, Etrusken en andere grieksche en voorhelleensche
stammen werden wellicht veroorzaakt door de drukking, die de Doriërs op Noorden Midden-Griekenland en van daar op den Peloponesos en op de eilanden begonnen
uit te oefenen. Immers een tijd van geweldige beroering en onrust gaat aanvangen,
die vele Grieken uit hun haardsteden verjaagt op zoek naar veiliger oorden. De groote
volksverhuizing, die de Klein Aziatische volkeren, versterkt door menige bewoners
der eilanden, rond 1200 v. C. in de richting van het Zuiden in beweging zet, houdt
waarschijnlijk met dezelfde oorzaak verband. De Grieken en de Klein-Aziaten kenden
Egypte en zijn fabelachtigen rijkdom sedert lang. Hun handels- en kapersschepen
hadden de delta meer dan eens bezocht. Geen wonder dus dat ze bij het nakend
dorisch gevaar naar Egypte afzakten. Een dubbele tocht werd uitgerust: de eenen
besloten Egypte over zee te bereiken, de anderen verkozen den weg over land. Beide
groepen werkten zonder onderlinge verstandhouding. De Egyptische vorst, Ramses
II, werd natuurlijk bijtijds door zijn spionnagedienst van hun voornemen op de hoogte
gebracht. Toen de Egeïsche schepen voor de delta verschenen, werden ze er door
een weluitgeruste en welgeoefende Egyptische vloot opgewacht en gemakkelijk
verslagen. Wat van de overlevenden geworden is weten we niet.
Ondertusschen had ook het landleger zich in beweging gezet. Het moet een wilde
horde geweest zijn van mannen, vrouwen en kinderen, zwart van het zand van de
baan, van paarden, ezels en vee, van wagens en lastdieren, bevracht met have en
goed, een ontzaggelijke, bonte, vreesaanjagende stoet... De Hittiet, die in dezen tijd
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met Egypte bevriend was en op den rand van de Egyptische invloedsfeer de wacht
hield, werd natuurlijk 't eerst onder den voet geloopen: akkers en hoeven werden
geplunderd, steden vernield, de hoofdstad bij Bogazkeui platgebrand en met den
grond gelijk gemaakt, de inwoners over de kling gejaagd of uiteengedreven. Het
Hittitische rijk heeft zich van dezen slag nooit kunnen herstellen. Een deel der
inwoners, die hun bezit in de vlammen hadden zien opgaan en met moeite aan den
dood ontsnapt waren, sloten zich bij de veroveraars aan en sloegen met hen den weg
door Syrië en Chanaan naar Egypte in. Op de grens van de delta werden ze echter
ook door een Egyptisch leger ontvangen en verslagen. Tusschen de aanvallers
vermelden de Egyptische dokumenten Hittieten, lieden van Alashiya (Kyprus of
Zuidkust van Klein-Azië), de Pulusati, die uit Kreta afkomstig waren, de Danaoe
(Danaoi = Grieken), de Masa (Mysiërs), de Luki (Lykiërs) en nog andere stammen,
waarvan de woonsteden onbekend zijn. De Pulusati zijn de Philistijnen van den
Bijbel. Zij ontvingen te zamen met de Zakkaroe en de Keretites de toelating om zich
in Palestina te vestigen. De Philistijnen gaven hun naam aan heel de streek en moeten
dus wel een tijdlang een hoofdrol in Chanaan gespeeld hebben, alvorens ze op de
kust der Middellandsche zee, ten Zuiden van Phenikië, werden teruggedrongen.
De verovering van Troje, door de Ilias bezongen en die volgens de overlevering
rond 1184 plaats greep, moet waarschijnlijk met deze volksverhuizing in verband
gebracht worden. De Acheïsche Vikings vonden de kusten van Syrie en Egypte streng
bewaakt; in het Zuiden was niets te verdienen. Daarom keerden ze den steven naar
het Noorden, waar de weerstand door de uitwijking van vele duizenden merkelijk
verzwakt was.

VI. - De Dorische inwijking.
Op de dorische inwijking heeft het laatste wetenschappelijk onderzoek niet veel licht
laten vallen, hoofdzakelijk omdat de aandacht der oudheidkundige in een andere
richting getrokken werd. Hoe men zich keert of wendt, 't is onzekerheid overal.
Onzekerheid of de Dorische invallen werkelijkheid zijn of niet; en, in het eerste
geval, of ze beschouwd moeten worden als een geweldige overrompeling, die met
brand en verwoesting gepaard ging, dan wel eerder als een langzame, meer vreedzame
inwijking. Onzekerheid ook over
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den datum, waarop de uitwijking der Eoliërs en Ioniërs uit Griekenland naar de
eilanden en Klein-Azië begonnen is, of reeds vóór 1200 v. C. of na dezen tijd.
Beloch die nogal extremistische opvattingen er op nahoudt, wil van de Dorische
invallen niets weten: zij behooren, volgens hem tot het rijk der grieksche fantasie.
Voor hem, zijn de Acheërs de laatste Grieken, die in Griekenland gekomen zijn, voor
hem zijn de Acheërs dus de Doriërs. Ik moet echter bekennen dat Beloch's theorie
me niet heeft kunnen overtuigen. De algemeene verspreiding van de lijkverbranding,
die rond 1200 v. C. de begraving overal in Griekenland vervangt, de algemeene
verspreiding ook van het ijzer en van de fibula rond denzelfden tijd, de invoering
van den geometrischen stijl worden nog best verklaard door de inwijking van een
griekschen stam, die ze overal mee- en invoerde. Ik blijf vooralsnog aan een dorischen
inval of beter inwijking gelooven. Wellicht brengt de archeologie ons binnen
afzienbaren tijd een afdoend antwoord op de gestelde vraag. Ik kan reeds wijzen op
de opgravingen van Vardarovci, in Makedonië, waar een aschlaag en keramiek
verwant met die van Midden-Europa schijnen te bewijzen, dat op het einde der 12e
eeuw een Noordervolk zich vlak bij de grens van Griekenland bevond(1).
Waren de Doriërs brutale overweldigers of zijn ze eerder langzaam en geleidelijk
in het land gedrongen? Tot voor korten tijd werd de eerste meening vrij algemeen
bijgetreden, ondanks de zwakke gronden waarop ze steunt. Immers de verwoesting
van Korakou (Korinthe) en van Mykene en de verkleining der omheining van Tiryns
in den loop der 12e eeuw zijn toch onvoldoende om tot geweldige en brutale
verovering te besluiten. Men heeft ook nog gewezen op de schijnbare breuk die
tusschen de Mykeensche en de geometrische keramiek bestaat. Schweitzer
(Untersuchungen zur Chronologie der geometrischen Stile in Griechenland, 1917-18)
heeft zich daarvoor bijzonder ingespannen. Maar Fimmen (Die Kretisch Mykenische
Kultur, 1921) heeft daartegen reeds meenen te moeten reageeren. Karo in Eberts
Reallexikon der Vorgeschichte, s.v. Kreta heeft hem hierin gevolgd en onlangs
maakten Zweedsche geleerden, die te Asine (Argolis) opgravingen geleid hebben,
een verslag openbaar waarvan ik hier eenige regels overschrijf: ‘Les trouvailles faites
dans les tombes Mycéniennes d'Asiné nous fournissent une

(1) Bull. de correspondance hellén., 1926, blz. 564-65.
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preuve décisive et vivement désirée depuis longtemps de ce fait, qu'il n'y a point un
abîme entre l'époque mycénienne et l'époque ci-nommée géometrique. Sur le décor
de la céramique des tombes, nous pouvons suivre pas à pas l'évolution depuis le
motif naturaliste de l'époque Mycénienne moyenne jusqu'au dessin purement
géométrique du début de l'äge de fer.
.........La transition de l'époque Mycénienne récente à la période géométrique est
sans doute marquée par l'invasion dorienne, qui ajoute à la population déjà mêlée un
nouvel élément de race indo européenne. Mais cet apport pas plus que celui que nous
supposons au début de l'époque Mycénienne ne cause point de scission brusque dans
le développement de la civilisation...’
Aldus geen geweldige overrompeling, die alles kort en klein slaat en de schitterende
Mykeensche beschaving met een slag omverhaalt om ze door een primitieve kultuur
te vervangen, maar langzame inwijking en geleidelijke ondermijning der bestaande
beschaving en kunst en langzame geleidelijke achteruitgang naar Noordelijke d.i.
grieksche primitiviteit.
De uitwijking der Eoliërs en Ioniërs en Acheërs naar Klein-Azië werd vroeger
algemeen beschouwd als een gevolg der Dorische invallen. Men geloofde algemeen
dat de Doriërs, die langs Westelijk Midden-Griekenland den Peloponesos bereikt
hebben, zooals uit de grieksche dialektenstudie gebleken is, de andere Grieken naar
de zee en de eilanden gedreven hebben. Deze meening moet gewijzigd worden,
althans voor wat de Eoliërs en de Acheërs betreft, die we reeds lang voor de 12e eeuw
in 't bezit gevonden hebben van Kreta, Pamphylië en Lesbos. Van de Ioniërs mag
men eveneens veronderstellen, dat ze reeds voor 1200 naar gebiedsuitbreiding in de
richting der eilanden en van de Klein-Aziatische kust gezocht hebben, alhoewel tot
hiertoe de bewijzen ontbreken. Systematische opgravingen op de kusten van
Klein-Azië zouden ons hieromtrent spoedig zekerheid brengen.
Het blijft nogthans vast staan, dat na 1200 v. C. de omstandigheden voor een
massauitwijking naar het Oosten buitengewoon gunstig waren. De Doriërs lieten hun
druk over heel Griekenland gevoelen; daar ze door West-Griekenland naar den
Peloponesos afzakten, dreven ze de Eoliërs, de Ioniërs en de Acheërs naar de zee toe
en naar(1)

(1) O. FROEDIN et A. PERSSON, Rapport préliminaire sur les fouilles d'Asiné 1922-24, Bull.
de la Société roy. des Lettres de Lund 1924-25, Lund, 1925, blz. 92-93.
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het Oosten. Daarenboven was de weerstand op de eilanden en in Klein-Azië verzwakt
ten gevolge der groote volksverhuizing, waarover hooger gesproken werd. Deze
omstandigheden moeten de grieksche uitwijking na 1200 v. C. begunstigd en
aangemoedigd hebben.
*

**

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onzen gang door de grieksche
praehistorie, die voor doel had de groote feiten der grieksche volksverhuizing op te
sporen. Daarbij hebben de archeologie en de taalkunde ons als geleidsters gediend.
Wij willen niet van hen afscheid nemen zonder een woord van lof en bewondering
voor wat door beide gepresteerd werd, zonder te wijzen ook op de groote taak, die
hun nog te wachten staat en op het vele dat nog duister en onzeker is en om
opheldering roept. Wij mogen echter hoopvol gestemd zijn. Vele landen sturen hun
beste geleerden naar Griekenland en Azië om er opgravingen te leiden; de hooge
onkosten worden gedekt door de regeeringen en door wetenschappelijke instellingen;
talrijke geleerden wijden hun tijd en hun vernuft aan de studie der weergevonden
voorwerpen. Alle jaren naderen we een stap dichter tot het groote einddoel, de
opheldering der grieksche praehistorie, voor zoover deze met onze gebrekkige
hulpmiddelen mogelijk is.
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Ik droomde...
door A. De Marest.
Ik droomde dat ik radjah was.
Ik droeg een tulband met aigretten;
'k Lag op een marmeren terras,
Temidden gouden cassoletten.
Dat geuren dreef mijn zinnen zat.
Ik vroeg het hoofd van mijn radsjpoeten
Al de tresoren, die 'k bezat,
Te laten spreiden voor mijn voeten.
Men sleurde zware koffers aan.
't Werd één gesprankel van juweelen,
Zoo vurig dat de volle maan
Ze wel uit nijd had kunnen stelen.
Daar lagen kwistig door elkaar
Turkooizen, parels en opalen;
Daar viel de traan van 't adulaar
In 't bloed van duistere koralen.
Daar vlamde als een verwoed gebed
Een geut van reuzige topazen;
Daar smolten op een melken bed
De diamanten van extaze.
Ik zag dat alles dronken aan,
Maar voeld' opeens mijn roes gebroken,
Want naast me kwam de Dood te staan,
Een grijzen mantel om zijn knoken.
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Hij sprak, gebogen op een zeis:
‘Wat baten U die koude steenen?
Ik droeg een schat uit uw paleis;
Daarover zult ge lang nog weenen.
Zij was de lotus van uw ziel,
De vrouw gevierd in de soeraten.
't Scheen dat met haar uw scepter viel.
Wat kunnen koude steenen baten?’
Hier sprong de Dood van mijn paleis
En roeide zwaar naar lager erven.
Mijn schat gaf ik de slaven prijs,
En 'k bad om ook te mogen sterven.
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Vondel en de Muziek.
door Jo van Tol.
In het twaalfde deel van Van Lenneps Vondel-uitgave komt een beschrijving voor
van de Vondelfeesten, in 1867 te Amsterdam georganiseerd bij gelegenheid van de
onthulling van 's dichters standbeeld. Er werd on m. een boottocht ondernomen naar
het Muiderslot, waar de feestgenoten vergast werden op een zangstuk, ten gehore
gebracht door een vijftal dames en heren die Tesselschade, Francisca Duarte, P.C.
Hooft, Const. Huyghens en Van Baerle voorstelden; terwijl de muzikale begeleiding
geschiedde door Dirk Swelingh, op een... serafine-orgel.
In onze dagen zou bij een dergelijke vertoning de critiek een honend woord lanceren
op zo'n anachronisme; maar Van Lenneps tijd kon nog geen kostelik profijt trekken
van een Museum-Scheurleer. Als klavierinstrumenten waren in Vondels tijd het
virginaal en klavecimbel in gebruik(1). Het eerstgenoemde had de vorm van een brede,
platte speeldoos, werd bij 't bespelen op een tafel gezet en was bij uitstek geschikt
voor de parelende staccato's en vlugge loopjes der rusteloos voortkabbelende
composities, waarin de Engelse meesters hun volksliederen, de Fransen hun
volksdansen variëerden(2).
Klavecimbel was de meest gangbare naam voor het grote klavierinstrument, dat
in de loop der 16e eeuw een belangrijke ontwikkeling had doorgemaakt(3).
Soms werd deze naam ook gebruikt voor min of meer afwijkende typen, welke
als bezienswaardige curiosa de belangstelling trokken. Zo leest men in Ernst Brincks
beschrijving van Amsterdam,(4) dat Ao. 1611 ‘...hier oeck was te sien een clavecimbel,
daer in plaets van coorden off snaren hingen 4 rijen porceleijnen coppen, een ieder
rij

(1) Het vroegste Amsterdamse huisorgel altans wordt pas vermeld in een notariële acte van 1671;
zie Amstelodamum 1918, p. 113.
(2) Bij W. Niemann: Die Virginalmusik, Leipzig 1919 kan men lezen, dat de naam Virginal
reeds in 1511 voorkomt en dus geen betrekking heeft op de Queen-Virgin.
(3) Oskar Bie: Das Klavier 2. Berlin 1921.
(4) Zie Amstelodamum 1922.
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grooter als d'ander, end van een anderen toon. Aen die clavieren waren vastgemaect
cleine copere hamerkens, die daer op speelden. Den inventeur was een Brabander,
estimeerende dat clavecimbel 6.000 gld.’
Wij kunnen als zekerheid aannemen, dat Vondel het klavierspel nooit heeft
beoefend. Uit zijn ‘Ghebedt’ (1621) vernemen we, dat hij wel eens de luit bespeelde:
‘......Als ick, om tijt-verdrijf, met mijne stem ga paren
Den weerklanck van mijn Luyt en sangherighe snaren,
Dan dunckt mij dat Uw geest met mijnen geest ghetuyght,
Hoe 't heyligh heyrschaer Godts daerboven speelt en juyght.’

Deze plaats staat echter in haar eenzaamheid zo zwak, dat dr. Mea Mees-Verwey
achter haar dissertatie over Van Vloten (1928) de stelling poneerde, als zouden de
onderhavige verzen van het ‘Ghebedt’ geenszins bewijzen dat Vondel luit speelde.
Wij willen niet betwisten, dat in de zeventiendeeuwse poëzie het beeld van de luit
dikwijls wordt aangewend om de dichtkunst aan te duiden (evenals de harp en de
lier); maar als Vondel zegt dat hij de ‘weerklanck’ van zijn luit gaat ‘paren’ aan zijn
stem, als tijdverdrijf, dan kunnen we daarin bezwaarlik iets anders lezen dan de
vermelding van een min of meer geslaagde poging, om zichzelf bij het neuriën van
een (geestelik) lied op het snarentuig te accompagneren.
Deze begeleiding had waarschijnlik geen hogere pretentie, dan het voortbrengen
van enkele grondtonen als steunpunten voor een melodie. Dat wij overigens geen
hoge dunk behoeven te kweken van Vondels muziekbeoefening, wordt nog
eigenaardig belicht door een aantekening van Arn. Houbraken(1):
‘......Anderen weder zetten zich tot de Boekoeffeninge, die ook mijn speelpop is:
de meesten tot gezang en spel, gelijk ook vader Vondel; die zijn doffe en vermoeide
geesten vaarwel speelde op een kindertrommel.’
*

**

De massa-met-beperkte-muzikaliteit schept een min of meer primitief welbehagen
in het aanhoren van melodieuze muziek. Vondels muzikaal-aestheties genot reikte
aanvankelik niet veel hoger; maar

(1) Arn. Houbraken: Stichtel. zinnebeelden 1723, p. 117.
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langzamerhand werd zijn gehoor meer geoefend door frequente auditie van goed
uitgevoerde vocale en instrumentale muziek; bovendien heeft de conversatie met
Padbrué, Ban, Dirk Swelingh en de Muiderkring ongetwijfeld bijgedragen tot de
vorming van zijn denkbeelden op dit gebied.
In zijn gedichtjes op Cornelia Vos en Apollonia van Veen, die
‘Soo soet van keel als vingersnel
Het singhen huwt aen snarespel,’

lezen we niet meer dan de meedeling van enige muzikale begaafdheid dezer
jongedochters. Maar waar hij gewag maakt van Tesselschades welluidende zang,
vernemen we een kreetje van verrukking:
‘......Toen sloeg haer keel geluyt:
Help Godt, wat zoeter zangh’

Maar zulke uitingen van persoonlike ontroering, gewekt door muziek, zijn zeldzaam.
Gedichtjes als de eerstgenoemde daarentegen, waarin een van alle emotie gespeende
loftuiting maar flauw een volkomen gebrek aan geestdrift maskeert, zulke makelijtjes
- dikwels onderschrift bij een portret - treffen we meermalen aan; het vierregelig
epigram op ‘meester Joan Pietersen Swelingh, phoenix der musijcke en orgelist van
Amsterdam’, bij diens dood in 1621, levert hiervan een voorbeeld.
Het is niet na te gaan of Vondel hier zijn in-hem-zelf-gegroeide, vaste mening te
kennen geeft, dan wel een vormelike beaming van de algemene opinie.
Een iets meer persoonlike toon horen we in de verzen die Lievens' portret van
Dirk Swelingh begeleidden:
Aldus heeft Livius ons Sweling afgebeelt,
Maar niet zijn fenixgalm, uit 's Vaders asch geteelt.
De Neef(1), de Grootvaer(2) en de Fenix Vader(3) zongen
Een eeuw den Aemstel toe met hemelsche orgeltongen.
Zoo Thebe door een lier tot zulck een wasdom kwam,
Wat zou men dichten van het orgel t' Amsterdam?
Daar David en Orlande om strijd zich laten hooren,
Als Diedrich zielen vangt en ophangt bij heur ooren.

(1) d.i. kleinzoon: Dirk Swelingh.
(2) De vader van J.P. Swelingh.
(3) J.P. Swelingh.
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De faam van de grootvader leefde dus nog voort in Vondels tijd; de roem van de
vader lag ieder muziekvriend nog op de tong. Vondel heeft in zijn jongelingsjaren
met de 25 jaar oudere Jan P. Swelingh waarschijnlik geen persoonlike omgang gehad;
maar wel met Dirk. Bij de dood van de laatste schreef de dichter eindelik een aantal
strofen, die zeker méer verdienen dan de kleinerende waardering van rhetories
pleisterwerk, welke aan vele lofdichten van Vondel toegekend moet worden. Hier
beieren ons in 't oor de diepe klanken van oprechte droefenis met hun
peinzend-zwevende neventonen, trillende van herinnering aan de uren van muzikale
genietingen. Door het brein des dichters gonsde vaag, onder dit weemoedig herdenken,
de klokkezang van het aangrijpend Dies Irae; en zo ontstonden de welluidende
terzinen van dit gedicht:

Het orgel in den rouw over diedrich Sweling.
Moestum musa solatur.
Ghij zanggodinnen, valt aan 't schreien,
Aan 't jammeren met heele reien:
De zoon van Orfeus is verscheien.
Nu zwijgt de galm der orgeltongen,
Die door de pijpen quam gedrongen,
Daar hemelsche Engelen op zongen.
Hoe kout en kil zijn deze handen,
Daar Jesses snaar mee komt te stranden,
Met zijn Marenssen en Orlanden!
Hoe juichte 't hart van oude en jongen,
Wanneer zijn vingers ongedwongen
Op noten en op stekken sprongen!
Men kon, door kerckgewelf en kooren,
Den Vader in den Zoone hooren.
Nu zal een zerck die stemme smooren.
Gestoelten noch gepropte bancken
Niet langer Swelings kunst bedancken,
Voor zijn verquickende avontklancken.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

390
Ghij die mijn ziel hebt opgeheven
Uit dit moerasch in 't eeuwig leven,
Wat zweep heeft U naer 't graf gedreven?
Is ook uw geest van 't lijf ontbonden
Door 't bassen van den Hont uit Londen,
Die alle nooten heeft geschonden?
En losgebarsten van zijn keten,
Op 't dor geraamt des volcks gezeten,
Zijn Heer den strot heeft afgebeten?(1)
Ten minste kus, o koor der zingeren
Met uwen mont dit ijs der vingeren,
Daar ieders ooren op verslingeren.
Ten minste draag hem naar zijn waarde
Die zijn vermaak voor niemand spaarde,
Noch met dit grafgeschrift ter aarde:
Hier rusten Grootvaer, Zoon en Vader.
Zij volgen Davids harp te gader
Een eeuw van verre, omhoog noch nader.

De orgelconcerten van de Swelings waren beroemd:
‘Sint Niklaes(2) wint aenzien door de kunst
Des torens, net gedraeit, en Swelings Faem en gunst,
Wiens geest door d'orgelkeel zoo hemelsch quam gedrongen,
Dat Englen op den galm van Jesses nooten(3) zongen.’

(Inw. van 't Stadthuis).
Het is mij niet duidelik, of Vondel in de laatst aangehaalde regel gespeelde of
gezongen psalmen bedoelde, al vermoed ik dat hij hier in 't bizonder het orgel wilde
noemen. Het is toch zeer goed mogelik, ja zelfs waarschijnlik, dat op die concerten
voor afwisseling werd gezorgd door vocale muziek.
J.P. Sweling had omstreeks 1600 de leiding van een ‘Collegium Musicum’, een
clubje gegoede muziekliefhebbers, die bijeenkwamen

(1) Wat heeft de dichter in 's hemelsnaam bewogen, deze beide politiekerige strofen hier in te
wringen?
(2) De Oude Kerk.
(3) Davids psalmen.
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om de meerstemmige zang te beoefenen. De Oudnederlandse en Italiaanse
componisten (J.P. Sweling had enige jaren in Italië gestudeerd) leverden overvloedig
materiaal, maar zeker voerde het collegium ook de door Sweling meerstemmig
gecomponeerde psalmen uit. Aan de financiële bijstand van enkele collegium-leden
was het ook waarschijnlik te danken, dat al die psalmen (op Franse text) in vier delen,
telkens met enige jaren tussenruimte, uitgegeven konden worden(1).
Werden ze nu ook gezongen in het openbaar buiten de kerk? M. a.w. werden er
vocale concerten gegeven? Hieromtrent tasten wij nog in het duister en bij volkomen
gebrek aan bevestigende gegevens kunnen wij slechts aannemen, dat Vondel in zijn
Doopsgezinde tijd de meerstemmige psalmen wel in de kerk gehoord zal hebben.
Evenzoo kon hij composities van Orlandus Lassus in de katholieke kerken horen
uitvoeren, waar hij zeker wel eens heen ging vóór zijn overgang naar het katholicisme.
Want waar de zangkoren der R.K. kerken onder goede leiding stonden, continueerden
ze een zangcultuur, die in de 15e en 16e eeuw van betekenis was.
Van Vondels bewondering voor de taal der psalmen getuigt vooral het slot van
zijn Koningklijcke Harp aan Kornelis van Kampen; zijn psalmvertaling zond hij aan
een joodse geleerde en musicus (van wie wij overigens geen gegevens bezitten), die
ze echter ‘weigerde t' ontfangen, dewijl het zijn Sabbath was’, zoals Vondel aan
Hooft schreef.
Deze relatie zal wel oppervlakkig geweest zijn. Meer contact had Vondel met de
Haarlemse musici Padbrué en Ban. Uit het bekende ‘Deuntje’, dat Vondel in 1633
aan de eerste richtte, valt op te maken, dat Vondel in een aangename stemming was
gebracht door Padbrué's muziek, door de componist of onder diens leiding uitgevoerd.
Welke muziek? Waarschijnlijk liederen uit het bundeltje, in 1631 verschenen, waarin
de Haarlemmer een aantal van Janus Secundus' ‘Kusjes’ in Westerbaens vertaling,
op meerstemmige muziek had gezet.
Padbrué componeerde ook muziek voor enkele gedichten van Vondel, namelik de
‘Kruisbergh’ en de ‘Klaght over de tweedraght der Christen Princen’. (1640).
Zes jaar later verscheen: ‘De traanen Petri en Pauli, op Muzijck gebracht door
C.T. Padbrué, Jubalist van Haarlem’. Deze ‘traanen’

(1) Zie Dr. J.C. Hol over J.P. Sw. in Vragen des Tijds 1926., I.
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zijn de reien uit Vondels Peter en Pauwels. De naam Jubalist had Padbrué verworven
door een voorafgaande bundel, getiteld: Jubals Lof; in zijn voorbericht deelde de
componist mee, dat hij ‘zommige zoetvloeiende dichters had opgeweckt om stof te
geven ‘voor een lofzang op Jubal, ‘Vader en eerste Vinder des Maetgezangs.’
Uit de inhoudsopgave van het tweede deeltje blijkt, dat met de zoetvloeiende
dichters Cats, Westerbaen en Vondel bedoeld zijn, en de laatste hem de volgende
tekst leverde:
Jubal, geen verzierde(1) Apollen
Leerde ons ziel op Noten rollen
En zijn galm, niet minder fraeij
Dan der Heemlen ommezwaeij
En de fixe dans(2) der starren
Die, niet wetende van warren
Eeuwigh houden haren tret
Van den Schepper haer gezet.
Sedert hoorde men krackeelen
Om den pais Schalmey en Veelen,
Onder menschelijck geluit.(3)
's Hemels Englen keken uit
Om te luistren, van wat tongen
Hunne galm wert nagezongen,
Nagespeelt met zulck een gunst.
Jubal, Vader van de kunst
Tot vermaeck en troost geboren,
Alzoo lang gij 's menschen ooren
Streelt met zulck een nutten vont
Van des werelts morgenstont,
Zal men in verscheijden talen
Uwen naem in top ophalen,
En met een verheugden geest
Jaerlix vieren uwe feest,
Dat de galm het nae koom baeuwen.
Looft dan Jubal zonder flaeuwen.
Schenckt den wijn, met blij gelaet.

(1) verzierde = verdichte, gefantaseerde.
(2) fixe dans = vaste loop.
(3) Blaas- en strijkinstrumenten en de menselike stem.
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Jubal, Jubal vont de maet
Die wij met ons keelen meten,
Bij den Rijnschen wijn ghezeten.
Jubal vont het zangrigh tal,
Het ghemenghelde geschal,
Vont het rijzen en het dalen
Van 't geluit der nachtegalen,
Die hem roemen, reij bij reij,
Voor en na, en in de Maij.
Is de Zangkunst schoon en heerlijck,
Ja zelfs Godlijck; 't is dan eerlijck,
Dat men Jubals eer bewaer.
Zingt dan Jubal eens in 't jaer.

In dit lofdicht van de geroutineerde rederijker Vondel kan men bezwaarlike een
persoonlike uiting vinden van muzikale emotie. Belangrijker is in dit opzicht de
bekende loftuiting ‘Op de zangkunst van den heer Joan Albrecht Ban.’ Ik kan het
niet eens zijn met degenen die oordelen dat met Bans ‘zangkunst’ hier zijn composities
bedoeld worden. Vondel heeft de Haarlemse kanunnik een eenstemmig lied horen
zingen, welks begeleiding hem deed spreken van ‘dien twist en strijt van ongelijcke
klancken.’ We zien hem luisteren met innig genot, achterover geleund in zijn stoel,
met de hand een zacht afwerende beweging makende om kindergerucht te stillen
(zulke genietingen gaven hem altans een flauw denkbeeld van de hemelse zaligheid):
Ay Ban, nu zeg mij eens: wat is 't?
Wat is 't? (ay zeg, ick zal u dancken)
Dat gij, in 't barnen van dien twist
En strijt van ongelijcke klancken
Mij hooren laet dien lieven pais
Der Engelen in Godts palais?
Mij dunckt ick hoor in eene wolck
Het paradijs, vol nachtegalen.
Hoe schiet dat schoon gevedert volck
Mij in het oor zoo blijde stralen.
Wie blaeckt mijn hart? och Ban, ick smilt
Van toonen. Kinders, gunt mij stilt'.
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Wat Vondel vooral trof in de muziek was de wonderbare werking van de melodieën
der onderscheidene stemmen, welke tegen elkaar in schenen te druisen en toch zo'n
heerlike eenheid van polyphoniese harmonie op deden bloeien.
Jaren later gaf hij deze gedachte nog eens weer in de rei na het tweede bedrijf van
de ‘Noah’:
't Vernuft van Jubal boude
Op 't gadeslaen van klanck
En maet, het lieflijck maetgezangk
Dat zich vol geest ontvoude.
Der zangen vader wist
Door onderling vermengen
Een hemelsche eendraght voort te brengen
Uit klanckkrakeel en twist.
Hij bint de schaepedarmen
Metaelen, elpenbeen,
Schalmeijhout, wint en keel aen een.
Zij ketelen en kermen,(1)
De gallem geeft den geest,
Of wort gezwint herboren.
Zoo leit hij mensch en dier bij d'ooren;
Een vont, die rou(2) geneest.

In de Rey der Levyten, na het 2e bedrijf van Koning David in Ballingschap lezen
we:
Want onder uitgelezen
Muzyck wil iets ontbreecken
Aen zoete eenstemmigheid(3)
Die graetige ooren streelt en vleit
Misschien om af te steecken,
Iet haetlijx, strijdigh tegens gunst,
Te laeten hooren, daer de kunst
Wat alssems menght met honighklancken.

En in de opdracht van de ‘Gebroeders’ aan Vossius pleit de dichter voor een
‘voegelijck misbruick, of liever een noodige vrijheid’

(1) Ketelen en kermen = aangenaam prikkelen en klagen.
(2) rou = droefheid.
(3) eenstemmigheid = harmonie.
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voor de poëzie, door deze vrijheid aan te tonen niet alleen bij de schilderkunst, maar
ook bij de muziek:
‘...Muzikanten huwen heele aen halve toonen, en zoete aen wrange
geluiden, om het gehoor met meer zoetigheids en bevalligheids te kittelen.’
Opmerkelik is het eigenaardige beeld, dat de dichter aanwendt om de bekoorlikheid
der muziek weer te geven:
‘En treckt met Goddelijck geluijd
De blijde siel ten ooren uit.’

(Palamedes 2327).
Zo ook in de ‘Geboorteclock’(1):
‘Sang, die de ruwste siel lockt spelen buijten 't oor.’

Het geschetter van een trompet maakt op hem de indruk van een kreet van bevrijding
na moeizame worsteling:
‘Hoe wil de geest der dichteren uitbreecken
Gelijck een stem door kopre boghten wringt
Van een trompet......’

(Vorstelijcke Bruiloft 258)
En in een gedicht op Jan Vos:
‘Een stem gewrongen door een boghtige trompet.’

Heel anders klinkt:
‘Het soet ghelureluer van Pans veelgaetsche pijp.’

(Pascha 1509).
Het overbekende verhaaltje van de wondermooi zingende, stervende zwaan komt
bij Vondel op verscheidene plaatsen om de hoek kijken. Maar de ganzen... neen, dat
zijn schreeuwleliken die volstrekt geen aestheties genot veroorzaken:
‘...de ganzen schuw van heijlige laurieren

En vijand van de swaen; op wiens musijck sij tieren
Met heesche kelen en wanschickelijck geschal.’

(Inwijding van den Christen Tempel t' Amsterdam)

(1) Ook Bredero gebruikt dit beeld in zijn Maeghdenliedt:
‘Nu sal ick niet meer hooren
Dat lieffelyck gheluijdt
Dat mij de ziel ten ooren
Soo soetjes troonden uijt.’
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François Hemony had zich door zijn aan Zutfen, Deventer en andere plaatsen
geleverde carillons zoo'n goede naam verworven, dat Burgemeesteren van Amsterdam
hem in 1655 het verzoek deden, zich in hun stad te vestigen’ ...also wij Uwe
tegenwoordigheid geerne hier zouden hebben ter oorzake van 't klockegespel voor
ons nieuwe Raadhuis.’(1)
Aldus geschiedde en Vondel kon in zijn ‘Inwijdinghe van 't Stadthuis t'Amsterdam’
zijn oprechte bewondering uiting geven:
‘De Stadthuistoren stelt zijn kunstigh klockwerck rijck
Van klanck. Hemoni speelt een hemelsch klockmuzijck
Zoo snel, gelijck een luit, of Swelings orgelpijpen
En snellen cimbeltoon, met vingeren te grijpen.
Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit
Orlandoos grooten geest ter heerenvenstren uit,
Ter eere van de Wet, en burgerwandelaeren,
Verquickt door blij muzijck...’(2)

Een der meest bekwame carillonneurs uit die tijd was die van de oude kerk, Salomon
Verbeek, die door Vondel met name geroemd werd in zijn lofdicht ‘Op het
klockmuzijck t'Amsterdam’.
De stadsspeellieden waar Melchior Fokkens (zie voetnoot) over spreekt, waren
blazers, hetgeen klopt met de instructie van het Groot-Memoriael. De meeste
illustraties van de eerste helft der 17o eeuw vertonen echter strijkers; waarschijnlik
hebben we dan ook in het laatste geval te doen met die particuliere clubjes, die zich
organiseerden als ‘strijkje’ ter opluistering van feestelikheden.
Van een der meest bekende stadsspeellieden, Nico Vallet - die ook een luitboek
schreef - weten we dat hij in 1626 een overeenkomst sloot met drie andere musici
om ‘...op alle voorvallende bruyloften, banquetten ende andere gelegentheden
gesamentlijck te speelen.’(3).
De vele bruiloftszangen van Vondel zijn ongetwijfeld vervaardigd naar het metrum
van bekende liederen, die door het ‘strijkje’ be-

(1) Mr. A. Loosjes: De Torenmuziek in de Nederlanden.
(2) Van Lennep tekent hierbij het volgend citaat op van Melchior Fokkens, die in 1662 schreef:
‘Alle dagen tusschen elf en twalef uren wordt uyt de venster na de Markt door zes
Stads-Muzikanten verscheyde Musikale stukken gespeeldt op schuiftrompet of bazuinen,
kornet of kromhoren, tot vermaak der wandelende kooplieden en andere inwoonders en
vreemdelingen, dat heel uytnemend vermakelijk is om aan te hooren.’
(3) Tijdschr. der Ver. v. N.-Ned. Muz. gesch. X, 2o stuk.
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geleid konden worden. Vondel gaf zelf de melodie aan voor zijn ‘Honighkorf voor
Dirck Kasteleyn en Elizabeth de Vries’, en wel: d'Engelsche Fortuyn(1).
De aanhef van zijn ‘Muzijck ter Bruiloft van Joan van Papenbroek’ doet denken
aan Henri's Drinklied:
Snaert uw veelen
Spant uw keelen
op een blijde bruiloftswijs, enz.

Het was in die tijd iets heel gewoons, dat ook aanzienlike dichters een tekst
vervaardigden op een bekende melodie, zoals nu nog tal van mindere goden doen.
Vondel gaf zelf dikwels de ‘stemme’ aan: Reintje de Vos en Noordsche Nachtegaal
gingen op de wijs van Arent Pieter Gijzen, het bekende lied van Bredero, dat zelf
weer vervaardigd was op de melodie van een middeleeuws lied: ‘Het waren drie
gebroeders stout’(2). Zo ontstond soms de combinatie van een renaissance-tekst met
een middeleeuwse melodie.
Ook de vereniging van een geestelike tekst met een profane melodie was een
gewoon verschijnsel; men weet dat de Oudnederlandsche meesters de thema's voor
hun Missen en kerkelike motetten vaak ontleenden aan oude minneliederen. Zonder
verwondering treffen we dan ook bij Vondel een vertaling aan van het beroemde
Stabat Mater op de wijze van ‘Iets moet ick U Laura vragen’ en een lofzang tot Sinte
Clara op ‘Cupid' onlangs geleën’.
Ik voeg hierbij een lijstje van gedichten, door Vondel vervaardigd op de er achter
vermelde melodieën:
Christelijck Vrijageliedt (Angenietje), Otter in 't Bolwerck (Betteken voer na
Maryemont), Oorlofliedt (De reyn liefde virigh), Oranje-Mayliedt (Si c'est pour mon
pucellage), Vechtzang (Droefheit mag ick wel klagen), Apis en Isis (Objet dont les
charmes si douz), Suickerliet (Courante la bare), Geusevesper (Brande Partinice),
Wijckzang en Stedekroon (Perioste), Lofzang der Geest. Maeghden (Het daghet),
Bruiloftslied en Geboortegetij van Amelia v. Oranje (Prins Robbert was een
gentelman), Lof op St. Agnes (O schoone Europea), Tityrus aan den Rhijn (Puis que
seul je m'en voy).
(In Van Lenneps uitgave is deze laatste melodie niet aangegeven).
De ‘Rommelpot’ is ‘te neuriën lijk hangsje hangebroek’.

(1) Voor de melodie zie: Stort tranen uyt (Valerius' gedenckklanck).
(2) Melodie te vinden bij F. van Duyse: Het oude Nederlandsche Lied.
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Verscheidene van de aangegeven melodieën kan men vinden bij Fl. van Duyse: Het
oude Nederlandsche Lied, namelik:
Angenietje (I 500), Betteken voer na Marymont (II 1699), Het daghet (I 120), Iets
moet ik u Laura vragen (I 746).
De melodie van: Droefheit mag ik wel klagen, bij Land-Thysius, No. 92(1). De overige
wijsjes zijn waarschijnlik wel te vinden in de liederverzameling van het
Museum-Scheurleer; zonder de bijvoeging van de genoemde melodieën kan een
behoorlike Vondel-uitgave niet volledig genoemd worden. Anderzijds blijkt uit het
bovenstaande genoegzaam, dat Vondel zijn liederen daarnaar vervaardigd heeft niet
zozeer met het oog op de muziek om zichzelf, als wel om het metrum.
Opmerkenswaardig is evenwel dat de Lofzang der Geestelijkce Maeghden 6 regelige
strofen bevat, terwijl die van ‘Het daghet’, zoals bekend is, 5 verzen tellen; dit verschil
heb ik nog niet kunnen ophelderen.
Tenslotte geeft Van Lenneps uitgave ook de ‘stemme’ voor enkele reien van de
Hippolytus; het zij hier de plaats, nog even aandacht te wijden aan de kwestie van
de muziek bij de reien van Vondels tragedies. In de opdracht van zijn rijmloze
overzetting van Horatius' Carmina aan de ‘kunstgenooten van Sint Lukas’ zegt
Vondel:
‘De Poëzij wederom, behalve dat ze doorgaans een Gezang genoemt wort, heeft
zich van outsher van bommen, tamboeren, liere, snaren en fluiten, zingende en
danssende Reien gedient.’
Men heeft wel eens de onderstelling gewaagd(2), dat Vondel opzettelik zijn
treurspel-reien op het metrum van oude danswijzen vervaardigd heeft; het ligt echter
niet in mijn bedoeling, hier uit te weiden over de dans in Vondels drama's.
De dichter geeft ons zelf enige aanwijzingen waaruit blijkt dat hij zich de reien
zeker niet zonder muziek gedacht heeft, al meende Wirth (‘Untergang des Niederl.
Volksliedes’) dat Vondels lyriek niet voor gezang was bestemd(3).
In het 4e bedrijf van ‘Pascha’ staat aangegeven:
‘Den rey der Israëliten zingen.’

(1) Enkele teksten bij Vondel herinneren aan het Middeleeuwse lied; vgl. Taal en Letteren I, 61.
Daar de vocale muziek in de Middeleeuwsen zo belangrijk was, kon ‘ars bene canendi’ als
definitie gelden; bij Vondel komt dit te voorschijn in Warande der Dieren VIII, waar de pauw
spreekt over ‘welsinghens kunst’.
(2) J.G. Boelen: Vondelstudiën I.
(3) Over het zingen der reien in hedendaagse opvoeringen schreven Balth. Veradgen en Alph.
Diepenbrock in de (groene) Amsterdammer van April 1913 en Nov. 1914.
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Scheltema vermoedde, in zijn bovengenoemde studie, dat Padbrué, die de reien van
Peter en Pauwel op muziek zette, ook de componist was van ‘O Kersnacht’.
De strofenbouw van de Rei van Klarissen in ‘Gijsbreght van Aemstel’ is dezelfde
als die van de Rei der Amst. Maeghden in dat treurspel. 't Is mogelik dat Vondel dit
opzettelik gedaan heeft met het oog hierop, dat beide reien op dezelfde wijs gezongen
konden worden, zoals Diferee betoogde (in ‘Elseviers’ XXVIII no. 6). Als bewijs
daarvoor haalde deze aan dat een kerstlied in de ‘Amsterdamsche Vreughdestroom’
volgens de aanwijzing gezongen werd op de stemme: ‘Nu stelt het puyck’ of:
‘Kersnacht’. Wijl het evenwel meer voorkomt dat een lied op twee verschillende
wijzen kon worden gezongen, lijkt mij die bewijsvoering geenszins afdoende.
Voor sommige reien (n.l. van ‘Hippolitus’). gaf Vondel zelf de melodieën aan,
n.l. ‘Phoebus is lang over die zee’, ‘Si tanto gratioso’(1) en ‘Het was een jonger helt.’
Ten overvloede zij de aandacht nog gevestigd op Samson 1423:
‘Ghij kooraelen (..zangers), zingt ons voor,

en id. 1411:
‘Laet kooraelen hunne keel
Mengen met schalmeie en veel.’

Er werd dus gezongen met begeleiding van instrumenten. Van Lennep bezat een
exemplaar van ‘Gebroeders’, waarop deze eigenhandige aantekening van Vondel
stond geschreven:
‘De speelluyden speelen (lees: hebben) op haer Blaas Instrumenten dit bijgaende
musijkstuk gespeelt, ende van de priesteren op het toneel gesongen, met 4 partijen.’
't ‘Eijgaend musijkstuk’ is helaas verloren. Op Vondels autografiese rolverdeling
werden o.m. vier zangers genoemd: Barend van Hoorn, Jacob Willemse, Jan
Nooseman en Jelis Nooseman.
Evenzeer nu als Vondel er grote prijs op stelde, dat zijn toneel werken door
bekwame acteurs voor het voetlicht werden gebracht, evenzeer vond hij het
noodzakelik dat het zingen der reien geschiedde door geoefende stemmen. Hierover
spreekt hij zich duidelik uit in het ‘Berecht’ vóór Jephta:

(1) Dit Italiaanse lied schijnt hier algemeen bekend te zijn geweest: ook Bredero geeft het als
‘stemme’ op in zijn Liedtboeck. Mij is de melodie niet bekend.
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‘Een gewijt treurspel op hunnen (t.w. der Grieken) leest geschoeit, vereischt tot het
uitvoeren keur van bequame personaedjen en toestel van tooneel, en maetgezang van
reien, geoefent door een grooten Orlando, om onder het speelen d'aenschouwers te
laeten hooren eene hemelsche gelijckluidentheit van heilige galmen, die alle deelen
der goddelijcke zangkunste in hunne volkomenheid zoodanig bereickt, dat ze de
zielen buiten zichzelve, als uit den lichame verrukt...’
*

**

Er was in de kunst der Middeleeuwen een immaterieel element, dat met de
Renaissance langzamerhand verdween en vervangen werd door een realisme,
beantwoordend aan een zich sterk ontwikkeld gevoel voor aardse schoonheid.
Evenwijdig aan de overgang in de schilderkunst van de sobere primitieven naar
het rijke openbloeien van zinnelike pracht in de meesterwerken der zestiende eeuw,
evolueerde ook de muziek. Wel bleef de eenstemmige zang voortleven in volkslied
en kerkelike eeredienst, maar daarnaast kwam de harmoniese polyfonie tot een
schittering van spectrale schoonheid. Welke invloed de Renaissance hierop had,
blijkt wanneer men het oeuvre van Josquin des Près vergelijkt met dat van Orlandus
Lassus(1) en J.P. Sweelinck.
Zowel door amateur-zangclubjes (Sweelincks ‘Collegium Musicum’) als door de
katholieke kerktoren werden de composities van Lassus veel gezongen; en Vondel
moet er dikwels van onder de indruk zijngeweest. Nu had de ontwikkeling der vocale,
en later die der instrumentale kunst deze schaduwzijde, dat de eenstemmige zang,
met name de Gregoriaanse kerkzang, niet meer de rechtmatige waardeering genoot;
eerst in onze dagen is de muzikale smaak zover gezuiverd, dat men naast de
weelderige pracht der meerstemmige, weer de bovenzinnelike schoonheid der
Gregoriaanse muziek erkent.
Dat Vondel zich er voor interesseerde blijkt uit zijn gedicht aan Agnes Block op
haar naamfeest; hij toont er van op de hoogte te zijn, dat de hymnen der Kerk op Sint
Agnes grotendeels aan Sint Ambrosius te danken zijn:
‘Heden laat Ambroos zich hooren
Onder duizent hemelkoren.’

Maar voor de zuiverheid van zijn muzikale smaak pleit het, dat

(1) Brom (Vondels Bekering) noemde hem ten onrechte een middeleeuwse ziel.
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hij er ook de aesthetiese waarde van gevoelt. In zijn Heerlijckheit der Kercke’ (vs.
-588 vr,) herdenkt hij paus Gregorius en als hij de indruk wil weergeven van de
kerkmelodieën, ontwerpt zijn geest een renaissance-schilderijtje.
‘Zoo blinckt Gregorius ter eere van de Kerck,
Die 't graf des sleutelvooghts bestroeit met groene palmen,
Zoo menighmael 't gewelf zijn nooten noch hoort galmen,
Daer 't koor der engelen naer luistert, en verlangt,
Terwijl het in een wolcke, en boven 't outer hangt,’

Een enkele opmerking zij hier nog van pas, in verband met de eigenaardige
motivering, welke hier en daar nog wel dienen moet tot staving van Vondels
muzikaliteit(1); men voert daartoe de welluidendheid en het vloeiende van zijn verzen
aan.
Maar gevoeligheid voor zinsmelodie en welluidende taal heeft evenmin iets te
maken met muzikaliteit als een zekere mate van ontvankelikheid voor de
‘natuurmuziek’ van bruisende watervallen of fluitende stormwind. Het is dan ook
helemaal geen zeldzaamheid dat mensen, die bijna of volkomen gevoelloos zijn voor
muzikale schoonheid, werkelik genieten kunnen van mooi klinkende of rustig
vloeiende taal en deze zelf ook vermogen te produceren.
Terwijl ik echter het argument van Vondels ‘welluidende’ verzen en gevoeligheid
voor natuurgeluiden verwerp, als volstrekt zonder betekenis voor 's dichters
muzikaliteit, kan ik anderzijds evenmin de mening van sommigen delen, dat Vondels
oordeel over muziek en musici van zijn tijd even onjuist was als dat over de eigentijdse
schilders.
Ik meen integendeel in dit opstel aannemelik te hebben gemaakt, dat de aesthetiese
kritiek van Vondels gehoor zuiverder was dan die van zijn oog.
Amsterdam, Maart 1929.

(1) O. m. in prof. Molkenboers artikel: ‘Vondel en de kunst’ in Studia Catholica II. Ook in een
opstel van de heer De Rhijn in het Februarinummer ('29) van Roeping, waarop een vriend
mij attent maakte. De schrijver hecht m.i. te veel waarde aan de melodieën van Vondels
liederen, maar dit te veel kan geen kwaad na zo lange verwaarlozing. Hij geeft ook de reden
aan van Vondels zesregelige strofen op ‘Het daghet’. De bekende passage uit de Aenleydinghe
over het Oudhollands Volkslied heeft geen betrekking op de muziek, maar op de taal.
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J. De Zoete, barbier, estaminet.
door Gerard Walschap.
Janneke De Zoete stak te Willebroeck in 't papierfabriek zijnen linker voorarm
tusschen ne riem om niet meer te moeten werken. Het schijnt dat hij opgepakt werd
gelijk niks en op ne stapel papier van vier meters hoog gesmeten. Allee, een half
mirakel, want hij had moeten dood zijn. Daar lag hij dan van-zijn-zelven met dien
bloedigen stomp. Al die assuranserij van tegenwoordig bestond in dien tijd hier nog
niet, maar toch heeft Janneken voor dat malheur alle jaren iets getrokken, niet genoeg
om van te leven, maar een schoone bijverdienste. Hij woonde op een ver gehucht
van een huizeken of tien, allemaal stroopers, markt- en kiekendieven. Van toen hij
dien arm af had, lieten de gendarmen hem gerust als ze kwamen zoeken. ‘Dien
éénarm, dachten ze, mogen we nu betrouwen, die kan niet meer meedoen.’ En ge
kunt pertang met éénen arm nog zoo nen goeien dienst doen: op de let staan en zoo.
Fluiten als er gevaar is kunt ge met twee vingeren in uwen mond en Janneken had
er nog vijf als 't er op aan kwam. Niks zoo stom als ne gendarm. En om daar dan nog
iets bij te verdienen reed Janneken De Zoete twee dagen per week met een
hondekarreken de dorpen af om ‘vodden en beenen’. Soms voerde hij zijn vrouw
mee, een geweldige dikke. Die was dan half zat als ze terugkwamen en lag op het
karreken te zingen. Dat wil niet zeggen dat zij meer dronk dan Janneken, maar
Janneken kon er beter tegen: aan hem zaagt ge niks dan dat hij een beetje met stijve
knieën ging en sterlings voor zich uitkeek.
Ze hadden zeven kinderen. De oudste heette Jefke. Als die twaalf jaar was had hij
nog nooit nen haas gepakt en hij kon nog geen strop zetten. De school had hij bijna
nog niet gezien, maar hij hing den heelen dag op een groote boerderij daar niet ver
af. Hij was er beste vriend met den boer en de boerin en daar leerde hij van alle goeds.
Ze gaven hem dikwijls iets mee voor thuis: ne korf appelen, een mandeken peekens,
een zakske patatten, zoo zwaar als hij kon dragen. Thuis vroegen ze hem niets; ze
dachten dat hij het scheef sloeg. Ons Jefken is ne fijne.
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Daarom zeiden ze hem dan ook ne zekeren avond van maa vroeg slapen te gaan want
hij moest er om half-twaalf uit: ze gingen ieverans eens rap de kiekens tellen. Jefke
zei dat hij dat niet deed en hij kreeg rond zijn ooren. Opeens werd hij bleek en riep:
Past op of ik loop naar de gendarmen. Meteen had Janneken hem al bij zijn keel.
Voortaan bleef Jefken dikwijls op de hoeve slapen, boven den paardestal, bij den
ouden knecht. Maar eens dat hij thuis sliep werd hij wakker rond middernacht en
drie van zijn broers lagen niet meer in hun bed. Hij ging naar beneden en schrok zich
half dood. Iets geweldigs lag te snorken op de stoof, stond recht, kwam op hem af
en hij herkende zijn moeder aan haren vloek.
Nu nam Jefken den ouden knecht in vertrouwen, 's avonds in 't bed, en die zei
hem: ge moogt niet willen dat uw broers dieven worden. Ga naar de gendarmen en
die zullen ze in een gesticht steken tot hun een en twintig jaar. Daar leeren ze ne stiel
en als ze er uit komen zijn het treffelijke menschen.
Het duurde lang eer Jefke dien moed had. Hij sprak er dagen over, vreesde maar
dat ze er hem zelf zouden bijgepakt hebben en schaamde zich voor het affront, drie
broers in het verbeteringshuis te hebben. Maar het zoo laten was nog erger en hij
ging naar de gendarmen. Alles verliep excellent, de drie verschenen voor nen
appaarten juge en ze vlogen cito het gesticht in.
Jefken bleef nu op de hoeve als koeterken en wat hij verdiende zette de boerin,
als ze naar de markt ging, op spaarboekske voor hem. Gedurig stond de eenarm of
de moeder zelf op het erf. Ze konden niet rondkomen, waar moesten ze van leven,
drie kinderen in 't gesticht, zou hun oudste hen laten kreveeren van armoe nu zij
sletig werden? Dan vroeg Jefke aan de boerin ze zoo- of zooveel te geven en het af
te nemen van zijn boeksken. Zij gaf hun geen geld, dat dronken ze toch maar op.
‘Maar hier is een end pensen van 't varken en ik zal u een korfken patatten meegeven.’
En het geld bleef op het boeksken staan.
Dat gebedel hield op toen Jefken bij den troep was. Daar keek het kadeeken goed
uit zijn oogen, hij paste flink op en had seffens een mondvol fransch beet, qu'est ce
que je vous! Na eenige maanden begon hij barbier te spelen en zoowel de Walen als
de Vlamingen lieten zich door hem scheren. In de duurste winkels van Brussel werdt
ge niet zoo zoetekens geschoren als door Jefke. Het was of hij u aaide met den zachten
rug van het mes in plaats van u te scheren
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met de snee. En hij verdiende ook nog wat bij met messen op te zetten voor anderen.
Hij kwam met nen dikken portemonee van den troep af en de boerin zette dien
weer op het boeksken; het werd een heele som. Seffens had Jefken een lief, Anna,
de beste meid van de hoeve. De boerin was er eerst tegen omdat Jefken sprak van
weg te gaan en een affaire te beginnen en ze zei dat hij maar 265 fr. op zijn boeksken
had, wilt ge daarmee een affaire beginnen? ‘Nee, nee, boerin, justekens 485 fr. staat
er op mijn boekske, ge mistelt u.’
Jefken had het jaren lang bijeen gerekend. De boer klopte zijn pijp uit en toonde
zich royaal. Hij versprak Jefken een huis, dat hij midden in 't dorp staan had, tegen
een kleine huur.
Jan De Zoete's Jefke begon zijn affaire met zijn flinke, bezige vrouw. Om de
staminee nog beter te doen trekken legde hij achter het huis een bollebaan aan en
later ook doelen voor boogschutters. 's Zaterdags had hij dertig, veertig man te
scheren, die tot één uur 's nachts bleven kaarten en drinken. Twee keeren per week
ging hij den pastoor, den onderpastoor, den koster en den hoofdonderwijzer ten huize
zelf scheren. Hij hield een varken en twee geiten met wat hij in zijnen hof won en
daar altijd nog nen nest konijnen en ver in de twintig kiekens bij, goeie leggers. Ook
stond er zaterdags een lei voor 't venster: ‘Heden avond soepee met mosselen.’
Ge zaagt aan Jefken zijnen gemeenen komaf niet meer. Anna gaf hem alle jaren
een kind en het ging hem toch maar beter en beter. Vader en moeder stierven kort
na elkaar. Ze kregen een soort vallende ziekte, schrikkelijk om aan te zien, en na
eenige keeren bleven ze er in. Hij liet ze begraven met nen negen-uren-dienst zooals
nu zijn stand was. De drie in 't gesticht lieten nooit meer iets van zich hooren, maar
het schijnt dat ze van ergens op de grens nen brief geschreven hebben naar de drie
die nog thuis waren en die zijn er ook van door getrokken.
Jefken kreeg een vol rond gezicht, met twee bloskens, en een buiksken; hij was
een van de welstellendste herbergbazen. 's Middags las hij zijn gazet en sliep wat; 's
zondags smoorde hij vier sigaren. Hij stak zijn duimen in zijn vestzakjes, speelde
piano op zijnen buik en vertelde dat zijn broers en zusters in Frankrijk een groote
boerderij overgenomen hadden en ze waren van zin van ze te koopen. Hij maakte
den pastoor wijs dat hij bij den troep twee jaar lang alle dagen den lutenant-generaal
Cornette zaliger geschoren had en wat
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had die toch spijt toen Jefke den troep verliet.
Maar nen zekeren zaterdagavond, terwijl Jefken aan 't scheren was en weer vertelde
over zijn broers en die groote boerderijen ginder in Frankrijk, riep er opeens iemand
dat hij daar absoluut niks van geloofde. Jefke's hand bibberde, voor het eerst van zijn
leven sneed hij eenen in zijn lip en hij riep: ‘Omdat ik u verleden week zat
buitengesmeten heb moet ge hier nu niet den dweerschen uithangen; blijf dan buiten.’
De man stond op, zei dat er hier voortaan nog meer zouden buiten blijven en ging.
Een kwartier later kwam het zoontje van dien man binnen en gaf Jefken een stukske
papier uit een gazet gescheurd. Vader zei dat hij dat eens moest lezen. Bloedig gevecht
tusschen douaniers en smokkelaars. Toen Jefke las dat de twee doodgeschoten
smokkelaars op de fransche grens de genaamden Lodewijk en Baptist De Zoete
waren, schoot er opeens een wilde electriciteit in zijn lijf, het was of ze een donkere
kap over zijnen kop smeten en die achter in zijnen nek vastbonden met een harden
knoop. Hij sloeg achterover tegen den vloer in razende stuipen. Met de snee van zijn
beste scheermes krabde hij woest de roode plavuiskens.
Nu had zijn komaf zich toch op hem gewroken en 't liet hem niet meer los. Hij
kreeg zijn vallende ziekte maar steeds terug en de tusschenpoozen werden altijd maar
korter. Hij moest zich maar kwaad maken en daar lag hij. De klanten bleven weg.
Ze dachten allemaal: ziet ge 't hem al krijgen terwijl hij onder mijn kin bezig is? Met
de barbierderij verviel de aantrok van den souper, de doelen en de bollebaan. Jefken
zat daar met 10 kinderen, die nog niets verdienden. Hij werd zoo krikkel en bitter
dat hij maar altijd dikwijlser in delirium viel. Degenen die compassie met hem hadden,
kwamen hem hun haar laten knippen, maar als ze zeiden dat ze hunnen baard zelf
afdeden kreeg hij het al. En ook die bleven weg.
Op 't leste schoot alleen nog de boer over, die hem van kleinsaf geholpen had; die
kon het niet over zijn hart krijgen van weg te blijven, al stond hij elken zaterdag nen
doodelijken schrik uit. Eens dat Jefke toch bijzonder particulier den bibber had en
klaagde dat de affaire niet meer trok, werd de boer toch maar zoo bang dat hij zich
zou kwaad maken en kuren doen en hij wilde hem goed stemmen. Hij wachtte tot
Jefken onder zijn kin ging beginnen en zei toen: ‘Jefken, aan u miskomt niks, man.
Als het er zoo moet gaan dan ben ik er nog, geloof ik, he. En als 't er op aankomt
zulde gij hier voorniet
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wonen, op de hoeve is eten genoeg. Ik houd mijn hand over u, nu weet ge 't.’ Maar
Jefken, die het tot nog toe alleen van koleire gekregen had, kreeg het nu ineens van
gerustheid, blijdschap, dankbaarheid en kontentement. Van den eersten schok dreef
het mes hevig van de kin naar de keel, daar ging het er door tot op den wervel, Jefke
kapte twee keeren met zijn hielen en lag daar. Hij krolde toe als een schavelingsken
en zoo bleef hij, in nen bol getrokken, dood.
Hij en de boer zagen elkanders afzichtelijke lijken daar liggen en nog in het eerste
verschieten riep de boer of dat de dank was dien hij kreeg. Jefken kon niet antwoorden
van ontsteltenis en stond zich dwaas te bezien. Maar de boer gaf het niet af en begon
hem uit te schelden zonder de vier doodsengelen te zoien, die achter hen stonden.
Plots zei een van die vier: ‘Allee, allee, vecht dat uit in den hemel. Komt nu maar
mee’. Daarop werden ze alle twee heel kalm. Als ze toch naar den hemel mochten
gaan, kon het ook den boer niet meer schelen.
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Zwerftochten door Griekenland.
door Felix Rutten.
IX
Nog weer de tempelrots.
De Acropolis geeft Athene volheid en altijd nieuwe bekoring.
's Avonds stegen wij er altijd weer op naar 't monument van Philopappos. Het rijst
er op den heuvel die tusschen de stad ligt en de zee. Vlak vóór ons lag er dan de
tempelrots. Zij nadert in den laten namiddag, als de zon gaat dalen achter ons, achter
de rotsen van Egina. Het scheidende licht brengt ze dan dichter tot ons. Bij den rand
der rots hoekt het Parthenon omhoog, met 't fronton op de zuilen van het voorfront,
als zag het uit naar de zon en de zee. De tempel richt er zich nu op de ellebogen
steunend, om dieper weg te schouwen. Aandachtig let hij op het dalen van den dag
en 't krimpen van de schaduwen, die van de bergen vallen.
Niet in bloed en wee, de roode stroomen des lijdens, gelijk de zon in onze
noordelijke luchtstreken, maar als een koning in volle heerlijkheid: zóó gaat de zon
onder, in de transparante lucht van Griekenland. Zij heerscht er in onverzwakten
luister, tot zij de kim raakt met haar gulden voet. En ook haar laatste gebaar is dat
van een heerschend vorst, en niet van een afgestreden krijgsman.
Maar wij vergeten de zee, waarop de zon haar laatste schatten stort als tot een
vloed van kostbaarheden, paarlen en edelsteen, om alleen maar uit te zien naar de
Acropolis, nu de zon neigt ten ondergang.
De godenburcht gloeit er in wassenden luister. Aan haar voet liggen, breed en
plomp, de groote werken der latere Romeinen in puin, de schouwburg met zijn ringen
van gekapte banken, de geweldige wand van het odeon van Herodes Atticus. De
oude muurresten roesten er in donkerbruine verven: zij beuren de bruggen hunner
verweerde bogen en gapende nissen fantastisch op. Daarachter rijst de rots in zeldzame
tinten, als gebouwd uit kostbaar metaal met ingelegd edelsteen. Okergeel en
kaneelkleurig-bruin schemert er over elkaar, doorlijnd met de groene strepen van
graszoden, die er zich hechten tus-
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schen scheuren en spleten. De rots is als van geel-goud, rood-goud, en bespijkerd
met smaragd en chrisoliet. Reeds wademt over het roodbruin en geel een purperen
schemer. Violet brandt uit rood en bruin, en 't geel-goud verdoft; het groen donkert.
Daarboven troont het sneeuwen Parthenon zóó rein in het bloeiende licht, als een
vreemd wonder. Het flonkert als een diadeem; het brandt stralen tegen het paarse
blauw van den avondhemel, als een baken van wit vuur.
Daar beneden vergroezelt de stad in grijze tinten. De bergen veglijden en duiken
dieper, nu de avond ze donkert. Zij worden tam, als dieren die gaan liggen. Dieper
zinkt rondom het dal weg en alle heuvel reeksen. De Hymettos wijkt terug. Het
marmergebergte, de Pentelicon, dooft de witte glanzen van zijn sneeuwen kruinen.
En aldoor hooger rijst de tempelrots zelf uit de zee van den avond, rijst zij op naar
het bleeker blauw, als een reddende kaap: als ging zij opstaan en de witte heerlijkheid
harer kleinodiënt, bergen voor den nacht die komt, in het hart van den hemel.
Als een witte vlam staat het Parthenon bij den rand van de rots, en staart de zon
in het zinkend gelaat. Overal in 't ronde is de avond neergezonken, heeft hij zijn
verstilde schaduwen gelegerd. Pallas' tempel alleen beurt zijn ivoren zuilenrij in het
dralend licht. Een felle gloed van goud heeft het elpenbeen overtogen. De zon murmelt
de laatste strofe van haar gouden zang op de blanke zuilenharp van Athena's
heiligdom. Dan zwijmt het goud. De klaarte is gedoofd bij het zwijmen van den
laatsten kus. Purperig trekt de schemer langs de witte pijlers op. Over de wereld
beneden staat het donker van den nacht.
Wij zien het duister groeien. De nacht in het zuiden valt schielijk in. Maar staar
met je oogen, die het duister dronken, op: lichtend als met het licht van eerst, staat
nog altijd, bij den rand der rots, het Parthenon. Het houdt in zijn blanke marmers
blijvend de klaarte van den dag vast; of toch niet: nù straalt het aldoor nog, ook boven
den avond der tijden, van de glorie zijner nooit volprezen schoonheid.
*

**

Hier zou Paulus, de apostel, gestaan hebben, op den heuvel van den Areopagos, toen
hij tot de Atheners het woord richtte, zooals het ons bewaard werd in de Handelingen,
XVII, 22: ‘Andres Athènaioi, Mannen, Atheners, ik zie dat gij in alle dingen van een
zeldzame godsdienstigheid zijt...’ Wetenschap of betweterij heeft in 't midden
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gebracht, dat het niet hier zou geweest zijn, op den heuvel der mythen, den heuvel
der Erinnyen, waar Orestes in 't gelijk gesteld werd en Eschylus zijn drama spelen
liet van de Wraakgodinnen, - dat Paulus sprak over 't altaar van den onbekenden
god’, in de verzameling der edele grijsaards die er rechtspraken, maar op de Agora,
in een andere zaal waar de Areopagieten zitting hielden. Doch hoe gaarne gedenkt
men die woorden juist hier, en de figuur van Paulus, den sterken gedrongen,
kroezelharigen tentmaker van Tarsos met zijn Romeinenkop, tegenover het stralende
Parthenon, dat juist van dezen godsdienstzin van het oude Hellas zoo ontroerend
getuigt. Paulus' woord heeft het gewonnen van de wijsheid der Grieksche rhetoren;
maar de zuivere schoonheid van het Parthenon is nog door niets anders in de schaduw
gesteld.
*

**

Toen de maan eindelijk de volheid van haar ring bereikt had, trokken we ook in 't
nachtelijk uur, - voor de gelegenheid van stadswege regelmatig opengesteld, - naar
de Acropolis.
De tooverachtige bekoring van het witte maanlicht, de stilte op de eenzame rots
boven de slapende wereld, de eenzaamheid te midden van het witte gesternte dat
haar kruin bespant... Maar wij zochten vóór alles de tempelzuilen.
Wazig wijken de einders weg in de rondende verte, met enkele groote sterren
boven de bergtoppen; naar ééne zijde blikkert de wijde, zilveren zeevlakte. De verre
eilanden donzen er als nevelschoten, onherkenbaar. Heel de wereld ligt er nu zoo
anders als overdag. Enkele witte wolken drijven omhoog. Zij waaieren hun witte
schuimbloemen naar 't maangezicht op. De maan helt naar ze over. De schaduw zeilt
voorbij.
Zweeft de Acropolis nu zelf door het ruim, als een witte planeet tusschen de
mythologische sterrenbeelden? Verdwaalden wij in het rijk der lucht, met den
zwevenden tempel zelf als uit maanlicht gestold?
De schaduw is voorbijgeschoven over het veld der sneeuwen marmer-gruizels.
Weer bloesemt het licht in den tempel, bevloert er de treden van het heiligdom, de
blinkende plavuizen, de marmeren trappen. Het maalt met schaduw de gestalten der
zuilen op den witten grond. Vast en onverroerd staat de tempel er in de overrompeling
van het licht, in het licht gegroeid, met het licht één geworden. Schoon-
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heid van licht tot sneeuw gevrozen, in de vloeiende klaarte van den maneschijn.
En de werkelijkheid is droom geworden.
Maar schuift opnieuw een watten wolkje voor de maan, en snelt het licht uit de
zuilenhal, door de schaduw verjaagd, en zwiept er over de witte rots-vlakte,
wegzinkend langs den rand der rots, dan is 't of met één slag heel dit wonder gevaagd
werd en je zelf zoudt neerstorten in het bodemlooze duister. Maar de zuilen wankelen
niet. Stil hangen de sterren nog onder hun hoofdgestel, als zilveren lampen. Alleen
is de stilte nog stiller nu. Dan drijft het licht weer aan en doorstroomt er de heilige
hallen met verhoogde wijding. En de droom leeft opnieuw zijn onderbroken
heerlijkheid voort.
Beschenen, en ook telkens weer beschaduwd: zoo staan de stomme zuilen er voor
de wisselende beelden van den wolkenrijken, klaarlichten nacht. Door hun stille rijen
gaat geen gefluister. Zij ademen niet meer. Het leven is weggevloeid uit hun marmeren
leden. Zij staan in sprakelooze betoovering voor het maangelaat.
En de maan dicht op den marmeren rotstop een nieuwe wereld van witte
wonderheden.
De blinkende Propyleën, de verijlende Nike-tempel, trillend waar hij aan den
afgrond leunt, het maanlicht-doorhuiverde Erechttheion met zijn cariatidenchoor,
dat geheimzinnig glimlacht en droomt met open oogen... Maar in het Parthenon viert
de maannacht het hoogtij van zijn stralende verrukkingen.
Waar wij de Acropolis verlaten in het ver gevorderd uur, is het of de zilveren poort
van een verloren paradijs achter ons dicht viel.

X.
In de schaduw van den Parnassos.
De golf van Corinthe: welk een visioen.
Denk u den schuimenden rand dezer zee van een zacht en teeder groen, van een
groen waarin alle tinten spelen, van de hoogste tot de diepste tonen, van smaragd tot
opaal; ze is louter bekroezeld met het wemelend wit van 't krullend schuim. Daarachter
is het waterveld weer blauw als de hemel in Mei, blauw als saffier, met zilverige
glanzen en flitsen doorschenen, blauw als vergeet-mij-nieten en korenbloemen in
een zomerveld. Daar loopen dan weer vegen doorheen van veel donderder blauw,
purper-blauw, zwart-blauw, donkerder
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dan 't duisterste paars van viooltjes is. Zoo is ook de verre zee-diepte donker, - en
toch nog altijd blauw. En overal daaroverheen het gespeel der witte schuimkroezels.
Al die tinten schuaven en schiften, naar de wind er over 't water strijkt. Kalm als
een spi gel is die zee, en toch bewogen. Zij is vol levende beweging; en tegelijkertijd
één klare rust binnen den boord van haar gebergten.
Ruischend loopt langs het strand het geschuifel van haar rimpelingen, als het
opwapperen van een plooienrijk gewaad. Verderweg spelen de tinten van het schiftend
groen in speelsche wisseling. Het is een levend bloe en zonder verwelken, een gestadig
nieuw opengaan zonder afnemen; al de rythmen dezer zee zetten er zich zelf in
kleuren om. Zij is een bloesemende en een zingende schoonheid. Zij is een melodische
glimlach.
Want de zee van Corinthe is de zee van Aphrodite, die er door de weelderigste,
de meest wellustige stad der Oudheid vereerd werd. Het is de zee die lokt ter ‘vaart
naar Cytherea’, zooals Watteau zijn fantastischen droom genoemd heeft; het is geen
zee voor Jason en Medea, de strijdbaren, en hun heroïschen Argonautentocht.
Maar het is de zee óók van Phoibos-Apolloon, van Phoitos en de Muzen, de zee
der poëzie. Aan de overzij, in de bergplooi tusschen de starre rotsen, liggen de ruïnen
genesteld van Delphi, Apolloons groote heiligdom. En reeds rijzen hier de sneeuwen
toppen op van Parnassos en Helikon.
Rots aan rots beurt er, in rijkdom van verscheidenheid, de gebeeldhouwde kruin.
Er glijdt een zweem van purper langs de bruine dorte van het rechtsche strand; er
vloeit een weerschijn van amethyst van de saffieren zee naar den hemel zonder smet.
De dag is een wasem van goud en helderen gloed. De zonnestralen weven het rag
voor de bark onzer droomen, die Helena naar Sparta begeleidt. Het is de weg naar
den tuin in 't gouden Westen, waar de Hesperiden over de gouden appels waken, deze zee van ultramarijn en lazuur. Heel dit tafereel is een lofdicht.
Een kolos van bruin-purper, met breeden kruin, wit-besneeuwd als bezoomd met
hermelijn. Hij verheft zich in weergalooze majesteit boven alle kruinen...
‘Hoe heet die berg?’ vraag-je schuchter; je verbergt je ontroering.
Ze zullen je antwoorden ‘ik weet het niet.’ Of één die het weet,
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zal zeggen, dat het de Lyakoura is.
Voel-je je niet teleurgesteld? Je kijkt op de kaart, vindt het vreemde woord; maar
met kleinere letters staat er onder ‘Parnassos’.
Zoo is hij het dus dan toch.
Wanneer je hem daar in werkelijkheid vóór je ziet, niet beeld meer, maar feit, en
zóó grootsch, dan bevan ster - ondanks alles - de ontroering. En je voelt de vreugde
over zijn schoonheid in je openbreken, als het Preislied dat Wagner zong en waarin
‘Parnas und Paradies’ hun pracht weerspiegelen:
Huldreichster Tag...
Da ich erträumt das Paradies
In himlisch neu verklärter pracht.

Het is de heilige berg der poëzie, de rots van roem en glorie, waar schoonheid en
onsterfelijkheid samen tronen, en waar Phoibos' gulden lauweren bloeien in de wolken
die neerhangen over zijn kruin. Wie hem zou verlagen tot het voetstuk van zijn
verwaandheid, zou de wereld rondom zien in al haar kleine nietigheid. Daarom wil
'k alleen naar hem opzien van beneden, om het verlangen naar het hoogste in mij te
voelen groeien: zóó staat je ook op een ideaal, dat aldoor wijkt hoe meer je ertoe
nadert; je kunt het benaderen in schoonheid, maar nooit verwerkelijken in bezit.
Even later stijgt de Helicon naast den Parnassos op. De eerstgeziene is reusachtig,
maar één, en eindigend in een afgeronde massa, waaruit zich maar twee kleinere
topjes onder de sneeuw ontwikkelen. Het is een afgeknotte kegel, zooals de Vesuvius
is in het klein. Maar de Parnassos is geweldig. De Helicon daarnaast is
breeder-uitgebouwd, is een kam-gebergte: een heele wereld van oppuntende spitsen,
alle wit-bekuifd. De Helicon stijgt dan ook verder uit het land op, uit een diepte door
louter bergen begrensd, omringd, bestormd van alle zijden. En je stelt-je de meest
fantastische bergvormingen voor, diepten en kloven en valleien, waar al deze scherpe,
bijtende toppen uit opstijgen in verbijsterende verwarring.
De Parnassos staat er eenzaam, onbestreden, in ongenaakbare hoogheid. Zijn
verschijnen is vorstelijk. Hij moest de Hellenen wel als goddelijk aandoen om zijn
verheven rust, zijn harmonische omlijning. Was het rijk der onveranderlijke
zaligheid-in-schoonheid voor stervelingen bereikbaar, - de Goden woonden op den
Olympos, - dan moest de weg daarheen wel over den Parnassos leiden. Daarom
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troonde Apolloon, de god der schoonheid, der eeuwig-zingende vreugde, op zijn
lichtende toppen. Het meer vrouwelijke voorkomen van den veelgetopten Helicon
werd den Muzen heilig, die haar koorrei niet van den zanger der apollinische
verrukkingen scheiden konden.
De spoorlijn volgt, na 't kanaal van Corinthe, de bochten van het zeestrand en vindt
een gemakkelijken weg door de vlakte van Achaia. Urenlang bestrijkt de Parnassos,
in zijn paarse en rozige tinten tusschen zee- en hemelblauw, het prachtige landschap.
De wijnplantingen van Corinthe wisselen af met de zilvergroene olijven-boschjes.
Dan zijn er telkens weer kleine, fel-gloeiende dorpen, met het wit hunner huizen,
roode daken en blauwe koepeltjes, die schemeren door het groen en dan plotseling
den sluier van cypressen breken die ze omhult, om stralend op te lichten tegen het
zeeblauw, waarlangs ze liggen uitgestrooid, en de bergen der overzij. Bij de
spoorhalten zitten altijd weer kijkende menschen; die menschen wachten er 't nieuws
der verre, bedrijvige wereld. Zij wachten op de krant van Athene, van Corinthe. Daar
vliegen de roze bladen al open in den wind: jongetjes op bloote voeten komen ze
afhalen voor hun meesters, druivenkweekers en kooplui. De ‘pappas’ is er, de priester,
in zijn verschoten plunje, met het eigenaardige, hooge hoofddeksel, dat hem iets
geeft van 'n toovenaar, in zijn tabbaard met breede schepmouwen. Boeren zijn er
met korven vol groente en fruit, en visschers die pas hun netten hebben ingehaald;
herders die straks weer naar de bergen tijgen. Op den achtergrond der groepen
dobberen witzeilige schepen en pinken, op de blauwe en groene golving, in de groote
glanzing van azuur en goud die de dag in Hellas is. En al de dingen, de menschen
en hun dorpen, worden zelf door de onbeschrijfelijke schoonheid van het landschap
getransponeerd tot een irre ele schoonheid. Heel dit strand is als een doorloopend
gezang, waarin iedere kleur klinkt als een zingend rijm en iedere lijn harmonisch
vloeit, en ieder voorwerp een plastische schoonheid krijgt, als de beelden van een
Homerisch epos. En tegen den achtergrond der kleurige en schuimbeloopen golven
schijnt het geheel één hymne aan de zee zelf, die al deze pracht der aarde, rotsen en
wijnbergen, samenbindt.
Boven de blijheid der gewassen, boven het veld der wroeters en de hutten der
arbeiders, boeren en zeebouwers, herders en kooplui, en boven de zeilen der botters
en boeiers, die er varen en dobberen als
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scheerden zij er op witte wieken, stijgt aldoor de geweldige top, de omwolkte
Parnassos. Alles wisselt in zijn omgeving, wemelt er voort; maar hij blijft. Alles wil
schoon zijn rondom hem: maar hij is de schoonheid; alles is poëtisch, maar hij is
voor zich alléén de poëzie. En hoe nietig wordt alles, gemeten bij zijn hoogheid: de
scheepjes, de dorpjes, de menschjes die er krielen in hun kleine druktetjes. Van halte
tot halte ziet de trotsche berg weer telkens hetzelfde nietige gebeuren en volgt den
trein in zijn vlieden, de schepen in hun traag bewegen, het stralend hoofd gewend
naar de diepte van den hemel, waar hij alléén met de zon gemeenschap houdt.

XI
Charon in 't gebergte.
Dhiacophto, 168 kilometer van Athene af, in het gezicht van den Parnassos op den
anderen oever. Hier stap je over in een zijlijntje voor Kalavrita, landinwaarts in het
landschap van Achaia. Dit is geen klassiek land meer; maar hier liggen de prachtigste
bergpartijen van Griekenland. Italië zelf heeft niets dat grootscher is van sombere
pracht en majestatische berglandsheerlijkheid, dan de kloof waardoor de weg voert
van Dhiacophto naar het klooster Megaspilaion. Behalve de spoorlijn, is er alleen
de woedende bergstroom. De nauwte van den pas laat niets ànders toe. Uit de wig
der rotsen die de kloof afsluiten, boven het schaduwrijke diep der beboschte engte,
rijst nog eenmaal, onvergetelijk, de witte top van den Parnassos. Hij verheft er zich
als de hals eener rijzige vaas, in zijn purperen lichtsluiering. Is het niet als vermaande
hij, in zijn dreigend klimmen: wat zoek-je in de duisternis, waar de bokspoot dartelt
en Marsyas speelt op de fluit, en Pan de nimfen doet schrikken, die in de kreken
baden?... En stralend belijdt hij in zijn ongerepte sneeuwen-heerlijkheid, de glorie
van het licht. Nog één blik, - en de bergen glijden over elkander. Zij stijgen ontzaglijk
langs den aldoor zich vernauwenden pas. De trein wisselt telkens met den ziedenden
bergstroom van plaats, en schuift er onder de overhangende rotsen door. Wild groeien
er rosmarijn en oleander tusschen de boschjes van laurier. Daarboven buigen de
pijnboomen onder den wind, stijgen de dennen op naar het licht, dat over de
besneeuwde bergkruinen zijn schuine stralen schiet. De kloof is nauw als een gang
en het stortend bergwater vervult ze met zijn geraas, al springend van diep naar
dieper.
De pracht dezer wildromantische bergspleet bereikt haar hoogte-
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punt te Megaspilaion. Het is nog een uur klimmen tot het klooster, waarvan je de
bonte gebouwtjes als zwaluwnestjes in rijen tegen den loodrechten bergwand
gepleisterd ziet. Vóór de kerk, - een klein donker zaaltje, waar lampen branden voor
met zwaar zilver beslagen Madonna-schilderwerk, en een lucht van olie en wierook
de volte van het warm-gestoffeerde heiligdom benauwend maakt, - is er nog een
soort loggia uitgebouwd, die uitzicht geeft op de diepte der vallei en de bergtoppen
daartegenover.
In de open missen dezer loggia zaten er de oude, gebaarde monniken, ieder met
zijn krant. Mooie, grijze hoofden, treurige oogen, leege levens. Het klooster bevatte
een driehonderd monniken in zijn glanstijd; nu zijn er nog ruim een honderd, die er
school houden en leven van de opbrengst der domijnen. En overigens bewaken zij
er hun heiligdom, waaronder een der vele Madonna's van Sint Lucas. Sint Euphrosyne
is hier de volksgeliefde heilige, die er ook een bron deed ontspringen. Geen enkel
dezer jeugdleiders sprak ook maar één vreemde taal. Alles was er arm, oud en
zwart-berookt: goed om je den adem te benemen na den tocht door de zuivere lucht.
Een prachtige priestergestalte, met zijden witten baard, leunde tegen den deurstijl
toen 'k de kerk verliet. Wij konden enkele woorden wisselen. Waarom ik hooger-op
wilde, naar den top? Hij zag me medelijdend aan en schudde het hoofd. 't Is waar,
ik had den xenodokhos van het klooster niet om een bed gevraagd, maar een kamer
besproken in het xenodocheion daarnaast, bij een waard die Italiaansch verstond.
Was mijn bezoek te kort geweest en mijn belangstelling niet groot genoeg?’ Arme,
jonge heiden,’ las 'k in zijn diepen blik, die verwijtend op mij rustte. Doch daarna
kon 'k ruimer ademen, waar de beek ruischt onder dennentakken en zilvrig-stuivend
van derotskammen stort.
De avond viel. Eer je 't wist, was 't landschap verduisterd. Behoedzaam naar
beneden klauterend, heette 't den weg terug te vinden tusschen de boomen, de boschjes
die er als schermen dromden. Eindelijk stond ik op een open plek die 'k niet herkende.
De grond was er met gras begroeid. Er liep geen pad overheen. Het lommerend
houtgewas hield de openheid omsloten. Ik stond behoedzaam stil om raad te houden
met me zelf, in welke richting ik den weg wel te zoeken had.
Daar duisterde de gestalte van een man tusschen het donkere hout op, zag éven
naar me uit en verdween weer. Soms schrik-je van
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een kleinigheid. Hier gaf 'k er me rekenschap van, dat dit wel er 's een roover kon
zijn, die bij avond in de bosschen zwierf. Ik stond en wachtte en dacht na. Even later
werd dezelfde gestalte opnieuw zichtbaar en zocht mij blijkbaar. Ik wenkte hem met
de hand naderbij, waar de man, hoog en donker, tusschen de donkere struiken stond
in de groeiende schemering.
Hij kwam nader, schoorvoetend. Toen drong het tot me door, dat hij op zijne beurt
misschien wel even hard geschrokken was van mij, als ik van hem.
Het bleek een herder te zijn, die op weg was naar huis. Hij sprak een schijntje
Engelsch, zooals de meeste mannen uit deze vallei, waarvan er vele in Amerika
getoefd hebben. Stijf stond de mantel, alsof hij van hout was, om zijn schouders; de
groote mouwen bungelden er naast. Hij droeg patronen in een riem om 't lijf, en een
langen stok, met besneden kop. Het karakteristieke rondkapje ontbrak niet. Het was
een nog jonge kerel, kranig en knap van uiterlijk, met twee fel-gloeiende oogen die
lichtten in het donker. Toen hij begreep dat 'k naar het zenodocheion moest voor den
nacht, wist hij genoeg. Wij hadden denzelfden weg te gaan.
Het leek me, ik weet niet welke heldengestalte, zoo statig en slank als hij daar
stond, het hoofd naar me overgebogen, in de beschermende omvleugeling van zijn
mantel, als een dichtgevouwen wiekenpaar. Hij was krachtig, en had ongemeen
heerschende gebaren. Bij 't weinige dat we elkander deden verstaan, begrepen we
toch elkaar. Juist wilde ik hem vragen of hij soms Ganymedes heette of Acteon, of
dat hij misschien Endymion was in persoon, toen hij dit woord tot me richtte en zei:
‘Come along, boy’. Het was het woord van een heerscher. Het onderhoud was
afgesloten en hij ging me voor, den weg dien ik te volgen had. Maar als het de Dood
zelf geweest was, Charon, dien 'k hier ontmoet had in het avonddonker, hij zou me
zijn gevreesd bevel niet ànders hebben meegedeeld dan deze: ‘kom mee, knaap.’
En 'k volgde gewillig, onder den indruk van een gedicht, dat 'k ook hier als een
Griekschen volkszang had leeren kennen ‘O Boskos kai o Charos’, de herder en de
Dood. Zóó luidt het:
‘Een slanke herder daalde ijlings van het gebergte; zijn muts zat scheef op de
haren. Charon die hem bespiedde van een hoogen heuvel, komt naar den bergpas af
en wacht er hem op.
Waarvandaan kom-je, slanke herder, en waar ge-je heen?
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Ik kom van mijn kudde en ga naar mijn huis, waar ik brood ga halen, om terstond
terug te keeren.
Maar ik kom, omdat God me gezonden heeft: om je ziel te halen.
Charon, laat af, bid ik je, laat mij nog leven. Ik heb een vrouw die nog zoo heel
jong is, en het weduwschap past een jonge vrouw niet. Gaat zij luchtigjes langs de
straat, dan heet het, dat zij een man zoekt; gaat zij traag, dan zeggen ze dat zij trotsch
is. Ik heb veel kleine kindertjes, Charon, die je tot weesjes zoudt maken.
Maar Charon hoorde niet. Charon wilde de hand op hem leggen.
Welnu, Charon, daar je dan vast besloten bent, de hand op mij te leggen, kom, laat
ons samen vechten op dit stuk marmersteen. Zoo jij 't van mij wint, zul-je mijn ziel
krijgen; maar als ik overwinnaar blijven mocht, laat dan van mij af en ga heen.
Zij gingen en vochten van den morgen af tot den middag; maar tegen avondetenstijd
sloeg Charon den herder neer...’
Onder den indruk van de ontmoeting, bij de herinnering aan dit lied, daalde ik
achter hem aan van de steenige hoogte af. Soms keerde hij zich naar mij om en
vertelde hij van Amerika. ‘Large towns, large money,’ zei hij met een breeden lach,
terwijl hij zich op de broekzakken sloeg. Het zorgeloos geluid zijner vroolijkheid
echode door het duister tusschen de bergen.
Een oogenblik later stietten wij, tusschen de boomen, op een jongen monnik, die
er in het gras lag en mijmerde, zijn hartstochtelijkschitterende oogen gewend naar
de avondster. Mijn herder sprak hem toe. De monnik bewoog zich langzaam, als
bezon hij zich. Toen stond hij traagjes op en volgde ons. Wij daalden verder. En
eindelijk scheen licht ons tegemoet. Het was iemand met een lantaarn. Tot mijn
verbazing herkende ik daarin mijn waard, die een zeer bedrukt gezicht zette. Hij was
er op uitgegaan met zijn zoon, met stokken gewapend en met licht, daar het wel niet
anders kon of ik was verdwaald geraakt.
Maar was ik niet in goed gezelschap? - ‘Good bye...’
En Endymion verdween in het duister, waar de Maan hem riep.

XII
Een landstadje.
Het was middag en ik was te Kalavryta, - het stadje tusschen
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de drie bergen met de drie ravijnen, waaruit huppelende bergstroompjes hier
samenvloeien. Een klein plein, statig met platanen beplant, die hun lommer afzetten
tegen een frisschen kerkgevel. Hier ruischt-je een fontein den naam van het plaatsje
toe: Kalavryta, dat is ‘waar de schoone waters stroomen’. Misschien is het de Alyssos
der Ouden wel, de bron die van razernij genas. Waar eenmaal de acropolis verrees,
de versterkte stad, liet een middeleeuwsche burcht zijn puinval achter. Hier zaten
baroenen van Doornik, en later was zij ongetwijfeld het eigendom der seigneurs de
la Tremoïlle. - Maar eerst moet je dan toch middageten, wanneer de dag al zoo vér
gevorderd is: en ik stapte een eethuis binnen.
Zoodra de waard bemerkte, dat 'k niets zeggen kon zonder een woordenlijstje, riep
hij het aanwezige gezelschap ter hulp. Twaalf menschen stonden rondom mij heen
en staarden mij met groote oogen aan.
‘Français, Italiano...?’
‘Tipote’, dat wil zeggen: geen woord.
Een meneer was weggegaan, maar kwam ook weer hoofdschuddend terug: er was
niemand die Duitsch sprak.
Maar er was nog een tweede op verkenning uitgetogen, en deze kwam even later
terug met een paar prachtkerels, die er uitzagen als veekoopers en me werden
voorgesteld als ‘Amerikanen’.. Zij hadden beiden in Amerika gewerkt, Peter zeven
maanden, zijn vriend nog minder. Het was een vóórhistorisch-Engelsch dat ze spraken,
maar het ging, met vereende krachten. En daar zij niets anders van de wereld kenden
dan de Vereenigde Staten, konden zij zich maar niet voorstellen dat ik zelf niet uit
New-York kwam.
Er daagde een maal, slecht en duur, met ‘retsinato’ wijn zooals overal. Peter bood
me voor den namiddag zijn gezelschap aan. We zouden samen het klooster Hagia
Lavra gaan bezoeken, waar Germanos, de aartbisschop van Patras, de vlag ontvouwde,
toen er in 1821 de opstand tegen de Turken uitbrak, en die er nu als ‘groote reliek’
bewaard wordt.
Daar begint het opeens te regenen van geweld. Een uur later valt de sneeuw in
dichte vlokken. Van uitgaan in 't gebergte, van te voet naar Dhiacophto terug te
keeren, geen sprake meer. Mij bleef niets dan Peter.
En Peter in zijn nopjes. Hij deed mij alle eer. Hij meende het goed met me. Van
de ‘hotels’ in de buurt kwamen er aanbiedingen
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voor me: ‘Zóóveel voor 'n bed, voor 'n maal...’ Maar Peter zorgde; ik liet hem begaan.
Toen werd ik als een paasch-os door het dorp geleid, huisje-in, huisje-uit, bij alle
vroegere ‘Amerikanen’ en bij de enkelen die Italiaansch geleerd hadden in Alexandrië.
Wie ‘bonjour monsieur’ kon zeggen, luchtte zijn geleerdheid en reikte mij broederlijk
de hand. En ondertusschen vloeide de ‘retsinato’ over de toonbankjes en tinkelden
de glazen tegen elkaar.
Er heerschte een koortsachtige bedrijvigheid achter de beslagen ruitjes der kleine
jodenwinkeltjes van Kalavryta. Het was er een loopen van her en der en door elkaar.
Alle bazen stonden er achter hun winkeltafels met spiedende oogen, maar met
merkwaardige bedaardheid. Wat 'n koopmans-interieurtjes! Iedereen deed er van
alles, handelde er in alles tegelijk. De onmogelijkste geuren dampten op, waar 'k met
mijn nieuwe vrienden bij de ‘raki’ zat. Er hingen konijnenvelletjes boven ons hoofd,
terwijl we op zeepkisten zaten en cognac dronken. Klanten vroegen tegelijkertijd
naar olie en naar koffieboonen, terwijl de baas er ijzeren nagels stond te wegen.
Kooplui in merg en been. En Kalavryta weet wat sjacheren is.
Het te-duur-betalen in Italië is maar kinderspel bij 't overvragen in Griekenland.
De Griek is gastvrij, maar hij laat je zijn gastvrijheid betalen. Partikulieren komen
je uitnoodigen voor den nacht, maar verwachten dan groote geschenken terug. Doch
ééne ziel heb ik in dit prachtige Hellas gevonden, die geheel gerecht was. En dat was
Peter.
Nu kwam 'k ook bij de ouders van Peter op bezoek. In het kleine woonvertrek
gloeide een open haard. Het was immers, hier in de bergen, weer plotseling winter.
Langs beide zijden stonden er canapé's tegen den muur, die misschien wel linnenkisten
waren: men had ze met zelfgeweven wollen dekens en kussens bespreid. Onder
gordijntjes, die er een kapelletje van maakten, hing tegen den muur een beeld van
de Moeder Gods, met een brandend lichtje. Twee alkoven besloegen een anderen
wand. Het was een recht prettig en zindelijk verblijf. Met welgevallen zag de moeder
naar haar jongen op, die Amerikaansch sprak als een lord, - maar de vader beduidde
me, dat hij zijn Peter maar liefst met een stok te lijf ging, daar hij zijn geld opmaakte
in niets-doen en sprak van terugkeeren naar het land der millioenen: niet meer den
akker bebouwen, zooals het tot nu toe
e st was! Peters drie andere broers waren ook in den vreemde, aan gene zij de van
den Oceaan, en Peter zelf verlangde te doen als
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zij, en als allen in Kalavryta: de wereld intrekken, avonturen beleven, terugkomen
met geld en dan leven als een koning, alle dollars verzuipen in het plaatsje waar hij
geboren was, - om dan weer heen te gaan met niets dan de kracht zijner gespierde
armen.
Een der kleine zusjes kwam nu uit een nevenkamer, met een dienblad waarop een
schaaltje gekonfijt fruit, een theelepeltje en een glas water. Je neemt een lepeltje vol
van de zoetigheid, legt 't na gebruik op 't blad terug, drinkt een slokje water, en de
heele heerlijkheid verdwijnt weer naar de keuken.
Eindelijk werd het avond, en nog aldoor sneeuwde het. Het bergwater dreef breed
door 't ééne straatje dat heel Kalavryta is. Olielampjes glommen achter de bewasemde
winkelruitjes; de veruitspringende daklijsten der lage huisjes, - die bijna over de
heele straat heenreiken, zóó dicht naderen ze elkaar, - dropen van het smeltend
sneeuwwater. En Peter bracht me naar Oom Christo die hotel had.
Oom Christo sprak een beetje Italiaansch. Het hotel bestond uit één kamer met
twee ijzeren ledikantjes. De goeie vijftiger raakte een beetje verward bij de komst
van den vreemden gast. De vrouw des huizes werd achterbaks gehouden, misschien
wel daar ze mank was. Peter was ook hier de goede genius. Hij deed me de wollen
dekens betasten, die opgestapeld lagen op de bedjes. Hij somde me al de voordeelen
op van Oom Christo's hotel. Hij wees me aan den muur, in 't hemelsblauw geverfde
kamertje, boven de canapé die er, met een tafel, het eenige meubel was, twee bonte
schilderijtjes: Rome's Engelenburcht en Sint Pieter. Wat behoefde ik méér, om er
me thuis te gevoelen?
Toen ging Peter heen, en de kinderen des huizes droegen het eten op. Oom Christo
liet zich door mij gezeggen, en haalde het zijne uit de verborgenheid van de keuken,
om met mij aan te zitten. Wij verbrokkelden hetzelfde brood, slurpten van dezelfde
groenten uit een oliesausje, kauwden worst en knutsten eieren. De kaas die voor
‘Hollandsche’ doorging, smaakte naar geitenmelk.
's Anderendaags 'smorgens. Heel vroeg werd 'k gewekt door 'n morgengroet, van
oom Christo. Bezorgd kwam hij 's kijken, of de gast wel goed gerust had. ‘Blijf nog
maar een uurtje liggen’, zei hij vriendellijk; want het regende nog.
En toen kwam ook Peter opdagen, stralend ondanks de treurigheid van het weer.
Wij dronken ‘raki’ op onzen nuchteren maag. En
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toen we later op straat verschenen, werden we van overal op cognac genoodigd. Die
me te voren met groote verbazing hadden aangestaard, lachten me nu toe met louter
vriendelijkheid. Maar het bleef niettemin een raadsel, wat een vreemdeling in den
winter, alléén, in Kalavryta kwam doen, wanneer hij geen koopman was?
Maar Peter begreep het. Hij krulde zijn blond snorretje, terwijl hij medelijdend
glimlachte over de onnoozelheid zijner landslui. Hij nam me broederlijk in
bescherming tegenover hun nieuwsgierige vragen, groot en sterk als hij was, met
zijn zwier van gentleman, zijn faam van pierewaaier en zijn broekzakken vol
rammelend zilver. Wij waren beiden als een windstoot van de groote wereld
daarbuiten in het stille, enge bergnest der bedachtzame en beduchte ploeteraars.
Het regende eindelijk niet meer. Over de bergtoppen stond de zon in een weer
verreinden, blauwen voorjaarshemel. Alle berghellingen waren, tot laag waar de
sparrebosschen groeien, door de sneeuw wit bepoeierd. Het was een luisterrijke
pracht van verzilvering over al die kammen. Verre toppen glorieden in stralende
blankheid onder het klarende blauw. Het was àl sneeuw rondom en de beekjes
schuimden, de daken druppelden nog. Maar daarbóven was 't weer lenteblauw en
blijheid.
Het was me als had 'k een heelen winter te Kalavryta geslapen.
Peter begeleidde mij naar 't station, en deed er den chef zijn verhaal omtrent den
zonderlingen gast. En ook de stationchef bedacht iets om me te eeren. Vooreerst
werd ik toevertrouwd aan de zorg van een eenigszins Engelschsprekenden postbode.
Vervolgens werd er een stoel geheschen in den bagage-wagen, die het treintje sloot:
en van hieruit kon 'k nu, door een achterraampje, het tafereel zien van de vallei,
zooals die er zich in al haar pracht ontvouwde, terwijl het treintje voortsukkelde.
En 'k nam van Peter afscheid, en van Kalavryta.
Onderweg werd stil gehouden. De postbode beweerde dat 'k mee moest; de
machinist zei, dat hier tien minuten oponthoud was. Ik moest mee met beiden naar
het kroegje van een vrouw die Italiaansch sprak. De vrouw was een Oostenrijksche.
Toen ze de beide mannen vertelde, dat we toch géén landslui waren, zij en ik, begrepen
ze er niets van. Of de wereld ook gróót is!
We dronken weer ‘raki’ en vertrokken weer. De postbode greep op 't laatste
oogenblik naar een groenen struik en scheurde er een lauwertak af. Die gaf hij mij.
En met mijn lauwertak kroop ik te Dhia-
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cophto heelhuids uit den bagage-wagen, dronken van de pracht die aan me voorbij
gefilmd was. En weer rees er de Parnassos.

XIII
Olympia.
Attika had me zijn weemoed geopenbaard, - Attika dat geheel als doorvloeid is met
de herinneringen van het groot verleden. In Achaïa had 'k nu genoten van de
grootsche, sombere natuurpracht. Wat zul-je in den Peloponesus gaan zoeken? had
de directeur der Staatspoorwegen te Athene mij hoofdschuddend gezegd. Bezoek
Patras en Olympia. Méér niet. Al het overige is óf hetzelfde als datgene wat je al
zag, of teleurstellend als je geen duffe archeoloog bent.
En zoo zocht ik dan nu Arkadië.
Patras, recht gebouwd als langs de lijnen van een rooster, na haar verwoesting in
1826 door Joussouf, pacha van Eubea, schijnt nog ruïnen te bezitten, maar meer van
de Romeinsche oudheid. Doch 't is niet dààrom dat je naar Griekenland bent
uitgevaren. Het is mogelijk van hieruit Olympia te paard te bereiken, langs een
muilezelspad. Maar wie durft het aan zonder genoegzame talenkennis, terwijl de
weg alleen maar door onbeduidende dorpen voert, waar het onderkomen miserable
heet te zijn. Die wegen zijn alleen 's zomers begaanbaar; en dan is 't er snikheet. En
zoo wordt ook de tocht naar de Olonos geroemd, 2225 meter. De weg daarheen brengt
naar 'n herdersdorp, waarvan de naam zelfs niet in je gids staat en waar je dan, 1413
meter hoog, den nacht zou moeten doorbrengen. Als het alleen maar op Megaspileon
lijkt, is 't er prachtig. Het is de klassieke Erymanthos, op de grens van Achaïa en
Elió, waar Heracles het everzwijn bedwong. Van zijn top zie-je Ithaka, het vaderland
van Odysseus, en andere eilanden der Ionische zee, zie-je haast de heele westkust
van den Peloponesus, de bergen van Arkadië en die van Midden-Griekenland. Hoe
gaarne had 'k er niet de paden gezocht, die de ‘gigantesque horreur de l'ombre
Herculéenne’ gekend hadden, en gezien hebben ‘Hercule tout sanglant sourire au
grand ciel bleu’. Maar er was in dezen tijd van het jaar, het vroege voorjaar, geen
denken aan. En zoo moest 'k dus maar tevreden zijn met Olympia.
Toen wij stopten, eenige stations voor Olympia, kwam er iemand mij met
belangstelling vragen, of 'k naar de ruïnenstad ging. Voor dat ik 't wist, had ik al ja
gezegd ‘O, dan zal ik goed voor u zorgen’,
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voegde hij me beleefd toe. Inderdaad werd 'k te Olympia, van wege een der hotels,
aan 't station afgehaald door den baas in eigen persoon, die me onderweg het noodige
kwaad vertelde van zijn concurrenten.
Ik weet niets blijers, niets opgewekters, niets feestelijkers dan de boorden van den
ouden Alpheios. De zon omzoomde de lage wolken met goud, toen ik 's morgens
mijn venster openstiet. De lucht waarin zij opsteeg, was zacht getint. Voor het hotel,
dat op een heuvel gelegen, het wijde landschap bestreek, wemelde het van groene
heuveltjes in eindelooze verscheidenheid. Elk ligt er afzonderlijk; zij vormen geen
doorloopende heuvelbanken. Het is of iemand zich hier heeft afgevraagd: hoe zullen
we hier nu 's een mooi landschap opbouwen, dat strekken kan tot expressieven
achtergrond van menschelijk geluk? Die heuvels zijn als groote ruikers, ál groen en
met sparren begroeid. Huisjes liggen er weinig, want Olympia is niet veel méér dan
de naam van een spoorhalte in de nabijheid van een ruïnenveld. Maar overal is er de
bloesemende rozigheid der prille amandelboomen. Daar blauwt de cactus met zijn
decoratieve stekelbladeren, daar wemelt de warrigheid van de Indische vijg.
Groene velden liggen er als ontrold tapijt, doorbloeid met veelkleurige groote
anemonen. Her en der klepelen de klokjes der kudden, wier gewemel van witte
wolkjes de herder drijft tusschen het slaghout, langs de zachte hellingen. Heel dit
landschap is één groote, prachtige pastorale. Zou je hier ontwaken, in deze rustige,
groene en bloeiende schoonheid, deze schoonheid der éven rythmen en liefelijke
kleuren, zonder te weten waarheen je ontvoerd was, je zou niet anders kunnen dan
Arkadië noemen: het land waar het leven tot een stille, reine vreugd ontbloeide, en
poëzie doorleefde werkelijkheid is.
In deze blijheid der zacht-dommelende heuvels, der bloemendoorkleurde,
veeltintige vlakte, droomt de Alpheios zijn stillen droom, als trachtte hij zich te
herinneren. De morgen is een grootsch ontwaken in de zoetgeurige lucht, als wanneer
Adonis zelf weer voor 't eerst de oogen opende voor het vernieuwde leven. ‘Et le
ciel tout en fleur semble une immense rose’. De heuvelkronion drapeert het
sparrengroen zijner boschjes als feestelijke guirlande. Overal flonkert
hetanemonen-mozaiek, en de rozige lentetwijgen lokken ter reugde als opgerichte
eerebogen.
Geluidloos mijmert de Alpheios voort en zint, terwijl de zon zich spiegelt in zijn
troebelen stroom. De vogels fluiten met lust in de
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vroege stonde... Maar behalve de herder die er zwijgend voortgaat, en de boer die er
stillen arbeid verricht, is er niets dan de vogels die zingen en de klokjes van het vee
die muziek maken, terwijl je zelf, als vroeg-gekomen vreemdeling, in die stille blijheid
van het landschap om je heen kijkt, en vreemd-gelukkig, glimlachend-eenzaam er
het pad volgt dat ‘de weg van Arkadië’ heet.
Waar is dan nu de plek, die zooveel pracht omvatte en zooveel glorie zag? En
dieper zoek-je waar de Alpheios stroomt tusschen de aangeslibde kleioevers. Je stapt
er over een korte brug en komt op een groen veld, een grasveld, dat door kleine
pijnboomen gedeeltelijk overschaduwd is. Je denkt op een kerkhof uit te komen,
zooveel geschemer van witten steen is er over het heele vlaktetje, tusschen iris en
anemonen, onder de twijgen met de lange dennenaalden. De wind zucht even over
het veld en de boomen ruischen. Zij ruischen een stille klacht in droef gemijmer. Zij
klagen over Olympia en zijn grootheid, die hier gebroken en verbrokkeld ligt. Het
is de zang over de vergankelijkheid van allen roem en menschentrots en aardsche
glorie, over deze kleine wijdte vol gruis en puin en verweerden steen, waar de mensch,
in het renperk gelauwerd, zich een god waande.
Dit was dan de tempelstad der gevierde spelen. Een stad Olympia heeft nooit
bestaan. Het was alleen maar een verzameling van tempels en een renperk. En dit is
alles wat er van overbleef? Enkele kolommen staan er nog gedeeltelijk overeind.
Van andere alleen maar de voetstukken. Van den grooten hoofdtempel, aan Zues
gewijd, bleef alleen het verhoog, de vloer met de trappen daarheen. Haast niets meer
van het heiligdom van Hermes. Alleen nog maar meer de grondovesten van de
kapellen, waar de offerschatten der Grieksche Staten werden opgestapeld. Van het
verblijf der athleten is de indeeling ter nauwernood nog na te gaan. Van de groote
portieken tot den tempelhof bleven alleen de steenmassa's die ze bevloerden. Het
woud der standbeelden waarvan Pausianus de opsomming gaf, is gevallen, verdwenen.
De altaren der goden liggen vergruizeld. Van Nero's verblijf zijn nog maar
brokstukken over. En gedeeltelijk staat er nog een gebouw, dat ingericht was als
Byzantijnsche kapel.
Drie verledens liggen hier verbrijzeld. - Maar is dit alles?
De Alpheios stroomt niet meer in hetzelfde bed als toentertijd; het landschap werd
door aardbevingen omgewoeld. Maar in zijn groote lijnen moet het toch hetzelfde
gebleven zijn. Het heele tempelterrein is onderzocht en blootgelegd, en de mooie
marmers die er
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onder het rivierslijk bedolven lagen, zijn ontvoerd; maar enkele blijven bewaard in
een nabij museum.
Was dit dan alles, - en zóó klein?
Het is ontstellend van geringheid in oppervlak. Hier ook niets van de rijke tint, de
patine van het marmer der Acropolis te Athene. Geen brokstukken waaraan het oog
verblijding vindt. Die enkele schachten gelijken niet op die van het Parthenon. Was
dit laatste dan een uitzondering?
Welk een ontzaglijk tafereel van feestelijkheid en architecturale pracht roept het
woord Olympia niet op. Het moet inderdaad alles zeer eng en miniem geweest zijn,
naar de sporen te oordeelen. En toch was dit heiligdom, - met Delphi en Eleusis, het grootste van Hellas en Hellas' geestelijk middelpunt, zoowel voor zijn religie als
voor zijn beschaving. Hier voelden alle staten van den Griekschen archipel zich één
in de gemeenschappelijkheid van den Zeus-cultus. Hier was voor hen de haard van
nationaliteitsgevoel en van nationale aspiraties, werd een Grieksche geest gekweekt
en 't bewustzijn van een groot, zelfstandig ras ook levendig gehouden. Tegenover
Athene stonden de Grieksche staten zoo dikwijls vijandig. In Olympia werden alle
vijandschappen vergeten voor den gezamenlijken wedijver om de hoogste lauweren.
En heel de pracht die hier ontvouwd werd van feesten en spelen en plechtigheden,
van schoonheid, van wetenschap en kunst, heel deze openbaringen van kracht en
gratie en geest, wat de panegyriae dan toch waren, verhoogden een trotsch Grieksch
zelfbewustzijn, dat in de verste streken van het eilandenrijk voorts vruchtbaar ging
uitbloeien. Heel de oudheid heeft deze feesten meebeleefd; Pindaros heeft ze in
triomfante oden bezongen; en de glorie van den Olympischen olijfkrans was zoo
groot, dat zijn luister straalde over heel de stad, die zich beroemen mocht de wieg te
zijn van den overwinnaar.
Hoe stroomden dan wel duizenden hier samen, waar nauwelijks plaats is voor een
paar honderd menschen?
Alleen voor de athleten werd er gezorgd in een eigen gebouw. Heel de overige
toevloed van bezoekers moet er, de vijf dagen dat de feesten duurden, in de open
lucht gelegerd hebben. Vrouwen waren er niet toegelaten. Het heeft er meer gehad
van een jaarmarkt of een kermis, dan wel van een choreographisch-verzorgd liturgisch
feestgetij. Men zocht er, men vond er elkaar; men zag er de beroemdheden, sprekers
en dichters; men voelde er zich Helleen in 't hart van 't
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groote Hellas, voor 't altaar van Zeus, dat rookte van den ochtend tot den avond. En
verder waren er, behalve de wedloopen, de kampspelen, de groote maaltijden van
het in massa's aangevoerde offervee.
Men stelle zich het tumult voor, dezer zuidelijke bevolkingen, waar zij elkaar
verdrongen op zoo gering terrein; en de geuren die er stegen, van 't outer en van de
massa, wierook met olie en de lucht van het geroosterd offervleesch gemengd.
Het is zeer de vraag of wij, menschen van nu, geroerd zouden zijn, als wij er deze
beroemde feesten als van eertijds konden gadeslaan in dit zóó gering bestek.
Maar zoo beroemd waren deze Olympische samenkomsten van om de vier jaar,
en zoo hoog stond de Olympische lauwer tot zelfs nog nà Christus' geboorte in
aanzien, dat Tiberius en Nero het niet beneden zich achtten er naar te dingen in dit
renperk waar zij samenstieten met Beotiërs zoowel als met Spartanen, met boeren
zoo goed als met vrijgelatenen, die allen - zoo zij maar geboren Grieken waren, mochten dingen naar denzelfden prijs.
Over Nero te Olympia heeft Louis Bertrand een mooie bladzijde geschreven in
zijn fijn boekje over Griekenland. ‘Hij kwam er’ zegt hij, ‘als een komediant die op
toejuichingen belust is; als een parvenu die een arm land wil verblinden door een
uitstalling van den meest dwazen pronk. Hij zong er; hij liet er zelfs een heel
bizonderen muziekwedstrijd houden: hetgeen naar 't schijnt tegen de gegebruiken
was. Als een koetsier ging hij er zitten op een wagen, met tien paarden bespannen,
sloeg in de renbaan voor den grond, maar kroop er koppig genoeg weer op, nam de
leidsels opnieuw, en eindelijk wel genoodzaakt om er af te komen, werd hij toch
bekroond door een inschikkelijke jury. Hij liet voor Jupiter een geschenk achter,
ontstal hem een paar beelden, en door zijn stoet van parasieten en eunuchen gevolgd,
vertrok hij weer in 'n vlucht en 'n vaart naar Rome. Een stormwind van verdwazing
was met hem over de kalme vallei van den Alpheios neergestreken. Het brutale en
onevenwichtige romanticisme van het Westen had zich voor eenige dagen op den
klassieken grond der harmonie neergeworpen.
Hij kwam nooit meer terug in zijn villa te Olympia. Daartoe was hem de tijd niet
meer gelaten, en ook had hij er allicht geen plezier in. Hij heeft er zich waarschijnlijk
wel erg verveeld. Het kon hem allemaal niet anders dan tegenstaan in de Altis (de
heilige tempelafsluiting) omdat hij nu eenmaal een wezen was van geweld en van
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mateloosheid. Daar was niets dat aan zijn instinkt van megalomaan beantwoordde.
Hij vond er dat allemaal klein, min, onoogelijk. De kunst waarvoor hij iets voelde,
had dan ook niets gemeen met Phidias. Het rustige landschap van Elis was een
vervelend schouwspel voor dezen eeuwigen woelgeest, en wanneer hij de vallei van
den Alpheios beschouwde van het terras zijner eenvoudige woning, dacht hij zeker
alweer aan zijn Gouden Huis, onmetelijk als een heele stad, bont als een bazar, en
vol wilde dieren als een beestenspel.
En toch hebben we niet zoo heel veel recht om hem te verachten, dezen
Italiaanschen bedorveling, met het despoten-brein van den Aziaat. Renan heeft er
zich, in een paar beroemde bladzijden (la Prière sur l'acropole) over beklaagd, dat
hij een “coeur gäté” aan Pallas' voeten bracht, en dat is een beetje het geval met ons
allemaal. Waren Nero's hart en geest dan werkelijk wel meer bedorven dan de onze
zijn? Begrijpen wij beter dan hij deze sobere en strenge kunst, met haar geheel
menschelijke afmetingen, die haar mooiste scheppingen in de enge ruimte van de
Altis opsloot? Zouden wij ons beter thuis kunnen gevoelen in Olympia? Ik laat het
landschap buiten bespreking, dat eenvoudig bekoorlijk is. Maar als wij eerlijk zijn,
dan moeten we bekennen, dat wij van deze klassieke kunst eigenlijk alleen maar die
van den beeldhouwer met een relatieve zekerheid kunnen benaderen.’
Na Nero waren het de vrije Hellenen niet meer, maar de professioneele barbaren,
die de Olympische glorie tot een ambacht verlaagden, tot Theodosius eindelijk een
einde stelde aan de viering van Zeus' gloriedagen; in de vierde eeuw waren ze al in
vegetelheid. De bewoners der streek zelf achtten hun monumenten niet langer. Bij
de invallen der vreemde horden veranderden zij Zeus' tempel in een vesting en
wierpen zij wallen op van de marmeren brokstukken der belendende gebouwen. Dat
werd ‘de Byzantijnsche muur’. De aarde, verontwaardigd over de schande het marmer
aangedaan, beefde op haar grondvesten. De tempel stortte in. De heuvel Kronion
verzakte en bedolf de tempels aan zijn voet. De Alpheios overstroomde de gevierde
plaats en bedekte haar onteering met zijn slijkerigen vloed. Toen de rivier terugweek
was Olympia weggevaagd, was haar gestorven schoonheid onder de aarde begraven.
Hier waren de grootste der Hellenen gevierd. Herodotus had er het volk uit zijn
geschiedenis voorgelezen, had er aldus den jongen Thucydides, onder zijn hoorders,
tot het boeken-schrijven aangezet.
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De groote redenaars Gorgios en Lysias richtten er hun gevierde woorden tot het
verzamelde volk. Hippias de sophist, verkondigde er zijn stellingen en de schilders
stelden er hun werken ten toon. Hier juichte Hellas zijn Themistocles toe en vierde
de held van Salamis zijn grootsten triomf, toen de menigte er oprees bij zijn
binnenkomen. Hier nam Plato de hulde zijner bewonderende landgenooten in
ontvangst.
Nu heerscht er een onverstoorde stilte. Maar de voorjaarsdag viert er zijn
vreugdefeest weer altijd voort; het landschap blijft als een grootsch feestterrein. En
voor die pracht vergeet-je de ramp der ruïne. Keer-je tot de vallei, waar de muilezel
zijn pad vindt en de herder zijn schapen drijft: hier ware dagen-lang toeven een kort
verpoozen, en de werkelijke idylle die er geleefd wordt onder bloesemtwijgen en
olijventakken in de bonte, roodgedakte hut, lokt tot blijven en droomen, als ware 't
een wenk van het geluk. En met den dichter herzegt de vreemde dwaler: ‘Ook ik ben
in Arkadië geboren.’ Hij scheidt van deze gouwen zoo noode als van zijn
geboortegrond.
Nog één lange blik over het veld der ruïnen, waar de wind door de dennen zwiert.
De wilde laurier schiet er tusschen de aloës op, de oleander beurt er de volle knoppen.
De anemonen bemalen de zode met een bonte schittering van rood en paars, en op
de trappen van de portiek van Echo spruit de knoppende narcis. Overal wappert het
purperig gebloei der iris in den speelschen wind. Het is er, op de tempeltreden die
gebroken zijn, geheel een mythologie van gebloemte, die de marmeren goden overleeft
met de eeuwig levende natuur.

XIV
Slot.
Maar één God beheerscht er de doode stede, levend en schoon, onsterfelijk door de
hooge volmaaktheid van den kunstenaar die hem tot het aanzijn riep: de Hermes van
Praxiteles. Met alle stukken van waarde, die niet naar Berlijn verhuisden, is ook dit
beeld ondergebracht in het nabije, grauw-stoffige museum. Waarom mocht hij de
zon niet blijven genieten, deze die voor de zon geschapen is, deze volmaakte
schoonheid, de groote broeder der godin uit het Louvre? Hij is de schoone, blijde
mensch, blij daar hij schoon is, en schooner om zijn blijheid, - doch van een
ingehouden blijheid, die als op de grens zweeft van den weemoed. En daarom is deze
god een menschelijk werk, met de ziel van een mensch.
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Hij glimlacht zooals de menschen, die glimlachen in leed en zorgen, die
voortgeglimlacht hebben ondanks alles, omdat zij in het geluk geloofden, in den
eindelijken dag, in de eeuwige verrukkingen. Hij is een dier gelukkigen die boven
alle wisseling en veranderlijkheid op de wolken tronen, op de wolken hunner illusies,
en leven van den ambrozijn en den nektar van hun goddelijk idealisme.
Op den linkerarm draagt de Hermes den kleinen Dyonusos; met de rechter hand
die hooggeheven was, maar met den arm ontbreekt, hield hij iets waarnaar het knaapje
reikte. Hoe onvergetelijkzwierig is die edele bewogenheid der houding, met het even
bewegen van het hoofd, met den prachtigen glimlach, het gelaat vooral van rechts
gezien.
Voor dit beeld, als voor de zuilen van het Parthenon, weet je met vreugde, dat je
niet te vergeefs naar Griekenland gekomen bent. Te Olympia heb-je uren beleefd
van louter blijheid, daar je er gedwaald hebt tusschen twee glimlachen: dien van
Hermes den stralenden god in zijn blanke pracht van 't volmaakte marmer, en dien
van het landschap in zijn elyzeesche liefelijkheid.
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Prosper van Langendonck.
door Anton van Duinkerken.
Het werk van Prosper van Langendonck - Voor het van
Langendonck-comité uitgegeven door de maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur - Amsterdam - 1926.
In Vlaanderen is de dichter van Langendonck een eenzame verschijning geweest.
Zijn zangdrift zelf was niet eenvoudig genoeg, dan dat men redelik een dadelike
bijval bij zijn verzen mocht verwachten. Hij was op de allereerste plaats een
intelligentie, of juister nog: een bewustzijn. De gevoelsgrond van zijn lyriek is niet
de klare verrukking om het schone geweest, maar zijn dichtkunst kwam voort uit
een zeer strak gespannen zucht naar zelf-contrôle. Hij beleed zichzelf uit de noodzaak
om zichzelf te kennen. De liederen, waarbij zulk een bedoeling niet voorzat, bewijzen
dit sterk. Zij hebben vandaag geen betekenis meer en zelfs geen accent. Een strijdlied
van hem voor de Vlaamse Beweging galmt dof, omdat het eigenlik hol is. Hij voelde
wel voor deze zaak, maar ze openbaarde hem niets. En hij verwachtte van zijn objecten
uitsluitend openbaring.
Betrekkelik weinig dingen spraken hem aan. Hij onderging de rust van het
landschap, omdat zijn eigen onrust hem schrijnde; koren en zee en orgelmuziek
waren oneindigheden voor hem, waarin hij vooral zocht zichzelf te verliezen. Het
persoonlike boeide hem zo zeer, dat de boei hem ondragelik werd. Hij leed aan zijn
bestaan en kwelde zijn gedachten met zichzelf. Vandaar de ruimte-drang, die hij
telkens zo smartelik uitspreekt. Zijn veel te scherpe gevoeligheid voor de reacties
van zijn eigen ziel, wierp hem telkens terug op zichzelf. Dan wilde hij vluchten. Zo
werd hij tot een lijder aan metaphysiese engte-vrees, die vooral de benauwenis van
het eigen inwendige onderging. Hij was zich bewust van die toestand. Zijn nerveus
toegespitste verstandelikheid wist met seismografiese nauwkeu righeid zijn
gemoeds-bewegingen te bepalen en ze zo zuiver mogelik te omschrijven. Men kent
hem uit zijn werk zoals men Pascal kent uit de ‘Pensées’. Hij is de door zichzelf
opgejaagde mens, wiens
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angst de rust des levens verwacht bij het volkomen boven-zinnelike. Waar elke
denkkracht stuit en alle begrenzing vervalt, begint zijn droom:
En 'k sprak:
- O! voer me ver, heel ver van de aarde,
waar nooit de mensch zijn dorre stelsels baarde,
de pijl der denkkracht brak op onvermogen:
- waar 't maagdlijk onbekende voor mijn oogen
vreemd glanze als 't exotieke zonnebranden
op wijd ontwaarde en onbe eikbre stranden:
- subtiele vergezichten van gedachten,
én vorm én kleur steeds van mijn sehnend trachten,
en weerglans van mijn vlu htige gepeinzen,
in ideale lijnen lokkend deinzen,
en immer nieuw en toch dezelfde tevens
bestendig wislen als het doel eens levens
in 't wislen toch gestuwd naar zeker einde.
O ginds mijn droom voortdromen tot dat einde!

Om deze methaphiysieke ‘sehnsucht’ wordt het zinnelike hem tot pijn. Geen dichter
in Vlaanderen heeft zo scherp de pijn der bewustheid bij de aanraking met het
voorbijgaande gevoeld en uitgeklaagd. Reeds een der vroegste liederen geeft in den
eenvoudigsten vorm dit hele conflict weer. Ik bedoel het welluidende ‘Zomernacht’,
waarin zijn spitse intelligentie zich vrijvecht van de illuzie der liefde. Hij aanvaardt
de smart van deze zelfkennis als een persoonlike noodzakelikheid. En hierin ligt zijn
heroïsme van poète maudit. Men kan het een geperverteerde heldhaftigheid noemen
maar men moet het bewonderen. Hij ziet in het aardse bezit de begrenzing, die hem
angstig maakt, en weigert het. Hij gaat aan alles voorbij naar de top, waar denken
en voelen één zullen worden, misschien door voorgoed te verdwijnen. Is dit
onbereikbaar, het zij zo; dan zal zijn leven verder gevuld zijn door het verlangen
naar het nooit bereikbare. Hij meet zijn eigen stappen naar die top. Meer heeft hij
zijn leven lang niet gedaan, doch dit was genoeg om hem een der diepste dichters
van Zuid-Nederland te doen worden.
Zijn kunst is dóór en dóór smartelik. Zij is alleen belijdenislyriek. Zij geeft de
ontgocheling bloot van zijn hoge verwachting. Nergens ‘bereikt’ zij. Haar klacht is
een klacht om het mens-zijn
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zelf. Het is geen opstandige klacht, zelfs niet in de ‘Hoogmoed’-sonnetten, die met
schrijnende zekerheid vaststellen:
en 'k voed - o bloedwet, door mijzelf geschreven! mijn eigen God-zijn met mijn eigen leven

Het is ook maar zelden de klacht der berusting, die zich neerlegt bij de zekerheid der
eeuwige toekomst. Het is de droefheid van het altijd onvoldaan verlangen, dat aan
elk object ontgocheld wordt. En het is de klacht der eenzaamheid van dit verlangen:
‘O, weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt...’
Weinig bekend is het volgende lied, dat in zijn populaire melancholie om het
aalmoes der toenadering bedelt, doch deze tegelijkertijd afwijst in de vragende
verzekering, dat niemand de smart van een ander begrijpt:

De orgeldraaier zingt.
Ik draag langs 's Heeren straten
mijn klagend orgel om,
en zing op droeve maten
mijn eigen 't wellekom.
'k Zing afgezaagde zangen
van ‘een gebroken hart’,
van ‘onvoldaan verlangen’
en ‘onbegrepen smart’
't Volk luistert, onverschillig
naar 't lied van ouds bekend;
soms reikt me een vrouw goedwillig
een kruimel of een cent.
Soms waant men te vermoeden
't leed van den armen man,
kon de een mensch ooit bevroeden
wat de andre voelen kan?
En 'k draag door straat en stegen
mijn klagend orgel heen,
en voel me in 't drukst bewegen
zoo moedermensch alleen.
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Er is iets te gewild-gemakkelik in deze melodie; haar afdaling naar het gemeen
begripsvermogen schijnt opzettelik, maar in den toon der voorlaatste strofe sluit het
zich binnen zichzelf en binnen de bundel, af van de buitenwereld die het zoekt. De
eenzaamheid van dit verlangen kon niet breken.
Prosper van Langendonck besluit de Vlaamse dichtkunst der vorige eeuw. Het is,
of hij al haar pogingen samenvat in de onmogelikheid van zijn geweldig streven. Het
romantisme wordt in hem realiteit en de ‘Weltschmerz’ concreet. Bij hem begint het
donker boren van het intellect. Hij is de eerste typies-moderne figuur, die het bestaan
ervaart als meerzijdig. Men wijze niet te veel op wat hij aan Holland ontleende. De
accenten van Kloos heeft hij te smartelik verdiept, dan dat ze hem niet eigen zouden
geweest zijn. Tenslotte vormt zich geen enkele dichtkunst van zelf. Zijn zang
geworden oneindigheids-drift en haar weeromstuit in den angst bepalen een wending
in het Zuid-Nederlands poëties bewustzijn. Hij heeft ge wezen op de zielkundige
complicatie van het dichterschap en de ban der vereenvoudiging verbroken. Hij heeft
voor Vlaanderen ernst gemaakt van de dichtkunst. Wat Gezelle deed van louter
begenadigde nature, heeft Van Langendonck verricht door de nerveuse gevoeligheid
van een scherp intellect. Zijn vers is niet spontaan. Het is bewust en artificiëel. Het
verlegt met berekenden opzet het zwaartepunt der poëtiese belangstelling naar de
persoonlike gevoels-reactie van de dichter Zijn huldesonnet aan Guido Gezelle prijst
niet den argeloosnatuurgevoelige, maar den bewuste mens:
Zwaar peinzend hoofd, met eeuwigheid omtogen,
doorgroefd van voren, door de idee geleid,
diep over al dat wereldsch wee gebogen,
dat, staag opwellend, in uw boezem schreit:
schoon hoofd, wars van versiering, los van logen,
wijd-stralend brandpunt van àl-menschelijkheid,
waarop, nu 't aardsche leven is vervlogen,
een glans van eeuwig leven ligt gespreid:
in laaie liefdevlammen gaan ons harten
tot u, die al hun liefde hebt voorgevoeld,
en duizendvoud doorvoeld uw eigen smarten,
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met gal gelaafd, door 't waanwijs volkje omjoeld,
waarop gij nederschouwt met zielvolle oogen,
grootsch van vergiffenis en mededoogen...

Dit portret tekent den schilder even zeer als de geschilderde. Het duidt op de waarde
der menselikheid, en bepaalt daardoor de betekenis van Prosper van Langendonck
voor de Nederlandse dichtkunst.
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En Sourdine...
Alleen in het duister
Zit ik en luister
Naar 't vreemd gefluister
Ver in dit hart.
Is het lachen of weenen?
Is het zingen of steenen?
't Komt en gaat henen,
Keert weer en vliedt.
Zielsdiepten ontstegen
Neer-ruischend als regen
In herfst, alle wegen
Vol dorrend blad...
't Is muziek en 't is klagen,
Het is hopen en vragen,
Toomloos wenschen, stil dragen,
Dit, anders niet.
't Is een opstaan en sterven,
Manlijk zwijgen, zwaar derven
Immer deemoedsvol werven
Vrede, om U.
Leed dat glimlacht door tranen,
Kiemen, bloeien en tanen,
Kamp van weten en wanen,
In mij, altijd.
Licht en schaduw verglijden,
Wisslend spel van verblijden
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En weemoed, verbeiden
Van welken droom?
Ach, 't is lachen noch weenen,
En zingen noch steenen,
't Is maar zachtjes verëenen
Beide, tot klaarte, in mij.

Frans De Wilde.
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Kunstkroniek.
Jaak Rosseels, Breckpot-zaal.
Leo Spanoghe, salon des artistes.
Aze ick kan, Meir-zaal.

De tentoonstelling der werken van ROSSEELS' atelier bewees eens te meer - als het
nog bewezen moet - dat ernstige kunst waarin een gemoed spreekt in vaardige taal
- wel eenigen tijd door allerlei omstandigheden (Courtens was voor Rosseels een
gevaarlijke leerling, in zekeren zin) wel een tijdlang in den hoek kan geduwd, maar
dan toch onvermijdelijk na de inzinking haar rang herovert. Rosseels is een soliede
baas; hij pakt met niet veel uit, is eerder eenzijdig, maar wat hij uitstalt is degelijk.
Degelijke soberheid zou men de kunst van Rosseels mogen heeten. Geen bevlieging
van poëzie, geen schilderachtige hoekjes of kantjes, geen greintje litteratuur;
voorliefde voor doodgewone onderwerpen. Ik kan mij Rosseels niet anders voorstellen
dan als gezetten burger, die over alles meepraat behalve over kunst, en van wien men
met verwondering verneemt dat deze man ook doet aan schilderkunst.
Zijn palet kent geen vuurpijlen, geen tooverkleuren; hij bliksemt niet met
triomfeerend goud of begraaft u niet onder 't groen van koninklijke dreven, hij grijpt
u niet bij den kraag en plakt u niet onweerstaanbaar-onverbiddelijk voor zijn doeken,
hij fascineert niet, hij is geen springvloed van enthousiasme die alles voortstuwt; hij
spreekt bedaard: zie dat is schoon, zegt het op ietwat kalmen positieven toon; hij
schijnt doodgewone zaken uit te venten, dingen die iedereen kent; hij is de man van
het slagwoord; wie niet heel zijn leven lang op een kilometer vierkant kan schilderen,
is den naam van kunstenaar niet waardig.
Hierin en in vele zaken ware zijn vriend en strijdmakker Meyers hem zeker
bijgesprongen; maar als men bij het verlaten der Breckpotzaal terugdenkt aan 't werk
van Meyers, moet men zeggen dat de twee stichters der Dendermondsche school
door temperament grondig verschilden. Bij Meyers is de geestdrift soms gespannen
tot
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eene uitgepuurde fijnheid; Rosseels blijft meer bij den grond als men zich zoo
uitdrukken mag, laat den inwendigen brand minder 't werk doorgloeien en 't uitzicht
der dingen omzetten tot eigene visie; hij kent de jubelende jacht niet naar 't absolute
die den reeds ouden Meyers den lieven overmoed behield van een twintigjarige. Er
is bij hem meer bezonkenheid; hij breidelt zijn fantasie, en verplicht zich te blijven
bij zijn onderwerp; hij dompelt hart en geest onder en verloren bij de eenvoudige
gezondheid der natuur. Rust zoekt hij bij de natuur, en rust vindt hij er. Er is bij hem
als een kregelig zich afkeeren van de menschen; het is wel opvallend welk klein paart
hij toedeelt aan den mensch; soms eene kar die djakkert in de diepe wagensporen en
een voerman ernevens, soms een schamel figuurken op een heidezicht; ze zijn
opgeslorpt, vergroeid in de natuur, trekken in niets de aandacht, staan daar lijk een
boom of een struik er zou staan; 't zijn eenzamen die met hun verlatenheid het doek
nog eenzamer doen voorkomen; en hierin is wel eene zekere overeenkomst tusschen
de twee stadsjongens, Rosseels en de De Braekeleer, dat hun figuren de stilte nog
zwaarder doen wegen.
Over al de doeken van Rosseels hangt een zware stemming; ‘rêverie, douce
mélancolie, langueur résignée de l'automne’ zegt het inleidend woord van het kataloog;
maar van rêverie of langueur, in de gewonen zin van het woord, is er hier geen
kwestie; het is de stemming eener ziel die rust zoekt bij eeuwen-oude krachten, en
met gulzig hart de kalme sterkte van het land laat inwerken in het gemoed. Hij spint
zijn droomen niet uit over het land hij verwringt het niet naar zijn opvatting, maar
hij past zichzelven aan, vervormt zijn eigen tot de struischte en tot den eenvoud van
het land; de kleurschakeeringen versimpelen en vereenvoudigen, krimpen ineen tot
twee, drie tonen.
Het land is hem een houvast; 't is maar in de luchten dat hij zijn fantasie vrijen
teugel laat, en varen laat de hoogte in en de ruimte dóór.
Dat koppig volhoudend inleven, die ingehouden hartstocht is van een pakkende
rechtzinnigheid en soms van eene pakkende welsprekendheid, omdat de natuur u
tegenwaait, u overspoelt. En de doeken zijn kloek, eenvoudig-forsch van faktuur; ze
schijnen uit niets te bestaan; elke penseelslag ligt waar 't noodig is en omdat hij er
zijn moet; het is werk van groote zekerheid, en van groote direktheid hetwelk alle
tijden, ook de onze, in eerbied doet opzien en toont
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dat er wel schakels zijn die de kunst van over veertig jaar verbinden aan de huidige.
Waarlijk een tentoonstelling die belangrijk heeten mocht, die weer eens die oude
Dendermondsche school naar voren haalt.
*

**

Het was een waar genoegen, in LEO SPANOGHE de beste kracht te mogen begroeten
uit de jongeren dezer school. Men kan Spanoghe twee zaken verwijten; ten 1ste dat
hij veel te veel afzijdig bleef, te veel kluizenaarde; hij trad voor den eersten keer op
te Antwerpen en in een zaaltje dat niet ten volle de waarde zijner werken liet gelden;
en ten 2de dat hij te weinig betrouwen heeft in eigen kunnen, wat hem maar steeds
voortdrijft in zoeken en onvoldaanheid; en eigenlijk is dees tweede verwijt er maar
een half (voor zoover er een te veel bij is), en zelfs op den keper beschouwd eene
onvermijdelijke onhebbelijkheid van kunstenaars die het hoog opnemen met hun
roeping; van experimenten met zotte sprongen is er bij hem geen spraak, en dat
eeuwig betrachten van nieuwe mogelijkheden, dat eeuwig kampen houdt den moed
hoog en de jeugd frisch.
Er waren in deze tentoonstelling ten minste drie of vier verschillende uitzichten:
daar hingen twee of drie doeken waar de kleuren als vlammen naar omhoog sloegen,
doeken als eene ontlading van een te sterk gespannen gemoed, een eerste geut. Dan
hadt ge de talrijke doeken die getuigden van een geduldig hertoetsen, van een lange
worsteling om de bloeiende wemelingen van het licht in hun gloed en hun ragfijnheid
vast te leggen; de kleuren moeten afgerond, hun schrilheid moet omfloersd en toch
moet hun taal kloek zijn en smijdig; moeilijk! ge geraakt in een straatjen zonder
einde, en 't beste is dan maar eindelijk van uw hart een steen te maken, anders werden
alle doeken kapotgestampt. In eenige schilderijen lagen de kleuren vrank naast elkaar,
met een tikje brutaliteit; reactie tegen die eeuwige bekommernis en hartvreterij. En
uit het laatste werk klinkt u een bezonkenheid tegen, een betrachting van eenvoudige
grootheid, van rust en simpelheid.
Spanoghe is geen intellectueele schilder, die de uiterlijke werkelijkheid stuk slaat
om de ziel der dingen te vinden; schilderen is voor hem zich uitspreken, zijn gemoed
uitzingen in kleuren; en dien zang der kleuren wil hij kloek, rijp, rijk zwaar van
innerlijke deugdelijkheid; zijn lied verbluft niet, spant zich niet uit tot de opperste
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noot, laat steeds nieuwe verholenheden vermoeden, zijn kleur is vol, verzadigd, van
een breede weelde, doortrokken van schoone en hooge spanningen der ziel, maar
gedempt, weigerig. Er is bij hem een zekere voornaamheid, eene teruggetrokkenheid
van goede allooi; hij plooit zich niet uit, hij omhult zich.
Er is bij hem ook een tikje zwaarmoedigheid; het leven en de kunst zijn geen
lachpartij; Spanoghe is ietwat dweeper, droomer, mystieker. In Renaissance zal hij
zich niet thuisvoelen; het jubelend, zelfverzekerd dynamisme van dien tijd moet hem
een gruwel wezen; hij moet zich gothieker voelen in zijn deemoedigheid en zich
klein voelen in zijn meewarig neerbuigen over al wat leeft en roert onder Gods zon.
En daar zit hem de kern van zijn kunst en van zijn kracht; want hij is een sterke
kunstenaar, al weet hij het misschien niet, en al durft hij het heel zeker aan zijn eigen
niet bekennen; en kon men het hem maar eens inhameren!
*

**

AZE ICK KAN (65ste tentoonstelling). Waarom miek deze tentoonstelling minder
indruk dan voorgaande? Waarom scheen ze eenigszins mak? Dat er geen stevig werk
werd uitgesteld? Geenszins. Maar we slachten allen wat die wufte Atheners die op
de markt samendrumden en de ooren spitsten naar de vier winden: of er van nergens
geen nieuwigheid aanwaaide. We verlangen allen, hoe ernstig we ons dan ook
aanstellen, naar wat nieuws, naar het niet-geziene. En dat ontbrak wel in deze
tentoonstelling; de psychische waarde en de uiterlijke vorm van het grootste deel der
schilderijen was gekend, reeds gezien, al was het onderwerp dan anders, soms, want
er kwamen ook wel oude winkeldochters voor. Als invités Verburgh, die verleden
jaar met krachtiger werk uitpakte (naar het scheen) en Welvaert die een série
landschappen ophing aan de cimaise; - waarom schildert men tegenwoordig zoo vaak
in serie? afwisselend is dat geenszins; hier was de heele serie in de geel-gouden
gamme van Servaes.
Was het uit dien hoofde dat men elkander toefluisterde: ge moet Louis De Maeyer
gaan zien? het was de nieuwe naam, de nieuwe man. Het werk van den jongen
kunstenaar nam aanstonds in door zijne spontaanheid en zijne frischheid. Hij is een
durver; kijk maar naar het zelfportert dat met nen zwaai den torse achterover werpt,
en zie maar die witte telloor brutaal bliksemen naast gele en groene vruchten,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

441
tegen het bruine en donkerblauwe van potten. Jong, overmoedig jong, klinkt heel
het werk. Jeugd is de tijd der schoone geestdrift, de tijd der affirmaties der bevestiging
zonder een zweempje twijfel, de tijd die niet leerde vergelijken en afwegen maar in
begeestering opgaat voor hoekjes en kantjes der streek; nergens schooner wit, nergens
bloediger rood, nergens vromer blauw, en de jonge artiest gaat er op los met heilige
uitlaaiende overtuiging, zonder eenige kritische gal of twijfel, dat we er allen deugd
aan beleven.
Dat maakt zijn kleuren zoo sappig, spant ze van inwendigen drang; met zoo'n
ongekunsteld gulzig plezier smult alleen de jeugd aan de vettigheid, aan de rijkheid
en de eigenheid der kleuren.
Zeker, in die voortvarendheid ligt er ook een zwakkere kant; waar hij b.v. staat
voor de Schelde, blijft het bij een reeks uitroepingen, in kleuren, die wel lyrisch
kunnen aandoen maar waarbij de schilder toch den echten draad van het verhaal
verliert, en de toeschouwer den kluts. Misschien is er ook hier en daar wat invloed
van nieuwere fransche meesters (Vlaminck b.v.); maar ook de scherpst-bebrilde vitter
zal grif toegeven dat deze jonge kunstenaar kan schilderen, en we wenschen hem
nog lang heilig vuur en onversaagdheid.
JOS TILLEUX moest aan den lijve ondervinden hoe eene zwenking bij de onthutste
bezoekers eerst den tijd tot bezinning vergt, alvorens waardeering komt. Te voren
waren zijn schilderijen in vaste schema gehouden, wijs, stevig ordelijk ineengehouden;
nu kwam men te staan voor tableaux wier lijnen en bijzonder wier kleuren schenen
te fladderen, losjes ineen te steken. Inderdaad heeft deze kunstenaar de bepaalde op
voorhand omtrokken beslotenheid prijsgegeven en is moedig een anderen weg
opgegaan; er is of er schijnt geen vaste ordonnantie te bestaan voor de kleuren; ze
klinken tegen elkaar op in de volle rijkheid van hunnen klank; iedere kleur heeft haar
eigene uitstraling, ieder voorwerp gaat zijn eigen gang, leeft in eigen lucht. Zoo komt
er meer groeiende kracht in de dingen, en meer diepte ook als wanneer alle zaken
als fiksche soldaten in een lijn staan, of hun kleur hebben te schikken naar een
domineerende tonaliteit. Dat te bekomen en tezelvertijd de eenheid redden is zijn
huidige betrachting.
Zijne tentoonstelling gaf duidelijken blijk van dien ommekeer; uit de oudere en
ook uit de nieuwere werkwijze hingen er ongeveer hetzelfde aantal doeken op; bij
een tweede bezoek zullen de toeschouwers den voorkeur wel hebben gegeven aan
de tweede manier, die ten andere getuigt van persoonlijkheid en eerlijkheid tegenover
zich

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

442
zelven: zich niet neer te vleien in de zoete rust der voldaanheid maar uit te tiegen
naar vermoede schatten.
Willen we nog even een eeresaluut brengen aan de anderen, de gevestigden in
roem, de mannen die er zich door heen sloegen? Hun naam is gekend, hun werk ook.
Wat hebben ze aan een bewonderend woord?
Hoeft het werk van GASTEMANS nog wel geprezen? Zijne doeken, reeds dikwijls
gezien, bekoren steeds opnieuw; hoeveel keeren kregen wij op zeedijk dien futterigen
trio te bewonderen; en dien hupschen ruiter; hierin is Gastemans de soms bijtende
zedenschilder; zijne glorie echter berust op de zuidersche landschappen en figuren
waarin de stugge trotschheid, de grandezza en de ingehouden hartstocht der spaansche
ziel zoo luide spreekt.
TONY VAN OS was als steeds ruim en rustig, superieur en koninklijk, zoodat we
hem gaarne zijne neiging af en toe naar eene uiterlijke en decoratieve vervlakking
vergeven en over het hoofd zien.
JAN DE GRAEF ontsnapt maar niet aan de bekoring der Trianons; fijnheid, nuances!
Het sonnet van Samain ronkt door het hoofd:
Grand air, Urbanité des façons anciennes.
Haut cérémonial, Révérences sans fin.
Créqui, Frousac, beaux noms chatoyant de satin,
Mains ducales dans les vieilles Valenciennes.
Mains royales sur les espinettes. Antiennes
des évêques devant Monseigneur le Dauphin.
Gestes de menuets et coeurs de biscuit fin;
et ces grâces que l'on disait autrichiennes...
Princesses de sang bleu, dont l'âme d'apparat
des siècles, au plus pur des castes macéra,
Grands seigneurs, pailletés d'esprit, Marquis de Sèvres,
Tout un monde galant, vif, brave, exquis et fou,
avec sa fine épée en verrouil, et surtout
ce mépris de la mort, comme une fleur, aux lèvres.

Maar het is wel opvallend dat de parkzichten met figuren die het eigene uitmaken
van De Graef's kunst geen aftrek vinden bij de koo-
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pers, wel zijn bloemenstukken; eenzelfde geest spreekt wel uit deze stillevens;
dezelfde aristocrate voornaamheid, dezelfde voldane moeheid; ze passen bij
gepoederde douairières, in een omgeving van oude châles en zetels met zijden
bebloemde overtrekken; ze hebben er de gamme van.
MARTEN MELSEN, is zeker de groote meester van deze groepeering. Hij is waarlijk
ras-schilder; een stevige schildersdrift spreekt uit zijn smijdige verfbehandeling.
Welke gezonde vreugde is het hem de doening der menschen na te speuren, zelf te
doorleven en vast te leggen in de vettige materie; hij kan verkens schilderen met
zulke rozige kwabbige waggelpootjes dat zelfs kinderen Israëls in verzoeking zouden
komen. Het leven is hem goed te leven; hij voelt het aan als een boordevolle rijkdom,
zonder overtollig gepraal, als een gave en als een kracht.
Hij kan grootsch worden als in Zaaier en in Oogst (met moeder op voorplan); maar
doorgaans reikt zijne betrachting zoo hoog niet uit; hij blijft bij de dingen, voorvallen
en gebeurtenissen van het boeren-bedrijf, maar zijn enorm technisch kunnen weet
dat vulgaire te tooien met schoonheid, en op te voeren, in liefde, tot een plan van
ideëeler schoonheid.
J. HALLEZ.
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Boekbespreking.
Emm. de Bom: De Psychologie van den Antwerpenaar. Met teekeningen
van Albert Van Dijck. - ‘De Sikkel’ Antwerpen - 50 fr.
Een juweel van een boekje, zoowel naar den inhoud als naar het uiterlijke. Op
Hollandsch papier van Pannekoek door Buschmann gedrukt. Puik. En de
Antwerpenaar staat daar uitgebeeld in enkele trekken, zooals Mane de Bom dat kan,
op z'n Jordaens, sappig-smakelijk, vol kleur en leven. Antwerpen is ‘een stad van
groot gebaar en breede manieren, een groot-scheepsche stad... De stroom leidt naar
de zee, 't is de weg naar de oneindigheid van den Oceaan. En de Oceaan is de
Wereld.... Van zijn prille jeugd af, zijn de gedachten van den Antwerpenaar aldus
gedrenkt door verte... Een haven is een romantiek ding. Ze maakt een kleine stad
groot. En als die kleine stad dan een geweldig historisch verleden heeft... dan groeit
zoo'n stad tot een wezen van geweldigheid, dat in de verbeelding kan blijven spoken
en u, waar gij ook zijt, geheel blijft vervullen...’
En kan een Antwerpenaar aan zijn stroom denken, zonder daarbij zijn toren te
herdenken?... ‘Een toren, die een wonder is van machtige grootheid, die slank ten
hemel opstijgt als een gebed van steen... Een toren, die zingt bij dagen en bij nachten...
Kunnen zij die verre van hunne stad leven, ooit dien toren vergeten?... Houdt ge uw
hart niet vast als ge denkt aan het heimwee dat zoo'n verren zwerver kan beknellen?’
Wie van ons, Antwerpenaars, door den oorlog uit onze stad gedreven, heeft dat
heimwee niet gekend? Antwerpen is niet alleen een stad van kooplieden, maar ook
van dichters en kunstenaars; het is de stad der ‘Sinjoren’, die leven ‘op eigen erf’.
Zooals het volk was, eeuwen geleden, is het nu nog, in-vlaamsch ‘lyrisch, dekoratief,
kinderlijk’; het houdt van ‘lekker eten, veel en dikwijls, in leutig gezelschap, en
zonder kommer of komplimenten’, met een vroolijk deuntje ondertusschen. Maar
het kent ook een hooger leven, van ingetogenheid en vroomheid waarvan de
Lieve-vrouwtjes op de hoeken der straten en de doeken onzer kunstenaars in 't museum
spreken. Het is ook een blij volk, en Antwerpen is ‘een hulde aan 't leven, in al zijn
gedaan ten, ze is gul en blij, ze is ernstig en ingetogen, ze is weelderig en sober...
Antwerpen is eene optimistische stad...’ Kan Antwerpen wel beter gekarakterizeerd
worden dan door dit laatste woord?
Alle Antwerpenaars zullen hun hart voelen opengaan bij 't lezen van dit gul en
optimistisch boekje.
L.D.

Nieuwe Beeldhouwkunst in Nederland, nr. 3, Hildo Krop, 15 bl. 16 afl. fl.
1,50. Uitgevers: Kosmos.
Een flink en degelijk nummer.
Krop zoekt niet de ranke lijn. Hij houdt van wat machtig is en diep van
onbewustheid. Hij wil het zware zwaar; hij wil den steen haar stugheid en haar
massaliteit doen behouden. Bovenal mannelijk is zijn werk. In vele technieken is hij
thuis. Geen minachting heeft hij voor eenig werk - hoe nederig - dat waard is goed
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gedaan te worden. Hij heeft de kunst weer op de straat gebracht; hij is de
stads-beeldhouwer van Amsterdam.
J.H.

Sélection; cahiers 3 et 4. 10 fr. per cahier; uitgever: Sélection, Antwerpen.
We halen voor elk nummer uit den tekst een of twee zinnen die troffen of aardig
voorkwamen; het belangrijke van deze publicatie is de kennismaking met het werk
der besproken meesters; heel een complex van foto's bieden rijke documentatie over
den besproken kunstenaar.

Nr. 3 Ossip Zadkine; 16 bl. tekst, 50 reprod.
‘het is de beeldhouwer der vreugde, alles lacht bij hem; wat niet lacht, is niet waard
de zon te zien.’ ‘Elke kunst die geen verlangen inboezemt te dansen, is niet leefbaar.’
‘De
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kunst is een spiegel waarin sommige lijnen soms wel eens een beeld kunnen geven
der werkelijkheid.’

Nr. 4 Egdard Tijtgat 40 bl. tekst; 80 reprod.
‘De personen van Tytgat maken simple gebaren, zijn schematisch aangeduid; zijn
genegene voorliefde voor de onhandigheid der menschen is karakteristiek; alsof hij
in den mensch enkel het ongekunstelde liefheeft en het ongekunstelde in de
onhandigheid een laatste toevlucht vond. Hij is de Max Elskamp van onze
schilderkunst, onhandig en gekunsteld, gezocht. Zijne kracht is zijn kinderlijke
naieveteit.’ (men weet genoeg dat sommige historietjes van Tytgat gewaagd zijn).
J.H.

Jean Tousseul: La Veilleuse. - Rieder, Paris. - 12 fr.
Een man verlaat zijne vrouw, daar het samenleven met haar onmogelijk is geworden.
Zij wil echter tot echtscheiding met overgaan, en 't leven van den man wordt eene
foltering. Want zijne gedwongen onthouding breekt zijne werkkracht, brengt hem
tot drinken en bijna tot waanzin. Totdat een meisje medelijden met hem heeft. Met
haar sticht hij een nieuwen haard - buiten Kerk of wet om. Voortaan zullen ze hun
geluk ver van de woelige grootstad, in den vreedzamen buiten gaan verbergen.
Deze roman - alhoewel geen pamflet - is een protest tegen de ‘wreedheid’ van
onze wetten, die de echtscheiding trachten te bemoeilijken. Dat zegt genoeg wat de
strekking er van betreft. Van den anderen kant bezingt hij de getrouwheid der liefde.
Doch de held is een zieke, wat aanleiding geeft tot al te veel zinnelijke bladzijden,
die het lezen van het boek onaangenaam maken. Schrijver is een Waal, onze
landgenoot; een man uit het volk gekomen, rijk begaafd, en die uit natuurlijken drang
schrijft. Dat geeft aan al zijne boeken, o.a. ‘Le Village gris’ - eene soort
auto-biographie - iets echt, iets gevoeld, een bijzonderen klank die den lezer treft, al
valt er nog zooveel af te keuren op 't gebied der gedachten.
Een streng voorbehouden boek.
T.

Julien Green: Leviathan. - Librairie Plon, Paris.
Een van die talentvolle, scherp realistische romans gelijk er zooveel in Frankrijk
verschijnen. De bazin uit een goedkoop restaurant, die een meisje, als lokaas bij hare
mannelijke cliënten gebruikt, om hare zaak te doen floreeren; een gehuwd man, die
dat meisje bemint, haar op eens, in blinde, waanzinnige drift, wreed mishandelt, en
daarbij nog een moord begaat; eene rijke dame, die op dezen man verliefd wordt,
hem redden wil, maar dan weer schielijk van gedachte verandert en hem aan de
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politie overlevert, terwijl ze zichzelve een kogel door de borst schiet. Ziedaar de
hoofdpersonen van dat weinig verkwikkelijk boek: lage driften, pieterige
lamlendigheid, volkomen gemis aan zedelijk gevoel, niets anders is er te verwachten
van de marionetten die slechts hunne impulsies volgen, en niets afweten van hooger
leven of zielenadel, van wroeging of strijd. Geen lectuur voor jongeren.
T.

Feesten van het Kerkelijk jaar en hunne volksgebruiken, door Kanunnik
V. Van de Velde, Bestuurder van het Engelsch Klooster te Brugge. Uitgave Excelsior, Brugge - Liturgisch Bureau Steenbrugge 1929.
Kanunnik Van de Velde, Gezelle's opvolger in het Engelsch Klooster te Brugge,
heeft de liefde voor Liturgie en volksgebruik van zijn beroemden voorganger
overgeërfd, zooals hij reeds door menig geschrift liet blijken. In dit boek hier geeft
hij, naar de beste bronnen, de kerkelijke, en daaraan geknoopte viering door het
christen volk, in allerlei belangrijke bijzonderheden te lezen. Zoo voor Allerheiligen,
Allerzielen, Kerstmis, de Kruisdagen, De goede week, Paschen en Sinxen, en verder
voor de meest gevierde volksheiligen als Sint Amand, Sint Antonius abt, Sint Elooi,
Sint Huibrecht, Sint Jan, Sint Pieter en meer andere. Het was tijd, dat een vernuftig
en belezen priester, via Gezelle, de volksgebruiken ging beschrijven, want ze worden
op onze dagen door allerlei onbevoegden uit liefhebberij mishandeld. Alles wat ter
eere van Heiligen of geloofsgeheimen gebeurt, is nog geen ‘folklore’ en hetgeen wel
‘folklore’ is, moet zorgvuldig onderscheiden worden naar zijn oorsprong: christen,
of heidensch, of verchristende heidensche gebruiken. Het vreemd woord ‘folklore’
zegt in zijn eigen niets, of kan allerlei koopwaar bedekken. De oorsprong en bedoeling
van de volksgebruiken moeten dus opgespoord worden om in te zien wat voor zaak
men voorheeft. Dat, doet de Z.E. schrijver met alle mogelijke neerstigheid, en
daarvoor verdient hij den dankt
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niet alleen van de ‘folkloristen’, maar van de Vlaamsche christenen en van de priesters
wier plicht het is, de christenen in die gebruiken voor te lichten en desnoods het wilde
hout eruit weg te snoeien, dat uit verbastering en onwetendheid opschiet en de
schoonste vieringen soms tot bijgeloof of grofheid doet ontaarden. Noch bijgeloof
noch grofheden mogen, door den naam ‘folklore’, verdedigd worden.
AL. WALGRoeAVE, PR.

Katholieke jeugdlectuur.
Er bestaat ook wel zoo iets als een probleem der katholieke jeugdlectuur. In Holland
behooren een massa kinderboeken tot de allermooiste prestaties op gebied van uitgave.
Grootendeels is er het kinderboek in handen der neutrale firma's. Dit heeft eerst de
hollandsche katholieken zich schrap doen zetten en ze achterdochtig gemaakt. Ten
slotte zijn ze zelf begonnen boeken voor kinderen te schrijven. Die zijn nu door en
door goed, vol deugden, goede werken en christene helden.
De katholieke uitgevers Mosmans van 's Hertogenbosch en Malmberg eveneens
van 's Hertogenbosch sturen ons hunne jongste uitgaven die wij gaarne aanbevelen.
Mosmans stuurt vijf boekjes van TO HELCSHER: ‘Hoe trotschkopje genas’, ‘Een
kostschoolstel’, ‘Dot’, ‘Een jaartje rond’ en ‘Wie houdt er van een versje’. De twee
eerste zijn voor scholierkens van een jaar of tien bestemd, vroolijk en met een zedeles.
De andere drie bevatten versjes voor 't kleiner volk. Alle vijf zijn ze geillustreerd
met teekeningen van GERARD GERRITS die stijve potloodteekeningen maakt maar
in ‘Een jaartje rond’ en ‘Wie houdt er van een versje’ mooie penteekeningen levert.
Frischer komen Malmberg's uitgaven voor den dag. Er zijn er in alle grootten en
prijzen:
‘Hoe de leeuw voor rechter speelde’ door M. VAN HELMOND. ‘De hoepelwedstrijd’
door THÉRÉSE VAN RAAMSDONK. ‘Sarina’ door WALTERIDA. ‘Wat oude Trui vertelde’
door ZR. MA. TERESA. ‘Leuke bedelaartjes’ door JO RUTTEN. Ze kosten elk maar
vijf frank, minder dan een vlaamsch boek, zijn mooi ingebonden en op elke bladzijde
met twee en driekleurige illustraties versierd die waarlijk smaakvol zijn.
In een grootere serie, 9 fr. per deeltje (het is geen prijs!) eveneens mooi ingebonden,
boeken van circa 100 blz. zijn er vier verschenen: ‘Wim de Blauwpit’ door KEES
SPIERINGS, en de drie missieverhalen: ‘Een kind van Java’ door D.C. VISSCHERS,
‘Zoo 'n rare Chinees’ door LAMBERT LUCAZ en ‘In het Oerwoud’ door B.V.
ZWEGERS. Illustrators ROB. GRAAFLAND, W. HUYSMANS, J. ROTGANS leveren
smaakvolle teekeningen.
Op grooter formaat, uitgaven van meer den 250 blz., prijs 24 fr. vooreerst een
jongensboek van niemand minder dan FRANCIS FINN, die vóór enkele maanden
overleed: ‘De geheimzinnige gids’. Een Finn moet niet meer aanbevolen worden en
vooral daar Thomas Playfair hier optreedt als Jezuit is verder lof overvloedig. - Het
tweede is een werk van W. VAN DEN BERG: ‘Rudi's avontuur’, een avontuur dat
nogal de moeite waard is, want Rudi komt voor het gerecht. Onschuldig natuurlijk
en dat wordt dan ook tijdig bewezen en ingezien. De illustrator PETER LUTZ is een
begeefd caricaturist.
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Overzicht van Tijdschriften.
NU (April): Stijn Streuvels: Djeha. - B. Verhagen: De Aloiden. - J. Saks: Kritische
Herinneringen. - Dirk Schäfer: De Muziek van Heden. - Martin Permys: Hans, al
zestien jaar. - Mr. Roel Houwink: Middeleeuwsche Wijsbegeerte. - Terug naar Kant.
- Edw. Katan: Onder het licht der reflectoren. - Sam Goudsmit: Kroniek van ‘Nu’.
- Is. Querido: Fredrik Chopin.
TOONEELGIDS (April): G. Godelaine: Tooneelschrijver Theod. J. Verschaeren. Dr. J. Van de Velde: Iets over Sophokles, Dramatische Kunstopvattingen. - Odiel
Daem: Wat is tooneel? - Kritiek. - Leestafel. - Overzicht van Tijdschriften.
DE VLAAMSCHE GIDS (April): Dr. M. Sabbe: Vondel, Rubens en Antwerpen: René Berghen: Een Metamorfose. - A. Demarest: Laatste Groet. - Lode Monteyne:
Dr. Jan Oscar de Gruyter. - Tooneelkroniek. - Boekbeschouwing.
VLAAMSCH OPVOEDKUNDIG TIJDSCHRIFT (Maart): Dr. Max Ettlinger:
Waarin ligt het Wezen der Opvoedkunde? -; Waarin ligt de Waarde der Opvoedkunde?
- J. Vlerick: Psycho-physiologische Ontleding van de Gevaren voor de Kuischheid.
- A. Decoene: Eucharistische Opvoeding. - Dr. V. d'Espalier: Arbeidsschool en
Godsdienstonderricht. - Rob. de Graeve: Huldeblijk aan Jan de Smedt. - R.
Ghesquière: Hoe een lied aanleeren op 't gehoor. - Dr. Fr. de Hovre: Uit de
Paedagogische Wereld.
LA REVUE BELGE (avril): Paul Bourget: Réflexions sur l'Héritage. - Franz Hellens:
Le Stradivarius. - William Martin: Figures contemporains: I.M. Bethmann-Hollweg.
- La Campagne antiesclavagiste belge racontée par les lettres de Jacques de Dixmude;
Lettres réunies et annotées par le Comte Hippolyte d'Ursel. - Sander Pierron:
l'Admirable histoire d'un Chef-d'oeuvre: Le Portrait de Marie. - P. Bourgoin: Les
Iles flottantes pour avions. - Lucien Christophe: La Leçon de Malherbe. - J.A. Goris:
Trois: villes américaines: III. Pittsburg-la-sale. - Paul Prist: Lettre de Paris. - Emile
Chardome, La quinzaine littéraire.
LA REVUE GÉNÉRALE (avril): Auguste Melot: Les accords du Latran. - Dom
Hilaire Duesberg: De la manière de lire l'histoire. - Henri Davignon: Un plus grand
amour. - Victor Giraud: Sur le ‘Port-Royal’ de Sainte Beuve. - Franzois Berge: Jules
Verne romancier de la Navigation. - Bon Pierre de Gerlache: Le Théâtre de M.
Maeterlinck. - Chroniques.
LEVEN EN WERKEN (April): Prof. Dr. Van Leersum: Rauwe Kost. - Annie
Salomons: Bijkomstigheden. - P.A. Wansink: De 20ste eeuw in de litteratuur. Henriette Mooy: Maalstroom. - Annie Salomons: Een klein Juweel. - John
Galsworthy: Geluk. - P. v.r.: Gedichten. - A. Nève: De leege Jaren. - E.C. Knappert:
Onze Bijlage.
WIL EN WEG (April): Dr. J.J. Tesch: Uitgestorven of uitstervende dieren. - M. Van
Crevel: Muziek en Gemeenschap. - Prof. Henri Bergson: Ziel en Lichaam. W.E. Van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

Wijk: Christiaan Huygens. - Herman Hana: Teekeningen van en voor kinderen. - L.
Simons: Schamplichten. - Dr. N. Van Suchtelen: Kantteekeningen.
ROEPING (April): Willem ten Berge: De Dichter en de Aarde. - M. Molenaar: Tot
Afscheid. - Anton Van Duinkerken: In obitum Fernand Foch. -; Tolstoj in
Roomsch-Katholieke belichting; De Korte Reis. - M. Molenaar: De Geheimzinnige
hovenier. - H. Klomp: Een onverhoorde. - Th. De Jager: Vondel. - Gerard Wijdeveld:
Verlaine, een
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gedicht van Paul Claudel. - Willem ten Berge: Visioen in een hondenhok. - M.
Molenaar en Dr. P. v.d. Pluim: Geestelike Ervaringen.
DEN GULDEN WINCKEL (April): J. Greshoff: Willem Kloos. - E. Van Lidth de
Jeude: Albert Londres boek over Fransch Afrika. - J. Greshoff: J.H. Speenhoff, een
der laatste geuzen. - Dr. J.F. Otten: De Rotterdamsche student en de litteratuur. G.-H. 's Gravezande: Een onderhoud met A. den Doolaard. - J. Piebenga: Friesche
Letterkun de. - J. Greshoff: Anonieme Moralisten. - R. Herreman: Kroniek der Poëzie.
- J. Slauerhoff: De zendeling in zijn Hof. - J. Greshoff: Knokken en Kunst. - Theun
de Vries: Een bekroonde Olympiade roman.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (mars): Luc Durtain: Seconde vie de Michel
Abasine. - René Gillouin: Le Problème de l'Occident. - Roger Allard: Soucis
romancés. - Marcel Jouhandeau: Malvina, ou c'est du coton. - Jean-Richard Bloch:
Dernières escales d'un Cargo. - Diderot: Lettre à Sophie Volland. - Chroniques. Notes.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (avril): Jules Romains: Quand le navire. François Mauriac: Bonheur du Chrétien. - Jean Prévost: La conscience créatrice chez
Jules Romains. - André Gide: Pages retrouvées. - André Wurmser: Lettre du Naufragé.
- René Gillouin: Le Problème de l'Occident. - Chroniques. - Notes.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (avril): A. Cavens: L'enfant dans la lit érature
franzaise. - Lucien Romain: I. Calme; II Orgueil. - D.J. D'Orbaix: La Campagne
enchantée. - G. Springael: Retour. - Maurice Gauchez: Louis Hymans. - Florent Raes:
Le soir sur la ville. - Jean Noël: Pastich de Fernand Divoire. - Lettres étrangères. Deux Peintres par mois.
DE NIEUWE GIDS (April): Dr. J.A.F. Orbaan: Paus Paulus V en een aangehaald
Nederlandsch Schip. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Hélène Swarth: Sonnetten.
- J. De Meester: Toch tot haar doel. - Leopold Aletrino: Fransche Bannelingen in de
Zuidelijke Nederlanden. - Felix Ortt: Psychische Factoren in de Dierenziel. - Willem
Kloos: Een modern Schotsch dichter. - J. Reyneke Van Stuwe: de Kostschool van
voorheen.
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[1929/6]
En Abraham lachte.
door Pol Heyns.
I.
Herenthals was de stad. Tusschen de rilde populieren stak de belforttoren als een
guitige thuiswijzer van zijn heerlijkheid te klappen.
Een schaliën helm met spitse punt boven een jolige wemeling van hupsche
beiaardklokjes; en een traliënhek rond den wandelgordel.
Daaronder het kamerke van den torenwachter......
‘Een fel weerke, vandaag!’ zei Abraham tegen zichzelf. Hij wreef tevonden over
zijnen buik en stak een versche tabakspruim in zijnen mond.
‘Eens kijken of de stad nog braaf is’ loensde hij en hij ging op het torenhek staan.
‘Hi, hi, die oude wijvekes weten wel hoe ze hunnen tijd moeten dooddoen. Zie ze
maar eens vieren!’
En hij was jaloersch op de oudjes van Sint Anna-godshuis, die bij groepjes met
de kaart speelden en geweldig sloegen met hun grove handekes.
‘Nu, tante Trees, zal 't daar beter hebben dan bij ons thuis, en wij hebben heuren
last niet, zie-de.’
Abraham keek verder.
Sinte Petersgodshuis lag rustig als een vijver. In den hof zaten de peekes op hun
knieën patatten te rapen en Mijnheer pastoor stond erbij als bewaker met een lange
pijp in zijnen mond.
‘Als ik maar nooit in een peekeshuis versukkel’, grinnikte Abraham, ‘dan zou ik
in mijnen ouden dag nog moeten leeren werken...’
Aan de Bovenpoort volle vrede. Daar stond een groene soldenier met de pluim
van zijnen helm zot te wiggelen tegen den stok van zijn lans.
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In 't besloten hof waren twee witte nonnekens de eenden op den grooten vijver aan
't treiteren met het eten dat ze in hun handen hielden en niet geven wilden.
Aan de Koepoort zaten de soldeniers te vrijen met een dartel meideken.
‘'t Is toch ons Marieke niet’ dacht Abraham, ‘en d'ander gaan me niet aan...’
Verder dan 't guitige Valpoortje der Minderbroeders kon hij niets duidelijks merken.
Enkel als er brand was viel het onder zijn bereik en dan stormde de klok heel de
gemeente overhoop. Voor de rest stond er een wacht op den Floristoren... Ah, die
had zooveel niet om zijn oogen op te verslijten als hij. Die had vlakbij de bergpoort
met een dikke tros waakzame soldeniers. De Boschpoort ook al. Daarbij, in 't gasthuis
en op 't Begijnhof is er nooit van zijn leven iets merkwaardigs voorgevallen. Maar
hij had er den kant der Zandpoort nog bij, met het Sint Magdalena-gasthuis en 't
woelige Schuttershof.
‘Allo, 'k moet toch iets doen om mijne kost waard te zijn. En 't is weer al afgeloopen
voor een uur.’
Hij dook zijn kop en trapte het torenkamerke binnen, lei zich te slapen op een lage
rustbank en droomde van de peisvolle rust van zijn hartelief stadje.

II.
De baas had zijn gezellen gesproken van het vele werk. De kermis stond voor de
deur en uit Engeland was er een zware bestelling gekomen, waar natuurlijk veel
ponden aan vasthingen.
‘Zie, mannen, als ge die vijfhonderd ellen laken nog voor de kermis krijgt
afgeweven, trakteer ik met pensen, met rijstpap en drij tonnen bier!’
Rikus van 't Lantaarnpaddeke riep: ‘Bravo, baas, dat komt klaar.’ Toen weerf de
baas in zijn handen, dacht aan de vele Engelsche ponden, die eraan vasthingen en
spoedde zich in zijnen winkel.
De weefgetouwen klabotsten en de touwen gierden dat het een aard had. De
werklust kwam erin en de tongen kwamen los.
Jef van Mie Gevers begon te zingen met een stem die weerbotste van 't danig
lawijd:
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‘Wilde eens hooren liegen?...
'k Heb 'ne meulen zien vliegen,
Hij vloog te Balder door het zand,
Het water zag gelijk 'nen brand,
De vischkes liepen op de straten
Om wat voeder op te rapen.
Dat zwierden zij op haren hals
En reden er mee naar Herenthals.
Van Herenthals naar d'oude kluis
Maar daar was niemand thuis.
Wilde nog eens hooren liegen?
Ik ging lestmaal van hier naar Romen
Daar zat een walvisch in de boomen,
Hij preëkte in 't latijn,
In 't grof en in 't fijn.
Toen kwam ik in de Mispelstraat
Daar was een wijf, die hiet Kordaat.
De honden stonden te boteren;
De katten waschten de schotelen,
De Flierenmuis
Die keerde thuis
Met allebei haar vleugelen?
Zijn dat geen ferme leugenen?

Als hij gedaan had keek hij even op en lachte:
‘Van die drij tonnen bier zouden wij er nu al gerust een kunnen gebruiken’ en hij
knipoogde naar Jan Schrieck.
‘Snotneus, sloeg deze terug... hadt ge mij eens laten doen!’
Maar Jef van Mie Gevers wist zijne snuit staan en voor geen drij als Jan Schrieck
zou hij 't zijne ongezegd laten.
‘Wat zoudt gij gedaan hebben lawijdmaker?’
‘Opslag vragen, mouwveger!’
‘Gij? Dat durfde-gij niet!’
‘Dat zoudt ge dan wel gezien hebben.’
‘Als de baas weg is, groot woord en anders zoo stil als een kwezel in de kerk.’
Jan Schrieck vloekte venijnig.
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‘Sst, jongeske,’ kwam Rikus van 't Lantaarnpaddeke tusschen: ‘God ziet mij, hier
vloekt men niet.’ en Jef van Mie Gevers joelde 't uit:
‘Kuischt uwe mond af, Schrieck, en denkt dat ge niets gezegd hebt.’
Dat kwam Jan Schrieck de zenuwen bijten. Hij sprong van achter zijn weefgetouw
weg, en koleirig als een gebeten rat:
‘Als gijlie uw zweet laat aftappen om een pens en telloorke rijstpap, dan zij-de
gijlie allemaal vijgen!’
De gezellen lachten hem uit.
‘Snotneuzen, mouwvegers, kruipers!’ siste hij woedender nog.
‘Schrieck, zeg nu uw eigen eeretitels maar op’ floot een geestige leerknaap in zijn
veilig hoekske.
Schrieck snapte zijn kiel van den kapstok, rukte zijn versleten buisklak op zijnen
kop.
‘Zeg aan den baas, dat hij meer betaalt, als hij meer werk wil. Ik trap het af.’
‘Salut Schrieck, tuimel niet over den drempel.’
En ze lachten allemaal uitgelaten hard. Want nooit nog zagen ze die koppige
eigenzinnigheid van een Schrieck en niet begrijpend schudden ze hun ruigen kop
over die uitnemende gierigheid.

III.
In het gele licht van de lampekap zit kleine Hein te spelen met een houten vogel. Hij
houdt zijn mollig vingerke tegen den scherpen bek, benieuwd of het beestje niet
knappen wou...
Toen Deken De Rode door de breede eiken deur instapte had Heinke verschrokken
opgekeken.
Hij herkende, stak zijn vette armkes zwaaiend omhoog en kraaide zijn plezierigheid
luidkeels los.
‘Waar is vadertje, Hein?’
De kleine stak zijn groezelende vingerkes in De Rode's vriendelijken baard, en
riep op moeder: dat Mijnheer De Rode in huis was!
Moeder kwam dadelijk binnen gespoed; zij schoof vriendelijk een stoel bij voor
De Rode en keef op Heinke omdat hij naar mijnheer zijn linke hand had uitgesteken.
Dan ging zij haar man roepen naar de stapelplaats.
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Heinke zat al te knabbelen op de lekkere beschuit-met-suiker die hij van De Rode
voor een kus in den stekelbaard had afgekocht.
Toen kwam vader binnen. Hij lei zijn schort over een stoel, prees de goede koek
van Heinke en de goedheid van Mijnheer De Rode en ging met deze zitten klappen
tegen de kleine raamkes langs den straatkant.
‘'k Zal eerst het vertrek eens wat ruimer verluchten’ en de baas draaide een
vensterken open om den koelen avondwind binnen te laten.
Over de stad hing een genadige rust.
De menschen zaten saam getroept op de straathoeken waar, voor het Lieve
Vrouwken, het keerseken uit den lanteern een vredigen glans op hun gezicht lichtte
en over hun grove kleederen een trilling tooverde van gele sprookjeslucht.
De kinderen lagen in hun zachte beddekens door het dakvenster te turen naar de
sterren die ze tellen wouen, maar niet tellen konden.
Hier en daar blafte een hond zijn kwaad vermoeden uit, in de hoven speelden de
katten hun liefdespel of schreiden langs den waterkant als kleine kinderen, vreeselijk
en bang. Een koe beurelde eendelijk-lui van den grommelenden honger en deed de
hennen op hun slaapstokken kakelend den kop uit de borstpluimen schrikken.
Maar 't werd alles weer rustig over de stad onder het kalme gezicht van de volle
maan in de lichtblauwe avondlucht.
Deken De Rode en baas Verschaeren bespraken met even kalme rede het geval
van Jan Schrieck, die het gildereglement door zijn staken overtreden had en naar
datzelfde reglement diende gestraft te worden.
Huns geheugens had een dergelijke overtreding nooit zich aangeboden. Van
overouds nochtans was de straf hiervoor een mondgemeene spotternij tegen
onwilligaards.
De Deken wien de fijne lachplooikes rond de guitige oogen sprongen citeerde
plechtig uit het beduimelde gildeboek:
‘In de wet is getermineert dat die verweerdere zal komen van heden in acht dagen,
hier op het stadhuis, blootshoofd ende blootvoets hebbende in elke hand een wassen
keerse van een halve pond elk, ende bidden den ambachte vergiffenisse van zynen
misgrype van der leeninge van zynen brieve, ende laten die eene keerse hier opter
stadhuis ende die andere dragende voor Sinte Woutruyt opten autaar, ende die daar
laten, ende voorts hem wachten van gelyken

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

454
nog te doene, want t'en soude hem alzoo niet meer worden vergeven’
‘Dat zal ne krak geven’ knikte Verschaeren.
‘Spijtig voor 't leedvermaak,’ besloot de deken, maar stipt naar de letter zal de
straf worden toegepast. Zoo dadelijk ga ik den schout nog opzoeken om alles voor
dit duchtig eksempel te bereiden.’
Hij bood baas Verschaeren ten afscheid zijn trouwe hand en wou heengaan, maar
Heinke kwam op hem toegevlogen: ‘Mijnheer De Rode, eerst nog peerdeke rijden!’
Vader grommelde iets van ‘Op 'nen anderen keer, want dat mijnheer nu geen tijd
had!’
Maar Heinke zat al op De Rode's voet en klampte aan zijn knie, terwijl De Rode
wipte en zong:
‘Hop, hop, peereke,
Wij rijen naar Diest
Met uw rosse steerteke
Als 'k een koopman wist
'k Zou ons Heinke gaan verkoopen,
Waar 'k zoolang mee heb omgeloopen.
Weg, weg, leelijke man!
Hebde geen geld?
Verkoop hem dan?

Toen schoten ze allebei onbedaarlijk in den lach om den smaak van hun pure pret te
luchten.
De Rode trok Heinke aan zijn witte krullen, lachte nog eens tegen vader en ging
heen...
Heinke bleef den goeden deken zwijgend nakijken... tot hij weer dacht aan zijn
suiker-beschuit, en ze gretig ging opknabbelen.

IV.
't Was geen marktdag en toch wemelde de markt van volk.
De verschillende gildedekens hadden alle werk stilgelegd. Zoo zouden de
werkgezellen gelegenheid vinden om in de straf van Jan Schrieck een voorbeeldige
waarschuwing te zien. Alleman was te been.
De mans hadden hun vrouwen mee, en achteraan kwamen de kinderen ook. De
paters Augustijnen en de Minderbroeders die daar
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ook al waren, verdeden hun tijd van wachten met verstoord brevieren. De magere
wijvekes en de propere peekes uit de Godshuizen, die huns levens een dergelijk geval
konden herdenken, hadden geweldig veel praats en vele luisteraars. Breed en hoekig
was hun gebaar en in hun oude oogjes kwam het jonge leven terug vonken schieten.
Van op zijn luchtig torenhek had Abraham Caers dit woelig beweeg te volgen.
Weinige dagen was hij over zijn hooge ambt zoo fier en zoo blij als vandaag. Hij
voelde de tevredenheid omhoogdringen door zijn heel lijf. Hij begon de beiaardklokjes
te streelen, zuiver-uit om wat van zijn overdadig plezier kwijt te zijn. Hij wandelde
maar rond, keek gedurig een anderen kant uit en zag het zwarte volk uit alle straten
aan spoeden.
‘Daar zijn er onder u geen vijf, die 't spelleke zoo goed zullen zien als ik’ lachte
hij en hij knipoogde eens zot naar de tintelende zon, die hoog aan den hemel zat en
precies ook al wachtte.
Toen kwam er rumoer in 't volk. Hij zag er velen, die kwaadaardig wrongen om
dichter bij de pui te komen... anderen wipten op hun tippen omhoog en rokken den
hals zoo hoog ze maar konden. Op de vensterbanken beneden stond alles volgetast
en boven staken de vensters open en stond het ingezeten volk van de stad benieuwd
te wachten.
‘He!’
Een groene soldenier kwam plechtig op de belfortpui gestapt. Met een gemeten
gebaar bracht hij zijn horen aan den mond en toette om stilte.
Toen kwamen de vijftien gildedekens buiten, rijkelijk gekleed in hun hoogdaagsche
tabbaarden en ook de zeven schepenen met hun strengen schout.
't Werd over de markt zoo stil als in een kerk.
Maar toen het volk Jan Schrieck merkte, die als een verlegen dwaas, geleid door
twee soldeniers voor de pui kwam staan, toen vloog er een schramper gegibber
doorheen. En luider en geweldiger schoot het op tot een verdoovend gefluit, zoodat
de soldenier een tweede maal moest toeten om stilte.
Deken De Rode trok uit zijn tabbaardmouw een groot vel perkament en las over
't luisterende volk de beschuldiging af:
‘Wij, De Rode Johannes Franciscus, deken der wevers, in akkoord met de dekens
der andere gilden zonder uitzondering, beschuldigen in naam van de aloude en sterke
gildetucht den wever Jan
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Joris Schrieck, van zware overtreding tegen de gildewet. Wij vragen den
hooggestrengen heer Schout van onze doorluchte stad op beschuldigde voornoemd,
de straf toe te passen in ons gildeboek tegen bedreven vergrijp voorzien.’
Hij plooide het gildeboek open op de gereedgehouden bladzijde en las de bepaling
der voorschreven pene luide voor:
‘Dat die verweerdere zal komen van heden in acht dagen hier op het stadhuis,
bloothoofds en blootvoets, hebbende in elke hand een wassen keerse van een halve
pond elk ende bidden den ambachte vergiffenisse van zynen misgrype van den
leeninge van zynen brieve, ende laten die eene keerse hier op 't stadhuis ende die
andere dragende voor Sinte Woutruyt op ten autaar, ende die daar laten, ende voorts
hem wachten van gelyken nog te doen, want 't en zoude hem alzoo niet meer worden
vergeven.’
Jan Schrieck stond daar als een halfdood schaap te hijgen naar asem en naar
vrijheid. Zijn bange oogen staarden wezenloos op de punt van zijn bloote voeten.
De strenge schout deed twee stevige schreden naar voor. Hij liet zijn kouden blik
over 't volk loopen en donderde los:
‘In name van Jan, hertoge van Brabant en heer van deze stad, bekrachtigen wij
het vonnis door het gildeboek der wevers tegen beschuldigde voorzien, en bevelen
wij hem, in 't aanzien van de gansche stad aan de voorgeschreven pleging te voldoen.’
Met de punt van zijn scherpe kin deed hij teeken dat Jan Schrieck mocht beginnen.
De oogen star op den grond trad deze bevend vooruit. De dikke flappende kaarsen
drupten heete wasbobbeltjes op zijn verweerde handen...
Hij wist niet goed hoe beginnen om met een slagje kranigheid zijn gereedgemaakte
zinnekes af te rammelen.
De schout die al ongedurig werd schraapte dreigend zijn keel.
Schrieck snapte met een lippesmak het laatste speeksel uit zijn mond...... en begon
ijselijk te knarsetanden. 't Koude zweet perelde op zijn bloote voeten; door zijn
verhitte leden schoot een fijne jicht.
Zijn oogen begonnen te schemeren... hij kon ze niet meer om neer houden... hij
zou... en hij keek omhoog den rooden toren langs, naar den beiaardbol.
Bevreesd van ook maar één toeschouwer in 't oog te kijken, bleef hij omhoog
staren......
Daar stond Abraham Caers!
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‘Miljaar, miljaar!’
Over zijn bleek gezicht kwam een ijzige grijns liggen.
‘Miljaar, miljaar!’
't Scheen Abraham of Schrieck hem wou dood kijken... Zoo vreeselijk stond die
blik te glariën in dat vreeselijk gelaat.
‘Miljaar, miljaar!’
Abraham dacht er aan hoe Schrieck anders toch zoo veel praats had en zooveel
durf liet blijken... en hoe hij nu daar stond te geeloogen als een uitgemergelde kater.
Abraham begreep meteen het wijze inzicht van deez' dwaze straf... en Abraham
lachte.

V.
Toen Schrieck na de strafpleging thuis was binnengevallen, had hij twee uren aan
een stuk, den kop op tafel, liggen huilen.
Fien, de vrouw, had zich wel gewacht ook maar één woordeke te beproeven om
den sturen griezer wat milder te stemmen.
Zij hield zich achteraf in de keuken, en poezelde haar ongeduld weg op den stijven
rug van de spinnende kat.
Vooraan waren de luiken den ganschen dag toegebleven. Een erge bengel had er
met ruige houtskool een venijnig rijmke opgeschreven. En om er Schrieck bekend
mee te maken spelden twee, drij deugnieten samen, luidkeels en herhaaldelijk wat
er te lezen stond:
‘\Jan Joris Schrieck,
vreet zijn eigen dik
en hij durft niet buiten komen,
hier in 't vrije van de boomen!
En hij houdt zijn deur op slot
steekt zichzelf alzoo in 't kot,
de zot!
Jan Joris Schrieck
die sterft nog van de schrik!

Schrieck deed of hij het niet hoorde. De smaad van die snotterkes was eigenlijk toch
maar naaperij van 't groot volk. Dat, dat waren de sloebers, de schurken!
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‘Miljaar, miljaar!’
Als hij zijn diepe wrok in een reesem vloeken en verwenschingen wat had gelucht,
begon hij zoetekes aan te kreunen.
‘Och, 't was allemaal zijn eigen fout! Hij zelf had het onheilswiel aan 't rollen
gebracht...’
En van schreiende ‘Hi! hi!’'s doorschokt, begon hij het tragisch verloop van zijn
avontuur te herdenken: de staking... de gevangenis... het onderhoor van den schout,
de strafpleging op de markt. Hij zag weer alles in zijn verbeelding voorbijtrekken.
En hij hoorde zoo duidelijk weer den honenden lach van e duizend menschen die
rond hem stonden te gapen.
Wie juist, dat had hij niet durven zien... moest hij er eene van kennen... hij sloeg
hem wel dood! Ja, hij kende er toch één: de torenwachter! En Schriek beet op zijn
lippen dat het bloed er uit striepelde. Hij sloeg met de vuist op tafel - de kinderen op
straat ijlden weg - en stampte vervaarlijk vloekend de kamer rond.
Fien, de vrouw, hoorde zijn harden stap bonken op den harden vloer... en zij werd
banger en banger.
Zij nam de kat op die haar zoo zoetekes aankeek met haar glazen oogskes en zij
ging schuilen bij de geburen.
Schrieck ging de duistere kamer niet buiten.
Eerst als de barre koleire eventjes afkoelde ging hij terug aan tafel zitten en nam
het heete hoofd in de rillende handen......
Wraak bedenken!
Hij zou er wel iets op vinden om dien nijdigaard van een Caers dat spelleke terug
te lappen.
't Zou iets fijns zijn! iets heel fijns! En iets waarvoor hij zelf geen tweede straf zou
kunnen oploopen!

VI.
In ‘'t Priëelken van geestelijker wellusten’ las Trezeke Caers zeer zuiverlijke liedekes.
Het zonneke schitterde op haar brilleglazen hevig-gouden rondekes, en weerspiegelde
omgekeerd: letters van haar boek op het bleeke perkament van haar kaken.
De roode geranium op de vensterbank dreef een vaste schaduw op het tafelke dat
er tegenaan geschoven stond, waarop twee en twintig fijne stuivertjes zeer kostelijk
zilverden.
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Twee en twintig zilveren stuivertjes! Hoe had ze zooveel nog in haar ouden dag
bijeengekregen?
Ja zie, eigenlijk had ze hierom het reglement van Sint Anna-Godshuis schromelijk
overtreden. Vijf keren had ze het klompeke boter, dat strengelijk tot eigen gebruik
werd toegewezen, zeer heimelijk aan den man weten te brengen.
't Mocht niet... maar, och Heere, daar is zooveel dat niet mag en dat toch gedaan
wordt!
Tenandere, geen haan zo er zijn bek over openkraaien. Het geld zelf zou ze zuinig
besteden, met nieuwjaar een paar nieuwe slefferkes tegen de koude voeten; een
leukere kant voor haar besten onderrok; en dan 't een en 't ander klein lekkers tegen
den vuilen mond.
Wijl ze die hopelijke koopjes zoo plezierig overdacht bekroop haar plots een
angstige achterdunk. En zoo meteen verkende ze hoe dwaas en onvoorzichtig ze was
dat looze geld zoo maar vrijelijk op tafel te laten liggen.
Moest er een der ‘momboirs’ eens op inspektie komen en vragen waar vandaan
die vele stuivers in haar hand geraakten! Het zou kwalijk verloopen met haar blije
droomen. Onvoorwaardelijk zou ze worden op straat gezet, om steuneloos, zelf eigen
huis en eigen have recht te houden.
Algauw trok ze een steenen pot uit het kaske en borg er de twee en twintig
stuiverkes onder de witte boonen, die ze eerst in den winter gebruiken wou.
Nu ze alles zoo zuiver in veiligheid wist, ging ze weer in haar zeteltje leunen, en
las in ‘'t Priëelken der Geestelijke Wellusten’ haar zuiverlijke liedekes met grooten
wellust voort.

VII.
De vrouw van Remi Broeckx had het aan Schrieck verklapt. Zij had met heur man
even kwestie gehad over de boter van Trezeke Caers. En daar Remi voor geen twintig
wijven toegeven wou dat hij boter gekocht had die sterk rook naar de rapen, wou ze
voort die boter in huis niet meer gedoogen.
Jan Schrieck had het goede koordeke in handen. Nu zou de pop aan 't dansen gaan
naar de lusten van zijn eigen kwaad begeeren en zijn ijverige wraakzucht.
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De ‘momboir’ van Sint Anna-Godshuis, wien hij verleden jaar aan luttelen prijs twee
vette konijnen verkocht, dierf hij zonder vrees van dit geheim op de hoogte stellen.
Persoonlijk had deze zich van 't vergrijp gaan vergewissen. En toen hij van Trezeke
met looze streken en fijne strikvragen een bange bekentenis had ontlokt, had hij den
raad van 't Godshuis doen bijeenkomen.
Daar lag hun besluit nu als een ergerlijke grijns op het gelaat van Jan Schrieck.
De torenwachter zou nu van zijn lachen wel verkeeren. Want zonder verder komaf
zou Trees Caers worden buiten-gezet en alle hulp vanwege den onderlingen bijstand
zou haar voortaan onvoorwaardelijk ontzegd blijven.
Abraham Caers kon nu haar broodje smeren en haar pijpemutskes strijken! Kurieus
of hij nog lachen zou, de loeder!
Jan Schrieck voelde zich uitbundig blij. De stad mocht hem verfoeien als een
venijnige vent, hem uitjouwen als een jaloersche hond, hem nawijzen... hij zou 't niet
voelen.
Torenhoog zou hij zich verheven denken boven dit ellendig geknoei en gefrazel...
torenhoog als Abraham de wachter...
Nee... hooger nog. Zijn lach zou nu de bitterheid schrimpen in 't gemoed van Caers.
De beurt was aan hem.
En innerlijk verpreuvelde hij zich erin: Abraham op zijn torenkamerke te zien
zitten met een treurige lip verbijtend de wederwraak van Jan Schrieck. Hij hoorde
hem vloekend over en weer stappen...
‘En dat hij al armoe genoeg leed zonder den pot nog te moeten deelen met Tante
Trees...
En dat het kleine volk al genoeg last verkocht zonder daarbij nog de grilletjes te
moeten involgen van Tante Trees...
He, Caers, wat zegt ge van Jan Schrieck...?’
Abraham Caers zei niets.
Hij zat op zijn zingenden toren met een hart als altijd. De vreugde speelde over
zijn gemoed de zuivere klanken van een onverstoorbaar contentement.
Eigenlijk had Schrieck hem onbewust een fellen dienst bewezen. Roos, zijn vrouw,
sukkelde sinds weken aan 't vingerfeit, en Abraham had al die dagen zelf de patatten
mogen schillen en het kleinste kind mogen busselen.
Nu was daar Tante Trees om dit karweitje met veel plezier over te nemen!
Abraham schudde zijn tinselig hoofd vermakelijk over en weer.
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De beiaard schoot aan 't rammelen over de zonnige stad het liedeke van den Reus......
Abraham zong mee:
‘Sa moeder zet de pap op 't vier
De pap op 't vier,
Tante Trees is hier
Keer niet weerom,
Treezeke, Treezeke,
Keer niet weerom,
Trezegom!’

‘Potdorie!’ 'k wist niet dat ik zoo fijn een dichter was’, zei Abraham, en Abraham
lachte.

VIII.
In de taveernen hing alras het nieuws verspreid van Treezeke Caers heuren verhuis.
De bazinnen vertelden het aan hun klanten wijl ze de pinten voltapten en met een
mes het overtollige schuim in den klasemmer schoven.
‘Abraham Caers zal er een goeie meid aan hebben’ spraken ze, En ze meenden
het. Want Treezeke was nog tamelijk goed te poot, kon breien en stoppen zonder
brillen, en patatten schillen zonder de steken erin te laten.
Toen Jan Schrieck dat zoo opgenomen zag, zou hij gaan barsten hebben van woede.
Fien, zijn vrouw, kon niets goeds meer verricht krijgen. De soep was te zout, de
patatten niet gaar; de stoof brandde te hard of niet hard genoeg.
De kat dierf niet meer in huis komen, sinds ze dien formidabelen stamp kreeg
onder haar lenige lijf. Ze ging nu elders vleesch dieven en melk slabben.
Op de weverij liet Schrieck geen gebenedijd woordeke uit zijn grooten mond
komen. Van tijd tot tijd floot hij op zijn eentje een nijdig deuntje; voorts liet hij zijn
werk geen sekonde met rust.
‘'k Geloof dat de Jan nog altijd voortleest aan zijn penitentie’, zei Rikus van 't
Lantarenpaddeke.
‘En ik’, gibberde de werkknaap achterna, ‘ik zie hem nog trappistenbroeder
worden!’
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‘Misschien wel pater,’ deed Jef van Mie Gevers daarbij.
‘Watte, pater? Als dat waar is ga ik bij hem mijn leelijkste zonden biechten... en
als hij mocht kijven, zou 'k hem zeggen: zwijgt gij maar bravekes stil pater, gij hebt
gij nog leelijker pakskes aan uw conscientie hangen!’
Jan Schrieck deed of hij hun geplaag niet hoorde. En feitelijk sloeg hij op hun
woorden weinig acht. Zijn gedacht stond op andere dingen te zinnen: hij moest iets
vinden om Abraham Caers voorgoed een lap te slaan, om hem voor eeuwig en altijd
die smerigen lach van het gezicht te trekken... maar hij vond niets... niets...
hoegenaamd niets. Het bloed schoot hem kwaadaardig naar het heete hoofd en neep
op zijn oogen een benauwelijken druk. Het klabakken der getouwen en 't scherpe
gieren der draden begon hij erg treiterend te vinden.
Eindelijk toch had hij iets gevonden. Aan niemand zou hij het zeggen! Een strikt
geheim zou het blijven voor zijn eigen koppigen eigenzin.
Ware 't anders...... nee, 't mocht niet anders worden. En 't zou niet. Caers zou in
elk geval zijn lachen nu wel verleeren!

IX.
De zwart-blauwe nachthemel hing groot-open en was van fijne sterren dicht doorprikt.
Een eenige vledermuis twinkelde door de stomme straat, en een zwarte kater
miauwde van hopelooze gulzigheid naar die onbereikbare brok.
Door de smalle spleten der vensterluiken schemerde de flauwe rozigheid van een
nachtlichtje. De knappe stap van de nachtwacht werd nergens gehoord.
Rond het roezige kacheltje van de wachtkamer zaten ze hun ruige schenen warm
te wrijven, want ze profiteerden van de ruime goedzakkigheid van den dienstdoenden
sergeant.
Kob Van Dael, die de ronde moest optrekken in het Boerenkwartier zat rondekes
te dampen uit zijn kort pijpke, terwijl Rik Van Snick en sterke vischnet vlocht en
vlijtig op zijn tabakspruim sikte. De sergeant lag langsuit te slapen op een breede
rustbank en had onder zijn hoofd een pelsen rugzak liggen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

463
Abraham Caers alleen hield zijn ambtsgeweten wit. Bij de wake op zijn hoogen toren
bleef hij streng wakker; liet hij geen half uurke voorbijgaan zonder de stad te
overkijken om zich van haar rust volkomen zeker te maken.
Tusschenin sneed hij uit harde houtklompekes zeer nette Lievenvrouwenbeelden
met schuin-uitpannende mantels.
Minou, de kat, die op den toren zijn éénige gezel was, kon hem dan zitten aanstaren
uren aan een stuk, het ronde kopke een beetje scheef en de driehoekige oorkes spits
recht.
Abraham had er zijn zin in dat alles van nacht zoo prettig van de hand ging. Enkele
houwkes nog en weer was er een Lief Vrouwke klaar en af.
Minou miauwde haar verveling weg, en daar kwam een klein wit asemke gewolkt
uit haar blinkende smoeltje.
Abraham lei voldaan het Lievevrouwbeeldje neer... hij rok zich de armen dat de
gewrichten kraakten en keek...
Ai!...
‘Ginder, die vuile rosse gloed! God! God! In de Futselands-straat, in zijn straat.
Brand! God! dat is misschien zijn huis, ja, ja, 't zijne!’
Abraham hield zich niet meer bij. Hij snokte de trapval open en sprong naar
beneden.
Brand!... en bij hem... zijn vrouw in den nood en zijn kinderkes in gevaar! Marieke!
Peerke! gij?...
Redden wat nog kan gered worden. Rap, rap, vooruit!
Wonder dat hij halsoverkop de trappen niet afdonderde. Koortsig gehaast kwam
hij beneden aangehijgd.
God-nog-toe! Hoe heeft de torenwachter dat gekund?
't Brandt in de stad en zijn toren heeft nog geen hulp gestormd!
Het neep Abraham geweldig... Hij was er zeker van. Het oog van den torenwachter
mist niet. Thuis stond alles in laaie vlam op te branden. De vrouw en de kinderen en
tante Trees lagen misschien...
Maar Abraham duwde alle verzinsel krachtig uit den weg, sprong overhaast terug
den torentrap op en trok de stormklok.
Ze bonkte geweldig hard en ijselijk gejaagd.
Op slag van drij stonden alle vensters opengerukt en verdwaasde koppen riepen
naar mekander:
‘Zeg, waar is het?’
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Ze trokken in alle ijlte een broek aan hun beenen en schoenen aan de voeten; riepen
nog aan 't wijf dat ze op 't huis moesten letten en liepen de deur uit......
En eer dat Abraham ter plaatse kwam aangerend, hadden twintig brave kerels den
ganschen inboedel ongeschonden op straat gehaald.
Roos, de vrouw, vloog Abraham direkt om den hals en ze schreide en lachte:
‘'t Is niks, Abraham, 't is niks. Hier is ons Mieke en ons Peerke.’
Abraham gaf zijn schreiende kinderkes een warme kus, en daarachter nog eene...
en nog vele andere.
Tante Trees zat op een stoel met de koffiepot in den schoot, de wake te houden
over 't geredde goed en brabbelde 't aan Jan en alleman dat er niks in den brand
gebleven was dan een ingemaakte schapraai met zeven ledige honigpotjes.
Toen daar de schout kwam afgestapt liep Abraham hem zonder eenige reverentie
tegemoet.
‘'t Is niks, mijnheer de schout, alleman is gelukkig behouden en alles veilig uit
den poel gehaald.’
En de schout:
‘In de Goudbloemstraat heb ik het nog leegstaand huis opengemaakt. Voer er uw
inboedel maar dadelijk binnen... 't Is nog goed afgeloopen dus... Maar de brandstichter
toch die zal hangen!’
En eer de zon opduiken kwam uit de doomende Nethebeemden was de brand
volledig gestut, en Abraham's gedoe naar den nieuwen thuis veilig overgebracht.

X.
Nu, dat kunt ge wel rieken...
Geen man wou zoo onnoozel zijn Jan Schrieck van dit gruwelijk bedrijf te
verschoonen.
De gildedekens... de werkgezellen... de boeren... de kremers... ze hebben hem
gevloekt als de venijnigste vent van uren in de ronde.
De wijven zijn er bovenarms opgegaan en hebben hun kleurige verwijten met oude
vertelselkes druk aangedikt.
‘Vroeger al heeft Schrieck dit... en dat... en dat ook al...’
Och ze hadden het wel gepeinsd allemaal!...
Nu toch zouden zijn beentjes gekapt worden en geen houten stelten mochten nog
baten...!’
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De strenge schout echter kreeg geen enkel houdend bewijs onder bereik. De
ratelmolens vielen stil van als zij den schout zijnen tabbaard roken.
Onwillekeurig toch stelde ook hij zelf alle vermoeden op rekening van Jan Schrieck.
Zoo mocht hij best eens aankloppen bij hem...
Toen hij intrad begon Schrieck te grijnzen, koud en bleek. Zijn antwoord op den
schout was kort en hebbelijk. Hij stond bout in zijn perk en hield hardnekkig aan
zijn onschuld vast...
Toch deed de schout hem aanhouden... 't Vermoeden sprak te luid en te duidelijk
tegen Schrieck, dan dat hij 't overdragen zou op 't is gelijk wie anders.
En de stille weemoed op het treurig gezicht van Schrieck's vrouwe gaf hem een
nieuwe aanduiding. Want ook deze verdacht haar man van het erge feit... Den nacht
immers was hij niet in huis geweest en zij kende de groeiende koleire waarmee
Schrieck den torenwachter omringde.
Daarom deed de schout het algemeen vermoeden van de stad erkennen... en stuurde
vier soldeniers naar Schrieck om den verdachte aan te houden.
De Godsproef in den Penepoel zou 't bewijs wel leveren.
Want de gestoorde rust zou in de stad nooit hersteld worden dan door stipte
gerechtigheid.

XI
En weer krioelde de markt van kurieuze menschen allerhande.
‘Kolossaal dat’ schuddekopte Abraham Caers, die van op zijn torenhek die dikke
massa's overschouwen kon.
De zon spikkelde vierige kletskes in 't kalme water van den treurige Penepoel. Het
ijzer-beslagen deurke van de korte torenkamer ernevens stond op een smalle kier,
waardoor een roodneuzige soldenier de komst van schout en gildedekens langwijlig
afwachtte.
Het dichte volk dat er stond rondgedrumd pierde vergeefs naar de donkere spleet
om er Jan Schrieck te kunnen vinden.
Ze vertelden mekaar met veel leedvermaak en scherpe lachjes hoe het den nijdigen
boef in den Penepoel vergaan zou.
‘De ruige soldeniers zouden hem in 't water dwingen al weerde hij zich nog tegen
met handen en met voeten.
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En zou hij zakken? Zijt daar maar zeker van, want schuldig was hij zonder twijfel.
Pater Paschalis die in de minderbroederskerk de drukste biechtstoel had, stapte
zonder eenig geneeren de torenkamer binnen.
Onder het volk ging een lachen aan den gang zonder einde.
‘Al boter aan de galg! die kerel bekent toch niet!’ gichelde het boerke van
Schoutenhoef en het spoog klakkeloos zijn sik in den Penepoel.
Hier en daar toch begon een bangelijk kwezeltje gejaagd te knabbelen op rappe
weesgegroetjes. God die hier recht zou doen gelden noemde ze barmhartig en
goedertieren zonder perk.
‘De schout!’
Direkt stond hij met zijn zeven schepenen en de gildedekens vlak bij den Penepoel.
Uit zijn breede mouw trok hij een groot perkament en las met klare zware stem:
‘In name van Jan II, hertoge van Brabant en heer van deze stad, onderwerpen wij
den wever, Jan Joris Schrieck, van brandstichting verdacht, aan de Godsproeve van
den Penepoel.
God almachtig ende rechtvaardig nemen wij tot beslechter in dit geval en wij
bidden hem dat zoo verdachte voornoemd smetteloos van schuld mocht wezen, dat
Hij hem spare van den dood, hem behoudende, drijvend boven water. Zoo echter
schuld kleven mocht op hem, zoo zal Hij hem laten verdrinken tot pene van zijn
vergrijp en van zijn schaamtelooze valscheid.
In name van hertoge Jan, ik beveel de Godsproef.’
Hij deed teeken aan de struische soldeniers.
Bleek als een begijnenkap sleurden ze Jan Schrieck buiten... en meedoogenloos
werd hij in 't water gestooten.
De omstaanders kregen de opspatterende droppels in d'oogen; ze kwamen vooruit
tot vlak bij 't poelemuurken en staarden met open mond naar 't kabbelende water.
‘Zomp’.
Jan Schrieck wipte zijn kop boven water, maar even gauw zonk hij terug.
‘Zomp!’ nog eens.
En 't was er mee gedaan.
Eventjes nog brobbelden kleine asemblaaskes naar boven...
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Toen kabbelde het laatste golfje uiteen... en 't water werd weer de effen platte vlakte
van alle dagen.
Zoo werd de schuld van Schrieck dus door God zelf bekrachtigd en gestraft.
Vaag rumoerend trok het volk stil stappend naar huis terug.
De soldeniers begonnen te visschen achter 't lijk.
Boven op zijn toren stond Abraham Caers te schreien als een kindeke......
‘God, goede God, van mij heeft hij al lang vergiffenis hoor!’ snikte hij.
‘'k Zal voor zijn ziel veel missen doen bidden door de begijnen’, zei hij nog en
blij zich zoo sterk te weten om derwijze wraak te nemen, kwam er een lichte vreugd
door zijn gedachten spelen......
En Abraham lachte!......
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Was bleibt?
door Gerard Walschap.
Het eigenaardig boek van Eduard Engel heeft onze gebenedijde rust niet verstoord.
Terecht, al was het dan ook maar door den heer Feber, werd, naar aanleiding van Dr.
Moller's ‘allerongelukkigste’ geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, vastgesteld
dat er hier en in Holland een buitengewone ijver aan den dag wordt gelegd om de
waarheid te zeggen wanneer die nl. iemand anders pijn kan doen. Prof. Engel woont
zoo ver af, hoe zou men hem kunnen raken; en Duitschland betaalt zijn oorlogsschuld
niet, wat kan daar verder nog goeds van voortkomen. Deugnieten zijn het allemaal.
Dat dit een boek is(1) dat behoorde geschreven te worden vóór het eerste handboek
over de zoogenaamde aesthetiek en dus meer dan honderd vijftig jaar te laat, maar
toch nog niet ontijdig, komt; dat verder prof. Engel door ouderdom en belezenheid
een der weinigen is die konden begin maken met een werk dat niet door één man
kan geschreven worden, maar een taak is voor heelder generaties, het heeft ons niet
beliefd daar aan te denken.
‘Seit den frühen Jünglingstagen zieht sich durch mein ganzes Bildungsleben bei
jeder Begegnung mit einem neuen Geisteswerk, zumal einer Dichtung, die Frage:
was bleibt? Wird dieses Werk bleiben? Hat es die Eigenschaften, die ihm Dauer
verburgen? Welche Eigenschaften sind das? - oder wie sonst man diese Frage nach
Wert und Unwert, Tod und Unsterblichkeit fassen mag...... Alle diese Fragen - nicht
so klar und scharf wie ich sie heute, nach mehr als einem halben Jahrhundert, hier
forme, aber dem Sinne nach gleich - haben mich einstmals bewegt, und nie haben
sie mir seitdem Ruhe gelassen. Ich war kein Wunderknabe und bin kein Geistesriese
geworden; wer aber solche Fragen niemals in sich hat aufsteigen fühlen, der tut mir
leid, denn er ist gewiss kein fruchtbarer Verarbeiter geistiger Nahrung.
Was bleibt? so fragt sich jeder nachdenkliche Mensch im Ver-

(1) Eduard Engel, Was bleibt? die Weltliteratur. Verlag Koehler und Amelang, Leipzig 1928.
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kehr mit künstlerischer Schöpfung. Es ist die beherrschende Frage jedes tieferen
Geisteslebens...’
Iemand die zoo zijn eerste kapittel inzet moet men lezen; hij heeft iets te zeggen,
hij heeft een boodschap, brengt iets nieuws. Daarom wordt echter de thesis der
absolute nutteloosheid van aesthetika als leer niet opgegeven. Die leer moet nog
altijd haar eerste mooi gedicht inspireeren en iets wat werkelijk schoon is, het
kunstwerk, heeft haar nog nooit noodig gehad, om als zoodanig te worden
veropenbaard. Op den hoop toe schiet dan nog al deze theorie hopeloos te kort om
een kunstwerk te waardeeren.
Maar wij zijn nu eenmaal niet slimmer en willen geheimen ontraadselen, ook het
geheim der schoonheid. Wij willen luidop spreken over het genot dat deze schoonheid
ons slechts in de eenzame stilte toestaat en wij willen denken over het wezen van
deze schoonheid dat niet aan ons verstand alleen en niet aan onze zinnen alleen, maar
aan deze beide wordt meegedeeld door een soort levensgevoel veel fijner dan alle
denken en waarnemen.
Zo heel erg is dat nu niet, er gebeurt in de wereld heel wat ergers. Maar als we nu
eenmaal willen redeneeren en denken over iets dat niet beredeneerd en niet bedacht
moet worden, moeten we dat ook maar goed doen. We leveren den kunstenaar met
zijn werk over aan lieden die niet berechtigd zijn hem te oordeelen, 't minste dat we
kunnen doen is aandringen op een goede behandeling Bovendien heeft kunst een
beteekenis die met het kwalificatief ‘opvoedkundig’ zeker nog te eng opgevat wordt,
een sociale beteekenis. De tachtigers en vele anderen hebben dat vergeten. Eens op
dat gebied verliest de artist zijn sentimenteele aanspraken op zijn eigen werk en
wordt wetenschappelijke kontrool verplichtend.
Een geestiger woord dan de latijnsche spreuk ‘de gustibus non disputatur’ staat in
Don Quijote: ‘Over smaak staat niets geschreven, maar er zijn smaken die slaag
moesten krijgen’. Niets is zoo waar. Er bestaan in kunst opvattingen die ten slotte
niet te weerleggen zijn en toch inderdaad niet meer waard zijn dan een pak slagen.
De geschiedenis bewaart voor de vergetelheid honderden namen van kunstenaars
die bij leven tot de grootste gerekend werden die ooit hebben geleefd, Homeros niet
uitgesloten en die voor ons niet meer bestaan. Zij leert ons dat elke generatie zich
over het werk harer kunstenaars vergist. En toch hebben wij sedert eeuwen
handboeken van aesthetica en sinds eenige jaren ‘Art et scholastique’ van Maritain.
Toch heb-
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ben wij allen de klassieken ‘bestudeerd’ die absolute grootheden zijn, het steeds
onbereikbaar ideaal voor alle tijden, de nooit veranderende eeuwige maatstaf van
het schoone, zegde onze professor. Niet waar, als we weten dat Homeros honderd
punten op de honderd heeft, Dante vijf en negentig, Goethe negentig, en Vondel vijf
en tachtig, zouden we toch precies moeten kunnen uitrekenen hoeveel Daan Boens
en Pieter G. Buckinx er halen? Maar wat willen we aanvangen met een aesthetiek
die niet eens weet te zeggen wat schoonheid is? Waarop is die aesthetiek dan
gebouwd? Ten slotte op ervaring en op de overtuiging dat dit en dat werk schoon is.
De overtuiging buiten besprek latend, om geen humaniorastudenten argumenten aan
de hand te doen, mogen we over de ervaring toch zeggen dat ze louter inwendig en
louter subjectief is, laat ze in 't beste geval ook bij alle menschen dezelfde zijn. En
het stemt mij altijd tot een soort moedeloosheid dat de door de aesthetica bepaalde
en omschreven kenmerken van het ‘waarachtig schoone’ eens door velen, (fijne,
verstandige en domme door elkander) onbetwijfelbaar gevonden werden in de werken
van Tollens, Helmers, Ten Kate, precies zooals wij ze nu vinden n de klassieken
(‘natuurlijk’) en Marnix Gijsen. ‘Ich muss uber die Asthetiker lachen’ zei Goethe en
lachte zoo ook een beetje om zichzelven, want iedereen is op zijn tijd al eens
aesthetieker. Het staat ons allen wellicht beter met Goethe mee te lachen, zoowel om
onszelven als om de aesthetiekers, dan lichtvertrouwend nu dit eeuwig schoon en
dan dat eeuwig leelijk te vinden.
Maar als het theoretisch zakelijk geformuleerd criterium ontbreekt, als bovendien
het oordeel van elke generatie over zichzelf naderhand moet herzien worden, kunnen
wij dus niets verstandigs zeggen over literatuur. Alle kritiek is larie en wie zijn zeg
wil hebben, en toch niet dwaas wil praten, kan alleen essays schrijven over de
klassieken.
Nu redeneert Engel zoo: toen wij op de wereld kwamen had de menschheid al
duizenden jaren beschaving, kultuur, kunst achter den rug. Uit de kunst van die
duizenden jaren is het meeste weggevallen en in de vergetelheid gezonken voorgoed.
Een zeer klein gedeelte is gebleven, kunst die schoon is voor alle menschen en alle
tijden. Nu moet het mogelijk zijn door studie van die kunstwerken te komen tot een
synthese van kenmerken waardoor ze alle elkaar gelijken. Die kenmerken zijn dan
onbetwistbaar de eigenschappen van de waarachtige schoonheid.
De aesthetiek beweert die studie gemaakt te hebben. Het kan
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waar zijn, maar het blijkt nergens uit. Zij blijft abstract en koud verstandelijk; de
siddering die elke aanraking met groote kunst door een mensch heen jaagt heeft zij
nooit gevoeld. En welk criterium is het hare om een werk als kunstwerk te
waardeeren? ‘Die Asthetik is eine Erfahrungswissenschaft, sie ist rein geschichtlich,
nicht begrifflich. Die wahrhaftige Kunstwissenschaft arbeitet nicht mit Regeln,
sondern nur mit Erfahrungen aus der Geschichte der Kunstwerke der Völker. Sie
gibt keine Gesetze, sie zieht nur Schlüsse. Der Grundleger aller Kunstwissenschaft,
Aristoteles, hat nie daran gedacht, aus eigener Kunstweisheit heraus Vorschriften zu
geben, wie ein Kunstwerk beschaffen sein müsse; er hat nur aus seiner reichen
Kenntnis des dichterischen Kunstschatzes der Griechen geschlossen, welche
Eigenschaften die echten Kunstwerke tatsächlich haben, nicht welche sie haben
müssten. Auf die Grundfrage der Kunst: Was ist schön? oder auf die gleichbedeutende:
Was bleibt?, gibt es nur eine unangreifbare und wirklich belehrende Antwort: Das,
was sich durch die Zeiten hindurch, also hinterher, nicht vorwegnehmend, als
bleibend, somit als schön erwiesen hat.’ (blz. 19).
Nu goed, maar wat is ‘blijven’? Dat is alweer een moeilijkheid. De vraag die prof.
Engel zichzelf niet gesteld heeft luidt als volgt: Kan de schoonheid van een werk
volstrekt gemeten worden aan zijn duur? Zeker niet. Boven allen twijfel staat vast
dat het schoone blijvend is en aan zijn duurzaamheid dus kan worden herkend. Terecht
haalt Enge hetgeval van Boccaccio's liefdeshistorietjes aan als een voorbeeld van
wat hij valschen roem noemt. Deze roem beantwoodt inderdaad niet aan de artistieke
waarde der novellen; grooter kunstwerken geraakten in de vergetelheid. Hier heeft
sexueele prikkel het artistiek genieten ondervangen. Blijvend is het schoone, maar
niet al het blijvende is schoon.
En evenals buitenissige factoren de beteekenis van een kunstwerk in schijn kunnen
opdrijven, kunnen zij deze ook wel eens beneden rechtmatig peil halen. Ook hiervoor
geeft Engel, die nochtans ons dubbel voorbehoud niet maakt, een treffend voorbeeld:
de Divina Commedia, die veel populariteit inboet doordat voor goed begrip van dit
gedicht een veelzijdige en nauwkeurige kennis van politieke toestanden, geschiedenis,
stand van wetenschappen en theologie ten tijde van den dichter noodig is.
Andere uitzonderingen maken den duurzaamheidsmaatstaf onvolstrekt. Zoo heeft
b.v. een gedicht uiteraard minder kansen op
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wereldroem en -duur dan een prozaverhaal, omdat het bij elke vertaling veel meer
inboet. Zoo genieten de klassieken ook een roem die voor een groot deel aan
schooldwang te danken is. Den strijd om klassieke of moderne humaniora betrekken
wij hierin niet, maar het vergt niet eens nadenken de vraag te beantwoorden of die
hooggeroemde latijnsche schrijvers nog algemeen zouden gelezen worden, indien
niet jaarlijks duizenden studenten ertoe werden verplicht.
Aber die Zeit irrt nie für alle Zeit. Hij pleegt gerechtigheid ook op den kunstmatigen
roem en weet ondanks dezen de waarachtige duurzaamheid van een werk te bewijzen
(Homeros werd eerst in de laat-middeleeuwen ‘herontdekt’ en is ondanks de school
gemeen bezit der menschheid gebleven.
Wir müssen bei der Auslese dessen was bleibt, vielfach unterscheiden. Es gibt
einige wenige Kunstwerke, die als bleibendes Menschheitgut gelten dürfen; sie leben
ohne Rücksicht auf Volk, Bildung, Alter, Geschlecht. Die Zahl der Werke dieser
höchsten Art is ganz gering. Ich versuche, sie in folgendem winzigem Verzeichnis
zu sammeln: Die Bibel, die Märchen, besonders die Grimmschen, Fabeln, Reineke
Fuchs, Robinson, Gulliver, manches von Shakespeare, Don Quijote, ein paar Lieder
Goethes - was noch? Die Unverganglichkeit dieser wenigen Menschheitwerte scheint
unerschütterlich.
Die zweite umfasst solche Werke, die Gemeingut der Gebildeten und
Hóchstgebildeten geworden sind. Auch ihre Zahl ist klein; bei strenger Ausleze viel
kleiner, als man meistens annimmt. Hier unterbleibt der Versuch eines Verzeichnisses,
weil die Kenntnisse keines Einzelnen hinreichen, genau festzustellen, ob dieser oder
jener in der Deutschen Bildungswelt lebendig gebliebene Kunstwert auch in allen
andern Ländern mit Sinn fur die Weltliteratur wirklich, nicht bloss den Namen nach,
gegenwärtiger Besitz geblieben ist.
Engel tracht, gansch zijn lijvig boek door, de lijst dezer tweede categorie op te
stellen. Het heeft geen zin uit heel dat werk de namen en titels te zanten, men moet
het werk zelf lezen. Ook het derde deel van ‘Was bleibt?’, de algemeene
karakteristieken van alle blijvend kunstwerk, kunnen wij niet resumeeren. Dat allen
het lezen en herlezen. Het moge volstaan dat nog eens met nadruk gewezen werd op
het aanleggen van den duurzaamheidsmaatstaf die ons van literaire modeziekte
behoede door onze opvattingen te verwijden in de ruimte en in den tijd.
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Van Afrika's Noordkust
door Felix Rutten.
I.
De Witte stad.
‘Wat zie-je?’ vroeg 'k mijn toevalligen reismakker, die mee naar Tunis overstak in
dezelfde kajuit, toen hij 's morgens van het dek kwam, waarheen zijn nieuwsgierigheid
hem al vroeg gelokt had.
‘Ongeveer niets’, antwoordde hij gelaten. ‘Er ligt een stad, tamelijk groot, en
heuvels er achter, tamelijk laag. En verder drijven we door een kanaal, langs een
dam met electrische trem, dwaas door de moerassige ondiepe waters heen, die vroeger
de beste versterking waren van Carthago. - Sta-op, en schei uit met zeeziek-zijn.’
Het was heel vreemd gegaan. Toen 'k aan boord kwam te Palermo, was een jonge
man op me af gestormd, die zei: ‘mijn broer wacht u beneden... Ja, ja, hij kent u!’
Het was alles nog veel vreemdsoortiger, daar deze 'n Italiaan was en 'k niemand op
heel Sicilië kende.
En jawel! In mijn hut vind 'k daarna een anderen jongen man, die me zegt: ‘Gaan
we alzoo samen naar Tunis? Wel, ik ken u van Syracuse! We hebben er in hetzelfde
hotel gezeten, uw tafeltje naast het mijne!...’
En daarmee was de vriendschap gesloten.
Hij was in het gelukkig bezit van den naam van een betrouwbaar hotel. Ik
overhandigde onze beide valiezen aan één Arabier. Mijn Italiaan had nog wat te
bedisselen. Zoo stapte ik dan al maar vooruit, met mijn sjouwer in burnous, toen we
voor het bedoelde onderdak stil stonden. Hoeveel was 't?
Maar mijn Arabier was niet van gisteren. Omdat het voor twee personen was,
wilde hij ook een dubbelen prijs.
Nu laat-je je in Italië niet zoo gauw verschalken, en dus weigerde ik kordaat, begon
een betoog... Doch mijn ‘bruine’ liet als eenig antwoord àl zijn witte tanden zien en
trok een dolk uit zijn gordel.
Dit was mijn kennismaking met Afrika.
Tunis is een drievoudige stad, wier gedeelten scherp afgebakend
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naast elkaar liggen, zonder ook maar in 't minst in elkander over te vloeien. Al dadelijk
bij de aanlegplaats had-je een armelijk havenkwartier, dat niet meetelt. Met de avenue
Jules Ferry begint er dan de nieuwe Fransche stad, die Europeesch is als welke
Fransche stad ook. Daarachter verborgen, strekken zich de Italiaansche wijken uit:
Klein-Calabrië en Klein-Sicilië, door niets dan Italianen bewoond, alsof het er
plotseling Napels was, of Palermo. Bij de porte de France, een oude Arabische
stadspoort bij 't eind der avenue, waar ze den achtergrond vormt van een internationaal
plein, begint dan het Islamitische Tunis.
En hier toefden en droomden we veertien volle dagen, dronken van licht, verdwaasd
van kleur, in een roes van gezichten en stemmingen, als de wereld nog nergens voor
mij opgetooverd had, doordaverd van de zon en haar felle schroeiïngen, doorlaaid
en doorluisterd van den brand en den weergaloozen luister van 't vlammend Afrika.
Het is als een visioen van licht, wanneer 'k aan Tunis terugdenk, met haar
mijlenwijde uitblokking en opstapeling van kleine, platgedaakte huizen en koepeltjes
en minaretten, onder het donkere hemelblauw. Een licht-visioen: zoo is de eigenlijke,
oude Arabieren-stad. Dat alles is witgekalkt, in al zijn deelen zuiver-wit, sneeuw-wit,
zoo wit als wit maar zijn kan. Ik meende in Italië ‘witte steden’ gezien te hebben.
Die zouden grauw lijken naast de blankheid van Tunis. In Italië zijn ze helgeel, of
vaalblauw, of lichtgrijs. Zij komen er roomkleur niet eens nabij. Tunis is witter dan
melk, is stralend wit als zwanendons. Tunis schijnt van suiker gebouwd, uit sneeuw
gestold. En helderder is zijn witheid onder die peilloos diepe, blauwe, purperige
lucht, stralender onder het gloeien van den heeten zonneschijn zijn blanke glorie.
Het is pijnlijk; het is verbijsterend.
Alles is er laag en klein in elkaar gezet, door elkaar gewriemeld, met gangetjes
daartusschen, zoo nauw alsof het scheuren en geen straten waren. Wit zijn die muren
tot den grond, van den grond tot het dak. Wit zijn de terrassen die als daken dienst
doen; want alle huizen zijn plat afgedekt. Maar het lijken geen huizen, daar je van
buiten niets dan muren ziet, altijd witgepleisterde muren, met spaarzaam een enkele
deur, die zacht-blauw geverfd is, en beslagen met groote spijkers: hun breede koppen
vormen figuren. Soms ook een
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enkel venster, nog spaarzamer, maar dan altijd omtralied met gesmeed ijzerwerk,
gewelfd en gebogen alsof het een kooi was. Boven dit venster springt dan een afdakje
uit, gedragen door blauw beschilderde balkjes.
Kalme, klare, stralende straatjes, - en daar je nog Europeesch denkt, zou je er de
rust in vinden van een begijnhof, en de reinheid van een klooster. Langs den voet
der muren woekert wel eens een bosje wilde reseda. Dan overbrugt er een huis dit
straatje, over Arabische hoefijzerbogen heen, geschoord door lage zuiltjes. Daaronder
blijft de schemering van de schaduw staan als een nevel. Maar verder glipt de weg
met de glanzende keien weer tusschen de verdere witte huizen door, altijd nog maar
witte muren en vensterlooze gevels, in het kaatsende licht van den gloeienden morgen,
- tot het bij een kromming wordt afgesloten, verdwijnt.
Dit zijn de voorname, stille wijken, waar de aristocratische ‘sidi's’ wonen. Je gaat
er als met gedempte schreden, en kijkt voorzichtig-behoedzaam op naar die
tralievensters, waar nooit een gelaat verschijnt. Je let er op die zwaar-beslagen deuren,
waarachter je fantastische geheimen raadt. En je voelt er àl de angstige betoovering
van de mysteries van den Oriënt.
En dit doet je schroom verdubbelen: de telkens herhaalde waarschuwingen, in drie
Europeesche talen: ‘volstrekt verboden hier binnen te gaan’.
Het zijn de deuren der moskees, waar elke onvoorzichtigheid met bloed wordt
gewroken. Boven gevels en terrassen met hun rechtlijnige muren, welven zich in
witte rondingen, de koepeltjes der bedehuizen. En zoo wordt er wit op wit gestapeld,
wit met wit overboogd, in een schuimende zwelling en stijging van kleine koepels
eerst, en dan grootere koepels waar de hoogste moskeeën rijzen. Het blinkt, het straalt
tegen het paarse blauw van den hemel en gloeit in de trillende lucht. Dan spreiden
de palmen hun zwierige waaiers daartusschen uit en laten de sierlijke bladeren
zwevend zinken. En als overstelpt met een regen van gouden droppen, gloeiend geel,
buigen de mimosa-boomen hun bloesem-overladen twijgen hangend neer. Maar
hooger dan de mimosa- en de peperboomen, met het fijne groen dat als franje wuift,
en myrthen en accacia's wier witte bloesems de heete lucht verblijden met hun geuren,
staan, als de palmen slank, maar ver boven hun ronde kronen uit, de witte minaretten
boven de witte stad.
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De zonnige dag is zoo stil onder het strakke blauw, het gestadig stralen van den
saffieren hemel. Tien uur is het nog pas. Het zwijgen ademt zwoelte. Je voelt de hitte
stijgen met het kwartier. De muren laaien, de grond brandt. Het loover beweegt niet;
maar de aanblik van het teere, fijne groen is een verkwikking.
En langer wil je naar die minaretten opzien, die als bloemen zijn op slanken stengel.
Arabesken versieren ze; hun gaanderijen zijn met teergetinte tegeltjes bezet.
Daarvandaan wordt het uur des gebeds afgekondigd. Hooger rijst de fijnuitloopende,
zeshoekige spits in ranke vervluchtiging.
Maar je kunt je oogen al niet meer open houden van het felle verblindende licht.
Je wilt dat lijnenspel van 't witte veld van huizen nog wel volgen, waar 't door elkander
zig-zagt en 't golven rijst van de koepels der moskeeën: maar het wit pijnigt je oogen,
priemt en steekt; hulpeloos sta-je, overstelpt. En toch bewonder-je machteloos,
overwonnen, de intensiteit van zooveel gloed en blanke straling; en toch zou je er
ook wel een gloeienden zomerdag willen beleven met heel zijn laai en brand, om
doorblaakt van louter vuur en verzengd in al je zinnen, te mogen ondervinden wat
het zeggen wil: licht en zonneschijn.
Het licht is de schoonheid van Tunis. Het is zijn eenige luister. Neem het licht er
weg, de zon en den blauwen hemel, en 'k weet niet hoe alles er anders worden zou.
Dan heeft Tunis opgehouden te bestaan. Dan is er geen wit meer in heel de stad en
vergroezeldt alles, vergrauwt ellendig in grijzen jammer. Maar rijst ze weer in het
licht, dan heeft ze ook zich zelf weer hervonden. Dan zijn haar Arabieren in hun
lompen weer trotsche prachtverschijningen. Dan wordt hun roezemoezig door elkaar
krioelen weer een feest van kleur: en uit alle stille straatjes en gangen, van alle
warrelende pleintjes, straalt weer de ongerepte blankheid van de blankste stad van
het Oriënt, als een hymne van verheerlijking. Tunis is een stralend feestgedicht aan
de zon.

II.
Arabisch leven.
Maar opeens wordt het daglicht onderschept. Je stapt nu door een eng, koel,
nachtdonker straatje. Het is geheel overdekt met houten afdakjes, wier reten maar
vluchtigen lichtschijn doorlaten. Je ziet er vele kolommetjes langs je heen, die, rood
en groen, in spiraalvormige
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wenteling, de huizen afscheiden en hoogere muren daarboven dragen. Maar het zijn
geen huizen langs de straat hier. Het zijn louter kastvormige openingen naast elkaar,
diepe lokaaltjes, donkere krochten, die telkens een stapel saamgepakte of uitgestalde
koopwaar bevatten. Het zijn de winkels van de ‘souks’, het koopmanskwartier.
Wat zou het napluizen dier honderden schemerige en geheimzinnige winkelkastjes
vermakelijk zijn, als er je de gelegenheid toe was gelaten. Doch één enkele blik naar
die uitgekraamde zijden stoffen, sluiers, tapijten, - of de eigenaar die er verborgen
zit te loeren als een spin in haar web, roept je verlokkend en fleemend toe. Vaak
vormt een toonbankje er een afsluiting voor, als waar er juweelen ten toon gespreid
worden, waar reukwerk verkocht wordt. Maar dikwijls troont de koopman ook te
midden van zijn waren, boven op den vollen stapel neergehurkt.
Specerijwinkels, vleeschkramen en broodverkoopers brengen er afwisseling aan.
Dan zie je er in de tent binnen van den schoenmaker, waar deze, met zijn gezellen,
die wondere pantoffeltjes vervaardigt, die je de oogen uitsteken. Dan is het een
kleermaker die den rijken burnous galonneert met bolletjes-franje en hem van binnen
bestikt met kleurige zijde. Dan hamert er de koperslager, te midden van zijn blinkend
vaatwerk. En het is er een bedrijvigheid als van mieren; een kleurenspel zoo bont en
levendig, dat je er dol van worden zou, als 't niet in de schaduw was ondergebracht.
Deze straten zijn altijd druk. De gidsen leiden er de vreemdelingen bij voorkeur
heen. Vrouwenoogen worden er niet moe gekeken naar deze nieuwe wereld van
weelde, van kleuren en glans. Was er maar telkens die afwisseling niet van
droogworsten en schapenboutjes, en kaas en olie, zoo vreemd wanneer je juist je
neus hebt opgehaald voor een stellage van rozenwater en fijne kruiden. En voort
ga-je, langs waaiers en spiegeltjes, bestikte prutsdingen, messen, sieraden,
weeldevoorwerpen, te vlugger al naar je herhaaldelijk, met bestudeerde
zoetsappigheid, van links en rechts telkens, wordt toegeroepen en aangelokt en
verleid, - tot je eindelijk terecht komt in het vrouwenkwartier.
De Arabische vrouw: het geheimzinnige wezen, dat zich niet anders dan gesluierd
vertoont. Met welke nauw verholen belangstelling hebben we er, misschien op 't
onbeschaamde af, gekeken naar de eerste die ons voorbij ging... Op straat verschijnen
alleen oude huishoudsters, afgeleefde armen en verkreupelde bedelaressen; maar
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ook deze alleen gesluierd. Het gelaat is gewikkeld in een zwart omhulsel, dat door
een scheur alleen de oogen vrijlaat. Verlaat een rijke, mooie, jonge vrouw haar huis,
dan is dit uitsluitend per rijtuig. Bij uitzondering gaat zij misschien eens te voet, maar
dan onder geleide. Winkelen en wandelen door de stad, bestaat voor haar niet. Zóó
eene vertoont zich onder een wolk van zijden gaas, waar kleeren rood of groen
doorheen schijnen. Moeilijk bewegen zich de voeten op muiltjes met hooge, houten
hakken, over het ongelijk plaveisel. Over de voeten met de bonte kousjes poft de
kleurige harembroek onder haar sluiers uit.
Het zijn vreemde verschijningen telkens, deze waggelende gestalten die niets van
hun vormen verraden, die niets menschelijks hebben in haar wolkige omhulsels,
maar wandelende pakketten van stof lijken. Zij schommelen als ganzen voort,
langzaam en moeilijk. Je zoudt er bij gaan twijfelen over die zoo ijverzuchtig
verborgen schoonheid der vrouwen van den Islam. Maar wacht dan, tot je er toevallig
in een paar oogen kijken kunt, gitzwart en gloeiend.
De voornamere dezer vrouwen dragen bonte zijden sluiers: deze omwikkelen het
gelaat niet, maar de draagster houdt zelve den sluier strak met de hand vast. Hier vat
je dan ook geen enkelen glimp van de schoonheid die zich achter het gesloten gaas
onttrekt.
Het vrouwenkwartier nu is een onderafdeeling der ‘Souks’, waar oude bessen
langs de straat gehurkt zitten en groenten of kantwerk verkoopen. O, het is heelemaal
zoo belangrijk niet als je wel dacht, en aldra begin-je eigenlijk-gezegd te walgen van
die afgetakelde, druipoogende portretten, die de beklagenswaardige slachtoffers zijn
van de grootste kwalen van het schitterend Oriënt: de ellendigste der krankheden.
Weer de felle glorie van het licht, dat je treft als een plotse slag: je staat op een
pleintje in de zon, tusschen weer glanzend-witte huizen. Dat is zoo lustig, zoo
levendig, zoo kleurrijk, zoo glanzend, zoo'n pleintje in het Arabisch kwartier, dat we
er uren konden staan kijken, al maar kijken en opletten: als een filmoperateur staat
op te nemen, om het alles levend op te bergen in zijn platenkastje.
Dat is nu geen vereenigingspunt als in een moderne stad, waar alles draaft en holt
in zenuwachtige opwinding en ijlende drukte. De Arabier is altijd statig, en heeft
nooit haast. Zijn heel bewegen is poseeren. Al zijn gebaren zijn gemeten, voornaam.
Met een onnavolgbaren zwier slaat hij den kaftan over zijn schouder in plooien, of
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sleept hij hem achteloos na. Zijn tulband draagt hij als een kroon. Statig schrijdt hij
voort, in zijn gepeinzen vereenzaamd, door niets van het aardsche rondom gestoord.
Getweeën wandelen zij ginds, strak en beheerscht, met het gebaar als van
standbeelden, die plotseling begonnen te leven. Je moet den adel zien van dat
olijfkleurige of bleeke, bleek-bruine gelaat, en den kouden trots dier vuursproeiende,
gitzwarte oogen. Maar hun gang is zoo gemeten, hun houding zoo vorstelijk
voornaam, en heel die gestalte zoo indrukwekkend, dat je rondom je kijkt met die
bewonderende verwondering, waarmee je zoudt toezien in een museum van antieke
marmers, die van hun voetstuk gedaald waren om het leven te hervatten, dat zij voor
verre eeuwen leefden.
Daar zijn ook arme, verwaarloosde, vieze bedelaars onder, vergoord in hun
behoeftigheid: maar deze zijn even goed ook zonen van Allah, kinderen van den
Profeet; en zelfs deze zijn prachtig in hun lompen, prachtig van plastiek en in hun
soort van grijsgebaarde, door 't leven neergebukte, broeiïge ouderlingen.
Gaat er een gewone Arabier voorbij, in zijn ongewasschen, wollen plooien kleed,
de bloote voeten in klepperende muilen en een lap goed in een achteloozen wrong
om het hoofd geslagen, dan voel 'k al ontzag voor die altijd edele gestalte, den altijd
nieuwen zwier van het decoratieve gewaad, de koude zelfbeheersching van dat
onverstoorbare gelaat, met den gloed der levende oogen en den adelaarsneurs, die
gelijk trouwens de heele verschijning aan de oude Romeinen denken doet. Maar
wanneer daar een dier echte voornamen aan me voorbij gaat, met zijn tulband van
neteldoek of zijde gestrikt, gedrapeerd in olijfgroenen kaftan, die over donker paarsen
burnous valt, of leikleurig laken dat kaneelbruin bemantelt, - altijd een uitgezochte
harmonie van teere tinten, altijd een even harmonieuze pracht van lijnenval en gebaar
en beweging, - waar hij langzaam heenschrijdt in zijden kousen en keurig schoeisel,
dan is het telkens of er een koning voorbij ging.
En zie dan hoe ze in 't voorbijgaan elkander groeten. Dat is het mooiste dat het
Oosten mij geopenbaard heeft. Zij neigen het hoofd naar elkander toe, raken ieder
met de rechterhand eerst het voorhoofd aan, dan de borst ter hoogte van het hart, als
wilde dit beduiden: ik denk aan u, ik houd van u, - en eindeloos statig verstrakken
de figuren weer in hun vorige, hiëratische rust.
Daar loopt nu een neger. Hij behoort tot een heel ander ras,
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tot een volk van slaven. Maar ook deze boezemt mij ontzag in, door de kracht die
hij in zich draagt, door de geweldigheid waarover hij beschikt in spieren en leden.
Zijn schouders zijn breed, zijn gezicht is glanzend zwart onder de kroezelige haren;
tusschen de vleezige lippen blinken de tanden ivoor-blank. Hij loopt als een lastdier
tusschen deze schaar van vorsten.
Daar zijn de Bedoeïnen in hun bruinen burnous, met zwarten ringbaard en onedelen
lappenwrong om het hoofd. Hun meisjes en vrouwen vertoonen het gebruind gelaat
ongesluierd: zij kennen geen schaamte en lachen je toe met de groote, gevoellooze
oogen; de geweldige gouden oorringen bengelen langs den donkeren hals, bij 't
schudden van het hoofd wanneer ze lachen en gekscheren.
Daar strijkt de sjouwende arbeider voorbij in zijn afgedragen plunje van
verrafelende wollen pij, zweetend onder zijn vuilen tulband, waaronder hij, schuin
langs het voorhoofd, een takje mimosa schoof. En zoo zie-je er knapen ook, met
bloemtuiltjes achter de ooren, bij gebrek aan een knoopsgat. Maar of het
boodschappenloopertjes zijn, of kinderen met verbruinde gezichtjes die er
onbekommerd langs de straat buitelen, allen dragen met denzelfden aangeboren zwier
het mantelachtige, losse wollen kleed, dat in smijdige soepele lijnen de gestalten
omzwiert.
Ook de Israëlitiesche vrouwen gaan er ongesluierd, maar sukkelen met denzelfden
waggelgang als de Mahomedaansche langs de straat met de spitse keien. Ze zijn ook
al kenbaar aan een eigenaardige, tootvormige hoofdbedekking, soms met goudbrokaat
bedekt, die herinnert aan de middeleeuwsche Bourgondische vrouwenkapsels. Ook
deze vrouwen gaan gekleed in de wazige omhulsels van zijde die glanzen in de zon,
en haar, als de Arabische vrouwen, het voorkomen geven van wandelende wolken.
Wij zagen zoo'n jonge Rachel ergens zelfs met Arabieren schertsen. Zij lachte
triomfant, zoodat iedereen wel naar de groep moest kijken. De schoonheid dier jonge
vrouw was verbijsterend.
Maar ziehier een Arabisch koffiehuis. Buiten staan er banken langs den muur. In
de open binnenruimte eveneens, maar hier belegd met rieten matten. Ook is de bodem
op deze wijze bevloerd. De gasten liggen er over de banken lang uitgestrekt, of hurken
er met opgetrokken beenen op den grond. Ieder heeft zijn muilen vóór zich staan: de
voeten vragen verfrissching. Ook kruipen zij op den grond bij elkaar rondom het
dominospel. Maar velen, wanneer zij hun koffie
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geslurpt hebben uit de vingerhoedvormige kopjes, verzinken er in gepeins en zitten
dan zwijgend neer, tegen muur of bank geleund, met wijde oogen starend, of den
blik gesluierd door hun droom.
Maar je kunt ze er ook in een kring gezeten vinden, rondom één die vertelt. Hun
verbeelding hangt vol sprookjes en fantasieën, hun gedachte vol verzen en spreuken.
Zoo van den wijn: ‘het stond geschreven bij Allah, dat een zijner uitverkorenen in
zonde vallen zou; en een engel kwam en zeide: gij zult uw vader vermoorden, gij
zult uw broeder doodslaan, of gij zult wijn drinken; kies. En de zoon van Mahomed
koos wat hem het geringste kwaad scheen en dronk wijn. Maar hij werd dronken, en
in zijn dronkenschap sloeg hij zijn broeder dood en vermoordde hij zijn vader.’ - Dit
is een Arabisch herbergspraatje.
En zie nu den oliekoekenbakker bezig. Zijn fornuis sluit aan de straatzijnde den
winkel af; het is met bonte tegeltjes bezet, uit leem gebouwd. Zelf zit de baas er
boven op en roert zijn bolletjes in de sissende olie, boven het asschenvuurtje, voor
zijn kruiselings over elkaar geslagen beenen. Het zwarte gezicht van een jongen volgt
de bewegingen zijner vork, die de wachtende klanten voorziet met de graag begeerde
gebakjes.
Daar loopen ook Turken, kenbaar aan hun rooden fez, en Cretenzers met hun
plooibroeken en korte jasjes; Maltezers en Egyptenaars, die niet weten welke hun
moedertaal is, daar ze alle talen spreken. Waarzegsters hurken er langs den weg, die
de meest werkelijke heksen zijn die men zich maar kan voorstellen, afschuwelijk
uitgeziekte en half vergane wezens, haast verdierlijkte gedrochten, die alleen nog
maar als menschen gelden om hun menschelijke kleeren. Bedelaars zitten er onder
hun lompen in elkaar gekropen, als vergroeide dwergen en verkreupelde
menschenwrakken: zij verklaren de toekomst uit geheimzinnige teekenen, die ze
schrijven in een vierkantje van uitgestort zand. En voorbij trappelen kleine, vurige
paardjes met hun fiere berijders, bedaard-stappende ezeltjes met hun zware lasten,
en soms een troep bruine, zakkendragende kameelen.
Eens zagen we tegen avond in de stad een vreemden stoet uitrijden: voorop paarden
met tapijten bedekt, waarop jongens zaten, die kostbare kussens op hun knieën
hielden. Dan kwamen lastdragers met korven op hun hoofd, en andere belast met
spiegels en kleerkasten. Heel de buurt liep leeg. Het was een verloving. Het was de
uitzet der bruid, die naar den vrijer werd gebracht. De jonge mannen
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die meeliepen, zongen daarbij een lied, waaronder ze telkens bogen, neerhurkten en
weer verder dansten. En zingend liep een heele volksschaar mee.
Wij slenterden uren en uren door de witte stad, die voor ons de poort was van een
nieuwe wereld.
Dikwijls gingen we 's morgens naar de stadspoort die 't dichtst bij de Kasba, de
kazerne, ligt. Beurtelings reden er Fransche officieren binnen en Arabische
straatjongens, die als prinsen op hun paarden zaten. Dan waren het vrouwen die naar
de moskee gingen, of terugkeerden van een gang naar de stad; Arabieren in hun
kleurig gewaad, Sicilianen die uitreden met hun bontgeschilderde karretjes en de
liederen van Italië zongen onder den Afrikaanschen hemel. we groetten den kolossalen
neger die er op wacht stond in de blauwe uniform der inlandsche souaven; maar geen
spier vertrok. Dan keerden troepen terug van hun oefening, en beurtelings bliezen
de Europeanen in hun trompetten, en pijpten de Arabieren op hun vaderlandsche
fluiten, terwijl zij met marschmuziek en paardengetrappel verdwenen in de donkere
gangen van het fort. Door den boog der open stadspoort gezien, lag daar de blanke
stad beneden, in den stijgenden middaggloed, geheel stralend en sneeuwwit. Alleen
wat accacia's en mimosaboomen spreidden in vluchtige arabesken hun schaduw langs
den zonnigen stadsmuur, die daar zwijgend rees tegen het purperige, donkere blauw
van de lucht en straalde als van gebeeldhouwd barnsteen. Naar de andere zijde zag
de poort, als met opgetrokken wenkbrauwen, uit naar het mysterie der open woestijn.

III.
Het feest der zon.
Het was altijd een nieuwe weelde, de zon te zien stijgen over de stad, en 't blinken
van haar huizen onder den wolkeloozen hemel. Verrukkelijk was het, uit te zien over
Tunis, van het groote kerkhof daarnaast, dat heuvelig stijgt, - over de witte stad naast
het groene havenwater, de witte stad in het groen van palmen en peperboomen, met
eerst heel vér daarachter, over sompen en moerassen en dood land heen, - waar het
kanaal zijn straat lijnt, groenig-spiegelend in het gele en grauwe der woeste velden,
- de langgerekte blauwe zoom der zee.
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Vreemde stemming van zoo'n Arabisch kerkhof in zijn grenzelooze, leege
verlatenheid. Hier is geen plaats voor weemoed noch teerheid. Alleen het leven heeft
hier rechten; de dooden niet meer. Zij liggen er zoo verlaten en vergeten. ‘Het was
bestemd bij Allah’... En het egoïsme der levenden die zich losmaakten van alle
herinnering, spreekt hierbij des te duidelijker.
De gewone graven worden er alleen maar aangeduid door een bankje met arabesken
versierd, en een granaatappel die op de onsterfelijkheid duidt. De rijken bouwen er
kleine, witte, laagoverkoepelde gebedshuisjes of kapellen. Bloemen zijn er niet, en
boomen schaarsch. Het is van een troostelooze verlatenheid: de plek die er zijn moet,
maar die men vergeet...
Ook dwaalden we graag over den stadsmuur heen, om vandaar in het verre
landschap te schouwen, dat een voorgevoel geeft van de eigenlijke woestijn. Altijd
is het weer het licht, de glorie van het licht dat je er zoekt, de zonneschijn over de
dingen, die relief krijgen door hun schaduw, die transparant worden in den
zonnengloed, die als van wezen veranderen in den brand van haar stralen. Van hier
zagen wij vooral zoo mooi in het laatste middaguur het zwijmen van het zonnegoud
over het uitgestrekte landschap, en het opengaan van den waaier van het wordend
avondrood boven de verre Sahara.
Was dit landschap zonder de zon niet zoo maar een gewoon stukje aarde, een
alledaagsch stukje Italië hoogstens? Nu is het voor ieder een nieuwe openbaring van
kleurenschoon, onder het intense licht van Afrika's koperen hemel. Die roode aarde,
die groene velden met hun bont gebloemte, die verre rotspartijen vooral, die als
doorzichtig uit de vlakte opstaan, in de ijlte van deze doorzengde atmosfeer; ginds,
veel uren ver, de vervloeiende heuvellijnen, als uit metaal gesneden: het is iets anders,
iets onzegbaars. En met een huivering wordt-je je er hier van bewust, dat daarachter
de woestijn ligt met haar glorie, haar verschrikkingen en haar diepe raadsels.
Bedoeïnen in hun kleurige dracht, die voorbij kwamen, donker tegen den blonden
achtergrond, gaven het landschap nog méér diepte, gaven de bezonde aarde nog meer
glans, terwijl hun purperen schaduw er langs gleed. Dan schommelden dromedarissen
langs den stoffigen weg, de bulten slap, de koppen moe; en kameelen met hun last
van leeren waterzakken, zwaar hangend naast het hooge zadel. Het stof dat zij
opwolkten onder de zon, dreef in gouden wolken achter hen aan. Menschen en dieren,
gelijkelijk donker, verbruind en grauw,
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waren er als alleen maar om de tegenstelling. Feller blonk daarbij de gouden gloeiïng
in het rond, waar het zandig land en de witte stad als in laaie stond, onder den met
goud doorstroomden, vlekkeloosblauwen hemel.
Maar hoe was Tunis zelf niet 's avonds! En toen we eenmaal de pracht gevonden
hadden van de schaduwrijke avondstonde binnen de stad zelf, verlieten we ze niet
meer.
Het intense licht geeft ook de schaduw een eigen luister, een rijkdom van tinten,
die voor alle overige streken ongehoord is. Hier wordt de schaduw zelf met licht
doordrenkt, purperig en doorschijnend. Schaduw is er als een levende adem, met
tinten en glanzen aangedaan, doorstroomd van innigheid en kleur als parelmoer, in
een wondere betoning. Nu moest-je 's avonds dat spel der schaduwen zien over de
witte stad. Ook als de zon weg was, bleef alles er nog lichtend. Een licht dat niet
meer bestraalde, van buiten af, maar dat als uitstraalde uit de witte vormen en
verschijningen zelf, als lichtte het nu uit het wezen der dingen op. Alle glans die
overdag door de witte muren, koepels en minaretten, was opgeslurpt en ingedronken,
glansde er dan uit terug, stroomde dan weer van de dingen uit, en stond er als
sidderend in de ijle atmosfeer tusschen de verkoelende huizen en straten, éven, eer
het in den avond vervluchtigde. Daarboven laaide het westen nog, gloed-rood van
de zon. Maar ook het oosten kleurde al weer rozig van den weerschijn, als van den
nieuwen dag die zich haastig meldde. Terwijl de hemel afkoelt, staat er de stad nog
in brand, in lichtende laaie. Vreemd gloriëert er nu al dat wit om je heen, terwijl de
schaduws zich legeren in alle hoeken en plooien: schaduwende tinten waar geen zon
meer is, en toch licht. Het is het verkwijnen van het licht zelf, dat er als in al zijn
kleuren brekend, wordt opgelost. Nog verduistert er niets. Het is een even weifelen
tusschen dag en avond. Het is sprookjesatmosfeer, waarbij alle werkelijkheid tot
droom wordt herleid. En je voelt het als een inleiding tot de verbeeldingswereld van
het tooverrijke Oriënt.
Op dat oogenblik is alles gelijkelijk vervoerend. Die edele gestalten in hun
gedrapeerde gewaden, de groote, donkere oogen vol mijmering en droom; die tallooze
witte koepels der stad, die als maanbollen lichten; de minaretten als leliestengels
opgerankt, die wonderlijk blijven stralen tegen het vroege duister, alsof zij er
fluisterend staan en straks in een zacht gezang zullen uitbreken; de palmen die
ruischend, loom bewegen; de mimosa's, die gouden vonken strooien
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over cactus en aloë; accacia en oranjebloesem, en al de geuren van den zwoelen dag,
die zich wellustig uitleven in den teergetinten avond...
Dan kun-je er zoo pijnlijk naar verlangen, om ook Arabisch te verstaan, om neer
te hurken ergens waar verteld wordt, sprookjes en wonderverhalen, die gebloeid zijn
uit dezen wonderbaren bodem, in dit aldoor onwerkelijke, aldoor verdwazende licht.

IV.
Aan de kust.
Ook bezochten wij Cartagho. ‘Wij kunnen het niet overslaan’, zei mijn Italiaan die
ook Latijn gestudeerd had. ‘Wij zijn het aan de schim van den ouden Cato verplicht.’
‘Ceterum censeo...’ zei ik; en wij gingen. Maar deze ruïnen vonden we
onbelangrijk. Wij dachten beiden aan Rome. En kwamen we niet van Syracuse?
Maar de omgeving is teer en fijn van vorm en tint, geheel niet inspireerend tot
schrikwekkende visioenen en gruwelgezichten als van Flaubert's ‘Salombo’. Het
verleden is hier voorbij. Ook het verleden van het bekeerde Afrika, waarvan Louis
Bertrand zoo roerend te spreken weet. De golven tegen het verbrokkelde muurwerk
der eens zoo geweldige veste, hebben klacht noch kreet voor alles wat er eenmaal
was en viel. Op deze melankolische kusten ook is er niets anders dan dat eenige,
alles beheerschende, over alles zegenvierende: de zon. Zij is leven en dood tegelijk.
Zij doet de groeizaamheid der aarde in vlammende bloemen uitbarsten en verslaat
ze dan weer en verbrandt ze in haar gloed. Op 't gebarsten gesteente zont zich de
schichtige hagedis, tot ze er als tot levenloosheid verstard ligt, steen op 't gesteente.
Maar het is of de natuur hier haar vreugde vindt in het zich verzengen en verteren
laten bij deze daverende glorie.
Rijzen en verijlen in haar gloed, opleven en vervloeien in haar licht, reikhalzen
naar haar komst en krank-worden van haar kussen, om dan droomend,
smarteloos-verglijdend te vergaan: zoo heb ik er het leven gevoeld en wist mij een
vreemde in den ‘Garden of Allah’. Dit zien van Afrika is als een bladeren in een
zeldzaam prentenboek, waarvan de tekst je onverstaanbaar blijft, en dat niet anders
bij je achterlaat dan een heimwee naar eigen jeugdland.
Wij bezochten ook Sidi-Bou-Saïd, het Arabisch dorp op zijn
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heuvel bij de zee. Dit is op zich zelf een sprookje. Maar wat zul-je er anders van
zeggen dan dat het wit is, geheel wit, fantastisch wit, alleen met telkens lichtblauw
geverfde deuren en getraliede vensters? Er beweegt geen levend wezen in dit dorp,
dat als een witte, dichtgevouwen bloem is: een witte roos voordat zij opengaat, vol
geheim en weeken geur, vol witte schaduw. Alleen in de twee gelagkamers waarmee
Sidi-Bou-Saïd aanvangt, troffen wij wat koffieslurpende Arabieren, met goedig gelaat
en zonder verbazing in hun bruine oogen. Heel de rest leek onbewoond. Niets
verstoorde er ook maar éven de stilte. Elk van zijn suikerwitte, vensterlooze huizen,
onder den witten vuurtoren en 't witte minaret der kleine moskee, ligt besloten binnen
zijn eigen ommuring, waar palm-en en eucalyptusgroen overheen hangt: alles besloten
in eigen droom. En van de hoogte waar dit mysterie-dorp op zijn blonden heuvel
ligt, weerspiegelt het zijn blankheid in de blauwe zee, die er om het rotsig voetstuk
spoelt in een halfring, maar met ingehouden adem.
Dit is nu 's niets anders dan een sprookje: een sprookjesdecor, waaruit alle leven
schijnt gevlucht. Het leven zou er eerst weer na de heete zonne-uren openbreken.
Maar zooals het daar in den middag te slapen en te zinnen lag, was het als een
luchtspiegeling; geen tastbare werkelijkheid.
Wat schuilt en schemert daar alles achter die deuren en dicht-getraliede vensters?
Je denkt aan zwoele weelde, lauwe geuren: een schemer van dampen. Je ziet het
fonkelen van vreemde juweelen, meubels ingelegd met parelmoer en ivoor, divans
met tapijt bespreid en met goud bestikte kussens. Je hoort het gorgelen van de nargileh,
waarbij blauwe walmen stijgen. Hoor-je het stappen niet van den almachtigen
heerscher, die naar het geheimzinnigste zijner vertrekken schrijdt, in de verborgen
diepte van het huis, diep achter de gaanderijen, waar de rozen overhangen in 't slapend
waterbekken?
De meester. Heeft hij woorden op de lippen, die hij las in de liederen van Motanabbi
of Aboel Atahija; of knijpt hij vertoornd de zweep in zijn beringde vingers, en heeft
hij het lemmer van een dolk gewet? Is zijn hart geroerd door een Koran-vers, of heeft
de argwaan zijn ijverzucht geprikkeld?
De boomen ruischen: ga voorbij. De oranjes over den strakken, witten muur
fluisteren: zie niet op. De scherpgepunte cactus langs den weg vermaant: ga heen,
ga verder. En de zee zegt vermanend: ga met zachter schreden...... Maar uit niet één
huis klinkt ook maar
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het zachtste gerucht; geen stem, die, nog zoo schuchter, in klanken uitbloeit achter
de dichte tralies. - En ik kom vandaar in het bloeiende veld terug, als had 'k een
oogenblik buiten de wereld gedwaald.
Weer kom-je tot je zelf en je eigen gedachten. En starend op dit strand, waar de
beide torens rijzen van de kathedraal van Lavigerie, tracht ik mij in de heugenis in
te leven, dat dit het vaderland is van Cyprianus en van Augustinus, de beide apostelen
van het overzeesche Rome. Ik wil er mij Lodewijk den Heiligen voorstellen, deze
levende tegenstelling van Frederik II, zijn tijdgenoot: hoe hij hier, gedurende den
achtsten kruistocht, uitgeput neerlag in zijn legerkamp en, boetend uitgestrekt op een
aschhoop, den geest gaf, op het oogenblik dat de schepen van Karel van Anjou de
haven van Tunis vulden. Ik wil er Karel V ook zien, die Tunis verovert en de zee
vrijmaakt van den piraten-koning Khair-Oeddin, Barbarossa genaamd, die Venetië
beoorloogde... Maar dit alles, namen, feiten, herinneringen, geeft hier de verbeelding
geen stof. Dit landschap kan niet Europeesch tot ons spreken. Carthago en de
kruisridders, alles is hier gevaagd, verteerd, tot asch geworden, op den wind
verstrooid, - alles wat niet van de woetsijn en de zon was, van Arabië en den Islam.
En vreemd sta-je op dit strand, verdwaald en verdwaasd in deze andere cultuur, in
dit andere bestaan, en de fantasieën die er stroomen uit zijn bodem en zijn lucht, zijn
bloemen en zijn rotsen, waar alles sprookje wordt en wonderdroom, alleen maar
wetend van de zon en haar alles overstelpende geweldigheid.
(Slot volgt.)
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Was 't Zonde of Ziekte?
Was 't zonde of ziekte
waarin ik viel?
Een ster die beschikte
over mijn ziel?
Ik zal me niet vragen
of 't schuld kan zijn,
want 't wil niet meer dagen
in 't duistere brein.
Ik werp geen steen
naar 't loze lot.
Waarom ik ween,
Gij weet het, God.

29.7.18.
G. Van Mulders († 1928).
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Kronieken
I.
Historische Kroniek
door Dr. J. Uytterhoeven.
Biographieën
Emil Ludwig: Napoleon.(1)
Emil Ludwig: Bismarck.(2)
L. de Lichtervelde: Léopold I.(3)
De biographie is het letterkundig genre van den dag; elke maand brengt er twee, drie
nieuwe. Het leven van staatslieden en letterkundigen, van musici, schilders en
vooraanstaanden wordt opgebouwd uit allerlei gegevens; mochten deze niet volstaan,
dan blijft er nog altijd de springlevende fantasie over om aan de jacht op biographieën
het noodig voedsel te geven. Om het ziekelijke van deze manie bekommert men zich
niet: de biographie wordt een roman of une vie romancée; niet de persoon met zijn
innerlijk voelen of zijn uiterlijke daden treden op het voorplan, maar het minder
goede, dat wat tot heden onder streng voorbehoud door enkelen werd gefluisterd,
wordt nu te grabbel gegooid de wijde wereld in om te voldoen aan een ziekelijke
weetgierigheid, die op ongezonde toestanden aast. De biographie wordt een pleidooi
of een aanklacht tegen of voor iemand. Hoe menig titel - men denke vooral aan de
Fransche literatuur - is in dit opzicht veelzeggend.
In deze historische kroniek hebben wij het natuurlijk niet over dergelijke
biographieën; het gaat hier om werkelijke historische levensbeschrijvingen: al de
gegevens uit deze boeken zijn weer te vinden in de historische werken over deze
staatslieden(4) en toch
(1) Emil Ludwig, Napoleon. Geautoriseerde vertaling van T. De Ridder en J. Dutric, Tweede
druk 1928. 721 bl.
Emil Ludwig: Napoléon. Préface de Henry Bidou. Traduction de Alice Stern. Avec de
nombreux portraits. - Payot Paris. - 40 frs.
(2) Emil Ludwig, Bismarck. Geautoriseerde vertaling van P. van Schilfgaarde. 1927. bl. 721.
Beide uitgegeven door N.V. Van Loghum-Slaterius' Uitgeversmaatschap. Arnhem.
(3) Comte Louis de Lichtervelde, Léopold Ier et la formation de la Belgique contemporaine. Bruxelles, De Wit 1929, 384 bl.
(4) Over deze twee staatslieden is er een uitgebreide literatuur; wij vermelden hier enkel de
voornaamste: Aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le directoire. (5 vol.
Paris 1898-1902) - Paris sous le consulat (Paris 1903) - Correspondance de Napoléon I (32
vol. Paris 1858-69) - Guillois, Napoléon, l'homme, le politique, l'orateur. (2 vol. Paris 1899)
- Lanfrey, Histoire de Napoléon I. (5 Vol. Paris 1867-75) - Lecestre, Lettres inédites de
Napoléon. (2 Vol. Paris, 1892) - Levy, Napoléon intime (Paris 1893) - Masson, Napoléon
et sa famille (4 vol. Paris, 1897-1900) - Napoléon inconnu. - Napoléon chez lui (2 vol. Paris
1893) - Napoléon et les femmes (3 vol. Paris 1893-1902) - Napoléon et son fils (Paris 1904)
- Sorel, l'Europe et la Révolution française (Paris 1903-1904) - W. Oncken, Das Zeitalter
der Revolution, des Kaiserreiches und des Befreiungskriege.
Over Bismarck: Busch, Tagesbuchblatter (Berlin 1889). - Unser Reichskanzler (2 vol.. 1884)
- Blum, Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarck (Berlin 1893). - L. Hahn, (Berlin, 5 vol.
1878-1891) - Furst Bismarck, H. Kohl, Die Politischen Reden des F. Bismarck. (9 vol. Leipzig
1892-1904). - M. Lenz, Kritik der Ged. u. Erd. d.F. Bismarck. (Berlin 1899). - E. Marcks:
Bismarck bis 1862. Sein Leben innerhalb der Zeitgeschichte. (Berlin 1905).
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zijn de twee eerste niet vrij te pleiten van bepaalde gebreken van dit letterkundig
genre. Nu deze werken ook bij ons zulk een opgang maken loont het wel de moeite
de opvatting van de schrijvers over de biographie en hun uitwerking van historisch
standpunt uit even te onderzoeken.
Naar onze meening staat de biograaf voor de oplossing van deze vraag: Waarin
vindt men best de persoonlijkheid van iemand terug? Is het op grond van de klare,
bewuste gedachten en zelf gekozen werkzaamheid, zonder belang te hechten aan die
duizend en een verschillende anecdoten en levensbizonderheden uit het dagelijksch
leven; of moet men in de eerste plaats rekening houden met die vele toevalletjes, die
onbewuste uitingen uit het alledaagsch gedoe van een mensch?
In de laatste helft der vorige eeuw gold deze laatste opvatting als de eenig juiste:
de biograaf bereikte een onverhoopt hoogtepunt in zijn werk wanneer hij aangetoond
had dat zulk een groot man ten slotte toch maar een doodgewoon petieterig mensch
was. Ludwig hoort feitelijk nog thuis bij deze school. In zijn nawoord(5) schrijft hij
o.m. ‘Hier wordt getracht Naponeon's innerlijke geschiedenis te schrijven. Daar zijn
persoonlijkheid zich in elke schrede zijner politieke loopbaan openbaart, zijn zijn
ideeën als grondveste van staten en ontwerper van wetten, de plaats die hij innam
tusschen Revolutie en Legitimiteit, tegenover de maatschappij en tegenover het
probleem Europa, groote hulpmiddelen bij de uitbeelding. Van geen belang scheen
ons het verloop der veldslagen, van geen belang de toestand van Europa's Staten,
zooals ze zich telkens in coalities of in vijandige kampen groepeeren, onbestendig
als het weer.
‘Ieder conflict met zijn broeders, met zijn vrouw, ieder uur van trots of melancholie,
zijn toornen en verbleeken, zijn listen en zijn goedheid jegens vriend of vijand, ieder
woord tot de generaals of tot vrouwen gericht, ons in brieven of gewaarborgde
gesprekken

(5) Ludwig-Napoleon bl. 714.
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overgeleverd, scheen belangrijker dan de slagorde bij Marengo, de vrede van Lunéville
of de bijzonderheden van het continentale stelsel...’
Het foutieve van deze methode hoeft niet meer aangetoond: al die gegevens kunnen
erg belangwekkend zijn, weleens plezierig aandoen, maar wat belang voor de
gemeenschap biedt nog een Napoleon zonder veldslagen, zonder zijn staatkunde?
En wat hebben wij van historisch standpunt uit over 't algemeen te maken met al die
bijzonderheden?
Gelukkig is zijn werk heelwat beter dan zijn theorie: en dit dank zij de behendige
keuze zijner onderwerpen: Napoleon en Bismarck zijn zoowat twee klassieke figuren
geworden, de groote lijnen hunner persoonlijkheid werden bij iedereen in den
studietijd reeds vastgelegd; men voelt niet zoo zeer meer het tekort aan dat wat men
toch reeds weet; de aangehaalde bizonderheden dienen nu als verduidelijking van
het beeld dat men in zich draagt. In dit opzicht is Ludwig een knap verteller, zeer
behendig in het kiezen zijner uittreksels, de biographie van Bismarck is aldus wel
een unicum: een werkelijke bloemlezing uit Bismarck's geschriften, die allen getuigen
van een knap hoofd. Bismarck wordt een soort krachtmensch, maar met veel
zwakheden, een diplomaat met een vooruitziende blik, maar die geen oog heeft voor
wat rond hem gebeurde. In het boek over Napoleon vergoedt het levendig verhaal
van de steeds afwisselende omstandigheden met het telkens veranderend decor het
minder innerlijke; dit werk is vol van de spanning der feiten, die steeds spannender
worden hoe verder men de vijf boeken ‘het eiland, de bergbeek, de stroom, de zee,
de rots’ doorleest.
Maar al deze hoedanigheden maken het hoofdgebrek niet goed: de lijn gaat
verloren; onwillekeurig denkt men weleens aan pointillisme; met duizend en een
puntjes wordt het portret geschilderd.
Ook houdt de schrijver het nog met de evolutietheorie der vorige eeuw: het verleden
had het heden voor te bereiden, dat als resultante beter zijn moest dan de voorbije
tijden; dit aan te toonen was het hoofddoel van den historicus uit dien tijd. Wij zijn
er sedert heelwat op vooruit gegaan: men is gaan inzien dat ieder tijd zijn eigen
waarde heeft, niet om den invloed op de komende tijden, maar om zich zelf; men
beseft nu dat de geschiedenis een opeenvolging is van verschillende tijdperken, van
staten en maatschappijen, ieder met hun eigen opvattingen en eigen beschaving.
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Onder invloed van deze evolutietheorie hecht Ludwig geen voldoende belang aan
den tijd waarin zijn personen leven. Napoleon wordt geroemd omdat hij reeds
droomde van de vereenigde staten van Europa(6), denkbeeld dat pas weder in de XXe
eeuw op het voorplan werd gebracht. Kan het wel naiever? De vreugde om het
aanrakingspunt met de lijn der ontwikkeling doet de schrijver vergeten dat er met
die vereeniging van N. iets gansch anders werd bedoeld. Op een andere bladzijde
wordt Napoleon zelfs een ijveraar voor den vrede(7).
Over de gedachtenwereld der Duitsche conservatieven schijnt Ludwig niet 't minste
benul te hebben: al de gebeurtenissen worden slechts beschouwd in het kader der
wenschen van de huidige linksche partijen in het Rijk. Daardoor is Ludwig er niet
in geslaagd ons een geheel beeld van Bismarck's persoonlijkheid te schetsen: hij
verklaart B's evolutie door het feit dat deze altijd een groot revolutionair geweest is.
Best mogelijk, maar dan toch van een bezonder slag, en dan nog wordt daarmee niet
alles gezegd: Ludwig houdt geen rekening met het hoofdmotief van B's
persoonlijkheid nl. de trouw aan zijn koning, aan zijn stand, aan zijn land. In die
trouw, die ook tot krachtig ingrijpen kan dwingen, ligt de groote beteekenis van
Bismarck's optreden.
Als historicus behoort Ludwig wel beslist tot de oude garde, niet hetzelfde mag
gezegd worden over Graaf L. de Lichtervelde.
De titel van het werk van Graaf de Lichtervelde maakt ons dadelijk attent dat het
hier niet uitsluitend gaan zal over Leopold I; wel integendeel, meer dan eens treedt
de wordingsgeschiedenis van het huidig België op den voorgrond zonder dat er veel
gewag gemaakt wordt van den eersten koning. Maar toch is het een flinke biographie,
die zeker naast deze over Leopold II mag gezet worden.
Bij den aanvang wil de schrijver ons tegen mogelijke illusies verwittigen: het
vaststellen van nieuwe feiten of het openen van nieuwe horizonten is geenszins zijn
bedoeling. Na de verschillende recente werken of artikels(8) van Buffin, Corti, Baron
Bayens en De Ridder, zal wel niemand erg verbaasd staan over deze bekentenis. De
schrijver beoogt in de eerste plaats hoogere vulgarisatie en het verspreiden onder 't
lezend publiek van wat de vorige biographen,

(6) o.c. bl. 625.
(7) o.c. bl. 701.
(8) Voor de bibliographie dezer werken verwijs ik naar mijn kroniek in dit tijdschrift. 1927, bl.
426 en volg.
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dank zij nauwkeurige opzoekingen, hadden vastgesteld. Toch heeft dit boek een
groote beteekenis als dusdanig, en vooral naast de twee hooger vermelde vat men
dadelijk de meer waarde van het werk. Niet dat ook hier geen enkel vlekje te vinden
is; waar de schrijver de opeenvolging der gebeurtenissen uit de wordingsgeschiedenis
uiteenzet, knoopt hij er weleens beschouwingen aan vast, die wel zeer persoonlijk
zijn kunnen, maar waar men toen niet eens aan dacht. In dit opzicht doet hij, evenals
Ludwig in zijn Bismarck, wel eens aan politiek, incasu de l'autoritépolitiek en daarom
hoede men zich wel voor het klakkeloos aannemen van zijn beschouwingen.
Buiten dat, wat een verschil met de besproken werken: ook hier is iemand aan het
woord die vertellen en boeien kan met een stijgende knapheid, die U onmiddellijk
brengt onder de bekoring van zijn vlotlezend woord, van de levendige uiteenzetting
der gebeurtenissen; maar daarenboven heeft hij een overzichtelijken kijk op menschen
en dingen; hier voelt men Leopold's leven trillen in een eenvoudige uiteenzetting;
de schrijver is bekend met den tijd en 't valt hem niet moeilijk de groote
geestesstroomingen te schetsen, hun plaats en hun beteekenis te omlijnen. Hier niet
zoozeer die duizend en een klein detail over allerlei beuzelarijen, maar het strak
vasthouden aan de eens getrokken lijn, met als resultaat dat Leopold daar voor ons
staat, te levende lijve onder een gansch ander aspect dan velen tot hiertoe zullen
vermoed hebben.
Bij den aanvang zijner regeering voelde Leopold zich hier niet erg thuis, ook zijn
onderdanen leken hem niet erg sympathiek; maar hij was er zich van bewust dat hij
in de eerste plaats dezen moest trachten te winnen voor zijn persoon. Van meetaf
heeft hij dan ook hard gewerkt; hij wilde een nationale vorst wezen en daarom
bestudeerde hij nauwgezet het land dat hij moest regeeren. Geen persoon van aanzien
of hij kende hem, geen brug wordt gelegd, geen kerk verbouwd of hij was er van op
de hoogte; ook van de binnen- en buitenlandsche politiek hield hij alvast in den
beginne al de draden vast: Leopold gaat prat op zijn recht: hij wil niet alleen regeeren
maar ook besturen; hij moet alles zien en weten; elken Zondag zit hij den ministerraad
voor en de buitenlandsche betrekkingen staan rechtstreeks onder zijn toezicht.
Natuurlijk verandert dit met de jaren: wel verflauwde het rechtstreeks deelnemen
aan het binnenlandsch bestuur, maar steeds bleef hij hechten aan de koninklijke
prerogatieven. Anderzijds wilde hij
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steeds getrouw de grondwet naleven, al vond hij ze ook nog zoo absurd, en al viel
het vervullen van zijn ambt van grondwettelijk vorst hem nog zoo zwaar, zooals hij
schreef aan zijn nicht Victoria van Engeland. Dit tweevoudig willen verklaart den
hoofdtrek van zijn karakter: Leopold was namelijk een draler. Niet ten onrechte
noemde men hem te Londen ‘Monsieur tout doucement’ of ‘le Marquis peu à peu’,
die er steeds een systeem van wait and see op nahield en zich nooit meteens, zelf
dan niet als hij reeds voor de zaak gewonnen was, van een dossier afmaakte.
Op binnenlandsch gebied bleef hij nog lang na het uitsterven van het Unionisme,
partijganger van dit stelsel; bij den lateren strijd, die tusschen de partijen ontstond
bleef hij afzijdig; al hield hij er wel een persoonlijke meening op na: zoo waardeerde
hij ten zeerste bij de katholieken hun tucht en hun gehoorzaamheid aan het gezag.
‘C'est un parti qui reste fidèle à celui auquel il s'est donné une fois, ce qui n'est pas
chez les Voltairiens... l'obéissance règne encore dans cette église, et c'est ce qui fait
sa force’(9) schreef hij in '63 aan zijn dochter Charlotte. Over de liberale partij is hij
niet zoo goed te spreken: herhaaldelijk, zoo men het getuigenis van Stockmar mag
gelooven, noemde hij deze een zandbank. Dit belette niet dat hij in '57 na de
moeilijkheden onstaan door de wet op de liefdadige instellingen, tegen de verwachting
der katholieken in, de liberalen aan het bewind riep. Graaf de Lichtervelde oordeelt
de houding van Leopold I ‘à la fois sage, prudente et courageuse’(10). Niet iedereen
zal er zoo over oordeelen, en het algemeen misnoegen der toenmalige katholieken
wijst er op dat zij het zoo niet verstonden; of zou men deze handelwijze niet kunnen
uitleggen mits een kleine variante van wat Graaf de Lichtervelde schrijft: ‘Après
1857 c'est le souci de la défense du pays qui l'emporte chez le Roi sur toutes les
autres considérations.’?(11)
Op buitenlandsch gebied was Leopold geen homo novus. Reeds door zijn landing
te Calais bewees hij duidelijk een goed inzicht te hebben in den toestand en het
resultaat dat België boekte op de Conferentie te Londen dankt het in de eerste plaats
aan zijn wijs beleid en doorzicht. Leopold was de schakel tusschen het wantrouwend
Europa en het revolutionaire België. Hij was de kandidaat van Engeland en Frankrijk
en toen de noordelijke staten bleven weigeren be-

(9) De Lilchtervelde o.c. 239.
(10) id. o.c. 301.
(11) id. o.c. 342.
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trekkingen aan te knoopen met den jongen staat, maakte hij gebruik van zijn vroegere
persoonlijke betrekkingen met de staatslieden uit Oostenrijk en Pruisen om het
Metternich diets te maken dat de Belgische omwenteling nu juist geen afkooksel was
van de Fransche Julirevolutie. Wel integendeel, Leopold beoogt uitsluitend het herstel
van de orde en van het monarchaal gezag. Dat was de gewenschte toon en Metternich
draaide langzaam bij.
Welk een aandeel hij steeds gehad heeft aan het buitenlandsch beleid bewijst ons
de Oostenrijksche gezant te Brussel, wanneer deze in '48 aan zijn regeering schrijft:
‘En effet, le point essentiel ici, pour un chef de mission, est de se placer de manière
à ëtre soit directement, soit par l'entremise de M. van Praet, ministre de la maison
du Roi, en mesure de connaître sur toutes choses les idées et les volontés de Sa
Majesté avant de s'enquérir, par procédé et pour la forme seulement, des opinions
de ses ministres.’(12).
Dit was inderdaad zeer juist gezien; niet zonder reden noemt Corti hem het orakel
van Europa. Zijn ijver om den Europeeschen vrede was echter een resultante van
zijn bezorgdheid voor België: hij wist hoe gemakkelijk de brand naar zijn eigen land
zou overslaan, en hoe bij een gebeurlijken oorlog wellicht zijn land eens te meer de
gebroken scherven zou betalen. Want Leopold deed aan real-politiek; ten volle beseft
hij den internationalen toestand van zijn land. Zoo schreef hij op 8 Juli '47 aan Rogier:
‘Il existe deux espèces d'Etats: les premiers existent par leurs propres forces, les
seconds à de certaines conditions qui se trouvent dans les convenances des grands
Etats et dans le but que la grande famille Européenne désire leur voir atteindre et
remplir. La Belgique appartient à la seconde catégorie...(13).
Op 10 November 1840 omschreef hij dan ook in de troonrede zijn opvatting van
de Belgische politiek: ‘La neutralité, nous ne pouvons trop nous en convaincre, est
la véritable base de notre politique; la maintenir sincère, loyale et forte doit ëtre le
but constant.’(14)
Dat hij ook wel wist uit welken hoek het gevaar steeds dreigen bleef, bewijst zijn
schrijven aan aartshertog Jan op 27 Maart 1839: ‘Pour nous le dangereux chasseur
d'héritage est la France. Il y a deux manières: la conquête ou l'alliance et la
domination. L'Angleterre n'admettrait pas la première, la seconde est plus
dangereuse.(15)’

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

id. o.c. 309.
id. o.c. 242.
id. o.c. 307.
id. o.c. 153.
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Dat hij dus vooral scherp toekeek op al wat er in het Westen gebeurde, hoeft geen
betoog; dat hij zich geen illusies maakte over de plannen en het opzet van Napoleon
III ligt voor de hand: hij weet wat deze in 't schild voert; geen wonder dat hij geen
zoetekoekjes bakken wil voor dezen veelvraat. Maar tusschen dit en Europa tegen
Frankrijk en zijn keizer opjagen, zooals o.m. E. Olivier beweert is de afstand nog al
merkelijk. Te duidelijk toch ziet hij den toestand in; wie er aan twijfelen mocht,
herleze b.v. - er zijn nog andere getuigenissen die het zelfde bevestigen - zijn schrijven
aan koningin Victoria ‘L'accusation absurde que nous faisons notre possible pour
briser l'alliance française, est la plus sotte de toutes; si quelque chose peut être
localement à notre avantage, c'est de voir la France et l'Angleterre étroitement alliées
et cela pour une longue période; je dirai pour toujours’(16).
Voor de buitenlandsche politiek bleef zijn belangstelling steeds hooggespannen:
altijd bleef hij de trouwe wachter over de zelfstanddigheid en de veiligheid van het
land.
Dit andermaal te hebben in 't licht gesteld is gewis niet de minste verdienste van
dit flink werk.

(16) id. o.c. 328.
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I.
Nederlandsche Letteren.
door Aug. Van Cauwelaert.
verzen.
André Demedts: Jasmijnen.
Pieter Buckinx: Wachtvuren.
Daan F. Boens: De Schoone Reis.(1)
Het gaat in de literatuur, zooals op de school: er zijn sterke klassen en er zijn zwakke.
Dat gaat met golvingen. Zoo werd de vlaamsche letterkunde in drie jaar tijd, van
1877 tot 79 verblijd met de geboorte van: Karel Van de Woestijne, H. Teirlinck, Jul.
Persijn, K. Van den Oever, Joz. De Cock, Joz. De Vocht, Jan Hammenecker, C.
Eekels, L. Baekelmans... We hebben eenige jaren later een zwakkere golf gehad,
waar het joviale gezicht van F. Timmermans bovenuit lachte. Daarop is de nieuwe
en dreunender golf gevolgd der ‘Jongeren’: P. Van Ostaeyen, Wies Moens, Marnix
Gijsen, Maur. Roelants, A. Van de Velde, Ger. Walschap, Ach. Mussche, R. Heireman
e.a. in wier gezelschap de vrouwelijke gevoeligheid van Alice Nahon zich een beetje
verloren moest voelen. Daarna hebben we weer vijf jaar moeten wachten vóór zich
de eerste van de jongste Jongeren vertoonde: André Demedts. Hij was pas negentien
toen ik zijne eerste gedicht ter beoordeeling ontving; het was dat ontzoerde gedicht
op de dood van een kameraad:
Van morgen is je meisje gekomen, bevend, en haar ogen ontstoken en rood,
ik heb begrepen wat zij niet zeggen kon: de tijding van je dood.
Mijn hart had gehoopt dit woord niet te horen, maar het mocht niet zijn,
en nu springt wanhoop als een hond op mijn borst en ik snik van meedogen en pijn...

(1) De twee eerste bundels verschenen bij Steenlandt te Kortrijk, de derde bij De Sikkel,
Antwerpen.
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Hier kon zich géén vergissen: in dezen aanhef zong een begenadigd dichterschap
zich los, in golvende bewogenheid.
Thans ligt de eerste bundel: Jasmijnen van Demedts vóór me. De eerste uitbloei
van een idealistische jeugd, die in mildheid en goedheid alle menschen als broeders
omvangen wil en wil doorstralen van haar goedheid en schoonheid en vertrouwend
geloof, maar die getroffen en gewond opeens verstilt en zich bezint en bewust wordt
van de diepere, pijnlijke realiteiten in ieder enkel menschenleven. Demedts is verwant
met het hymnische dichterschap van Mussche, maar hij is kinderlijker en ongerepter
in zijn warme katholiciteit. Hij treft herhaaldelijk de hooge spanning van Mussche's
beste gedichten en dan heeft de golving van zijn vers haar bewogen rythme en vasten
val; andere malen slaan de verzen los en verder uit dan het innerlijk rythme dulden
kan; en dan is de gespannenheid gebroken.
Er is in het werk van Demedts een eenvoud, een blankheid en een eerlijkheid die
u treffen en ontroeren. Zijn gemeenschap met God heeft niets van de holle
geexalteerdheid, noch de valsche nederigheid van zeker ‘expressionistisch’ werk,
die niets anders is dan gecamoufleerde hoogmoed:
Ik wil niet vragen waarom het gras vertrapt wordt voor niet,
en waarom ons leven verwoest wordt in eenzaamheid en honger en in verdriet,
Vader, ik ben maar iemand die zijn handen als een spoorlijn strekt naar uw land,
over alle vlakten en kimmen trekt me mijn heimwee, al zijn uw nachten hier van sterren
doorbrand,
al zijn de bloemen en de mensen zo schoon als de zon opgaat,
ik heb hen lief en voel hoe de woeling der scharen deint in mijn bloed,
ik voel hoe ik met hen vergroeid ben en elke mens noem ik kameraad,
maar zij kunnen mij niet helpen al zijn ze liefdevol en trouw en goed.
Ach niet in deze afgrond om nooit uw sterren meer te zien,
maar ik moet stijgen naar de bergen en nimmer bereiken misschien,
maar ik moet komen zonder te weten of baten zal dit zwerven en deze smart:
Vader, ik ben zo donker en zo zwak om op weg te gaan over het hoogland naar uw hart!
Ik wil niet vragen of mijn leven ook nutteloos zal zijn, ik vraag niet naar de vreemde waarom
ván zooveel ellende en zoveel verwachten: ik sta hier alleen met mijn
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tranen en mijn heimwee dat me nooit meer verlaat.
Maar spijts alles, door uw donkerste nachten, Vader, ik kom, ik kom
tot ik eens gelukschreiend ineenkrimp onder uw dageraad.

**
Het zou onvriendelijk zijn de verzen van Pieter Buckinx af te wegen aan Demedts'
Jasmijnen. Deze jonge dichters schijnen twee uitstekende kameraden te zijn en ze
zijn beide bezield met het opgetogen idealisme der jeugd. Maar de ‘slag’ van Demedts
is veel sterker en de toon van zijn vers zooveel waarachtiger. Er is te veel
geexalteerdheid in de verzen van Buckinx; hij geeft te vaak sprankels van schoonheid
en modische beelden zonder innerlijk verband, en hij moest nu geen strophen meer
schrijven als deze:
*

In ons is het leven dat voorbijcirkelt
in de steden
gang van motoren
treinen slingeren over het wereldrond.
In ons is het wee van de music-halls
mekanische orgels
die de mensen binden aan de nachten.

Maar bijwijlen treft u toch het accent en de belofte van een jong dichterschap. De
bundel begint alvast met een frisch en opgetogen vers:
Mijn vader was een zeekapitein,
ik ben maar een schamel matroos;
ik zing van de liefde altoos
als van een zoete pijn.
Ik lig gevangen in uw net,
landen, zeeën en oseanen.
Op de branding der orkanen
heeft God mij nedergezet......

Zoo zijn er meer verzen - o.m. Vaar uit in den nacht - waarin de blijde verlokking
zingt van het hart naar avontuur en daad. Er zijn bovendien enkele gedichten in dezen
bundel die op het besef van een grootere tucht en gebondenheid wijzen. Er is schoons
genoeg in deze Wachtvuren om belangstellend den rustigen groei te volgen van dit
jonge dichterschap.
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Over ‘De Schoone Reis’ van Daan F. Boens zou ik graag een zeer hartelijk en
waardeerend woord geschreven hebben; want het geeft zulk een heerlijk gevoel,
wanneer de gelouterde groei van een jong kunstenaar opeens zijne onmacht overwint
en u verrast in schoonheid en in kracht.
Daar lag onder de rethoriek van Daan Boens' drie bundels oorlogsgedichten een
groote onmacht: een onmacht die tegelijk de ziel en de verwoording van zijne
ontroering gold. Het was een worp naar het hoogere, het algemeene, naar synthese;
maar zijn dichterlijk vermogen schoot zichtbaar te kort en het metaal van zijn
dichterschap zat nog vol onzuivere elementen. Er zou bezwaarlijk een enkel gaaf
gedicht uit deze drie bundels te citeeren zijn.
Maar toen opeens - vier, vijf jaar geleden - in De Stem, dat zuiver gevoeld en
verwoord gedicht op zijn slapend kindje in haar witte wieg:
Wat daar ligt is van mijn vrouw
En is van mij en van het Beginsel in het leven.
Zoo gaat de dag en gaat de nacht,
En niemand weet of het ooit morgen zijn zal,
Maar toch komt de morgend.
Rustig slaapt mijn kind in haar wieg.
Zooals het daar ligt, met haar handjes toegevouwen
En haar hersentjes die alle mogelijkheden voeden,
Is het mij zelven niet geheel,
Maar de verwezenlijking van mijn geluk.
Het is wat ik heb kunnen geven aan het Leven,
Mijn kind.
Het is de bevestiging van mijn leven
In zijn goed en in zijn kwaad,
En het draagt in haar toegevouwen handjes
Al de lasten mede van wie mij hebben gebouwd,
O moeder-aarde,
En al de weelden van wie uit haar zullen worden geboren.
Zoo is mijn kind meer dan ik-zelf
En ik kniel voor haar.
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Is bidden dank voor groote gunst?
Mijn kind slaapt in haar witte wieg,
En het is, voor mij en voor mijn vrouw, de gunst van het leven
Dat ons op de Aarde een reden geeft.
(De Schoone Reis p. 26).

Dit is: schoone menschelijkheid, uitvloeiend in zingenden eenvoud. En het is met
de blijde verwachtingen die dit gedicht had gewekt dat ik ‘De Schoone Reis’ van
Boens heb aangevangen; maar de teleurstelling is in verhouding geweest met mijne
al te ongewettigde hoop.
Ik zing den strijd van Arbeid tegen Kapitaal;
De ontferming der zwoegers wordt het signaal.
Ik zing het bouwen der bruggen over den Rijn,
Omdat zij een goddelijk pad der verbroedering zijn.
Ik zing de organisatie en het Woord dat ons bindt;
Ik zing de moeder die de borst geeft aan haar kind.
Ik zing het park en den vijver en den Herfst,
Ik zing het strand, dat verre zeeën openverft (?!?)
Ik zing mij-zelven uit, de straat en het orgelspel,
Ik zing de vrouw in d'avond, het ijswagentje en zijn bel.

Zoo vangt dat aan, en zoo gaat het verder. Er is alleen dit verschil met het vroeger
werk van Boens: vroeger was het oorlogsrethoriek in gemeten alexandrijnen; nu is
het naoorlogsche rethoriek, in gebonden of in vrije maat. Het een is niet goed en het
andere is niet beter. Deze laatste gedichten hebben al de gebreken van een verkeerd
begrepen expressionisme: drukte, grootspraak, slordigheid en hier en daar een beetje
onzin. Scherven van poëzie tusschen veel sintels en assche en steenen.
Voorbeelden?
- Zijn kleed scheurde aan de doornen van den wereldnood...
- En dat ik rozen moet strooien op den weg der fabriek...
- Ik ben het bakkerspaard dat door den morgen rijdt,
de losser, die kolen als zwarte brooden sleurt...
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- Ik groet u, doode, Onbekenden Soldaat, die rust onder Triomfboog,
En wordt misschien een laatst symbool onzer barbaarschheid,
Wijl dreunt 't Hosannah van de Beurs boven de wolkenkrab-krabbers uit (p. 69).

Is dit geen holle rethoriek, waarde Lezer? En er staan banaliteiten in De Schoone
Reis als deze:
Het is dol-prettig als zonder weten
Men plots voor honderd moeilijkheden staat (p. 29)

En dit is onzin:
En 't lijkt of gij een blijde hemel openleunt (p. 21)
- ...de moeder die de straat liet
Om in 't kleumende werk van de keuken een brood op te vangen (p. 37)
- De honger der verten straalt haar vreugde in de zon (p. 55)

En er staan enkele smakeloosheden in, als deze:
Zon om de vlakte - als kroon om gekruisigde
Goden op Golgotha

en andere die ik citeer
Er is gelukkig één moment geweest van verstilling en bezinning in de roeperige
drukte van deze Reis: waar Daan Boens heeft gezongen van zijn liefde en zijn huiselijk
geluk, van zijn vrouw en zijn kind. Het beste daarvan heb ik met de voorbeelden van
veelvuldige ondichterlijke vergissingen willen overschrijven, opdat de lezer zich van
deze twee dingen kunne overtuigen:
ten eerste dat Boens van de oorlogsrethoriek in de naoorlogsche meetingsrethoriek
is terecht gekomen, maar ten tweede dat hij een wezenlijk ontroerd en zuiver
menschelijk gedicht kan schrijven, wanneer hij de politiek niet în de sfeer der poëzie
betrekken.
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III.
Musica divina
door Hubert Buyle.
Jubel-dag te Mechelen.
In een apotheose van goud en zon is de Lemmens-herdenking een hoogdag geworden
voor de katholieke kerkmuziekale kunst. Ik weet oprecht niet of inniger een verband
kan gesmeed worden tusschen den toondichter en de luisterende gemeenschap dan
bij de glorieuze overweldiging, een wereldbrand van dankbaarheid: het
vlammenlaaiend Te Deum van Kan. J. van Nuffel.
Galerij van muziek: waar elke zin, waar ieder woord, soms zoo goddelijk-zwaar!
van het Te Deum-poëma als een grandioos tafereel met renaissancistische
kleurenweelde opgehangen wordt.
Grootschheid en ruimte, vastheid en zekerheid: geloof. Ze troffen me vroeger in
den ‘Super Flumina’-psalm van den priester-toondichter. Vandaag echter is de horizon
oneindig uitgezet: de hemel straalt als een julidag met de vreugd om den oogst van
vijftig jaren arbeid voor de Kunst-om-God.
Renaissancistische weelde: maar de toonspraak van dezen tijd. Gevierde namen
werden genoemd die de voortrekkers zouden zijn van Kan van Nuffel's kunst. Ik
meen dat uit Kan. van Nuffel zelf een persoonlijkheid is gegroeid om de pionier te
worden van groote katholieke kerkmuziek.
De eigen spraak van dezen tijd heb ik in zijn Te Deum, synthesis van dankbaarheid,
gehoord. Dat stemt zoo verblijdend. Met de spraak van deze eeuw toch ontroert men
alleen het diepst de jonge ziel die luistert en zich bezint voor de verlangens van de
nieuwe tijden. Want de toonspraak der nieuwere tijden mag niet onvoorwaardelijk
veroordeeld noch geweerd, maar hoeft geleid en gezuiverd - (moderne kerkmuziek
is ook een ‘jonge’ ‘beweging’!) - om met waardigheid van ‘ancilla’ in het Hoogheilig
Katholieke Offer te dienen.
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Gaanderij met vele portieken: maar de eenheid zoo gaaf als het voorplein onder zon
van Assisi's baziliek: zoo de rijke verscheidenheid van dit Te Deum dat niet
verbrokkeld wordt in variaties-op-een-thema.
Momenten van hooge spanning: Patrem immensae Majestatis. Tusschen de
Alpenhoogste toppen van deze woordvizioenen het onuitsprekelijk zwijgen van
eeuwige afgronden... abyssus abyssum...
Ik zag u huiveren in uw ziel, kind, wanneer het koor den Sanctus-jubel bouwde
en bouwde: de duizenden pijlers van de muziek-kathedraal. We juichten mede:
dankbaar om de schoonheid als een storm over ons: vurige wagen die ten hemel
oprent.
Subliem: het a capella van het Incarnatie-geheim: ‘non horruisti virginis uterum’:
is niet de stem van kinderen en van gedoopten alleen zuiver genoeg om het mysterie
te fluisteren?
Een vriend sprak: ‘non confundar in aeternum’, eindeloos en eindeloos
uitgebouwd... Finaal die niet zwijgen kon: Spes non confundit: Nimmer! Het is de
bazuinstoot van eeuwigheid.
Een ander: Ik ben het met het vroeger werk van Kan. van Nuffel niet altijd eens
geweest: voor klein-kunst, ook in de muziek worden dan weer ander eischen gesteld.
Maar na dees grootsche fresken-spel moet beslist heel de kerkmuzikale wereld
luisteren naar den arbeid en de kunst van den Mechelschen koordirekteur.
De zesstemmige ‘Missa sine nomine’ van de Monte als muzikale voorhang, als
ik zoo spreken mag, voor het Te Deum.
Heviger tegenstelling kan bezwaarlijk worden uitgedacht. Of door Kan. van Nuffel
zoo bedoeld werd? Kostbaar alleszins en herrezen dokument. Waar we tot nogtoe
de horizontale contrapuntiek van den XVIde-eeuwschen grootmeester der
nederlandsche polyfonie kenden, rijst vandaag een monument met het kenmerk van
strenge vertikaliteit, van onverbiddelijke logiek.
‘La musique à partir du XVe siècle est un peu plus familière, (dan de muziek der
middeleeuwen) nous pouvons mieux nous faire une idée, peut-être approximative,
de ce qu'elle était; toutefois la différence entre cette musique et la nótre est encore
si grande qu'elle apparait à beaucoup de musiciens d'aujourd'hui comme une chose
absolument morte’ (Paul Bekker, La musique, vert. Luc. Chevalier, Parijs 1929, blz.
57).
Ik wees in deze kronijken reeds eenmaal op het geïdealisseerde element in
Palestrina's faam voor de kerkmuziekale kunst. De kloof tusschen de muziekale
opvattingen der groote polyfonisten, vooral de
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oudste, en de onze is niet overbrugd. Ze staan ‘zeitlos’ zooals Wagner schreef. Men
spreekt van het onpersoonlijke hunner kunst. Maar wij zijn het die hun kunst een
onpersoonlijk karakter toedichten. Ze zullen, en de Monte niet het minst, wel zeer
persoonlijk geweest zijn, in de XVIe eeuw vooral.
Maar den gouden draad hebben we verloren, en evenals voor het intiemste karakter
van het gregoriaansch beteekent het onpersoonlijke van deze kunst meer onze
onwetendheid dan wel een objectieve eigenschap waardoor zij, en juist om die reden,
meer dan moderne muziek ‘de’ kerkmuziek zou moeten heeten. Hier ook is de tijd
een bedriegelijk fata morgana.
De vertikaliteit van deze mis gaat dan ook wel op in een zuiverheid van expressie,
en een sobere schoonheid die ons ontroert lijk het gregoriaansch ons ontroeren kan.
Maar is deze mis, hoe heerlijk ook, wel vrij te pleiten van een zekere begrensdheid?
Van Nuffel's Te Deum baant zich een breede weg, stuwt vooruit, met stormgeweld
van bezieling de gothieke vouten dóór: naar het firmament en de starren. De Monte
blijft kalm en zegt met sober gebaar, met rustige zekerheid zijn katholiek Credo.
Stellig: geen scherper antithesis kon worden uitgedacht tusschen XVIe en XXe
eeuw: de Monte en van Nuffel. Maar allebei: twee groote meesters in de katholieke
kerkmuziek.
Jaak Lemmens, de geniale ontginner werd 13 Mei 1929 te Mechelen vroom en
glorievol herdacht. Het was een hoogdag van katholieke kunst. Van Vlaamsche kunst.
Te Deum laudamus.
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Boekbespreking.
Frans Bastiaense: Nederlandsche Letterkunde, 4e Deel. - Uitg. Ned.
Bibliotheek, Amsterdam. - 3,25 gl.
Hiermede is deze omvangrijke literatuurgeschiedenis klaar gekomen. De schoonheid
aangevoeld en gemeten met den geest van de Tachtigers, waarvan F. Bastiaense een
vlijtig en dankbaar volgeling is geweest.
Na elk hoofdstuk volgt een kleine keur uit het werk der besproken kunstenaars;
zoodat leeraars in de letterkundige geschiedenis dit boek met nut gebruiken kunnen.
Voor de studenten onzer kath. gestichten is het uitteraard niet als handboek geschikt.
W.B.

Jos. Schrijvers: De Goddelijke Vriend. - Uit het fransch vertaald door
Leop. Debast C.s.R. - Uitg. St. Alfonsiusdrukkerij, Leuven.
Vertrouwen en liefde! dat is de leidende gedachte die heel het apostolaat van P.
Schrijvers bezielt; zooals het ook het leidmotief is van Pater Mateo, den apostel van
het H. Hart. Het is de kerngedachte ontwikkeld in deze reeks overwegingen voor een
tiendaagsche retraite. Met nadruk aanbevolen.
B.W.

André Maurois: Le pays des trente-six mille volontés. - Uitg. W.J. Thieme
& Co., Zutphen.
Een verhaal uit het land waar je mag doen en laten wat je wil. Voor schoolgebruik
bewerkt door M.J. Premsala. Achteraan staat de vertaling van een aantal woorden.
B.

Bloemen van ons Geestelijk Erf. Nr. 1 Die Chierheit der Gheestelicker
Brulocht, van Gelukz. Jan van Ruysbroeck. - Uitg. Boekhandel Neerlandia,
Antwerpen.
Een verkorte uitgave van J. van Ruysbroeck's Chierheit der Gheestelijken Brulocht,
bewerkt door den bekenden Carmeliet Prof. Dr. Brandsma, met de omzetting ernaast
in modern nederlandsch door pater Stracke S.J. die gaarne gebruik heeft gemaakt
van de bereidwillige hulpvaardigheid van dien anderen ontginner van ons geestelijk
erf: Pater L. Reypens. De gedeelten uit Ruysbroeck's werk die alleen door wijsgeerig
onderlegde lezers konden begrepen worden, werden weggelaten. Maar aan deze
verkorte uitgave kan ieder roomsche en vlaamsche of nederlandsche hart zich voeden
en sterken.
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De eenvoudigen onderwezen. - van St. Augustinus, uit het latijn vertaald
door H.F. Vermuyten. - Uitg. Leeslust., Antwerpen. - Pr. 10 fr.
Om voor het catechismusonderricht een apostel-geest en -hart en -woord te verwerven
gaat er geen leerboek boven 't schoone werk van St. Augustinus' ‘De Catechizandis
rudibus’ schrijft Kan. Tessens en we beamen dit volgaarne. De vertaling die E.H.
Vermuyten ervan bezorgde is uitstekend.
B.

Gertrud von Le Fort: Hymnen an die Kirche. Zweite vermehrte Auflage.
Verlag Kosel & Pustet, Munchen.
Ik heb in het Julinummer van '27 een kroniek gewijd aan deze merkwaardige dichteres
en bekeerlinge, want naar mijne overtuiging heeft, zooals ik toen schreef, geen van
al de katholieke jongeren in Duitschland zulk een monumentalen stijl verworven als
Gertrud von
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Le Fort; geen heeft met mannelijker woord de moederkerk gevierd dan deze vrouw;
wier niet minder merkwaardigen autobiographischen roman Das Schweistuch der
Veronika, we in eene vorige aflevering geprezen hebben. Deze tweede uitgave der
Hymnen an die Kirche behelst enkele nieuwe hymnische gedichten, o.m. een Litanie
voor het H. Hart.
Een sterke persoonlijkheid met een sterk dichterschap.
A.V.C.

Jespersen, Prof. Dr. O.: De Ontwikkeling en de Oorsprong van de Taal,
naar het Deens door Prof. Dr. H. Logeman. - A'dam, Maatschappij voor
goede en goedkoope Lectuur, 1928. 236 blz., fl. 2,50.
Uit zijn grotere werken haalde de bekende Deense fonetikus en taalkundige een
samenvattend-vulgarizerend overzicht, waarin hij voor het grote publiek enkele
belangrijke feiten uit de ontwikkeling van de taal uiteenzette en met talrijke goed
gepaste voorbeelden toelichtte. Van dat werkje maakte Prof. Logeman een
Nederlandse bewerking, die door meer Nederlandse voorbeelden en toepassingen
vooral voor onze taalgenoten bestemd is. - Een uitstekend boekje:
streng-wetenschappelijk en tevens vlot-onderhoudend en eenvoudig, rijk en
verscheiden voor de inhoud en toch één van lijn en strekking. Wat de schrijver vooral
wil bewijzen is: dat er in onze moderne talen wel degelik ontwikkeling en vooruitgang
bestaat, vermits ‘die taalvorm en die taal vooraan staan, welke met de eenvoudigste
middelen het best het doel van de mededeling bereiken’. - Voor al die onderwijs
moeten geven in talen, een onmisbaar werkje.
Dr. A.B.

Emile Dermenghen: La Vie de Mahomet (Coll. Le roman des grandes
existences) Librairie Plon, Paris. - 15 frs.
Schrijver heeft getracht het juiste beeld van Mahomet te teekenen, en een relaas zoo
weinig mogelijk geromanceerd van zijn leven te geven. Daartoe heeft hij de primitieve
Arabische oorkonden geraadpleegd, rekening houdend met de laatste vaststellingen
der specialisten. Uit den Koran, de overlevering, de eerste biografies, heeft hij geput,
de geschiedenis losmakend uit de legende. Geen gemakkelijke taak, voorwaar. Zoo
doende, heeft hij een zeer boeiend boek voortgebracht, al blijft Mahomet al even
raadselachtig voor ons. Het schijnt evenwel dat hij ter goeder trouw was, en zichzelf
aanzag als een echte profeet, geroepen om zijn volk uit het heidendom te verlossen,
en terug te brengen naar den éénigen God, wiens bestaan de christenen hem
veropenbaard hadden. Want het is in Christus' leer dat Mahomet zijne leidende
princiepen gevonden heeft. Het valt te betreuren dat hij slechts in aanraking kwam
met eenige half kettersche, en gedurig onderling krakeelende Oostersche secten. Wie
weet was hij anders geen vurige apostel van het christendom geworden? Wat echter
gedacht van zijne visioenen? Wat er ook van zij, er valt niet te ontkennen dat
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Mahomets zending, begonnen met het gebed en het apostolaat der liefde, voortgezet
werd door het zwaard; en dat de profeet zelf na lange jaren een zuiver leven geleid
te hebben, op 't laatste aan zijne driften vrijen teugel gaf, en het met zijne zending
wist overeen te brengen, negen wettelijke echtgenooten te hebben - buiten enkele
niet wettelijke...
L.D.

Vicomte E. du Jeu: Madame de Chantal. sa vie dans le monde. Sa vie
religieuse. Ouvrage orne d'un portrait. - Librairie académique Perrin et
Cie., Paris. - 12 Fr.
Eene uitmuntende levensbeschrijving van die al te weinig gekende heilige. Schrijver
heeft heelemaal afgebroken met ‘ces apologies d'autrefois où le saint n'avait pas de
pays, pas d'ancêtres, pas de famille, pas de langue maternelle’, met al die zoeterigheid
die vroeger de heiligenlevens al te dikwijls ontsierde. Hij toont ons Jeanne Françoise
Frémiot de Chantal in haar echt kader, in die rumoerige, geweldige atmosfeer van
einde 16e en begin 17e eeuw. Een beminnelijk kind, door een diepgeloovig vader
opgebracht, dan een bekoorlijke jonge vrouw, vol toewijding en liefde voor echtgenoot
en kinderen, en weldra een diep bedroefde weduwe, die haar toevlucht neemt tot
God. Door eene schikking der Voorzienigheid ontmoette zij den H. Franciscus de
Sales; en deze wist hare vurige, bijne overdreven godvruchtigheid te herleiden tot
volkomen eenvoud, nederigheid, zelfovergave. Hij was het ook die haar aanspoorde
tot de stichting van de orde der Visitatie, dat zeer snel eene ongewone uitbreiding
nam.
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Een zeer boeiend boek, dat voor onze oogen deze allerbeminnelijkste vrouw doet
leven, van top tot teen eene vrouw uit de groote wereld, van breede cultuur en met
den fijnsten geest begaafd, maar die tevens een uitmuntend organiseerend verstand
bezat, en eene groote heilige was.
L.D.

Boris Cederholm: Au Pays du Nep et de la Tchéka. - Dans les Prisons de
l'U.R.S.S. Traduit par Héléne Iswolsky. - Editions Jules Tallandier, Paris.
Fr. 14.Op het einde van den zomer 1923, begaf zich Boris Cederholm, een Fin, naar Rusland,
als vertegenwoordiger eener Zuid-Amerikaansche handelsmaatschappij. Hij was
uitgestuurd om zaken met het nieuwe bewind aan te knoopen. Maar het duurde niet
lang, hoe voorzichtig hij ook te werk ging, of hij werd - heelemaal ten onrecht - van
spionnage verdacht, van militaire smokkelarij beticht, en gevangen genomen.
Gedurende twee jaren kende hij al het schrikkelijke der sovjetische gevangenissen,
al het arbitraire van het gerecht der Tcheka, om zich eindelijk tot drie jaren
gevangenschap op het eiland Solovetzk - een echte hel - te hooren veroordeelen.
Heel dat lang Calvarie vertelt hij met aangrijpende soberheid in zijn boek. Die twee
jaren waren een harder martelie dan lange jaren dwangarbeid in 't zij welk ander
land. 't Was slechts aan de krachtdadige tusschenkomst van de Finsche Regeering te
danken, dat hij eindelijk weer op vrije voeten stond, en - al was het dan ook met eene
verwoeste gezondheid - naar Finland mocht terugkeeren.
Een hoogst interessant boek.
T.

Journal de l'Abbé de Véri. - Publié avec une introduction et des notes par
le Baron Jehan de Witte. Préface de Pierre de Nolhac. Tome I. - Editions
Jules Tallandrier, Paris.
Schrijver was een fijne en scherpzinnige waarnemer van al wat er omging aan het
Hof en in de politiek op 't einde der regeering van Lodewijk XV, en in de eerste jaren
der regeering van Lodewijk XVI. Hij toont ons de fouten en misbruiken van den
ouden Koning, die het land in een wanhopigen toestand liet; dan den nieuwen Koning,
te jong en onervaren, vol goeden wil, maar den klaren blik van den echten staatsman
missend, en naast kem de jonge Koningin, een kind nog bijna, slechts op pleizier
denkend, en al te lichtvaardig in de zaken van den staat tusschenkomend; rond deze
twee al de booze jaloerschheid van 's Konings broeders en van hunnen aanhang, die
zooveel kwaad deden aan het ongelukkig vorstenpaar. Verder, de wanhopige en
immer verijdelde pogingen van de groote ministers Turgot en Malesherbes, om de
misbruiken te keer te gaan. Eens te meer krijgt men in deze bladzijden den indruk
dat de Revolutie had kunnen vermeden worden, had men deze mannen, zoo vol
toewijding en bekwaamheid, laten doen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

Dit dagboek, dag voor dag opgeteekend is zeer levendig en interssant geschreven,
zeer aangenaam om lezen.
T.

René Leyvraz: Les Chemins de la Montagne (Ars et Fides). - Bloud et
Gay, Paris.
Een prachtig boek. Zelden werd een bekeeringsproces zoo boeiend en ontroerend
geschreven. In een Alpendorpje geboren, werd René Leyvraz in 't protestantisme
opgebracht; maar deze godsdienst schoot geene wortels in zijne ziel. Ook verloor hij
zijn geloof bij de eerste gelegenheid. Dan, daar hij behoefte aan een ideaal had, wierp
hij zich blindelings in het socialisme, waarin hij levende naastenliefde, en een hoog
ideeal meende te vinden. Twee jaren lang verdedigde hij Marx' princiepen in ‘Le
Droit du Peuple’, maar al reeds had hij er de zwakheden en de dwalingen van
ondervonden. Zijne betrekking verlatend, zocht hij er eene nieuwe te Constantinopel.
Daar was het dat hij ‘le sens de la chrétienneté’ terugvond. En dadelijk wendde hij
zich naar het catholicisme, dat hij reeds door de boeken van Léon Bloy had leeren
kennen. Hij las nu Hello, Joergensen, Newman, Foerster, Christus' Navolging, de
‘Fioretti’, Joseph de Maistre. Toen werd hij door de genade geraakt: ‘Je ne me suis
pas présenté devant Dieu comme un intellectuel, mais comme un pécheur accablé et
tout près de mourir...’ Nederig wendde hij zich tot de broeders Maristen: en eenige
weken later werd hij in de Kerk opgenomen. Nu is hij rédacteur aan het ‘Courrier
de Genève’, en aanzien als een der leiders der jongeren.
L.D.
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Martha Grosse: Wir Frauen. - Uitg. E. Kosel und Pustet, Munchen. Halbleinen M. 3,50
Dit had een titel kunnen zijn voor een bundel van Henriette Roland Holst; evenals
de titel van haar eersten verzenbundel: Wir Mädchen. Het klinkt strijdhaftig en kort
als een klaroenstoot. Maar in de verzen zelf zit geen strijdbaarheid of opstandigheid;
het is doorsneeliteratuur van een gevoelig vrouwenhart. Poëzie van lief en leed, van
jubel en jammer die elke vrouw en moeder wel eens beleeft en zeker begrijpen kan;
knap, een beetje romantisch, en binnen het bereik van al wie Virginie Loveling
genieten kan. Het gutst niet; het sprankelt niet; er is niet de schroeiende brand van
binnen; maar het is gevoelig, ordelijk en rustig.
DR. L.D.S.

Dr. Tihamer toth: Religion des jungen Menschen. Wachstum und Gestalt.
Verlag Herder, Freiburg 1. B. - Kartoniert 3,40 M., in Leinwand 4,20 M.
Prof. Dr. T. Tóth, professor aan de Universiteit van Budapest, is in Hongarije eene
autoriteit op het gebied van pedagogie. Maar hij is meer dan dat; hij is een gids voor
tienduizenden jonge mannen; hij is een persoonlijkheid die de jeugd begeesteren kan
met zijn mannelijk, levend, beeldend woord. Reeds vroeger zijn van hem verschenen
bij Herder: ‘Reine Jugendreife’, ‘Bildung des jungen Menschen’, en ‘Charakter des
jungen Menschen’. Ook dit boek zal zijn weg vinden naar het hart der jeugd. Het is
klaar, kordaat, eerlijk en jong; en de vertaling daarvan zou zeker voor onze vlaamsche
jongens en meisjes een welkome gave zijn.
W.B.

M.J. Brusse: In Philips' Wonderland. Met houtsneden van J. Franken
Pzn. Uitg. W.L. & J. Brusse's Uitgeverij, Rotterdam.
Het verhaal van een dag in de fantastische wereld der Philipsfabrieken, die een wonder
zijn van moderne arbeidzaamheid, tekniek en sociale voorzorg. Een wereld op
zichzelf.
B.

M. Van Hoeck: Schoonheidsvizioenen. Reisindrukken uit Italië. - Uitgev.
Le slust, Antwerpen. Pr 50 fr.
Een luxueus boek van een vluchtige roomsche reis. De jacht van autocars en
sneltreinen zit in deze Schoonheidsvizioenen. Het is eene onrustige vaart van de eene
schoonheidsopenbaring naar de andere; zij het eene openbaring van individueelen
aard. De wakkere, vaardige, jachtende kapelaan van de Antwerpsche O.L. Vrouwkerk
- die tegelijk iets van Floris Prims en van H. Benson bezit - heeft zijn hart en zijne
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oogen den kost gegeven op zijn drieweeksche reis door Italië. En de ontroering is
hem te sterk geweest opdat hij de herinnering aan zooveel schoons als eigen bezit
voor zich behouden zou. Hij heeft de dwingende behoefte gevoeld ook anderen aan
deze schoonheid deelachtig te maken: eerst de lezeressen van Vrouwenleven, nu de
ruimere vlaamsche gemeenschap, die zich deze rijk geillustreerde prachteditie
aanschaffen kan.
Men verlange nu echter niet van dit boek wat het niet geven kan en ook niet geven
wil. Het heeft niets van de verbazende degelijkheid van Mönius' Römische Reise die
we in een vorige aflevering besproken hebben, en waarin twintig eeuwen kultuur en
historie verwerkt liggen met eene kennis, een schoonheidszin en een autoriteit die
indrukwekkend is. E. Van Hoeck belooft alleen te geven: reisindrukken; vluchtig
neergepende notities van een al te snel voorbije reis. Dit boek ademt niet zooveel
rust-in-schoonheid als mej. L. Duyker's Akwarellen uit Italië; het is uitbundiger en
het is haastiger.
Dr. L.D.S.

Maurice Pernot: Le Saint-Siàge, l'Eglise catholique et la Politique
Mondiale. 2e Edition revue et corrigãe. - Collection Armand Colin, Paris.
- Ing. 9 fr. - Geb. 10 fr. 25.
Dit boekje, verschenen in 1924, werd onmiddellijk in verscheidene talen vertaald,
en druk besproken. Schrijver heeft het in deze tweede uitgave vervolledigd door het
bijvoegen der Lateraan verdragen, die de Romeinsche kwestie hebben opgelost, en
de verzoening bezegelden tusschen den H. Stoel en Italië. In dit beknopt werk,
bestudeert hij de politiek der pausen na 1870; hun optreden gedurende den
wereldoorlog; de werkmethodes van den H.
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Stoel, en de bestaande organismen; zijne actie in de Europeesche landen; zijne politiek
tegenover de Oostersche kerken; eindelijk het katholiek internationalisme, en de
gedragslijn der Kerk tegenover de nationaliteiten.
Scherp ziet schrijver elke verkeerde zet der pauselijke politiek, en zijn oordeel
over de intrensigente godsdienstige politiek van Pius X of Benedictus XV houding
gedurende den oorlog, valt niet altijd malsch. Toch laat hij de grootschheid der Kerk,
en hare wonderbare werking, zonder veel woorden uitstralen.
Het boekje verdient gelezen te worden.
T.
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Inhoud van Tijdschriften.
HOCHLAND (Mei): Dr. Carl Sonnenschein: Erinnerungen und Geschichtsversuche
von Ernst Thrasolt. - Otto Karrer: Universalismus der Kirche und vergleichende
Religionswissenschaft. - Gedicht von Richard von Schaukal: Heiliger Geist. - Ilse
von Stach: Die Frauen von Korinth. - Professor Dr. Martin Spahn: Die
christlich-soziale Bewegung. - Roman von Franz Herwig: Hoffnung auf Licht. - Dr.
med. Georg Volk: Kritik: Krisis der Medizin? - Franz Herwig: Neue Romane. - Dr.
Hans André: Ein Erbe der Naturanschauung Goethes. - Rundschau: Frankreichs
Kulturpropaganda und die Ordensfrage. - 1 Million × Im Westen nichts Neues. Deutsche Gotik. - Alois Riegl, ein Lehrer Max Dvoraks. - Kunstbeilagen: Strassburger
Munster, ‘Gerichtsengel’ und ‘Klagende vom Tod Mariens’. - Dr. Carl Sonnenschein
(Portrãtphotographie).
LA REVUE GENERALE (avril): Auguste Mélot: Les accords du Latran. - Dom
Hilaire Duesberg: De la manière de lire l'histoire. - Henri Davignon: Un plus grand
amour. - Victor Giraud: Sur le ‘Port-Royal’ de Sainte-Beuve. - François Berge: Jules
Verne, romancier de la navigation. - Bon Pierre de Gerlache: Le Théatre de M.
Maurice Maeterminck. - Chroniques.
LA REVUE GENERALE (15 mai): Bon Houtart: Tournai et Jeanne d'Arc. - F. Van
Den Bosch: Adieux à l'Egypte. - Paul Renaudin: Le retour du Chevalier. - Dom
Hilaire Duesberg: De la manière de lire l'histoire. II (fin). - Thomas Greenwood:
L'enjeu des prochaines élections anglaises. - Ch. d'Ydewalle: La chambre qui s'en
va. - Chroniques.
LA REVUE BELGE (1 mai 1929): Henri Lavedan: Jeanne d'Arc. - Paul Tschoffen.
Les élections de mai 1929. - Ch. Bugnet: L'intelligence et le caractère du Maréchal
Foch: - John Flanders: Les histoires étranges de John Flanders, Le dernier voyageur.
- William Martin: Figures contemporaines: Aristide Briand. - John Antoine Nau: La
belle capture. - Louis de Launay: Le tunnel sous la Manche. - Emile Chardome: La
quinzaine littéraire.
LA REVUE BELGE (15 avril 1929): Prince Guillaume de Suède: Le chef. - G. Van
den Bossche: Le mode de nomination des Ministres. - Gerard Harry: Souvenirs inédits
sur Léopold II. - Henry Massoul: Les secrets du Lac de Nemi. - Job Serve: Station
d'hiver. - Jean Nesmy: La quinzaine littéraire.
LEVEN EN WERKEN (Mei 1929): Annie Salomons: Een oorlogsboek. - E.C.
Knappert: De vrouw in het maatschappelijk leven. - F. Lassche: 't Is lente. - Annie
Salomons: Bijkomstigheden. - N.C. Meyer Drees: Kinderbegrip in onze literatuur.
- Willem Kloos Zeventig Jaar.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT: Paul de Mont: Le Yacht Utopie. - Marie Gevers:
Légendes pour Antoinette. - Jules Potvin: In Memoriam Jul. Meckaert. - Hélène
Cailleau: Offrande. - Lettres étrangères. - Un peintre par mois: Felix Gogo. - Le mois.
- Correspondances.
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DE VLAAMSCHE GIDS: M. Paul Baelde: Uitbreiding van Antwerpen. - René
Berghen: Een metamorphoze. - Dr. J. Rowie: Een Engelschman te Antwerpen en te
Brussel in het jaar 1697. - H. Van Tichelen: Onderwijs en opvoeding. - Joseph Peeters:
Leopold II. - Boekbeschouwing.
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NU (Mei): I. Querido: Voor de jongeren. - H. Roland Holst: Panait Istrati. - J. Saks:
Kritische herinneringen. - Balthazar Verhagen: De Aloiden. - Stijn Streuvels: Djeha.
- Dirk Schãfer: De muziek van heden. - Dr. Benno J. Stokvis: Zij zingt. - Dr. L. Ali
Cohen: Gedichten. - Dr. J. Tielrooy: Een aanklacht. - Dr. Jan Romein: De Romeinsche
kwestie. - M. Roel Houwink: Marceline. - Edw. Katan: Onder het schijnsel der
reflectoren. - Jan W. Jacobs: Antwoord. - Sam. Goudsmit: Kroniek van ‘Nu’. Boekbespreking.
DE NIEUWE GIDS (Kroonjaar Willem Kloos): Willem Kloos: Binnengedachten,
Vers-Staten, Herinneringen uit mijn H.B.S. jaren. - Jubileum Willem Kloos. - Joan
C. Hol: Niets dan 'n lach. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch overzicht. Bibliographie.
LITERARISCHER HANDWEISER (Mai): H. Lorenz Lenzen: Lebensgut deutscher
Arbeiterbiographie. - J. Bergenthal: Calderon. - Max. Braubach: Neue Biographien
um Napoleon. - August Bezin: Napoleon in der italienischen Dichtung. - Heinrich
Saedler: Internationale Krisis der Halbwuchsigen. - Besprechungen.
VLAAMSCHE ARBEID (Januari): L. Hoyach: Het astronomisch wereldbeeld en
zijn bezwaren. - Victor J. Brunclair: Klein Glossarium, Verzen. - Dr. J. Decroos:
Invloed van Lord Byron op K.L. Ledeganck. - René Berghen: De zwarte kaart. - Dr.
V. Celen: Achttiendeeuwsche gruwelspelen.
VLAAMSCHE ARBEID (Februari): E. du Perron: Alle de rozen, of het gesprek bij
Maanlicht. - Drie liedjes voor licht en donker. - L. Hoyach: Het astronomisch
wereldbeeld en zijne bezwaren. - Gaston Burssens: Maanlandschap. Vergeefse
verleiding. - V.J. Brunclair: Kerstvertelling voor Karnaval. - Willem Rombouts:
Grote waskuip. - Stijn Streuvels: Hoe de Kabylen trouwen. - Dr. A. Jacob: De
Vlaamsche gedachte en het eenheidsstreven aan het slot van de Oostenrijkse tijd. Kronieken.
DE GIDS (April): C. Van Vollenhoven: Na het afzweren van den eigenbaatoorlog.
- Ir. A. Plate: Politiek en maatschappij. - R. Van Genderen Stort: Hinne Rode. - E.
Reitsma: Verzen. - Mej. Dr. C. Serrurier: Descartes Levenskunst. - X.E.J. Kuiper:
Menander. - Dr. G. Gosses: Twee Friesche klassieken in hun jeugdwerk. - J.D. Bierens
De Haan: Nabetrachting in Burlinttonhouse. - J.C. Bloem: Richtingen onzer nieuwe
poezie.
DE GIDS (Mei): Dr. P. Zeeman: Christiaan Huygens. - J. Bierens de Haan: Politiek,
enkeling, en gemeenschap. - R. Van Genderen Stort: Hinne Rode. - Theun de Vries:
Verzen. - H. Van Elro: Verzen. - Hermien Manger: Leege dag. - Jan Engelman:
Maria te Canne. - W. Van Maanen: George Moore en het Engelsche naturalisme. R. Houwink: Kant's religiositeit. - A. Roland Holst en M. Nijhof: Over een tango,
zeemansvrouwen, Speenhoff en Stanislavsky. - Dr. Jan Kalf: Wilhelm von Bode. Bibliographie.
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[1929/7-8]
Voorwoord.
Deze aflevering zet een reeks in van speciale nummers over de moderne letterkunde
in het buitenland. Spanje, Italië, Engeland komen over weinige maanden aan de beurt.
Wij hebben aangevangen met Scandinavië, omdat geen ander volk wellicht in een
zoo korte spanne tijds, zooveel kunstenaars heeft verwekt van europeesche beteekenis;
omdat wellicht de letterkunde van geen ander volk zulke sterke eenheid vertoont
tusschen leven en literatuur.
Feitelijk duidt de verzameltitel van dit nummer meer op het verleden dan op de
toekomst. Toen in 1814 Noorwegen zich losmaakte van Denemarken en door een
persoonlijke Unie met Zweden werd vereenigd, werd de eerste band verbroken; en
toen in den aanvang dezer eeuw ook deze persoonlijke unie nog te drukkend werd,
brak de tweede. Zoo was Noorwegen stilaan bewust geworden van zijn trotsch
verleden, en had den strijd aangevangen tegen de overmacht der Deensche kultuur
en tegen de politieke heerschappij van Zweden. Meer en meer zal in de toekomst
worden gesproken van de Deensche, de Noorweegsche, de Zweedsche literatuur;
maar we hebben niettemin deze drie literaturen in een enkel nummer willen
behandelen, niet enkel omdat Scandinavië een geographische beteekenis blijft
behouden, niet enkel om het gemeenschappelijk verleden, en de nauwe verwantschap
der taal, maar omdat de literatuur van Denemarken, Noorwegen en Zweden, bij alle
verschil van eigenschappen, sterke gemeenschappelijke grondtrekken blijft vertoonen.
Gaarne hadden we in dit nummer ook de literatuur van IJsland en Finland
behandeld; Gunnar Gunnarson, Joh. Sigurjonssen, Joh. Svensson (IJsland) Karl af
Tavastjerna, B. Gripenberg, Linankowski (Finland) zijn kunstenaars van beteekenis;
maar de noodige plaatsruimte daarvoor ontbrak.
Aan H.K.H. Prinses Astrid, die het Zweedsche en het Vlaamsche Volk, verwant
sinds eeuwen en verbonden door den gemeenschappelijken oorsprong hunner taal,
een tweede maal verbond, is dit nummer met liefdevollen eerbied opgedragen.
De Redactie.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

516

De Scandinaviërs
door Dr. Felix Rutten.
Denen.
De Denen zijn een lachend volk; een volk dat lacht en praat en van de pret houdt;
het vrije, blije volk van een vrij en blij land, dat zich nergens ook maar een oogenblik
in hevigheid of verzet boven zijn kustlijn verheft, daar zijn schaarsche heuvelklingen
zijn als de plooien in een kleed, waarvan ze, door spel van licht en schaduw, de
schoonheid alleen maar verhoogen; het vrije, blije land, dat zijn aanzijn geniet in
rustig geluk en groene vruchtbaarheid, en van overal den lach der zee voelt openbreken
binnen zijn bloeiende heimelijkheden van veld en heide en beukenbosch; dat overal
de zee tot gezel heeft, die zingend, jong en sterk, als een lachende kerel den
bloementuil der Deensche eilanden in zijn armen draagt.
Kijkt dààrom wel dit volk zoo opgewekt uit zijn bleek-blauwe oogen? Het heeft
't woord ‘sjov’ als leidmotief in zijn leven geschreven, en sjov beteekent lol, vermaak,
juchhei. Het is het equivalent van Tivoli, en Tivoli is 't jagend hart der levensblijde
hoofdstad. Tivoli is een drukke zomertuin voor taartjes-etend volk en dansende
vrijers, een Walhalla van bordpapier en kleurige lampen, waar kellners rondloopen
met hun presenteerblaadjes terwijl 't orkest de weelde vertolkt der muziek van Grieg
en Svendsen. Maar Kopenhagen zelf is een millioenenstad van klaterend feest en
bonte vroolijkheid. En zelf weer is deze vreugdenstad, vol lust en vertier, de vreugd
der natie, de trots van 't heele volk: de samenvatting van heel Denemarken: de
zegepraal en pronkende kristallisatie, en de meest verhevigde, eigenlijk de éénige,
uiting van Deensch wezen en Deensch leven.
Kopenhagen is de hoofdstad van een demos, dat met al zijn kracht en kunst en
kennis bouwt aan den opbloei van haar pracht, en waarin het koningschap zelf
verschijnt met demokratische allures. Zóó heeft
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de Deensche hoofdstad wel iets van Parijs, dat óók het kort begrip der heele republiek
is; zoo verschilt ze van Stockholm, altijd nog de aristokratische stad van een
triomfeerend hofleven. Het demokratisch accent klinkt sterker door in de Deensche:
de scheepsmasten der haven vormen er den achtergrond van Amaliënborg, en de
trouwe gebuur van haar koningspaleis is de beurs.
Zou-je niet, leuk en goedlachsch, het leven liefhebben, als je in Kopenhagen
geboren was, - die stad die zich met iets moois uit alle Europeesche hoofdsteden
heeft getooid, met Italiaansche barok en met Hollandsche renaissance, met 'n
glyptotheek vol klassieke fragmenten, naast modernen bouw van Duitsch allooi;
maar die toch zich zelf kon blijven en in haar samengesteldheid de uitdrukking werd
van 't karakter van 't heele volk; die stad vol beelden en paleizen, waar 't Deensche
woud, in haar plantsoenen voortgezet, zijn groene kransen reikt aan de blauwe Sont;
die stad vol gerij en bedrijf, wier architectuur zich tegen den hemel verweeft met het
takelspel van steamers en schuiten, waar de Amager-vrouwtjes met haar bloemen
en bloemenkoetsjes op 't Torv, veel beter dan de standbeelden van haar vroegere
vorsten en zeehelden, de herinnering aan Holland levendig houden: zoodat ze niet
alleen op Amsterdam maar ook op Antwerpen lijkt; die stad, waarover, ondanks de
triomf van alle moderniteit, ook nog een zweem van romantiek hangt, wanneer er
op de feestelijke dagen, in den stralenbundel der fontein aan 't Strög, de dans der
zilveren ballen dartelt.
Denen zijn burgers, zeggen de Zweden die zich zelf voor prinsen houden en de
Noren voor boeren schelden. De groote Mecenas van Kopenhagen was inderdaad
een brouwer, Jacobsen; en boven de klassieke tragedie verkiest dit volk, dat Holberg
en Oehlenschläger buiten, bij de deur van den schouwburg hun standbeelden gaf,
vooral tooneel à grand spectacle en balletten, waarvoor de sprookjes van Andersen
de beste libretto's verschaften. Burgerlijk-nuchter is het museum waarin deze stad
haar kunst opbergt, burgerlijk-bont haar glyptotheek, waarin de beelden elkaar
verdringen als de vrijers op een kermismarkt; en van een koude kelderachtigheid
haar Thorwalsen-museum, hetgeen verbaast bij den parvenu-achtigen overvloed der
beelden en beeldengroepen langs straat en plein.
Denemarken is een sprookjesland; Holger Danske noch Hamlet hebben er een
‘terre d'épopée’ van kunnen maken. In àl maar eilanden verbrokkeld, - Jutland met
zijn heide, Zeeland met zijn bosschen,
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- met àl maar zee omgord, die den horizont een diepte geeft vol zon en wolken en
verre verten, een kim vol nevel en schemerige verschijningen, is 't een sprookjesrijk,
maar dan van een liefelijk, lachend sprookje; van een sprookje zonder hartstocht of
tragiek en geweldigheid, dat speelt op de pastorale schalmei en de losse haren
omkranst met bloemen; dat trippelt in den maneschijn op 't tintelend getuit van
windharpen en een kabbelenden zang van meerminnen: het burgerlijke element in
de natuur zoowel als in de letterkunde. De stilte der sneeuwtoppen en afgronden is
deze natie dan ook vreemd. Zij kent omslotenheid noch inkeer in zich zelf. Hier lost
zich alle weemoed van beschouwing op in licht en verte en zeegeruisch. ‘Burgers’,
zeggen de overige noorderlingen van deze zuidelijker broeders, burgers die praten
en lachen, de zaken zaken laten zijn en, los, lichtzinnig en onvast, - in elk geval de
pret de hoofdzaak vinden; ‘die 'n héélen dag praten kunnen, die 'n jaar làng almaar
doorpraten’, vinden de Noren, ‘zonder iets gezegd te hebben’. Wij zouden ze, korter,
misschien de Walen van Scandinavië willen noemen, met veel kans op 'n goedkeurend
knikje van graaf Keyserling die ze voorstelt als een ‘Mischvolk; sogar französisches
Blut, in so geringen Dosen es eingeflöszt wurde, hat bei ihm typenbildend mitgewirkt’.
De Denen hebben het leven lief, en hun land; ook dit met een kalm-burgerlijke
liefde. Niels Gade's ‘Elvershöj’ is de poëtische uitdrukking van dit Deensche
nationaal-gevoel en 't lied van koning Christiaan hun liefste gezang: Kong Christian
stod ved höien Mast(1)
Het is de koning, dien we ons niet anders denken, dan tusschen de figuren in van
Duyveke en Moer Sigbrit, de ronde Hollandsche vrouwen, die de boeren van Store
Mageleby leerden planten en groenten kweeken, en daarmee wel een scherpen nadruk
leggen op het burgerlijke in den vorst zelf, - zoo hemelsbreed verschillend van een
Karel XII, ‘der Mann ohne jedes ernst zu nehmende Ziel, der nichts richtig plante’,
die de nationale held der Zweden blijft. Het nationale bewustzijn der Denen krijgt
iets naïefs, wanneer ze beweren dat hun Danebrog, de vaderlandsche vlag met 't witte
kruis op rooden grond, uit den heuvel op aarde gevalen is.(2)

(1) Koning Kristiaan stond bij den hoogen mast in rook en damp.
(2) De Danebrog was de vlag die paus Honorius III ten geschenke zond aan den Deenschen
koning Waldemar II, den overwinnaar, toen deze zich gereedmaakte tot den ‘kruistocht’
waarbij hij de overwinning behaalde van Reval. Ook deze vlag vertoonde een wit kruis op
rood veld. In 1500 ging ze verloren in een ongelukkigen kamp tegen de Dietmarschen. Reeds
toen ging de sage om, dat ze van den hemel was gevallen ten teeken van genade, en, in den
strijd geheven, onvoorwaardelijk ter overwinning voerde.
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Maar het wordt nooit aanmatigend, wordt nooit hinderlijk-opdringend, en stelt zich
nooit strijdbaar aan. En waar er de klemtoon op gelegd wordt heeft het onze
sympathie, om de herinnering aan Sleeswijk-Holstein en dat moment in de
geschiedenis, waarop het kleine Denemarken groot was in zijn moed tegenover den
Goliath dien 't niet verslaan kon, en Ibsen zijn landgenooten om hun lafheid haatte.
Waar het monumenten-rijke Oslo met genieën pronkt en Stockholm met heroën en
koningen, heeft Kopenhagen zijn straten gesierd met schoone verbeeldingen en
fantasieën, waarin de legenden der historie herleven naast danseressen van het
oogenblik.

Noren
Is het altijd moeilijk een ander volk te kennen en te verstaan, met het Noorsche is
dit zeker heelemaal niet gemakkelijk. Het ligt voor de hand wanneer men het land
zelf beschouwt, of alleen maar bedenkt waar het ligt, binnen den gordel zijner zeeën,
beschermd door zijn rotsen en afgesloten door zijn gletsjers, als door de natuur zelf
ompantserd tot een onneembaren burcht. Een volk dat onder zoo heel andere
klimatologische gesteltenissen leeft, onder atmosferische invloeden, ons onbekend,
aan beide zijden van den poolcirkel, moet ons minstens als een vreemd volk
voorkomen. Aan de macht der elementen overgeleverd, storm en sneeuwjacht en
zeegeweld en stilte, werd dit een volk der vereenzaming, der opsluiting. Het is een
volk dat zich maar moeilijk, of eigenlijk heel niet geeft. Een volk dat zich niet
verraadt, óók al omdat het niet praat. Een volk dat niet lacht; en zwijgt.
Want in Europa's noorden vloeit de tijd van 't jaar niet voort op hetzelfde
gelijkmatige rythme, dat dag en nacht voor ons verdeelt in den even en welluidenden
maatgang van eenzelfde eb en vloed. Dit noorden is het land der middernachtzon,
en zijn zondoorschenen zomernachten verwisselt het tegen nachtdonkeren winterdag
die maanden duurt. In den winter prijsgegeven aan de pijnigende donkerte die een
heel seizoen aanhoudt, is zijn volk een ander gedeelte van 't jaar ten prooi aan de
verdwazing van den zomerschen zonnedag die ook weer maanden beslaat.
Doch naast de geweldige natuur, met haar spookachtige verschrikkingen en 't
geweld harer grandiose vormen, steilten en water-
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vallen, gletsjers en sneeuwvelden in mijlenwijde vereenzaming, is er dan ook altijd
nog het geweld der stilte, de verlatenheid, de uitgestorvenheid.
Het is een land van tragedie, van 'n tragische grootschheid, als gij wilt; in een
tragische legende werd het verhaal van zijn ontstaan omgedicht:
God had de wereld geschapen, schoon en liefelijk van pool tot pool. Toen was de
duivel vertoornd in zijn ijverzucht en hij trachtte het kunstwerk van Gods handen te
schande te maken. Hij greep dan een ontzettend rotsblok en slingerde het met alle
kracht naar de nieuwe wereld, die daar wentelde in het licht, en raakte ze aan de zijde
van de noordpool. Maar het rotsblok zelf werd versplinterd en zijn brokstukken
verspreidden zich in menigte over de noordelijke zeeën. Daar bleven zij liggen in
hun onvruchtbaarheid, als een nieuw land. God echter had medelijden met zijn dorte.
De Schepper strooide er nog een weinig overgebleven aarde over uit, zoodat er
dennebosschen konden groeien, en Hij zette er de zee vol visch, zoodat 't ook voor
menschen bewoonbaar werd. En dezen menschen zelf gaf Hij wonderbaar blauwe
oogen, die den hemel weerspiegelen. Dat was alles wat God nog voor hen doen kon.
Omdat wij met het begrip ‘Scandinavië’ zoo vertrouwd zijn, spreken we van
Zweden en Noorwegen ook in één adem, alsof er geen reusachtig verschil was
tusschen deze twee landen en hun volkeren, - om niet eens van Denemarken te
gewagen dat op Holland lijkt. Het is alsof Noorwegen zelf, om zijn niet méér dan
twee en een half millioen inwoners, ook als uitgestrektheid maar een peulschilletje
zou zijn; terwijl het tegendeel waar is, - wat 't beste blijkt, wanneer men de kaart van
Europa bij Oslo over elkaar buigt: dan valt de Noordkaap met Rome samen.
Dat van deze twee en een half millioen bewoners de geaardheid verschillend is
naar de streek die zij bewonen, zal na 't voorgaande wel vanzelf sprekend zijn. Er is
in Noorwegen de stedeling naast den boer. Ook de man van 't zuiden des lands
onderscheidt zich van dien van 't noorden, zooals die van den oostkant, van Oslo,
een ander is dan de westlander en Bergenser.
Maar juist omdat het Noorsche ras zoo zuiver bewaard gebleven is, kan men toch
óók spreken van een doorsnee-Noor, daar de hoofdeigenschappen in alle deelen der
bevolking teruggevonden worden. Een Noor van 't gewone soort dan is een man, die
de meest denkbare
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tegenstellingen in zich vereenigt: hier staat de ruigste mannelijkheid naast de teerste
kinderlijkheid; de strengste gebondenheid naast den grootsten vrijheidsdrang;
zelfbewustzijn naast naïveteit, uiterlijke hardheid naast innerlijke goedheid.
Kenschetsend is er een even groot en sterk vasthouden aan 't eigene, als ongemeene
belangstelling voor al het vreemde, terwijl een ontstellende uiterlijke rustigheid een
even ontstellende innerlijke onrust verbergt.
Wie maar even aan de hoffelijkheid der Zweden en aan hun verfijnde levensvormen
is gewend geraakt, schrikt gewoonweg op, wanneer hij daarna in Noorwegen komt.
Hier is van beleefdheid op straat geen sprake, en maar zelden van vriendelijkheid
onder menschen die elkaar niet kennen, niet eens tusschen klant en verkooper.
Treffend deed mij als zoodanig het opschrift aan, in de publieke leeszaal te Trondhjem,
waar 't eenvoudig heet ‘Alt snak forbudt’ (alle geklets verboden), - terwijl de Zweed
met vriendelijkheid beleefd zal verzoeken. En toch kent geen volk ter wereld
misschien meer beleefdheidsformules dan het Noorsche. Ze hebben er één woordje,
waarmee-je op zichzelf heele gesprekken kunt voeren. Dat is hun ‘dank-je’: tak.
Praat je met Noren, dan is het tak voor en tak na, wat je hoort. Die menschen loopen
af als klokken, zei me een Franschman. Tak, tak, tak, hoor je overal waar menschen
samen praten. Ontmoet-je een kennis, dan is het eerste wat je hem zeggen moet ‘tak
for sidst’ (dank-je voor onze laatste ontmoeting), ‘tak for igaar’ (dank-je voor
gisteren). Wordt een vriendelijkheid bewezen, ook onder intieme vrienden, dan zeg
je volgens vast gebruik, stereotiep: ‘tak, tak, - mange tak’ (veel dank) - ‘tusin tak’
(duizendmaal dank) - ‘tak saa meget’ (zoo veelmaals dank) - ‘saa inderligt tak’ (zoo
innig bedankt). - Ga-je weg na een bezoek, dan zeg-je ‘tak for mig’ (bedankt voor
mij) - ‘tak for sammenvaere’ (dank voor 't samenzijn) - ‘tak for idag’ (dank-je voor
vandaag) - ‘for iaften’ (voor dezen avond) - ‘for alt’ (voor alles). Heb-je samen een
wandeling gemaakt, dan zeg je ‘tak for turen’. Ook tot den scheepskatipein zeg-je
‘tak for turen’ bij het verlaten van 't schip. Sta-je van tafel op, dan zeg-je tot gastheer
en gastvrouw ‘tak for maten’ (bedankt voor de spijzen) terwijl je ze de hand reikt;
en elken dag, en na ieder maal, zeggen de kinderen van 't huis datzelfde tot hun
ouders, met een kus. In ‘Armann og Vildis’, den laatsten roman van Kristmann
Gudmundsson, zegt een ruwe zeebonk tot 'n kameraad die hem een dienst wilde
bewijzen ‘Du skall ha takk for god-
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viljen din’ (wel bedankt voor je goeien wil), wat op een uiterste verfijning zou kunnen
duiden. Bel-je de telefoon-juf op, dan zeg-je, en daar begin-je mee: ‘Tak, no.
zooveel...’ Je zegt dan niet ‘vaer saa god’ (as-je-blieft); want dit zou zooveel
beteekenen als: zeg-er 's, vooruit wat, gauw. Je begint met bedanken. Vraag-je naar
den prijs van iets, dan zeg-je ook al: ‘tak, hoeveel?’ En 't antwoord luidt: ‘zooveel
kronen, tak’; ‘tak skal de ha’ (dank komt u toe), wanneer de verkooper de centen
opstrijkt.
En zoo stik-je in de bedankjes: tak-tak, altijd door. Maar de beleefdheid?
Een Noor vertelde me, dat hij zelf in Engeland gehoord had, hoe iemand er de
uitdrukking gebruikte: ‘excuse me for having norvegian manners,’ wat 'n
verontschuldiging beteekende wegens onbeleefdheid. Waar de Engelschman
beleefd-voorzichtig zijn zin begint met een ‘I think I may say, - at least it seems to
me,’ daar ontkent de Noor vlak-af met een klinkend ‘nei’, inderdaad sans phrases.
Niemand houdt, in hotel of kerk of postkantoor, de deur voor je open. Doe je dat zelf
wél voor een die je volgt of voorbijkomt, dan zegt niemand ‘tak’. Loopt een paartje
over straat; het meisje laat 'n pakje vallen; denk niet dat de jongen het opraapt! In de
tram voor elkander opstaan? Nooit. Bij 't voorbijtrekken van een begrafenisstoet
neemt niemand zijn hoed af. Kom-je een winkel binnen, je word er uit gekeken.
Zeg-je er een aardigheid, je krijgt geen woord terug en loopt nog kans op straat
gegooid te worden. Geen praatjes, op de tram niet en nergens. Grapjes worden er
niet verstaan. Dat is alles levensgevaarlijk. Tusschen menschen die elkaar niet kennen,
is er niets gemeen, ook geen vriendelijkheid, geen voorkomendheid. Niet genoeg dat
zij geen humor van vreemden verstaan; zij hebben ook zelfs geen eigen humor.
Reeds geruimen tijd woonde 'k in de buurt van Oslo naast een jongen man, toen
ik 't àl te gek begon te vinden dat we elkaar nog niet kenden. En 'k sprak hem aan,
en zei hem dat. En hij antwoordde ‘ja’. En 'k vertelde van mijn herkomst, van mijn
werkzaamheden, van mijn verlangen om Noorwegen te leeren kennen. En weer was
zijn antwoord ‘ja’. En 'k zei hoe prettig 't toch is, wanneer men elkaar als buren kent,
en men elkaar als kennissen kan groeten: twee jonge lui die naast elkaar wonen, die
allicht gemeenschappelijke belangstelling hebben. Maar hij had nog niets anders dan
‘ja’ geantwoord. Toen begon ik te begrijpen dat hij dit alles voor gezwam hield
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en wachtte op 't waarom van deze vreemde handelwijze, - hetgeen mij noodzaakte
iets te prakkizeeren, 'n vraag, waarop hij toen ‘nee’ antwoordde: en afgeloopen was
de zaak!
Geen toeschietelijkheid; maar ook geen voorkomendheid! Het is mij opgevallen
hoe zeldzaam 't gebeurt, dat 'n Noor die een andere vreemde taal spreekt naast zijn
moedertaal, de beleefdheid zal hebben om je in 't Duitsch of Engelsch te hulp te
komen, wanneer je zelf zijn Noorsch staat te radbraken. Hij laat je rustig begaan tot
je de uitdrukking zelf gevonden hebt en weer voortstottert; en het hoogste wat je te
verwachten hebt is 'n pluimpje over je onverschrokkenheid.
Maar met welk een breedheid zwaait hij zijn hoed voor je van 't hoofd, wanneer
hij je kent. Dan buigt hij als een knipmes. Het eerst dat de kinderen leeren is ‘bukke’
voor 'n bezoeker, voor 'n bekende op straat, streng naar den vorm, zonder een lachje,
harkerig en bijna rituëel. Zoo zit dit volk, dat zich het vrijste van Europa waant, in
een keurslijf geprangd van de stijfste vormelijkheid.
Denk b.v. niet, dat 't u vrijstaat bij uw gastheer aan tafel, te drinken naar
goeddunken. In goed gezelschap hoort hierbij in Noorwegen een uitgebreid
ceremonieël, en 't woordje ‘skaal’ beheerscht hierbij het heele samenzijn, dat iets
belachelijk-plechtigs krijgt voor iets warm-gezelligs. ‘Skaal’ beteekent schaal, en 't
gebruik om ‘skaal’ te zeggen bij den dronk zou teruggaan op de oude Vikings, die
met 't woord ‘hier is de schaal’ elkaar den drinkbeker doorgaven. Het beteekent nu
zooveel als ‘gezondheid’. Niemand drinkt in gezelschap zonder ‘skaal’ gezegd te
hebben. Maar ook drinkt niemand vóór dat de gastheer, plechtig en met eenige fraaie
woorden, den welkomstdronk heeft ingesteld. Je neemt je glas op, houdt het hoog,
kijkt je gezel aan, je gastheer, je tafeldame of wie verder de dronk gewijd wordt, zegt
‘skaal’, drinkt, heft het glas weer hoog terwijl je hem of haar blijft aankijken, en eerst
daarna zet je 't glas weer neer. Zoo drink-je, altijd, vast, ook onder elkaar.
Bij groote gezelschappen ‘skaalt’ de eeregast na den gastheer, op de gastvrouw.
Gastheer en gastvrouw ‘skalen’ achtereenvolgens dan met al hun gasten, en deze
‘skalen’ alle terug. Alleen als er méér dan twaalf dames aan tafel zijn, mag je niet
‘skalen’ met de gastvrouw: die zou 't anders te hard te verantwoorden hebben! En
vervolgens ‘skalen’ al de gasten onderling, met wijn, met likeuren, met cocktail, met
pjiolter; maar nooit met bier. Dit zou een beleediging zijn. De eeregast die naast de
gastvrouw zit, houdt ten slotte een
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verplichten dank-speech, - nadat al de overige gasten zooveel mogelijk op elkaar
gespeecht hebben. Bij deze genoeglijke samenkomsten, waarvan 'k de stijfheid
bespottelijk gemaakt zag in een van Oslo's hoofdbladen zelf, lijdt men geen dorst.
De ‘stijve’ Hollander is een vrijer wezen dan de Noor, met zijn hopelooze
inspanning om zich een houding te geven. Want dit is 't; er is geen andere grond die
dit formalisme verklaren kan. Heeft hij het van de Zweden afgezien, wier
gemanierdheid hij overigens bespot? Het moeten aangeleerde vormen zijn, en zij
zitten hem slecht als geleende plunje. Dan dienen zij om zijn verlegenheid te
bedekken. De Noren zijn verlegen met zich zelf, zijn hulpeloos als kinderen, omdat
't radde woord hun ontbreekt, met het gemak van omgang dat heeren-volkeren van
zelf eigen is. Maar zij zijn een boeren-volk.
In geen andere stad is dit bewust zich-weren tegen den ingeboren boeren-aard zoo
duidelijk als in Oslo, dat in tegenstelling tot Bergen, die stad der handelaars, zoo
graag een ‘stad van heeren’ wil genoemd worden. In Oslo is 't, alsof 't er altijd zondag
was. De mooie vrouwen der stad geven haar hoofdstraten altijd al iets feestelijks.
Nergens ziet men mooier schoeisel dragen, nergens vindt men een menigte beter
gekleed. Maar de pruim achter de kiezen, de kwispeldoor ook in de betere café's en
restaurants, duiden onmiddellijk op de boerenherberg. Netheid bestaat er alleen in
de beste hotels en de betere huizen; een tweede of derderangsche eetgelegenheid
doet er aanstonds denken aan een zeemanskroeg. Oslo, zooals het nu is, staat voor
altijd uitgedrukt in Hamsun's ‘Honger’, waar de bitterste ellende in 't verborgene
stinkt.
Verlegenheid, schuwheid, wantrouwen: dit zijn boeren-eigenschappen. De
schijnbare onhoffelijkheid moet in den grond 't meest aan verlegenheid geweten
worden. Trouwens, menschen die zoo geheel naar binnen-in gekeerd leven, verliezen
naar buiten-uit houding. Zij missen dan ook 't gevoel voor den zwier van 't leven en
de vreugde aan den schoonen levensvorm. Ik bezocht in Noorwegen ergens eens 'n
Hollandschen consul die 'n Noor was. Hij dacht daarbij volstrekt niet aan een
beleefdheidsbezoek mijnerzijds. En toen 'k eens de Noorsche vlag zag waaien van
'n boot in de haven van Sevilla, en aanstonds aan boord ging om er den kapitein te
begroeten in zijn eigen taal, vroeg deze alleen: ‘en wat mot u nou wel?’
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Elke Noor doet altijd passief aan, zooals men zich eenvoudig geen enkelen Duitscher
kan voorstellen. Deze passiviteit, deze loomheid tracht hij dan te boven te komen
door 't aangeleerde beleefdheidsformalisme. Maar met de vaste uitdrukkingen is ook
de conversatie uitgeput; en verder ondergaat hij je, zonder te reageeren, afwachtend,
zwijgend.
De Noor stelt geen vragen. Even angstvallig als hij zich zelf verbergt, vreest hij
de individualiteit van zijn bezoeker te dicht te naderen. Eerbied voor ieders vrije
meening, is er wet; eerbied voor ieders eigendom was 't er vóór den oorlog eveneens.
Een groote eerbied voor de straat beheerscht er nog altijd het openbare leven, zoo
groot als de beleefde vrees zelfs voor den buurman. Ieder heeft er een gelijke zorg
voor de plooi in de broek, als voor de strakheid van 't gelaat. Men lacht niet op straat,
en praat er niet hard, en is nooit luidruchtig. Twee tegen elkaar botsende voerlui
verheffen zelfs de stem niet, zeggen geen grof woord. En zóó lijkt dit volk dan
wonderbaar beheerscht en heeft zelfs de werkdag iets plechtigs. Je gaat er altijd goed
in de bullen en nooit blootshoofds, en zeker niet met pakjes. Tenzij ze naar de bergen
tijgen: dan trekken de meisjes broeken aan en mogen de jongens er uitzien als
bandieten. Maar ook dàn nog gaan ze zwijgend, zonder lachen of praten. Altijd
ernstig. Dat geeft iets gewichtigs, iets voornaams misschien, wat echter zelfs een
Hollander saai kan lijken.
Dit alles wijst op zelfgenoegzaamheid. Maar vaker hoor je ze zelf klagen over dit
geheimzinnige dat ze omprangd houdt, terwijl ze inwendig snakken naar menschen
en gezelligheid. ‘Maar wij kunnen niet de eersten zijn om te naderen, om de handen
uit te strekken, zelfs al willen wij dat: en wij verzwijgen ons verlangen, en wachten
een reikende hand, een wekkend woord’.
In Bergen is dit anders. Bergen is luidruchtiger, lyrischer. Voor 'n Noor is de
Bergenser uitbundig. Hij is geestig, fijn, vroolijk. ‘Van al de fosfoor, die er in de
visch zit’ - waarmee hij zich overvloedig voedt, - zal hij lachend beweren. De wind
der groote wereld blaast in de Bergensfjord en de invloeden van buiten bleven zijn
koopvolk niet vreemd. Zoodat de Bergenser zich niet meer voor 'n gewonen Noor
houdt en bij zijn eigen stad zweert, - in een eigen volkslied, - als bij 'n afzonderlijke
nationaliteit. Daar werd de geestigste der Scandinavische schrijvers, Holberg, geboren
en Ibsen en Björnson zagen er hun genie zich ontplooien, waardoor zij groot
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werden. Alle groote ideeën ontkiemden in Bergen, waar de menschen lachen en
praten kunnen; en ook Edvard Grieg zag er het levenslicht.
Maar hoe de gemeenschapszin ook ontwikkeld mag wezen in de hoofdstad van 't
westland, afgetrokken en zelfgenoegzaam is de Noor niet te min, ook zelfs dààr.
Omdat hij bij uitstek een egocentrisch wezen is. De spanning van zijn karakter ligt
niet tusschen de beide polen van het ik en gij; zij is geheel inwendig, tusschen het ja
en neen, waardoor de filosoof zich onderscheidt. Hij is een uitgesproken subjectivist.
Wanneer zijn subjectivisme er nu een was dat óók zijn hart geheel bestreek, zou hij
gewoonweg een egoist zijn, zonder meer; maar dat is hij niet. Onsociaal mag hij
alleen maar lijken, oppervlakkig beschouwd. Zijn subjectivisme is er een van den
geest; en hierdoor wordt hij een lyricus, een beschouwer, een theoretiker.
Maar heel de lyriek van den Noor blijft inwendig; heel zijn ontroering blijft zijn
verzwegen gebied; zijn theorieën heeft hij voor zich alleen, want ieder ontgint de
waarheid alleen voor zich zelf. Met zijn twee millioen ‘filosofen’ heeft dit land toch
geen eigen filosofie. Ook Ibsen was geen filosoof, en niet eens een denker. Hij mokte
alleen maar. Hij was de sfinx der raadselen van 't moderne leven. Hij vorschte wel
in de donkere afgronden der ziel, hij was een speurder in den doolhof der menschelijke
psyche, een psycho-analyst, die - als de mijnwerker waarvan hij dichtte, - voor geen
duister stilstaat en alle donkere wanden met zijn hamer beklopt. Hij wierp aldoor
vragen op, maar vond geen antwoorden. En zóó is hij zelf een typische
vertegenwoordiger van het ras, voor wie, naar zijn woord ‘dichten is: ‘oordeelsdag
houden over zich zelf’.
De Noor leeft zijn leven geheel binnen-in, naar binnen gekeerd en over zich zelf
heen gebogen, als Boeddha die op zijn navel schouwt. Zijn filosofie dient hem, om
zich door 't eigen leven heen-te-filosofeeren, waar wij ons ‘heen-léven’ door 't bestaan.
Met zich zelf bezig, in zich zelf. Deze introversie schuwt elk bekennen, dat in
Noorwegen dan ook niet eens onder intieme vrienden voorkomt. Graaf Keyserling
verwijt den Duitschers ‘die deutsche Lust private Gefühle auszuramen’; om zich zelf
te voelen, moet de Duitscher zingen, Goethe aanhalen, enz. De Noor daarentegen
voelt zich zelf eerst, wanneer hij zwijgen mag: zich zelf verraden in 't woord, is voor
hem majesteitschennis gepleegd aan 't eigen Ik.
Noren kunnen bij je zitten zonder te praten; Noren gaan voldaan van je weg, al
hebben ze uren naast je geloopen zonder dat er iets
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gezegd werd. O die vreeselijke binnenvetters, zeggen wij, onbewust van hetgeen er
zich afspeelt achter het strakke masker, in 't verborgene hunner binnenwereld. Dat
ze geen egoïsten zijn, blijkt uit de tallooze attenties die vrienden elkaar bewijzen,
voorkomendheden ook tegenover vreemden, als deze maar eenmaal in den kring zijn
opgenomen; tegenover toeristen ook, als men maar 't geluk heeft gehad, het goede
woord te vinden. Dan wordt de Noor al gauw naïef. Er is iets kinderlijks in hem, dat
hem voorbestemt tot dierenbeschermer, tot op het sentimenteele af; iets dat hem tot
handelsman ongeschikt maakt, en tot politicus al evenzeer. Zijn groote eerlijkheid
staat hem daarbij in den weg. Hij kan niet liegen en niet verbloemen. Als hij zijn
zwijgen moet opgeven, is hij verloren, als Samson zonder haar.
Zij zijn zelfgenoegzaam; schijnen, met zich zelf tevreden, geen ander noodig te
hebben. Ieder heeft zijn eigen ideeën, zijn zelfgestelde wetten, - waardoor zij echte
protestanten zijn in den geest van Luther. ‘Wij kunnen zelfs geen techniek aanleeren’,
zegt een IJslander, ‘omdat wij gewend zijn zelf de wet te maken, waaraan wij zullen
gehoorzamen’. Voor deze zelfgenoegzaamheid schreef geen mindere dan Ibsen het
etiket, toen hij in zijn nationaal epos ‘de groote Böjgen’ de les liet spreken, die Peer
Gynt tot een eeuwig richtsnoer moest worden en die luidde: wees uzelf genoeg; sig
selv nok.
Hoe kan 't anders of dit moest wel de groote nationale eigenschap zijn van een
volk, dat hoofdzakelijk bestaat uit boeren en zeelieden, eenzaam dobberend zeevolk,
visschers en vaarders, fjordebewoners, waar de bevolking zóó schaarsch is, van elkaar
gescheiden door wateren en sneeuwketens, en boeren die geen dorpen kennen, daar
elke landbouwer in Noorwegen eenzaam woont, waar er soms een plekje bouwgrond
ontdekt is, in helling en dal. Eenzaam levende, ver van elkaar verspreide bosch- en
bergbewoners, altijd in onmiddellijke aanraking met de geweldige, barsche, met
dood en verderf dreigende natuur. Altijd somber, altijd geheimzinnig, altijd
verschrikkelijk en onoverwinnelijk. Die in eenzaamheid versmachtende, alles
verkroppende menschen der stilte hebben niets dan het eigen ik en hun gedwongen
zwijgen. Het eenige wat hen hierbij redden kan, is: zich zelf genoeg te wezen. Hier
is zelfgenoegzaamheid een reddende uitkomst.
Naast de wereld der eigen gedachten, heeft de Noor dan nog de natuur, waarvan
hij ontroerd te genieten weet. Hij heeft zijn verbeelding die hem deze natuur laat
zien onder de meest fantastische voorstellingen. Op zich zelf teruggeworpen, is
ontwikkeling hem een levens-
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eisch; waaraan de schrijvers het danken, dat een oplage van 20.000 boeken er in één
jaar tijds verkocht wordt. Elke theorie vindt er aanhang, en iedere prediker krijgt er
gehoor. Nergens in Europa bezit de doorsneeman zooveel boeken als hier; het aantal
hunner kranten is legio. De volksontwikkeling als instituut vond in elken Noor een
voorvechter. Nauwelijks was het idee ‘vrouwen-emancipatie’ in de lucht, of deze
ontkiemde tot een regelrechte beweging 't eerst op den Noorschen bodem; waar
iedereen geleerd had vooral zich zelf te zijn, kreeg ook de vrouw vanzelf haar rechten
toegemeten. De vrije omgang onder de beide geslachten is dan ook nergens zoo ver
doorgevoerd als hier, waarover ‘Jérome à 60 degrés de latitude au Nord’ zich ter
dege verbaasd heeft.
Blij met een religie zonder gezag, die hun gedachten geen grenzen stelde en 't
eigen geweten het richtsnoer bepalen liet van doen en laten, heeft dit volk niet geleerd,
zijn hartstochten te beschouwen als wilde dieren die een temmer noodig hebben.
Zooals dit volk der honderd theorieën zijn eigen vrije gedachten uitleeft, zoo doet
het ook met zijn passies. Ontstellend zijn de cijfers die genoemd worden, met
betrekking tot kinderen die al geen kinderen meer zijn op hun veertiende jaar, en van
bruiden die naar 't altaar opgaan zonder maagddom. Wat een Duitscher zegt van
Zweden: ‘so musste es im Paradies gewezen sein wenn Adam und Eva Gesellschaft
gehabt hätten, - es geht im allgemeinen so harmlos zu wie unter Tieren’, kan van
heel Scandinavië verstaan worden, dat door onze handelsreizigers niet anders dan
‘het geile’ genoemd wordt. En hoe de jonge Noren er hun lusten uitvieren in de
bedwelmende vreugdenachten van den lichten zomer, leest men in de
Noordland-romans van Edvard Welle Strand zoo goed als in den studentenroman
‘Zondaars in de zomerzon’ van Sigurd Hoel, waarbij stand of streek geen verschil
geven; de rauwheid waarmee Knut Hamsun over deze dingen spreekt, heeft hem bij
velen in 't eigen land onmogelijk gemaakt. Hoe hooger men naar 't Noorden opgaat,
hoe erotischer de menschen er worden. Maar als de keerzij van dit hartstochtelijk
zich-uitleven in de ongewone natuur-verhoudingen van 't land der middernachtzon,
vindt men er geestelijke afdwaling en veelvuldige overspanning, waarbij de fantasie
als ‘folle du logis’ den boventoon voert.
De zelfgenoegzaamheid kan een wellust zijn; zij kan ook een torment worden. In
elk geval vergroot zij de eenzaamheid die haar kweekte, omdat zij alles afweert van
wat daar buiten is. Zij maakt
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koppig, stuursch en ongenaakbaar. Bernt Lie heeft in 1907 hierover een mooie novelle
geschreven ‘Tegen de overmacht’, van een jong dominé die in zijn gemeente ten
onder gaat. Het is van een streek uit 't hooge Noorden dat hij aldus 't volk aldaar
beschrijft:
‘Met al hun eerbied en ootmoedigheid, ja met al den nood en den zielenangst
waarvan zij voor den priester blijk gaven, waren ze toch ook op een manier halsstarrig
en onafhankelijk. Zij gingen zwaar onder veel donker bijgeloof gebukt. Maar daar
leden zij niet van. Dat maakte hen koppig en onontvankelijk voor Gods woord en
wet. Alsof zij hun eigen goden hadden, sterker dan zij zelf en hun leven nàder dan
de priester.
‘Hij was geen missionaris onder heidenen; hij was een oudtestamentisch profeet
in het eeuwig-dwalende Israël. Het was zijn taak, Jehova's zaak en strijd te voeren
tegen vreemde goden. En hier kon 't niets baten om trotseerend vooruit te gaan, om
gekwetst en geschrokken neer te zijgen, te donderen of te vervloeken. Het kwam er
alleen op aan, om geduldig ingang te winnen bij deze verwaarloosde menschen, die
op zoo vele wijzen aan zich zelf waren overgelaten en op zich zelf aangewezen.’
In den grond is de stad precies zóó, alleen meer uiterlijk beschaafd, en daarom is
de kristelijke missioneering er een lijdensgeschiedenis. Wel laat de Noor zich door
de ‘stemming’ der roomsche Kerk inpalmen, maar tegenover het dogma blijft hij
halsstarrig. Alleen de wetenschappelijke zijde daarvan kan hem belang inboezemen;
maar louter wetenschap maakt geen bekeerlingen.
Dit zwijgend bij zich zelf blijven en bij zich zelf zweren is overal een eigenschap
van den boer; het is voor 't Noorsche volk de groote karaktertrek, waarin ook het
sterk ontwikkelde nationalisme wortelt, dat het heele volk kenmerkt en bij de
linkerpartij, de westlandsche boeren, tot overdrijvingen leidt. Voor hen kan
Noorwegen niet noorsch genoeg zijn, moest de hoofdstad, naar 'n Deenschen koning
genoemd, haar naam Kristiania laten vallen voor Oslo, moet het Deensch-noorsch
dat de officieele taal nóg is, voor 't boeren-noorsch wijken, dat ingang vindt. Toen
deze partij daarna ook Trondhjem's naam in Nidaros wou veranderen, won zij het
óók, - zoodat Bergen nu misschien ook Björgvin wordt.
Verraadt zich in dit egocentrische nu de oude boerenaard van dit ras, zoo loopt
daarnaast ook nog een tweede invloed, die op de Vikings terugwijst.
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Veel van het boven geschetste zal men terugvinden in een Hollandschen boer, zelfs
in den Hollandschen burger. Want deze heeft er 'n afkeer van, iets van zijn persoon
te openbaren, intiem te worden, zooals ook de Engelander, die b.v. een Duitschen
auteur zijn ‘positively indecent intimacy with himself’ verwijten zal. Wat nu echter
den Noor onderscheidt van degenen die het meest met hem gemeen hebben, is het
Vikingsbloed. Niet dat 'k hier verwantschap zou bedoelen met een volk, dat zich
door rooftochten en brandstichtingen een treurige vermaardheid verworven heeft en
te zijner tijd wel zoo gevreesd was, dat de middeleeuwers in hun kerken baden: van
de Noormannen verlos ons, Heer. Er was in ditzelfde stroopersvolk echter een trek,
die nóg door alle zielen van het Noorden gaat: een romantische zucht naar avontuur,
een droom van verlangen en verte.
Zeg tot 'n Noor, dat je hem voor 'n romanticus houdt, en hij zal dit als een verwijt,
met schrik van zich afwijzen. Het woord heeft een Duitschen neventoon, en de Noor
voelt er iets bij van sentimentaliteit. En dit is iets waarvan hij niets hebben moet;
want hij gaat er trotsch op, gezond te zijn, ook in zijn gevoelsleven. Praat echter met
'n Noorderling, en zijn tweede woord is ‘stemming’, en zijn derde is ‘laengsel’.
Overal zoekt hij stemmingen, kweekt hij die en vereert ze. ‘Stemmingsvol’ is als een
wachtwoord, waarbij men de heele natie erkent. ‘Laengsel’, dat 'n weemoedig
verlangen beteekent, maar 'n verlangen dat sterker en gezonder is dan de Duitsche
Sehnsucht, hangt als een windharp in alle Noorsche zielen gespannen, en breekt er
als op ieder oogenblik trillend in melodische klanken uit. De uitdrukking van dit
gevoel heeft niemand beter in beeld gebracht dan Björnson in zijn prachtig gedicht.
‘Wist ik toch wat daar ter andere zij, over de hooge bergen’, met die hartstochtelijke
regels:
Uit wil ik, uit, o zoo lang, lang, lang
Over de hooge bergen!
Hier is zoo drukkend, zoo knellend en bang;
Maar frisch is mijn moed en veerkrachtig mijn gang.
Laat mij den klimtocht wagen!
Laat mij toch niet versagen.

Het is de trek van 'n mensch, die de vogels telken jare ziet vluchten ‘mod syd, mod
syd, til en Solskinskyst’, zooals Ibsen het uitdrukte, en den afstand tusschen zijn
sneeuwen bergland en 't hart der
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wereld voelt als een opsluiting; het verlangen naar zon en zomer, dat in de ziel van
den Noor verhevigd wordt door de groote verwijdering van 't paradijs des Zuidens.
Het is dezelfde trek die den Viking dreef den Rijn op, naar de steden van 't
Frankenland, naar een wereld van wonderen, waar de hemel van geen wolken weet.
En zóó ook nu nog: half Noorwegen is aldoor op reis; zij tellen geen afstanden.
Wat is romantiek anders dan de zucht der ziel, die zich wil uitleven en geheel
vinden in een andere, betere, in een gedroomde wereld? En juist dit is Noorsch. Geen
volk lijdt wel zóó zeer onder 't gevoel van de ‘Unzulängligkeit der Dinge’, - hetgeen
een zeldzame ziel in de armen van het katholicisme drijft, maar de groote menigte
in een nevelige wereld van fantasie en droom. Of zij dan naast de kachel zitten met
een pijp, of het bosch instappen met hun ski's, zij zijn stemmingsmenschen, droomers,
fantasten. In die zielen hangt een troebele donkerte, een bestendige onklaarheid, waarom zij dan ook geen filosofen, maar wel dichters zijn. Ieder is er 'n dichter, en
de stemmingen zijn er ieders eigen gedichten. In een meer geëxalteerde ziel groeit
dit stemmingsleven, dit dichten en droomen, dit fantaseeren en verlangen, tot daden
uit; en de Noor wordt visscher op de IJszee, vaarder op de Oceanen, wereldontdekker
en Poolreiziger; hij wordt bergklimmer en skilooper, ski-springer en slederijder,
eenzame wandelaar of sportbeoefenaar, - waarbij hij nooit wordt als de gedachtelooze
Engelschman die alleen maar zijn spieren sterkt, maar altijd iets benadert van een
verbleekt Vikings-ideaal: het avontuur.(*)
Waar de zoon van Albion alleen maar leeft, is de Noor altijd beléver, evenals Peer
Gynt, - het paroxysme dezer nationale eigenschap, - die zijn fantasieën beleeft als
werkelijkheid en zich dronken drinkt aan zijn schuimende wanen.

(*) Vergelijk het lied van het ‘Visschersmeisje’ in Björnson's novellen:
Men jeg laegger min baad
In i brennigens brus...
Maar ik leg mijn boot
In het bruisen der bIanding,
Of die tocht dan ook 't laatste zal zijn wat 'k doe;
Beproeven moet 'k, wat 'k nooit nog beproefde.
Niet enkel uit lust
Verlaat ik je kust.
Naar de hóóge zee heen!
Ik wil stortzeeën hebben;
'k Moet de kiel zien, wanneer die ze overhellend snijdt,
'k Wil weten hoe ver en hoe lang dat zoo kàn!
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Verlangen is de moeder der ontevredenheid. In Noorwegen is geen mensch tevreden!
Maar ook als er géén politieke wrijvingen waren, geen communisten die naar
omwenteling streven, geen socialisten die den Staat op kosten drijven, geen rechtschen
om tegen de linkerpartijen te keer te gaan, voor wie Noorwegen nog lang niet Noorsch
genoeg is, en die met den koning geen vrede hebben omdat hij uit Denemarken stamt,
- dan nóg zou géén Noor tevreden zijn, omdat ieder er voortdurend met zich zelf
overhoop ligt. Alles wordt er geofferd voor 't genieten van 't avontuur, - zij 't dan
ook maar in den vorm van een bergtocht, of een geldloterij, waar ze zoo dol op zijn,
- dat de kroon van 't leven vormt. Niemand spaart er, of denkt er op den dag van
morgen, als vandaag de gelegenheid openstaat tot een vluchtig genot. En overigens
moet de Staat maar zorgen, en is er het armenhuis! Wie maar kàn, reist naar 't
buitenland, en niemand blijft van 'n uitstapje thuis omdat er schuldeischers op betaling
wachten. In het leven van den Noor heeft de poëzie de eerste en laatste rechten en
de romantiek viert er haar stille hoogtij.
Want dit alles gaat zonder uitbundigheid, zonder blijheid; ja zelfs met een verbeten
trek om den wrangen mond.
Het is opmerkelijk hoe hier iets van 'n wreede lust, iets van 'n dierlijke
begeerlijkheid in 't masker van den doorsnee-mensch is gegrift. Hij draagt er geheel
de uiterlijke teekenen van, hoe hij door hartstocht wordt verteerd. Ook deze innerlijke
felheid, die bij gelegenheid tot heftig uiterlijk twisten kan overslaan in besloten kring,
wijst op den wreeden Noorman terug, die zijn grootste voldoening vond in zijn
veroveringstochten. ‘Wij leven vrij, wij leven blij’ is een lied dat de Noor niet kent,
maar dat men wonderlijk weerspiegeld vindt in 't kalme gelaat van b.v. den Hollander,
die gerust en zelfvoldaan; zijn aard ook uitspreekt in 't gezegde van ‘Oost, west, thuis
best’, dat hem, en hém alleen, zoo volkomen past.
Deze innerlijke onvoldaanheid der Noren, voor wie de droom nooit de werkelijkheid
dekt, (hetgeen misschien wel, méér dan de voorgewende verhoudingen van 't sociale
en politieke leven, de eigenlijke beweegreden is geweest, die Ibsen, den koning van
't drama, en Björnson, den ongekroonden koning van het land, in de wijde wereld
uitdreven), zou ten andere wel oorzaak kunnen worden van een totale ontvolking
van Noorwegen, als daar niet tegenoverstond die roerende aanhankelijkheid, waarmee
dit volk aan den onvruchtbaren wreeden bodem, den geboortegrond, hecht. Van 't
lied dat het Noorsche
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volkslied werd - ‘Ja, vi elsker... ja, wij beminnen dat land’, - tot het lied waarmee
het heele volk de lijkbaar van zijn dichter vergezelde,
Syng mig hjem, hvis I kan.
Jeg vil dö i mit land:
Syng mig frem til mit hjem!
Jeg vil dö i et syn
Av dets blaahvite bryn,
Av dets jord hos min mor.
Zing mij naar huis, als gij kunt.
Ik wil sterven in mijn land:
Zing mij heen, naar mijn heemstee!
Ik wil stervende zien
De blauw-witte kustlijn
Zijner aarde, bij mijn moeder.

is het verzamelde dichtwerk van Björnson één loflied op 't land waar hij thuis was
en waarvan hij nooit is vervreemd.
Den vreemdeling kan dit dwepen met de ‘heimat’ overdreven voorkomen, en zoo
kan dit ook tot overdrijving leiden; maar in den grond is 't ontroerend te zien, hoe
een volk, dat door zijn psyche, onder de klimatologische gesteldheid, telkens weer
naar buiten gedreven wordt, en ver van de barre klippen en de vaderlandsche ijsvelden
zon en zomer elders zoekt, onder lauwer luchten, dien eigen grond niet alleen niet
afzweert, maar integendeel aanhangt met een hartstochtelijke, extatische vereering,
die alles vergoelijkt en alles verguldt. ‘Denne bostavn er vor...’
Die woonstee is ons.
En wij houden ervan
Om wat zij was, wat zij is, om wat zij weer wordt.
Zooals onze liefde nu groeit
Uit den bodem van ons land,
Zal dat land zelf weer groeien uit 't zaad onzer liefde.

Zóó Björnson; en bij alle Noorsche dichters komt dit motief terug. Met welk een
innige liefde buigt de ruige Hamsun zich niet over de vaderlandsche natuur. Ibsen's
liefelijke, zonnige Solveig in Peer Gynt is niet anders dan 't vereerde Norge, symbool
van de heimat. In haar schoot vindt de zwerver rust, en eigenlijk is zijn hart altijd bij
hààr geweest, het eerste en eeuwige thuis van den doolaard.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

534
‘Waar was ik, als mij-zelf, in mijn geheelheid en mijn waarachtigheid?’ vraagt Peer;
en Solveig-Norge weet het antwoord: ‘In mijn geloof, in mijn hoop, en in mijne
liefde’.
‘Alt for Norge’ staat als een leuze op de Noorsche munt; het staat ook gestempeld
in de gouden trouw dezer gevoelige vaderlanders: ‘alles voor Noorwegen’. In de
grandiose natuur zelf zien zij een apotheose van hun land en hun liefde voor Norge,
en hun tochten door 't landschap, met ski, met stok en rugzak, hebben in hun
plechtigen ernst iets van 'n wonderlijke liturgie.

Zweden
Wanneer Arne Garborg schrijft in zijn roman ‘Fred’: ‘Det er eit sterkt, tungt Folk,
som grev seg gjennom Live med Grubling og Slit, putlar med Jorda og granskar i
Skrifta, piner Konn av Aur 'en og Von av sine Draumar, trur paa Skillingen og tröyster
seg til Gud’,(*) dan weten wij wel, dat dit van 'n streek in Noorwegen gezegd is: hier
kunnen geen Zweden bedoeld zijn.
Tegenover het zware, ernstige van den Noor, die deze zwaar-op-de handschheid
ook zelfs in zijn heele fysiek, zijn gaan en staan, uitdrukt, onderscheiden zich de
Zweden door lichtheid en losheid, losheid van bewegingen en lichtheid van geest, een gesteltenis die, door het gele kruis op 't lichtblauwe veld van hun dundoek, al
reeds als in kleuren wordt gesymboliseerd.
‘De Fransche inslag’, zal iedereen opmerken, die door het gelukkig geslacht der
Bernadotte's in het Zweedsche wezen ingeweven werd. Maar óók aan de Wasa's
dankt dit volk een vorstentraditie met groote cultureele beteekenis, die zich deed
gelden na den dertigjarigen oorlog, toen de Zweedsche prinsen en veldheeren
huiswaarts keerden met de overtuiging, dat er nog andere lauweren te plukken zijn
dan die van het oorlogsveld, en zij een nieuw tijdvak voor hun land begonnen met
de stichting van de hoogeschool te Upsala.
Spreekwoordelijk is de charme van dit volk; naast de burgers en boeren van het
overige Scandinavië dan ook ‘prinsen’ genoemd, is heel hun streven gericht op grand
seigneur-schap. Zoo wordt hun

(*) Het is een zwaar sterk volk, dat zich door het leven heengraaft met gepeins en gezwoeg, dat
in den grond peutert en de schrift doorwroet, dat zich afbeult om koren uit de steengroeven
en hoop uit zijn droomen te oogsten, dat aan 't geld gelooft en troost zoekt bij God.
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ijdelheid verweten; het eenige volk van Europa, las 'k ergens, waar men verschillende
commandeurskruisen gelijktijdig ziet dragen aan àl maar bonte linten om den hals;
een volk waar iedereen boven zijn stand leeft; een volk dat, chique als het Fransche,
Parijs doet vergeten voor Stockholm; een volk dat evenveel geeft om goeden toon
en fijne manieren, als om geboorteadel. Zie arbeiders elkaar begroeten, hoe ze de
pet afnemen voor elkaar, en zeg me of dat geen verkleede hertogen zijn, die in Spanje
grandezza leerden? Hun Zweedsche gymnastiek diende hun niet alleen tot gezondheid,
zooals dat in Engeland 't geval is, maar vormde ook de grondslag eener gratie die
natuur werd. Het ergste wat Keyserling van hen heeft weten te zeggen, is: dat ze
Phaeaken zijn, ‘allerdings materiell’; maar niemand heeft de Zweden nog Philisters
durven noemen, - al eten zij dan ook overdadig, maar op de éérste plaats altijd goed,
altijd fijn, altijd keurig.
Zweden is werkelijk het land der verfijnde levensvormen. In Göteborg vragen ze
naar je effecten, in Upsala naar diploma's, in Stockholm naar adelsbrieven: daar is
nergens plaats voor proleten. Hier is ieder welgemanierd, voorkomend en vriendelijk,
- waarbij de vreemdeling dan weet dat hij zéker niet in Noorwegen is. Wij hebben
niets van de Vikings overgehouden, zegt de Zweed. Heeft in Noorwegen de natuur
de overhand, Zweden is vóór alles cultuurland. Ginds voel-je in alle uitingen van
kunst en leven een overoude boerencultuur als substraat, en is een
universiteitsprofessor daarom nog geen ‘meneer’; in Zweden borduur-je overal op
een ander stramien, - niet van volkssagen en legenden, maar van verganen
koningsluister en politieke grootheid. Dit volk heeft de grootheid van het koningschap
beleefd en zijn levensstijl kunnen meten aan de lijnen van een echt hofleven.
Voornaamheid bleef zijn vreugde, fijnheid, vormelijkheid, hoflucht zijn trots. Hun
‘bonne grace’, die glimlachend en speelsch weet te zijn, blijft altijd stijlvol, - wat
hen verre boven de Walen stelt.
Het begint al bij 't gebaar waarmee de kaartjesknipper bij den stationsuitgang je
beduidt, dat je dóór mag. Vraag 'n politieagent den weg; waar z'n Hollandsche collega
zeggen zal ‘dan mot-je hier af’, hoor je den Zweedschen diender: ‘als min Herre den
kortsten weg wenscht, gaat min Herre zoo en zoo...’ Stap een doodgewoon
volksrestaurant binnen; wat bij ons ‘bericht’ heet, of ‘opgelet’, en in 't Fransch ‘avis’,
draagt in Zweden tot opschrift: ‘geëerde gasten’.
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Ook deze kleinigheden zijn teekenend, niet minder dan het verfijnde punch-drinken
's avonds, - punch uit 'n ijs-emmer, met warme koffie, - waar de Noor zit bij een
groot glas ‘pjolter’, whisky met spuitwater.
Een boerenhuisje begint er met een tuintje vol bloemen, een landelijk plaatsje met
een park: overal vreugde aan een sierlijke omgeving, behoefte aan nobel decor. Zelfs
te Kopenhagen is een museum iets als een kelder; in Stockholm wordt dat een
vorstelijk verblijf. In Noorwegen heerscht de natuur, en ‘vrijheid’ is er 't gouden
wachtwoord. In Zweden is de groote leuze ‘stijl’.
De aristocratische zin van het Zweedsche volk heeft zich sprekend uitgedrukt in
zijn hoofdstad, een echte cultuurstad van groote en Europeesche voornaamheid, waar men misschien een begin van arctische wildernis zou verwachten: een stad vol
beelden en parken, bloemen en fonteinen, en een verbazingwekkende grandeur van
paleizen, waar de havenplaats nu 's niet het voornaamste is, en 't breede water van 't
Mälaren-meer niet verdemocratiseerd werd. In dit ‘Venetië van 't Noorden’ is 't water
alleen maar schoonheids-element, en heeft 't niet anders te doen dan bruggen en
standbeelden te weerspiegelen. Pinken en botters verburgerlijken 't niet. Heel de
lengte van zijn kaden had Stockholm noodig, om zijn architectonische vreugde uit
te vieren tot een feest van monumentale vormen, wier lijnen in het effen water leven.
Het water bleef hier element van weelde en wonderheid, als in een stad van
Renaissance-pracht. Holland maakt zijn water productief. Daar sieren de schepen 'n
stad. De kaden hooren er Mercurius toe, zijn er 't koopvolk voorbehouden. Alleen
langs een ondienstig water als de Haagsche vijver bouwt Holland een paleis;
Rotterdam geeft al zijn grachten aan de handelsvloot. In Stockholm, deze prinsenstad,
vereenzelvigt zich de rivier niet met arbeid, maar met weelde, glans en droom.
In Zweden zul-je altijd aan de Franschen denken; óók Zweden is één groote tuin,
en van 't heele land is de hoofdstad het kort begrip. Maar de Fransche invloed is er
ten einde. Een Fransche brief wordt op geen handelskantoor meer verstaan. Het volk
oriënteerde zich naar Duitschland, zooals Noorwegen zich naar Engeland toekeerde.
Maar de Zweden blijven voor Franschen doorgaan, worden met de Franschen
gelijk gesteld, wanneer de Noren, aan de zijde der Vlamingen, met hen ook van hun
buren zeggen: ‘wat walsch is, valsch is.’
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Dit wordt echter alleen in Noorwegen gehoord, en 't moet opgevat worden als 'n
uiting van spijt over het lichte en glanzende, het gemakkelijke en zwierige dat het
Zweedsche volk siert, en dat den Noren ver ligt, onnavolgbaar. Dat de Zweed daarbij
oppervlakkiger zijn zou, kan waar wezen. Dat de Noor dieper voelt, is niet onmogelijk.
In elk geval staat hij afwijzend tegenover alle pralende uiterlijkheid zoowel als
tegenover ziels-exhibitionisme. Maar niet weinig Noren ook bewonderen de Zweden
in hun beste en beminnelijkste eigenschappen, en zelfs is er tusschen de beide landen
een toenadering duidelijk merkbaar, - altijd duidelijker beteekend, wanneer de Denen
't den Noorschen IJslandvaarders weer 's moeilijk maken. De tijd der pijnlijke
verwijten is echter voorbij, toen Björnson dichtte:
Her er ej altid rigtig sundt.
Her er for meget som begynnes,
For mange tiltak som fortynnes;
Skjönt folket er saa hjaerterikt,
For liten tro, for liten pligt.
Hier is niet altijd alles gezond.
Hier wordt te veel begonnen,
Hier wordt te veel energie verspeeld;
Ofschoon dit volk zoo rijk is aan hart, Tóch te weinig trouw en plichtbesef.

De Noorsche aanvoerder, hoe grimmig dan ook, had het Zweedsche volk niettemin
toch goed gepeild, toen hij 't óók noemde:
Du hjaertefolk, du fantasiens,
du laengselsfolk, du poësiens...
Gij volk vol gevoel en fantasie,
Vol verlangen en dichterlijkheid.

De vreemde toerist is geneigd het Zweedsche het meest poëtische volk der wereld
te noemen. Uiterlijk heeft het den schoonen glans met het Noorsche gemeen, de
hooge gestalte, het blonde haar, de hel-blauwe oogen. Iedere mooie vrouw doet er
aan Brunhilde denken, aan Fridtjofs Ingeborg; en de mooie vrouwen zijn er opvallend
talrijk. Het is een land der vreugde en Miles' beeldhouwwerk, met zijn ‘zonnezanger’
te beginnen, zingt er deze levensvreugde uit, waar een Noor als Gustav Vigeland,
als Edvard Munck, in beeld-
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houwwerk en schilderdoek het somberste pessimisme huldigen. Een vrij en
onbevangen volk viert er 't bestaan als een feest, in liederen en dansen, - vrij wat
minder zwaarmoedig dan 't Noorsche lied, vrij wat luchtiger dan Halling en
Springdans. Hier is het leven melodisch, als in een vernieuwd Hellas. Alles in dit
opene, lichte landschap van zwellende en weer vervloeiende lijnen, vol van sappig
loof en spiegelend water, lacht en zingt. Hier is 't leven nu eenmaal weer goed en
schoon; en de menschen leven dat leven in vrijheid, zonder achterdocht of
bedenkingen, zonder bekrompenheid of bekommernis, in een openheid en een
schaduwloosheid als van 't Eden vóór Adams val. Waar de menschen een ingeboren
takt bezitten om elkaar niet te hinderen, kan 't licht vallen, verdraagzaam te zijn. En
de Zweedsche mensch ontplooit er zich in de volheid zijner menschelijkheid,
misschien wel meer op 't materieele bedacht, dan juist op het geestelijke ingesteld.
Een bittere Strindberg behoort er niet thuis, of laat ons zeggen: hij is er niet
representatief. Zweden is het best vertegenwoordigd door de glimlachende Selma
Lagerlöf, - zooals Noorwegen door de zwaar-peinzende Sigrid Undset.
Eenvoudig, zonnig, hartelijk en voorkomend, - zoo zijn zij ideale gastheeren;
Zweden is bij uitstek een vakantieland. Meer dan zijn ‘ruïnen en rozen’ draagt de
vriendelijkheid van den Godlandschen gastheer tot de betoovering bij van het
onvergetelijke Visby op 't eiland in de Oostzee, waar de menschen, onder de
herinnering eener eeuwenoude cultuur, u groeten met de minzaamheid der Madonna's
van hun museum en kerken.
Nimmer week; maar altijd stijlvol. Zóó zei me, ten slotte, een vreemde handelsman: ‘Wil ik in Duitschland verkoopen,
dan toon ik het goedkoopste dat 'k heb. Een Noor vang 'k door mooie kleuren. Een
Zweed moet 'k aanbieden het beste dat ik leveren kan; en dàt is dan nog maar amper
goed genoeg!’
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Moderne Deensche Letterkunde.
door Christian Rimestad(1).
Met moderne Deensche letterkunde meenen we deze van het einde der 19e eeuw
zoowel als die van de 20e eeuw. Moest men aan het woord ‘Modern’ eene meer
bepaalde beteekenis geven, dan zou men ongetwijfeld tot eene fatale verwarring
komen, want het ‘modern’ verandert voortdurend en, sedert den oorlog, weten we
met welke snelheid. Wat op dit oogenblik het meest ‘modern’ lijkt, loopt gevaar 't
volgend oogenblik reeds voorbijgestreefd te worden.
Het kleine Denemarken is zeer vruchtbaar op letterkundig gebied.
De herleving der letterkunde rond 1870 was beschouwd als eene reaktie tegen de
stagnatie die sedert vele jaren alle literaire beweging verlamde. Met haar leider,
Georg Brandes, brak die generatie met heel het verleden af - voor hen breidde het
leven zich in grenzenlooze schoonheid en vrijheid uit: met al de vooroordeelen der
vroegere eeuwen wilden ze afscheuren; als hervormers traden ze op, en uit hun hart
steeg een jubelende verlossingskreet. Naïef weg dachten ze, dat ze voor goed de
Kerk overwonnen en het christendom voor alle tijden uitgeroeid hadden.
De grootste tusschen de jongeren die toen aan 't woord kwamen, is ongetwijfeld
J.P. Jacobsen, die bij Flaubert ter school was gegaan en, gelijk zijn meester, zijne
gewrochten lang en nauwkeurig ciseleerde. Zijn roman ‘Niels Lyhne’, een wonderbaar
mengsel van ‘Dichtung und Wahrheit’, en de Deensche tegenhanger van ‘L'Education
sentimentale’, is een krachtig en gezond boek, voorzeker het werk van een vrijdenker,
maar wiens instincten en innerlijk leven onafhankelijk van zijn intellectueele
overtuiging blijven.
Hij was een intuitieve psycholoog, een droomer, een fijne dichter ook, en een
meester van stijl en taal. Hij drukte zijn stempel op heel de nieuwe letterkunde van
Denemarken.
Dit laatste mag insgelijks gezegd van twee andere romanschrijvers. Henrik
Pontopiddan en Herman Bang, twee vooraanstaande

(1) Vertaald door Mej. L. Duykers. Christian Rimestad, geboren in 1878, een van de beste
deensche dichters; tevens een begaafd criticus. Hij schreef o.m. een uitstekende geschiedenis
der moderne deensche lyriek.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

540
‘realisten’, van wie althans de tweede Europeeschen roem verwierf.
Terzelfdertijd vinden we een anderen dichter, die ook realiste romans en
tooneelstukken schreef, maar altijd een lyrieker bleef: Holler Drachmann. Soms
geweldig, soms tot de hooge toppen van meesleepende poëzie stijgend, kon hij toch
zeer ongelijk zijn en tot prozaïsch versifieeren of tot opgeschroefde declamatie ‘à la
Byron’ vervallen. Hij was een rijkbegaafd en vruchtbaar schrijver, maar door zijn
gemis aan zelfbeheersching en -tucht, kreeg hij nooit een werkelijken invloed op de
jonge Deensche dichters.
Deze enkele namen volstaan om het pijl der hooge lyriek op 't einde der 19e eeuw
in Denemarken aan te wijzen. Geen ander land kan gedurende datzelfde tijdstip op
fijnere of rijker begaafde schrijvers bogen.
't Was toen dat het symbolisme in Europa floreerde; en tot roem der Deensche
dichters mag gezegd worden dat ze op merkwaardige wijze vrij bleven van alle
gekunsteldheid, van alle jacht naar louter effect, van den cultus van 't woord ter wille
van 't woord, die de symbolistische poëzie al te dikwijls ontsierde en verdorde. Zonder
ooit slavin van den vorm te worden, zocht de Deensche poëzie de schoonheid van
den vorm met de rijkheid eener geschaafde taal. Fijn en intiem, uit het innerste der
ziel komend, bleef die lyriek altijd eene gevoelsuiting.
't Was ook de tijd der sociale hervormers, van anti-kerkelijke of anti-christelijke
beweging. De dichters dier periode zijn waarnemers en minnaars der natuur; ze willen
niet meer van de vage nevelachtigheid hunner voorgangers, maar hebben eene
onbedwingbare behoefte aan klare begrippen, aan adequate, fijn genuanceerde
uitdrukking voor de werkelijkheid, die ze hebben leeren zien. Doch waar zij het
menschelijke zoeken te vertolken, blijven ze droomen en twijfelen, en grijpen naar
de fijnste draden van het subtiele net door het menschelijk verstand gesponnen om
het ongekende te omvatten.
Georg Brandes en zijne generatie hadden het geloof zoo grondig uit het gecultiveerd
Deensch verstand geroeid, dat er geen spraak meer was van eene nieuwe schaar
dogmatisch geloovigen (zooals het geval was in de eerste helft der 19e eeuw). Toch
bleef het mysterie van 't menschelijk wezen, met al zijne vraagpunten op den
achtergrond; en 't was in de poëzie dat het kristelijk gevoel weer tot uiting kwam.
Een der meest plastische tusschen deze dichters was Sophus Michaêlis, een krachtig,
veelzijdig talent, die zich in zijne gedichten
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als een pantheïstische mystieker uitlaat. Hij was insgelijks een roman- en
tooneelschrijver. Sommige zijner stukken maakten grooten opgang in Amerika,
zoowel als in bijna heel Europa.
Wat Johannes Joergensen betreft, de prozawerken zijner eerste période, (vóór
zijne bekeering tot het catholicisme) waren alle min of meer vermomde
auto-biographieën. Doch de ‘Legenden’ hebben ons den werkelijken Johannes
Joergensen in al zijn rijkdom veropenbaard. Zijn intellectueel ik om zoo te zeggen
wegcijferend, hebben zij ons een wezen getoond, vol droom en zucht naar hooger
leven, en als bezeten van intellectueelen honger; met wijsgeer en natuurlijke
wetenschappen tegelijkertijd, vulde hij zijn zoekende verstand. De ‘Legenden’ geven
ons een diepen blik in zijne ziel, en zijn een precies commentaar voor zijne poëzie.
Want bijna dag aan dag wijdt hij ons in in de jaren lange geschiedenis zijner bekeering,
met hare talrijke stadiums, het heen en weer keeren op den langen, pijnlijken weg.
Keer op keer kan men vaststellen hoe een gedicht het samenvatten is van een stuk
leven, en wonderbaar is het hoe deze innerlijke, uiterst ingewikkelde zielestrijd in
verzen wordt gecristalliseerd. ‘Bekendelse’ neemt in de Deensche poëzie ongeveer
dezelfde plaats in als Verlaine's beroemde ‘Sagesse’ in de Fransche.
Johannes Joergensen was de eenige tusschen de dichters dier periode, die een loop
nam niet alleen naar de orthodoxie, maar naar het katholicisme - hij gaf Denemarken
een fenomeen te zien, dat het sedert de middeneeuwen niet meer kende: een katholieke
dichter.
Al de anderen, Sophus Michaêlis, Sophus Claussen, Helge Rode, Ludo Holstein,
Kai Hoffmann, Thôger Larsen waren pantheïsten - nooit doctrinair, declamatorisch
of didactisch - maar de natuur met zulke liefde en intiem begrijpen bezingend, dat
het ons voorkomt alsof ze ons in aanraking brachten met de ziel der dingen.
Slechts in de laatste jaren is een dezer dichters Helge Rode, niet alleen een bezielde
lyrieker maar ook een der weinige, echte tooneelschrijvers, zeer beslist tot het
christendom genaderd.
Deze zwenking werd reeds merkbaar in zijn boek ‘Krig og Aand’, een der best
geslaagde psychologische en poëtische werken, welke den oorlog in Denemarken
deed tot stand komen. Maar zijne laatste boeken ‘Pladsen med de grónne Traer’ en
‘Det store Jo’ geven zijn standpunt nog klaarder te kennen. Rode is een zelfstandige
denker, met een veelzijdig talent; zijne lyriek is rein en verheven, altijd beheerscht
door een verheven verstand. Onder letterkundig opzicht
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is hij, in Denemarken, de voornaamste vertegenwoordiger der sterke religieuze
stroomingen, die zich overal in Europa doen gelden, in het actueele mistrouwen
tegenover de begoocheling der zinnen en het logisch getuigen van het verstand.
Dit ingrijpen in de godsdienstige fenomenen, heeft uiting gevonden in de romans
van den genialen, krachtigen Jacob Knudsen, die slechts op z'n veertigste jaar begon
te schrijven. Eerst dominee in de volkskerk, kwam hij met deze in botsing, scheurde
zich van haar los, en leefde verder van zijne pen en van lezingen. Hij gaf een aantal
romans uit. Weinigen hebben over de kinder- en de aankomende jongelingsjaren met
zulke diepe intuïtie, zulke poëzie geschreven. Zijne levensbeschouwing kan tot twee
princiepen herleid worden: eene grenzenlooze verachting voor ‘ontwikkeling’ en
eene even intensieve haat tegen alle verzoek om het christelijk ideaal tot een louter
menschelijke neer te halen - al bekende hijzelf dat hij ook nog negentig procent
heidensch bloed in de aderen had, en niet wenschte, zoolang het slechts menschelijke
zaken gold, dat heidendom uit zijne werken te weren. Zijn soliede, practische zin
kwam op tegen den modernen humanitairen ijver, die het absolute van het christendom
volgens het relatieve der aardsche gegevens wilde meten. De strijd in 't menschelijk
geweten, tusschen het aardsche en het bovennatuurlijke, welke bijna in al zijne boeken
voorkomt, wordt altijd geslecht in 't voordeel van 't laatste.
Sedert den grooten Sôren Kierkegaard had geen Scandinaafsche schrijver zoo
beslist de hoogere machten erkend. Jacob Knudsen geeft in z'n werken als het
hoogtepunt van 't protestantisme; hij verkondigt er de algeheele onderworpenheid
aan God; doch tusschen God en den mensch elimineert hij alle bemiddelaars.
Eene reactie bleef niet uit, met Johannes V. Jensen, die weldra den grootsten
invloed over de jongeren uitoefende.
Er zijn om zoo te zeggen twee wezens in dezen schrijver, waarvan het eerste zich
zelf met ongewone scherpzinnigheid analyseert. Van deze eerste periode is de
merkwaardige roman ‘Ejnar Elkjaer’, - een boek dat doet denken aan de meest
koelbloedig cynieke in de na-oorlogsche letterkunde. Doch reeds in het volgend
werk, ‘Kongens Fald’, een trilogie, is de hoofdfiguur Kristiaan II, dat van een
twijfelaar, een droomer, den waarnzin nabij. In dezen roman - eene soort
auto-biographie - heeft hij heel de rijkheid van zijne ziel gelegd. Niet alleen door de
schoonheid van den inhoud en zijn betooverend lyrisme
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is het een meesterwerk der Deensche proza, maar ook als stijl is het misschien het
merkwaardigste sedert Kierkegaard in Denemarken verschenen.
Maar Johannes V. Jensen was niet alleen een fijne uitpluizer der moderne ziel en
der meest ingewikkelde problemas, met dezelfde verbluffende zekerheid schildert
hij primitieve menschen, zooals getuigen zijne ‘Himmerlandshistorier’, weldra door
twee andere bundels gevolgd, en waarin hij Jutland, zijne geboortestreek bezingt.
Rond dien tijd reisde hij de wereld rond. Eerst ging hij naar Spanje, waar zijne
noordsche natuur geweldig reageerde. In Amerika daarentegen, vond hij zijne gading:
leven, frissche, gulzige appetijten, wil tot actie, vrijheid door de actie.
Enkele jaren later steunde hij hetgeen hij noemde de ‘gothieke renaissance’, waarin
hij Jutland tot het centrum der anglo-saksische kultuurbeweging uitriep. Zijne
rastheorieën en zijne opvatting der moderne zending van den mensch ontwikkelde
hij in eene reeks boeken (Metaphysiek en godsdiensten beschouwt hij als voorbije
stadiums). Van meer beteekenis dan zijne theoretische schriften die van postulaten
wemelen, is echter zijn zuiver literair werk. Modern Amerika schilderde hij in twee
merkwaardige romans ‘Madame d'Ora’ en ‘Hjulet’; het verre Oosten in twee geniale
boekjes ‘Skovene’ en ‘Exotische Novellen’, terwijl hij vrijen teugel laat aan zijne
fantazie in ‘Myter’, verzameling van vertellingen en sprookjes. Doch zijne hoogste
uitdrukking gaf hij in ‘Den lange Rejse’, eene reeks van vijf romans, waarvan de
eerste speelt in de verre tijden, toen Denemarken nog een tropisch land was, terwijl
de laatste over Columbus handelt! Een ongehoord succes viel hun te beurt.
In zijne romans beoefent Jensen uiterst zelden den dialoog. Hij heeft hem ook niet
noodig; zoo heelemaal weet hij zich in zijne helden in te leven, dat de lezer alles om
zoo te zeggen onder zijne oogen ziet geschieden en meeleeft. Over heel zijn werk,
den schrijver zelf bijna onbewust, zweeft eene fijne humoristieke ironie, maar
doordrongen door liefde voor die primitieve menschheid. En juist dat bemoeilijkt
zoo zeer het werk van den vertaler.
Johannes V. Jensen heeft insgelijks eer paar dichtbundels uitgegeven, die eene
aanzienlijke plaats in de Deensche poëzie bekleeden. ‘Digte’ en ‘Verdens Lys’.
Johannes V. Jensen heeft een buitengewonen invloed op de jongeren gehad. Hij
heeft hun lust voor 't leven gegeven, verachting voor
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het droomen, mistrouwen tegenover ijdel speculeeren, belangstelling en liefde voor
de werkelijkheid, en bij deze zoo dicht mogelijk te blijven. Maar zijne woordenkunst
heeft ze wel eens aangespoord tot overdreven jacht naar woordeffect. Hij zelf is zoo
rijk aangelegd dat hij met evenveel gemak in zich opnemen kan de grootsteedsche
koorts, de atmosfeer der tropen, zoowel als de ongeziene schoonheid in het
weemoedige Deensche landschap. Hij alleen kan dat, zoowel als hij alleen de meest
geraffineerde sensibiliteit en de meest eenvoudige primitiviteit kan teekenen.
Uitmuntend is zijne fantazie.
Na zijne ‘Himmerlandshistorier’ bloeide eene rijke gewestelijke letterkunde op;
maar geen komt hem nader in diepheid van intuïtie, in zekerheid van trek, in glans
van uitdrukking. Doch eenigen muntten hier toch uit, en wisten hunne gewestelijke
poëzie tot iets algemeen menschelijk te brengen. Zoo Harry Sôibergs, in zijne
roman-trilogie. ‘De levendes Land’. Söiberg is de dichter van het Westersche volk;
hij is werkelijk de dichter van eene bevolking van boeren en visschers. In ‘Den gale
Praest’ teekent hij een roerend figuur van zelfovergave en barmhartigheid, de twee
deugden welke hij het meest vereert.
Doch veel boeiender is de origineele Johannes Buchholtz die in zijne beide romans
‘Egholms Gud’ en ‘Clara von Haags Mirakler’ een beeld schept, dat verwant is met
Ibsens beroemde Hjalmar Ekdal in ‘De Wilde Eend’. Het echte van zijne figuren, en
zijn onuitputbaar tragi-comisch maken er een der treffendste hedendaagsche romans
van.
Een ander beroemd roman, wijd over de grenzen gekend, is het ‘Pello Erobreren’
van Andersen Nexô, een auto-didact. De roman omvat vier lijvige deelen: in het
eerste vertelt hij met veel stemming en een rijkdom van illuziegevend details de
kinderjaren van zijn held als kleine herder op 't eiland Bornholm. Het tweede behandelt
zijn jaar als schoenmaker leerling op 't zelfde eiland. De twee laatste toonen hem als
een zeer actieve deelnemer in de arbeidersbeweging. De Kopenhaagsche
arbeidersklasse heeft in hem een zijner voorstanders en rond een der personages van
zijn roman, de oude Lasse, heeft Nexö eene glorie van reinheid en poëzie, van
ouderdom en armoede geweven. In een tweede nog omvangrijker roman ‘Ditte
Menneskebarn’, heeft Nexö de volksklasse, met groote kracht en tevens fijnheid van
toets geschilderd.
Een ander auto-didact, Johan Skjoldborg heeft de poëzie van het
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alledaagsche heel stemmig weergegeven. Een derde, Jeppe Aakjaer, insgelijks uit
de landbevolking gesproten, heeft eene reeks energische en grove tendensromans
geschreven; doch een dezer ‘Vredens Börn’ is zoo waar en met zulke warme
verontwaardiging doorgloeid, dat het daardoor echte menschelijke en documentarische
waarde krijgt. Terzelfdertijd is Jeppe Aakjaer een gevierde dichter, een der meeste
gelezen en geliefde in Denemarken. De beste zijner bundels ‘Rugens Sange’ werd
op 5000 exemplaar gedrukt. Hij is oprecht de bukolieker der moderne Deensche
poëzie. Hoe agressief en vijandig hij sich in zijne romans en lezingen tegenover de
Kerk ook toont, zoo vol ingetogenheid is hij wanneer hij dicht over zijne armoedige
en vrome kinderjaren. Hij is bij uitmuntendheid de schilder van Jutlands
melancholische en grootsche natuur. Op zijn 60e verjaring, op einde 1926, werd hij
op het raadhuis van Kopenhagen als burger der stad gevierd, de hoogste eer welke
een dichter in Denemarken te beurt kan vallen, en welke tot hiertoe slechts aan Holger
Drachmann werd bewezen.
Een groot gedeelte der regionale letterkunde komt uit Jutland, waar Johannes V.
Jensen de ‘Jutlandsche beweging’ had begonnen. Deze letterkunde nam zulke
uitbreiding, dat het in een kort overzichtartikel, onmogelijk is er over uit te weiden.
Maar terzelfdertijd bestaat er eene niet regionale romanliteratuur die Europa's
belangstelling in hooge mate geniet.
Sven Lange, na zijne jeugd in Parijs en Munchen doorgebracht te hebben,
debuteerde met de lyriekers der jaren 90. Met Helge Rode werd hij de leidende
dramaticus dier generatie, en schreef dramas met sterk genuanceerde karakters en
zeer levendige dialogen. Een der beste, de boeiende tragi-comedie ‘Samson og Delila’,
deed de ronde van Europa en Amerika. Zelfs in zijne romans is Lange meer dramaticus
dan analyseerende psycholoog: hij blijft afzijdig van Herman Bangs impressionisme
en laat zijne karakters hun wezen uitplooien in groote, afdoende scenen. Nog meer
dan in zijn jeugdroman ‘Hjaertets Gerninges’ heeft Lange, met bezonken technische
vaardigheid, zijne laatste romans tot echte dramas gemaakt; zelden hebben dramaen romanschrijver zoo onophoudend en vruchtbaar samengewerkt als in deze laatste
werken, waarin hij het moderne Denemarken beschrijft. In het eerste deel ‘De förste
Kampe’ Komen alle beroemde mannen onder gefingeerde namen voor: Georg en
Edvard Brandes, I.P. Jacobsen, Julius Lange (de gekende kunsthis-
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toricus). Maar de hoofdfiguur is Georg Brandes, de groote vernieler en opbouwer.
Er moesten vier deelen verschijnen, maar de schrijver werd tegengehouden door de
groote moeilijkheid eene reeks nog levende menschen in een roman te brengen. Hij
heeft dat dus tot later verschoven, en is naar voorbije tijden teruggekeerd. In drie
romans uit het einde der 18e eeuw heeft hij in hoogst dramatische tafereelen een
beeld van zeden, denken en kunnen van dien tijd gegeven. Zijn boek ‘Amor og
Bacchus’ is een tegenhanger van het vroeger verschenen ‘En Dag paa Hischholms
Slot’ waarin de beroemde en beruchte staatsman Struensee, de hoofdrol speelt.
Lange is insgelijks een dichter; maar voor hem bestaat de schoonheid niet enkel
in den vorm; de innerlijke waarheid moet er bij, de nauwe contact der kunst met het
intieme der ziel. Dat volstaat ook voor zijne dramas en romans. In de schoone zinnen
zoekt hij niet alleen het verrassende beeld, maar wel de juiste uitdrukking. Zijn stijl
is pootig en sober, van eene algeheele klaarheid.
Gelijktijdig met Lange, is Knud Hjortó, een zeer gewaardeerde romanschrijver.
Nooit drong hij tot het groote publiek door, doch fijne kenners stellen hem hoog.
Van een zijner romans ‘Grön Ungdom og graa Sjaele’ schreef Gorki dat hij hem tien
keeren en met stijgend genoegen gelezen had, en hij heeft ook eene reeks van Hjortö's
romans vertaald. Zijn ‘To Verdener’ is een roman van zuiver verstand. Vele zijner
werken b.v. ‘Den fortabte Sön’ en ‘Faust’ hebben diepgaande philosophische
tendenzen. In andere werken is hij louter psycholoog en dichter. Een merkwaardig
vermogen heeft hij om werkelijkheid en droom door malkander te weven, b.v. in
‘Stöv og Stjerner’ en ‘Tvelys’, vol fijne zielefantazij. Ook ‘Spotske Jomfruer’ en
‘Foraarsskyer’ zijn vol fantastisch leven, poëzie en humor. Zonder twijfel is Hjortö
een der merkwaardigste tusschen de hedendaagsche schrijvers.
De beste prozaschrijvers in de generatie die onmiddellijk op de 19e eeuw volgde,
waren Harald Kidde en Otto Rung. De eerste stierf in 1918, veertig jaren oud. Na
zijn dood werd zijne faam zoo groot, dat twee zijner hoofdwerken ‘Aage og Else’
en ‘Helten’ heelemaal uitverkocht werden en prijzen bereikten, vroeger in
Denemarken nooit gekend. Met hardnekkige wilskracht wrocht Harald Kidde. Men
mag zeggen dat hij nooit jong was. Reeds op zijn vijftiende jaar werd hij zwaar door
het ongeluk getroffen, daar hij nagenoeg al zijne verwanten verloor; een jaar jaren
later beleefde hij een liefde historie,
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die in diepe smart eindigde. Kort daarna bewerkte hij heel die stof in zijn eerst groot
werk ‘Aage og Else’. Hij was nog geen vijf-en-twintig jaar oud. Die roman is Dichtung
und Wahrheit, maar dit laatste meer dan dat. Kidde is de diepste psycholoog van alle
Noorsche schrijvers. Hij had een onbedwingbare wil altijd dieper en dieper in 't
zieleleven te dringen. Rusten kon hij niet: hij had eene echte fanatieke behoefte het
zielewezen levend te maken.
In een ander roman ‘De Blinde’, gaf hij een machtig werk van geweldig leven in
dramatische conflicten. Nooit echter komt hij zelf aan 't woord, maar drukt de
gedachten zijner personages uit in al hunne naakte waarheid en tragiek. Daartoe weet
hij meesterlijk het monoloog te gebruiken, en dit bijna tot overdrijving in zijn laatste
groot werk ‘Jaernet’. Toen hij nog geen twintig jaar was, had hij het plan van een
enorm roman opgevat dat in Värmland moest spelen en zich over honderd jaren
uitstrekken. Het eerste boek zag het licht weinige dagen vóór hij aan de Spaansche
griep stierf, die toen in Kopenhagen heerschte. Al beslaat dat boek nog zulke colossale
stof, toch is het maar één monoloog. De heele roman speelt in een paar dagen, en de
geweldige gebeurtenissen worden allen door een overgevoeligen knaap beleefd, en
ons door hem meegedeeld. Deze roman is voorzeker het merkwaardigste en ernstigste
geschreven werk in de laatste jaren in Denemarken uitgekomen: maar de ongehoorde
spanning welke hij vergde, had Kidde's krachten gesloopt, derwijze dat hij geen
weerstand aan de ziekte kon bieden. ‘Jaernet’ sluit op een vraagteeken - een zeer
belangrijk vraagteeken, vermits het 't vraagstuk zelf aangaat waarop het werk berust.
Niemand kan zeggen hoe het antwoord zou geklonken hebben - want voor de drie
boeken die er moesten op volgen bestaan er slechts twee in nota's (Kidde had berekend
dat hij er een tiental jaren zou aan werken). Vermoedelijk zal die roman het groot
publiek nooit bereiken, maar voor zoekers en commentateurs blijft het ongetwijfeld
een rijken grond te ontginnen.
Was Kidde met ‘Aage og Else’ van meet af als een van Denemarkens grootste
schrijvers erkend, niet zoo met zijne drie volgende romans, die het publiek al te
vreemd naar den inhoud, en al te gezocht naar den vorm voorkwamen. Maar met
zijn groot epos in proza ‘Helten’ heroverde hij weer zijn eersten bijval, en in nog
hoogeren graad. Tusschen al zijne werken is het het rijkste aan epische kracht en
verheven lyrisme. Hij heeft er ook hare levensaanschouwing hare hoogste uitdrukking
gegeven. Hij, die niet geloofde, maar doordrongen was van kristelijke
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zeden, kennis en gedachte, heeft zijn diepste verlangen in dit werk verwezenlijkt: de
menschen toonen wat het zeggen wil, een kristelijk leven in zelfvergeten en
barmhartigheid. Hier is hij veel eerder een lyrisch epieker dan een analyseerende
psycholoog: en 't is juist de vrije werking der impulsieve krachten van zijn wezen,
die aan ‘Helten’ dezen klank en dit geweldig rhytm gaf. Kidde had er een
onweerstaanbare behoefte aan zich even minutieus als een man der wetenschap te
documenteeren, en daarbij de gave zijn ziel, hart en verbeelding op dezelfde hoogte
van gloeiende exaltatie te brengen. Hij was beide een rijk gemoed en een groot
verstand, een der weinigen van wie met recht mag gezegd, dat ze op Kierkegaards
lijn staan.
Otto Rung zijn tijdgenoot, is in menig opzicht zijne tegenstelling. Een weinig
afkeerig en schuw voor scherp ontledende psychologie, heeft hij eene voorliefde
voor zinspelingen, voor aristocratische, gevoelige en intellectueele verfijning. Daarvan
getuigen zijne werken, waarin auto-biografische elementen te vinden zijn. ‘Den store
Karavane’, ‘Paradisfuglen’, ‘Englen med Eselsörene’, ‘Lykkens Omnibus’.
Rung's kracht ligt niet zoozeer in zijne romans als in zijne korte vertellingen. Hij
heeft eene zeldzame gaaf om een onderwerp te concentreeren en stemmig te
ontwikkelen. Ter aanleiding van zijn 25 jarig jubileum als schrijver, geeft Gyldendal
een groot getal zijner novellen uit (ongeveer 800 bladzijden), en van nu af aan staat
het vast dat Rung een meester van de korte vormen is, niet alleen in Denemarken,
maar in heel Scandinavië: zijn opmerkingsgave is veel omvattend, zijne fantazie en
zijne ondervinding werken krachtig samen, zonder ooit het contact met de
werkelijkheid te verliezen; en zijn stemmig vertellen berust op eene wondere
woordenkunst, die te gelijker tijd musikaal en visueel is. De twee boeken die hem
beroemd maakten ‘Den hvide Yacht’ en ‘Skyggernes Tog’ zijn, veeleer dan romans,
een cyclus van vertellingen, in een gemeenschappelijk kader verbonden. Maar die
verschillende deelen zijn zoo sterk geconcentreerd, dat ze hallucineerend op 's lezers
gemoed werken; daarom is dat werk het machtigste dat hij gegeven heeft - al is er
dien humor niet in te vinden, die aan later werk zulken boeienden stempel bijzette.
Rung is echter geen realist; daarvoor borrelt zijne fantazie te vrij op; daarbij heeft
hij beslist ideologische tendenzen. Zijn groote romans zouden uiteenvallen, werden
zijne rijkheid van détail, zoowel als zijne karakters niet ondergeschikt en beheerscht
aan en door eene
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hoofdgedachte. Daarin treedt hij Kidde nader. Maar Rung heeft veel meer zin voor
het ‘moderne’ dan Kidde. ‘Det hvide Yacht’ is een zeer boeiend boek, dat op
eigenaardige wijze naoorlogsch cosmopolitisme schildert.
Een derde prozaschrijver, van dezelfde jaren als Rung, en ook een meester in de
korte novelle, is Frederik Poulsen, nu bestuurder der Glyptotheek te Kopenhagen,
en Europeesch beroemd voor zijne belangrijke hellenistisch-arkeologische werken.
Hij is een echte humanist, met frissche oorspronkelijkheid. Zijne talrijke reizen in
bijna alle Europeesche landen hebben hun weerklank gevonden, niet alleen in zijn
wetenschappelijk werk, maar ook in drie letterkundige boeken. Zijne nieuwsgierigheid
in 't bestudeeren van den mensch is onuitputbaar; eene nieuwsgierigheid niet alleen
van 't verstand, maar ook van het hart. In zijn laatste boek ‘Vi vandren’ heeft hij
Grieksche boeren geschilderd met aangrijpende innigheid. Deze boeken bereiken
een talrijk publiek; de gewone lezer zoekt er de opborrelende humor in, het
schilderachtige beschrijven van vreemde steden en menschen; maar dezen die dieper
denken, bewonderen hoe deze in schijn los neergepende menschenprofielen, toch
derwijze tot in het diepste van hun wezen laten doordringen, dat ze tot echte typen
van een ras worden. Het ineen werken van het eeuwig menschelijke en het
individueele is het, dat zulke hooge waarde aan zijn werk geeft.
In deze korte bladzijden kunnen we geen volledig overzicht van de jongere
literatuur geven. We moeten ons vergenoegen met nog op twee schrijvers te wijzen
die, niettegenstaande hunne jeugd, reeds zelfstandig staan en merkwaardig werk
hebben geleverd.
De eerste, Jacob Paludan, heeft met zijn roman ‘Fugle omkring Fyret’ grooten
opgang gemaakt in Denemarken, en nog meer in Duitschland, waar hij met Hamsun
wordt gelijk gesteld. De tweede, Tom Kristensen, gaf eerst een expressionistischen
roman uit, ‘Livets Arabesk’, een echt kunstwerkje, dat meer imponeert dan het
eigenlijk boeit. Daarna schreef hij een veel persoonlijker roman ‘En Anden’ met een
grondtoon van hopelooze smart en waarin tafereelen van geëtste kracht voorkomen,
hallucineerend op z'n Gorki's in hun brutaal realisme. Zijn laatste werk, ‘En Kavalier
in Spanje’, een reisboek, buitengewoon levend, is een hoogst artistiek boek. Na
Johannes V. Jensen heeft geen Deensche schrijver de taal met zooveel virtuositeit
gebruikt, zoo soepel en krachtig te gelijkertijd. Alhoewel willekeurig samengesteld,
geeft dat boek een heele reeks schetsen, die machtig
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bijdragen tot het begrijpen van het Spaansch karakter. Doch door alles door dringt
eene diepe melancholie om de vergankelijkheid van alle dingen - nu en dan door een
brutalen zet gebroken - terwijl eene bekorende maar ruïneerende letargie, het leidmotiv
van dat met zongedrenkt en in zonnelaai badend land, om zoo te zeggen handelend
optreedt. Tom Kristensens afscheid van Spanje lijkt wel op eene vlucht.
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Vijftig jaren Noorsche Letterkunde in vogelvlucht
door Johan Oskar Larsen.
Er is geen land in Europa dat het peil van zijn beschaving zoo hoog heeft kunnen
opdrijven zonder ten offer te vallen aan zelfgenoegzaamheid en betweterig
dilettantisme, als wel Noorwegen. De tragiek der russische grootmeesters van het
woord bestaat hierin dat zij, eerst ge-europeaniseerd, (Tourgeniev) daarna tegen het
europeanisme zich verzettend (Dostoievsky) op hun volk twee eeuwen vooruit waren.
Vandaar het rustelooze, grootsch zoekende en aanklagende van hun kunst. In
Noorwegen ontbreekt deze prikkel meer dan in elk ander land en toch wordt er in
gansch Europa, het huidige Rusland niet uitgezonderd, geen kunst voortgebracht,
zoo broeiend van verzet, zoo hunkerend naar wereldhervorming, zoo somber
onvoldaan en zoo gepassioneerd strevend naar een visionair geluk. Het is goed dat
het europeesch avondland althans op dit voorbeeld van harmonie tusschen kultuur
en kunst kan steunen, tegenover de andere wier beschaving de kunst lam heeft gelegd
in burgerlijkheid, intellectueele spitsvondigheden, dilettantische geestigheid en onnut
getwist over ismen.
Ondanks het boekje van Maurice Bedel, waarover hij zich niet bekommert, heeft
de Noor zijn heimwee naar het paradijs nog niet opgegeven. Deze geest heeft zich
voor het eerste aan Europa geopenbaard in twee meesterwerken: ‘Brand’ en ‘Peer
Gynt’, waarna al de verdere wereldbekende stukken, vol pessimisme en protest, in
détail verklaarden waarom berg en gebouw op Brand moesten storten en hem
bedelven. Het temperamentvol optimisme van Bjórnson en het berekenend optimisme
van den geruineerden advokaat Jonas Lie, die met zijn pen zijn schuld van een miljoen
kronen moest wegschrijven, wegen niet op tegen het broeierig verzet van Ibsen, noch
tegen Alexander Kielland, die uit pure verontwaardiging schreef, noch tegen Amalie
Skram die haar eigen liefdesontgoocheling in een zwaarmoedige, wanhopige
wereldbeschouwing heeft omgezet, noch
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tegen Arne Garborg die den pijnlijken strijd tusschen zijn koude logiek en den van
vader geerfden drang naar mystiek, heeft uitgevochten in werken vol religieuse
onrust.
Het naturalisme heeft nu afgedaan. Een geniale jonge man van 28 jaar, Knut
Hamsun, in Gudbrandsdal geboren, maar haast van zijn vier jaar af al aan 't zwerven,
een die achtereenvolgens schoenmakersleerling, onderwijzer, wegwerker,
steenhouwer, dominee bij de Unitariërs, grondwerker, conferentier en tramconducteur
in Chicago geweest was en God weet wat al meer, brak zonder slag of stoot baan
voor neo-romantiek en symbolisme, in een stijl die het Noorsche proza volkomen
vernieuwde. Hij trekt te velde tegen de goden van den tijd: Hugo, Tolstoï, Ibsen. In
‘Honger’ en ‘Raadselachtig’ viert hij het subjectivisme, het geheimzinnige ‘ik’,
veracht de massa en den doorsnee-mensch. In ‘Pan’, ‘Hoe het groeide’ en een reeks
andere werken voert hij de natuur-romantiek op tot een lyrische hoogte die eelden
wordt bereikt.
Hij philosopheert als overtuigd ‘Ubermensch’ maar zoo klaar is het hem toch
allemaal niet: voortdurend is hij in verzet tegen zijn tijd, en het conflikt der liefde
(man-denker tegenover impulsieve vrouw; liefde is een onbuigbare fatale natuurmacht)
laat hem geen rust. Hij is een pessimist die in de slechtheid van alles niet kan berusten,
een eenzame groote en glimlachend ziet hij de menschen doen. Dan heeft hij, Nietsche
overwinnend en boven hem uitstijgend, geleerd te aanvaarden zonder op te geven.
De zelfvereerder van goed dertig jaar herschept nu zichzelf meer dan honderdmaal
in zwervers, jagers, arbeiders, boeren, visschers, matrozen, verliefden, alsof hij tracht
wijs te worden uit de raadselachtigheid van zijn eigen genie. Het zijn
zelf-ontdubbelingen, zoo plastisch en in relief en gesitueerd, dat het anderen worden.
Het zijn anderen die hij zoo doorziet en doorleeft dat zij hemzelf zijn. En hij inspireert
de natuur inplaats van zij hem: Panhamsunisme. Heel deze wereld verwisselt van
uitzicht en gedaante en bewoners, regelmatig als een overgang der seizoenen, bijwijlen
langzaam en groot, maar voor onze waarneming schielijk, als een voorhistorische
geologische omvorming der aarde, alles naar gelang de roerselen in het hart van
dezen eenen mensch. Hij ontwart zichzelf met elk werk, ons stelt elk werk een nieuw
raadsel naar zijn wezen. Ten slotte zien wij hem als een soort mythologische godheid
die wel onder ons moet vertoefd hebben, maar in elk geval,
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sedert hij schrijft, op een zoo hooge rots zit dat hij ons leven anders waarneemt dan
wij en even stoorloos kan glimlachen over hen die wij veroordeelen als over die wij
beminnen. Door dien glimlach en zijn nooit meer ingrijpen, blijft hij zoo eenvoudig
en menschelijk, maar het ontgaat ons niet dat die eendere glimlach hier bewondert,
daar vol deernis is en verder vernietigt.
Zijn groote tijdgenoot Hans E. Kinck is vóór drie jaren gestorven, die ons in meer
dan 40 boeken een wereld vol strijd en verschrikking heeft afgeschilderd, waarin
alles grooter en huiveringwekkender voorkomt dan onze werkelijkheid. Romans over
het Noorwegen der dertiende eeuw, over het Italië tusschen Renaissance en Barok,
over het Noorwegen van nu, strijdend om ambtenaren- of boerencultuur, ruw, grotesk,
plat, extatisch maar altijd gezond en grootsch. En hij heeft ons in zijn ‘Driftekaren’
een symbolisch Noorsche figuur nagelaten, die van den paardenkoopman Vraal. Een
groote rustverstoorder, zooals Topsóe Jensen hem noemt, die overal beweging en
onrust brengt; maar hij helpt de menschen, ofschoon hij zelf buiten hun maatschappij
staat. Hij is een eigenaardig mengelmoes van een skald die zijn toehoorders de
prachtigste visioenen kan voortooveren, en een handelaar die hen zeer prozaisch
bedriegt midden onder de poëtische hemelvlucht. Maar hij is tegelijkertijd het genie,
verscheurd door verlangen naar huis en door de zucht de wereld in te trekken,
gepijnigd door twijfel en door herinneringen. Er is veel in zijn karakter dat aan Peer
Gynt doet denken...’ Kinck wordt niet veel gelezen; wellicht komt zijn uur nog.
Een jaar jonger dan hij was SigbjErn Obstfelle (geb. 1866) die reeds in 1900
overleed na een rusteloos en ongelukkig leven en slechts twee bundels gedichten,
twee romans en een tooneelstuk naliet. Hij was een geestverwant van Poe en
Dostoievski, vol medelijden met de menschen en gedurig afgstig zoekend naar
oneindigheid en eeuwigheid die hij waarachtig wist achter de schijnwereld der
verschijnselen. Een symbolist van zuiver water en die zelfs zijn erotisch gevoel niet
heeft kunnen bevrijden van eeuwigheidsdrang.
Sociaal en politiek oproerig, vurig en opgewonden, is Nills Collett Vogt, schrijver
van eenige romans en tooneelstukken, maar vooral verdienstelijk als dichter. Mettertijd
ging zijn stem verstillen tot een berusting, niet sereen doch vol bitterheid, mismoed
en kroppende deernis om ‘degenen die verliezen in den strijd’.
Tryggve Andersen (geb. 1866) debuteerde als romanticus met
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een klassiek zuiver proza. Na zijn historischen roman ‘Fra Cacelliraadens Dage’
(1897) was hij de ‘meest belovende jongere’. Hij gaf in 1900 nog een grooten
actueelen roman ‘Mot Kveld’ maar sedertdien gaf hij niets meer dan twee
novellenbundels die op verre na de hoogte niet meer bereiken van zijn jong werk.
Uit deze jaren nog de gebroeders Krag: Thomas P. Krag de romanschrijver en
Vilhelm de dichter; de volksvertellers Hans Aanrud, Jacob B. Bull, Jacob Hilditch,
Rasmus Loland, Hans Seland en de lyricus Anders Hovden. Verder de wanhopige
wilde maatschappij-aanklagers Theodor Madsen, Gabriel Finne, Arne Dybfest.
Met de nieuwe eeuw heeft al het oude alweer afgedaan: op Hamsun's neo-romantiek
volgt het ‘illusielooze realisme’ van de bekeerlinge Sigrid Undset, die na Hamsun
eveneens den Nobelprijs won. Twee onopgemerkte romans gingen ‘Jenny’ vooraf,
een gedurfden erotischen roman die slaggelings beroemd werd. Met tusschenpoozen
van twee en drie jaar volgen romans en novellen tot in 1920-'21 en '22 de drie deelen
verschijnen van den grooten historischen roman ‘Kristin Lavransdatter’, de Nobelprijs.
Voor twee jaren verscheen dan weer de vierdeelige roman ‘Olav Audunssohn’ die
eveneens het middeleeuwsche Noorwegen behandelt. Sigrid Undset's groot talent is
in hoofdzaak episch. Dochter van een bekenden archaeoloog, dien zij als jong meisje
bij zijn studies behulpzaam is geweest, heeft zij geleerd zich in de wetenschap van
het verleden in te leven op een wijze waaronder de nauwgezetheid niet heeft geleden.
Geleerderigs is er niets aan haar grootsche historische tafereelen; het verleden doet
zij herleven in de eigen bloedwarmte van wat eeuwig is in den mensch: de ziel in
gevecht met het lichaam en zijn driften. Vanaf ‘Jenny’ tot ‘Olav Audunssohn’ heeft
Sigrid Undset hetzelfde onderwerp behandeld in de verschillende wisselingen welke
het in het leven vertoont: de liefde. Of zij dit onderwerp situeert in den modernen
emancipatietijd dan wel in de dertiende eeuw, zij herleidt het conflikt der seksen tot
den oertwist van twee elementen even grootsch, even onweerstaanbaar en
onverzoenlijk als aarde en vuur. In de romans vóór haar bekeering welft vooral het
onverzoenlijkheidsbesef een laag en troosteloos firmament over hare wereld. Tot
een protest barst het niet uit, al verwacht men, wanneer haar levensraderwerk met
tegeneen opdraaiende tandwielen uiteengesprongen is, een verontwaardigde titanische
woede te zien opsteken tegen de duisterheid van ons bestaan. Maar het illusieloos
realisme
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duldt deze expansie van subjectieve gevoelens niet. Evenwel, de bitterheid dezer
verbeten klacht vreet wranger in dan elk gesproken woord. Een uitkomst krijgt het
leven in de nabekeeringswerken die veruit de grootste zijn. Het orthodox geloof doet
geen dienst als trekpleister voor elken inwendigen brand, noch als aderlating om de
hevigheden te milderen tot het peil der normale conficten. Bizonder in Olav
Audunssohn fungeert het als aanstichter van nieuwe onoverkomelijkheden, vernuftig
gerechtvaardigd door kennis van historische kerkelijke en burgerlijke wetgeving.
Geheel het hoofdmotief van dezen roman is daar op gebouwd. Alles loopt niet zoet
uit op een absolutie en benedictie, maar de weerstandskrachten worden verhoogd
door de genade, en zelfs waar de mensch deze uiterste kans niet waarneemt en ten
onder gaat, is er niets opstandigs of fatalistisch in den weemoed waarmee men hem
ziet verzinken. Boven den ongeordendsten dwerrel waakt toch een Voorzienigheid
en niemand misgrijpt zich onherstelbaar die den eenigen vasten paal niet binnen zijn
bereik heeft gehad. Het illusielooze realisme heeft de superrealiteit van het geloof
aanvaard, dat nooit een illusie is. Vandaar het wonder evenwicht eener balans waarop
Sigrid Undset de meest tragische fragmenten van het leven afweegt. Van aard en
aanleg tot het donkerste geneigd, zal zij wel nooit Hamsun's ‘wijsheid van den
glimlach’ bereiken, wel een geestelijk positiever harmonie die nu reeds haar deel is.
Ragnhild Jolsen, zeven jaar ouder dan Undset, (geb. 1875) stierf reeds in 1908
met een kleine literaire nalatenschap. Haar nog gedrukter realisme zou zij mettertijd,
dank zij haar vurig temperament, waarschijnlijk overwonnen hebben. Op haar ook
konden de grootste verwachtingen gebouwd worden. Het heeft niet mogen zijn. Onze
twee andere zeer verdienstelijke schrijfsters, Nini Roll Anker en Barbara Ring kunnen
met Undset's maat niet gemeten worden.
Johan Bojer is buiten Noorwegen een onzer bekendste schrijvers. Naar Brandes'
recept zet hij Ibsen en Bjórnson's ideeënkunst voort. De diepgang zijner romans à
thèse is niet groot. Tegen het parlementarisme, tegen de mechaniseering van de ziel,
tegen het christen ascetisme heeft hij met klem betoogd, maar als kunstenaar heefthij
een werkelijk episch talent ontwikkeld in ‘Den sidste Viking’ waar hij vergeet iets
te bewijzen en juist daardoor overtuigt op de eenige wijze waarop kunst kan
overtuigen.
Peter Egge daarentegen heeft nooit aan overtuigen gedacht.
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Hij schreef wel lichtvaardig veel, maar hij is volkomen eerlijk en nauwgezet,
betrouwbaar en degelijk in zijn romans uit het volk.
Gabriel Scott zal vooral bekend blijven om zijn grooten historischen roman
‘Jerubyrden’. Van hem werd vertaald ‘Und Gott?’, een boekje dat niet kwaad is maar
zeker niet goed genoeg om voor den schrijver de waardeering op te wekken die hij
verdient.
Johan Frederik Vinsnes begaat de dédactische zonden van Bojer met niet meer
talent dan deze; Sigurd Mathiessen zet Obstfeller's werk voort en in de schaduw van
Hamsun leeft Andreas Haukland, eenigszins ook Christian Skredvig.
Onze groote Heimat-kunstenaar is Olav Duun, geboren in het Namdal, ten noorden
van Drontheim. Hij schrijft in het dialect van zijn streek over de lieden van daar te
lande. Van 1907 tot '18 nam hij met grootere en kleine novellen zijn aanloop voor
zijn groot werk ‘Juvikingar’ de geschiedenis van een boerengeslacht in zes romans.
Dit is epiek van het allerhoogste gehalte, die geen hulp aanvaardt van lyrisme,
didactisme, beschrijving of wat ook, maar het welbewust wel alleen klaar krijgt. Bij
groote poozen is de stijl van een epische rust, zoo groot dat het werk schijnt aan den
oorsprong te staan van alle literatuur, in een denkbaren tijd toen het woord nog
nimmer een sieraad was geweest en uitsluitend voor noodzaak gebezigd. Wij volgen
de Juwikingers langs haar verschillende generaties en vertakkingen, perioden van
opbloei en verval. Dwars door bijgeloof en kleingeloovigheid breken zij zich baan,
nu met een ruk en dan versagend, naar een moderne organisatie; tot in den laatsten
loot van den ouden stam al de sterke deugden van het ras geconcentreerd worden en
ondergaan in een heldhaftigen dood die een leven onvoltooid afmaakt, de wereld
met haar krachten en problemen onbeholpen achterlaat, maar een triomf beteekent
van het geestelijke over de materie.
De romanciers van het proletariaat zijn Kristopher Uppdall, wiens leven ongeveer
op dat van Hamsun gecopieerd is, Johan Falkberget en Oskar Braaten. Updall
debuteerde als dichter van breeden maar literair onbehouwen aanleg, maar zijn groot
werk is een roman cyclus ‘Dansen gjenon Skuggeheimen’, zeer ongelijk,
gedisproportioneerd maar als tijdsbeeld alleszins merkwaardig. Meer populariteit
geniet Falkberget, die een hoop romantische neigingen en een onverwoestbaar
optimisme niet smoren kan onder de zwaarste arbeidersgrieven. Hij is Christen en
zijn droevigste verhalen worden
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vredig overlicht door een troostend geloof. Braaten heeft zijn heil langen tijd in
tooneelstukken gezocht, maar zijn beste werk zijn de romans ‘Ulvehiet’ en ‘Matilde’.
Als romancier is eveneens te vermelden Edw. Wellestrand.
Laten wij thans nog onder de lyrische dichters vernoemen onze zeedichter Alf
Larsen, onze natuur- en liefde-dichter Tore Orjaster en de twee grootste.: Olaf Bull
en Herman Wildenwey. Beide zijn Bohemiens, zwervers, maatschappelijk
ongeschikten, maar Bull is wanhopig, zwaarmoedig en vol heimwee en Wildenwey,
een halve Deen, de vroolijke flierefluiter van ‘Wein, Weib und Gesang’. Hij ontstelt
graag den burger, maakt de meisjes of zichzelf verliefd, maar kan met een liedje
scheiden. Hij is fijn, licht, frivool. En Bull is ernstig, eenvoudig, groot en rustig van
rhytme. Bull is in verzet tegen de maatschappij, de heele wereld en tegen God en hij
heeft voor allen troost niets dan de droom die een kort geluk geeft... maar afbreekt.
Olaf Bull wordt gerangschikt onder onze grootste lyrische dichters.
Olav Daem: Die Juvikenger I Per. Anders und sein Geschlecht, II Odie. Pr. gehaftet
7,50 M, geb. 10 M. Rütten & Loening Verlag, Frankfurt A.M.
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Het Romantisme van 1890 in Zweden.
Eenige der eerste-rang schrijvers
door Valfrid Palmgren Munch-Petersen, professor van Zweedsche
taal- en letterkunde aan de Hoogeschool van Copenhagen.(1)
De letterkunde der jaren ‘'90’ in Zweden was eene reaktie tegen de engheid der
realistische en naturalistische theorieën. Ze draagt den stempel van een romantischen
cultus voor de schoonheid en van diep gevoel voor het historisch verleden, die hunne
uitdrukking vinden in eene nationale of regionale literatuur. De schrijvers hadden er
behoefte aan niet alleen wat ze iederen dag rond zich zagen te bezingen, maar ook
hetgeen zij in hunne fantazij beleefden. De kunst eischte het recht voor zich zelve te
bestaan - niet enkel ten dienste te staan van politieke of sociale hervormers. Ze wilde
het recht hebben met glimlachenden humor de gebeurtenissen te beschouwen die
voor de tachtigers slechts satire uitlokten. Eindelijk, terwijl de tachtigers al het oude
en eerbiedwaardige als verouderde misbruiken aanzagen, werd het verleden voor de
goers eene bron van inspiratie en poëzie.
Werner von Heldenstam leidt de Zweedsche goers in. Hij werd te Närke geboren
in 1859 en bracht het grootste deel zijner jeugd in 't Zuiden en in 't Oosten door. Kort
na zijne terugkomst in Zweden gaf hij zijn eersten dichtbundel uit Vallfahrt och
Vandringsôr (1888) waarin hij in prachtige tafereelen de oostersche schoonheid en
rust en zinnelijkheid bezingt. Maar Heldenstam verlangde naar zijn eigen land; en
dit heimwee drukt hij aangrijpend uit in een weinig bekend gedicht ‘Jag längtar
hem...’, waarin hij zijn trachten naar de Zweedsche natuur uitzucht. Niet alleen den
vaderlijken grond maar ook het volk zijner vaderen veroverde stilaan zijne ziel.
Heidenstam's meest gekende en gelezen werken zijn de ‘Karolinerna’, eene
verzameling korte novellen over Karel XII en zijne oorlogen, vol sympathie voor
het Zweedsche volk, dat met zooveel

(1) De vertaling is van Mej. L. Duykers.
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zelfopofferenden moed en trouwe standvastigheid zijn diep lijden gedurende de lange
oorlogsjaren droeg. Niemand heeft gelijk Heidenstam den invloed in 't licht weten
te stellen, dien Karel XII op zijn volk altijd heeft uitgeoefend. Het is zijn ziel die al
deze vertellingen draagt en verbindt, en hun eenheid en hooge ingeving schenkt; het
is zijn geest die alles doorademt, die allen die hem omringen beheerscht, en alle, de
eenvoudigste zoowel als de edelste zielen bracht tot dezelfde hoogten van heldenmoed
en offervaardigheid en trouwe gehechtheid. En toch heeft hij zijn landgenoten meer
kwaad gedaan dan ze konden vermoeden. De Karolinerna geven het aandoenlijk en
tragisch beeld van een eenzaam groot man, die zijns gelijke zoekt.
Tusschen Heidenstams andere werken zal ik slechts noemen Heliga Birgittas
pilgrimsfârd, dat handelt over de merkwaardigste vrouw der zweedsche
middeneeuwen, en den roman Folkungatrâdet dat in twee deelen verscheen: Folke
Filbyter en Bjâlboarvet; het grootsch gedicht Ettfolk, inhoudend eene prachtige
hymne: Sverige. Dit laatste, door Vilhelm Stenhammar getoonzet is een der meest
gezongen nationale liederen in Zweden. In 1915 gaf Heidenstam een dichtbundel
uit: Dikter, waarin zijne eigenaardige persoonlijkheid het beste zich uitdrukt, en die
den stempel draagt van eene fiere gelatenheid, van eene diepe innigheid, van een
edel gevoel en van eene voorname schoonheid, die hem verheffen tot een van Zwedens
meest hoogstaande kunstenaars.
Heidenstams vriend en strijdkameraad voor de gedachten der goers, Oscar Levertin
(1862-1906) was van Stockholm geboortig. Hij heeft dichtbundels uitgegeven:
Legenden och visor, Nya Dikter, Dikter en Salomo och Morolf, waarin hij zijne biecht
uitspreekt onder romantischen vorm, en met motieven ontleend aan de voorraadskamer
van legende en geschiedenis. Hij was een soort lyrische wijsgeer, die de meening
van zijn leven weemoedig of met trotsche gelatenheid onderzocht. Een eigenaardig
ontroerde, echte klank vindt hij om zijne smart uit te drukken. Levertin is een innerlijk
en eerlijk dichter, die met eene kunstenaarsvoorliefde voor zijn instrument, de
melodieën van zijn hart speelt. Maar misschien heeft hij zijne hoogste waarde als
literatuurhistoricus en als kriticus; ook als essayist is hij niet alleen in de Zweedsche
literatuur onovertroffen, maar kan hij zich met de grootsten van alle landen meten.
Van hooge waarde zijn zijne werken: Svenska gestalter, Frôn Gustaf III: 's dager,
Diktare og drômmare, en Carl von Linné.
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Per Hallstrôm is uit Stockholm zooals Levertin en in 1866 geboren. Hij debuteerde
als lyrisch dichter (1891), maar is later tot het proza overgegaan. Hij beschikt over
een rijke, fijne en soepele taal, die de meest verschillende onderwerpen en genres
beheerscht: lyrische of dramatische, romans en (vooral) novellen. In de novelle is
hij een meester. Zijne stof zoekt hij in 't heden en in 't verleden, in Rome en Hellas,
in de Fransche Revolutie en in het Italië der Renaissance, in de middeneeuwen en
in de eerste tijden van Amerika, zoowel als in den schat van Zweden en Noorwegens
legende en mythenwereld. De grond waarop hij bouwt is de gelatenheid. Daarop
steunt hij zijn belang in het leven, zijn gloeiend medevoelen met de smarten van
anderen, en met voorliefde schildert hij den strijd en het lijden van de afgedwaalden,
de beteekenis der illusie in leven, plichten en verantwoordelijkheid, de zedelijke
kracht en den fieren wil. Zijne beste werken zijn: En gammal historia, weemoedig
tafereel van voorbije dagen, verder novellenbundels Vilsna Jâglar, Briljantsmycket,
Thanatos, De fyra elementerna, Kâllorna, Leonora, die verscheidene van zijn
volmaaktste gewrochten bevatten. Hij veropenbaart een satirischen en humoristischen
geest in En Skâlmroman en in de actueele huwelijkscomedie Erotikon.
Gustaf Frôding zag het licht in 1860 in Värmland, studeerde te Upsala en was
dagbladschrijver gedurende eenige jaren. Hij leed aan eene zware zenuwziekte, was
een tijdlang zinneloos en stierf te Stockholm in 1911.
Hij is een treffend figuur tusschen de Zweedsche dichters; en zonder overdrijving
mag beweerd dat hij niet alleen een der grootste dichters van Zweden is, maar dat
hij voor geen enkel dichter van elders moet wijken. Zijn eerste dichtbundel Gitarr
och dragharmonica kwam uit in 1891, en was het werk van een vaardige zanger die
reeds over de rijkste toonladder beschikte. Hij bevatte zoowel ernstige als montere
of volksche gedichten. Zijn Vârmlândska lâtar (in: Gitarr och dragharmonica)
maakte van hem den meest populairen dichter van zijn volk. Zijn zangen waren
nagenoeg heelemaal nieuw, zoowel voor de volmaaktheid van den vorm, als voor
de sappigheid van den humor, de oorspronkelijkheid, den rijkdom van echt volksch
gevoelsleven. In dezen bundel reeds kwamen de gedachten voor die altijd meer den
boventoon voerden in Frödings werk: de bezorgdheid om het menschelijk lijden, de
wanhopige strijd om klaarheid te vinden over de betrekking tusschen goed en kwaad.
Ernst en droefheid treden
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nog meer op 't voorplan in zijne latere dichtbundels (Nya dikter 1894, Stânk och
flikar 1896) maar ook eene machtigere vlucht, een rijker gevoel en een dieperen toon.
Voortdurend ontwikkelt hij zich in- en uitwendig. Altijd hartstochtelijker klinken de
zangen, scherper het hekelen, dieper de smart, zachter de weemoed, warmer en
inniger de sympathie met alles dat leeft en lijdt. Bezorgdheid om eendracht tusschen
de menschen, en de droom eener eindelijke verzoening, daarop steunt zijnen
gedachtenbouw. En die diepe, rijke inhoud wordt gegoten in een vorm waarvan de
trillende gevoeligheid en de muzikale welluidendheid niet overtroffen werd in
Zweden, noch in de wereldletterkunde.
Erik Axel Karlfeldt werd geboren in Dalarna in 1864. Piëteit, liefde tot het verleden
van geboorteland en volk, zoo kenschetsend voor de 90ers, hebben bij Karlfeldt hun
echtste en diepste uitdrukking gevonden. Frisch en levendig, innig en eerlijk bezingt
hij de schoonheid der natuur, der volksziel, en die eigenaardige getrouwheid aan de
traditie, die er een der meest karakteristieke trekken van is. Hij beschikt over sappigen
en overvloeienden humor, die vooral opvallend is in zijne beroemde Dalpâlninger
mâ rim, waarin hij in heerlijke verzen texten schrijft op de oude, naïeve
wandschilderingen der Zweedsche boerenstulpjes. Doch in Karlfeldts gedichten
luiden insgelijks de diepste tonen, b.v. het gevoel van den dood in 't gedicht Sjukdom,
en komt men soms op aangrijpende wijze in aanraking met 's dichters persoonlijk
zieleleven. Vooral de wereldoorlog met al zijn zorgen en lijden heeft zijn stempel
diep gedrukt op den verzenbundel Flora och Bellona. In onzen tijd van versnippering
en tweespalt, is het een vreugde, eenheid aan te treffen in leven en gedachten van
een man. Karlfeldt gelukte er in die eenheid in zich te bewerken; trots al de bruisende
vloeden van den tijd, vond hij vasten grond onder zijne voeten. Vasten grond en een
ruggegraat van graniet, dien indruk geven Karlfeldts gewrochten. Men wordt gewaar
dat hij geboortig is uit het oude land, waar ijzer in de rots groeit, en mannen er
bovenop. In heel zijne viriele natuur, in heel zijn geestelijk wezen, is er iets van
datzelfde erts, van dezelfde kracht. Natuurlijk is hij gelijk iedere mensch die een
weinig waarde heeft, niet ongedeerd door het leven geraakt, maar hij hoedt er zich
voor met zijne lidteekens te pronken. Ze zijn waar ze zijn, anders kan het niet. Zijn
frissche geest doet hem het lot aanvaarden zooals het komt, en dankbaarheid tegenover
het leven heeft hij altijd gehuldigd, en dat is degroote bron van zijne poëzie, die
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overal bloemen rond zich schept. Het is het Zweedsch gemoed, met sterk geloof in
zichzelf, ruw en toch teeder in den grond, hard en vurig maar toch soepel. Fier vat
hij het leven op als een tuchtmeester met ruwe handen, maar wil niet klagen onder
de welverdiende straf, hij wil ‘het leven roemen, zoolang het duurt’. Nog op het einde
zong Karlfeldt ‘ik ben zoo blij, dat ik het leven ontving’.
Karlfeldts dichtbundels zijn weinig in getal: Vildmarks- och Kârlevisor (1895),
Fridolins visor (1898) en Fridolins lustgàrd (1901), (nieuw uitgegeven verzameling
in een boekdeel met titel Fridolins poesi), Flora och Pomona (1906), Flora och
Bellona (1918) en Hôsthorn (1927). Hij behoort niet tot dezen die zich overhaasten.
Daarvoor is zijn kunstenaarsgeweten te streng en te gevoelig. Ieder dichtwerk dat
hij in 't licht zendt, is volmaakt afgewerkt.
Eene kunst zoo vol en rijk, eene verskunde zoo uitgezocht en zelfstandig, eene
zoo volkomene meesterschap over de taal, eene zoo oorspronkelijke fantasie, en een
zoo muzikale rythmiek, als Karlfeldt beheerscht, is eenig in de wereldliteratuur.
Selma Lagerlôf werd in 1858 op het landgoed Môrkbacka in Vërmland geboren.
Over Marbacka kan men lezen in Nils Holgerssons resa, in het hoofdstuk ‘En liten
herrgôrd’; ook in Gôsta Berlings saga in het hoofdstuk ‘Lilliecronas hem’. En
eindelijk over Marbacka en over Selma Lagerlöfs kinderjaren in haar boek betiteld
Mörbacka.
Wie dat gelezen heeft, begrijpt dat Selma Lagerlöf sprookjes als geene andere
vertellen kan. Ze groeide er in op, sprookjes waren haar dagelijksche kost. Wie met
haar thuis bekend geraakte, begrijpt ook waarom Selma Lagerlöf altijd zoo vriendelijk
en met klaren blik op alles kijkt, en waarom zij nooitde overtuiging verliest, dat
liefde, goedheid en barmhartigheid de menschen beter en het leven gelukkiger maken.
In hare kinderjaren kreeg zij eene menigte merkwaardige vertellingen en sprookjes
te hooren, over het leven in Värmland in ver voorbije tijden. Toen zij als klein meisje
haren eersten roman las, droomde zij er van ook eens zulke boeken te schrijven.
Groot geworden, verliet zij haar geliefd huis, en ontving hare opvoeding te Stockholm;
ze werd leerares in 't Zuiden van Zweden, en in dien tijd, kregen de sprookjes van
hare kinderjaren eene nieuwe bekoring voor haar, zoodat ze niets liever wenschte
dan ze voor anderen te vertellen. Maar op dat oogenblik (in de jaren '80) stelden de
menschen geen
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belang meer in sprookjes. 't Was de gulden tijd van het realisme, en de menschen
verlangden alleen naar lektuur die werkelijkheid beschreef. Toch kon ze op 't laatst
aan haar verlangen niet langer weerstaan. Ze nam zich voor zich om hetgeen de
menschen dachten niet te bekommeren, ze wilde alleen maar schrijven, zooals zij
het voelde. Het wees zich dan ook uit, terwijl ze schreef volgens haren natuurlijken
aanleg, dat ze eene kunstenares was, met een persoonlijken, oorspronkelijken stijl,
die de menschen boeide.
In 1891 kwam ze te voorschijn met haar eerste boek: Gôsta Berlings saga.
Aanstonds baarde het veel opziens; sommigen liepen er hoog mee op, anderen braken
het af. Nu wordt het gerekend tusschen de meesterwerken van alle landen.
Gôsta Berlings saga handelt over de Vrouw van Ekeby. Bij haar hebben twaalf
losbandige heerschappen, de z.g. cavalieren, een toevluchtsoord gevonden. Ze wordt
door den boozen Sintram belasterd, en als een orkaan valt het ongeluk op haar. Ze
wordt eerst door haar man uit het huis gejaagd, en als wraak laat hij gedurende een
jaar haren eigendom - zeven bloeiende ijzersmelterijen - aan de lichtzinnige cavalieren
over. Nu gaat het lustig en wild op Ekeby; de arbeid ligt ten gronde, maar feesten en
braspartij volgen elkaar op. Op 't einde echter herneemt het werk, de vrouw keert
naar Ekeby terug om te sterven, verzoend met allen, en een zegen op de lippen. En
in de smis bonken opnieuw de zware hamers, die een heel jaar gezwegen hebben:
dat is de zegezang van den arbeid ter eere der vrouw: ‘Dank, zeggen ze, dank voor
den goeden arbeid; dank voor het brood, dat gij den armen gaaft; dank voor den weg
dien ge aangewezen hebt; dank voor het land, dat gij ontgind hebt. Dank voor de
vreugde, welke gij in uwe zalen liet weerklinken! - Dank, zeggen ze, en slaap gerust.
Uw werk zal leven en gedijen. Uw huis zal altijd een toevluchtsoord blijven voor
den arbeid die geluk aanbrengt.’ De heele poëzie van den haard, van de natuur, en
van 's menschen leven in het beboschte Vërmland, die Selma Lagerlöfs eigen ziel
gedurende hare jeugd vulde, wordt in Gôsta Berlings saga verpersoonlijkt door de
fantastische gestalten, die voor ons in dat wonderbaar boek optreden.
Een heel andere geest ademt in Jerusalem, in 1901-02 verschenen, en misschien
haar meest bewonderd werk. Een werkelijk gebeurd voorval is de grondslag van het
boek. Voor enkele tientallen jaren weken een zestigtal menschen van de gemeente
Näs in Dalarna uit
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godsdienstige reden naar Palestina uit. Rond hun wedervaren heeft Selma Lagerlöf
haar boek opgebouwd. Jerusalem is eene dichterlijke beschrijving van de Zweedsche
boeren, van hunnen arbeid in 't woud en op den akker, van hun
rechtvaardigheidsgevoel, van hunne liefde tot den haard, en van hun godsdienstigen
ernst. In het zoo treffend inleidend hoofdstuk Ingmarssônerna wordt de
zielegeschiedenis van heel een boerengeslacht zoo meesterlijk geconcentreerd, dat
men er het diepe innerlijk leven van heel eene volksklasse door leert kennen.
‘Ingmarssônern’ of Ingmarerna, zooals het geslacht wordt genoemd, zijn fiere,
hoogstaande menschen, die slechts voor ééne macht - het geweten - buigen, en er
altijd naar streven Gods wil te doen. Ze zijn de eersten van het land geworden, omdat
ze in al hun handel en wandel steeds deden wat recht was. Al beschrijft Jerusalem
hoe een gedeelte van de bevolking uit het dal op Gods gebod zijn haard verlaat om
naar Jerusalem te trekken, toch is heel het boek een lofzang tot den vadergrond, de
bevestiging van het onuitroeibaar gevoel, dat de mensch aan haard en land verbindt.
De novellenbundel Osynliga lânkar bevat de grootsche beschrijving der Noorsche
voortijden De fôgelfrie, den prachtigen Gudsfreden, de meesterlijke idylle Duningen,
de zoo stemmingsrijke Mamsell Frederika (de Zweedsche schrijfster Frederika
Bremer) en nog vele anderen. In En saga om en Saga staat niet alleen de belangrijke
geschiedenis hoe Gösta Berlings saga groeide, maar ook Tôsen frân Stormyrtorpet,
een van Selma Lagerlöfs heerlijkste vertellingen over de almacht der opofferende
liefde; vervolgens nog de mooie novellen Silvergruvan, Brôllupsmarschen en
Spelmannen, een verheerlijking van belangloosheid en zielenadel.
Al schildert Selma Lagerlöf met voorliefde de menschen uit het verleden, toch
heeft ze haar warm hart voor haren eigen tijd niet gesloten. In eene reeks boeken
behandelt zij actueele vraagstukken, ze schrijft over vrouwen- en vredezaken, over
socialisme en liefdadigheidswerken, zoowel als over slachtoffers van 't lot en van
den oorlog. Alles roept hare belangstelling wakker, zooals blijkt uit geschriften als
Hem och Stat, Bannlyst, Kârkarlen, Antikrists Mirakler en verscheidene andere.
De liefde, de goedheid, dat is het zwaartepunt waarop Selma Lagerlöfs
wereldbeschouwing steunt. In Gôsta Berlings saga is er een hoofdstuk betiteld
Kârleken besegrar allt: Amor vincit omnia. De liefde vlucht niemand, integendeel.
Zij verdubbeldt hare bezorgd-
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heid, waar het de zwakken, de ongelukkigen, de verdwaalden geldt; waar het geldt
mannen als Gösla Berling, David Holm in Kârkarlen en Sir Archie in Herr Arnes
penningar. Het is de liefde die uit alle zonde, uit alle misdaad verlost, zoowel als uit
zieleduisternis en 't zij welke moeilijkheden. Het is de liefde die Brita redt in
Ingmarssonerna, Gertrud in Jerusalem, Gunnar Hede in Herrgôrdssâgen en Sven
Liljecrona in Liljecronas hem. In alle omstandigheden zijn het deze drie: geloof,
hoop en liefde - verpersoonlijkt door zachte en milde, maar sterke vrouwen, ofwel
door mannen die nog de oude deugden van moed en kracht en ridderlijkheid met
barmhartigheid en ootmoed gepaard bezitten - die de wereld herscheppen.
Aan de kinderen van Zweden heeft Selma Lagerlöf een leesboek geschonken, een
boek over hun land, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Geen ander
kinderboek kan met dit wedijveren. Het is even rijk aan sagen en sprookjes uit oude
tijden als aan werkelijke kennissen over het huidige Zweden, en aan gedachten en
hoop voor het toekomstige Zweden. En, gelijk al wat uit Selma Lagerlöfs pen komt,
is dit boek een lofzang ter eere van den eerlijken arbeid, een aanprijzing van
rechtschapenheid en eer, van goedheid en toewijding, een vereering van 't
menschelijke strijden voor 't bestaan. 't Boek werd meer dan de schrijfster zich had
voorgesteld. Niet alleen werd het een geografisch-historisch leesboek voor Zweedsche
kinderen, maar het werd een klassiek boek voor de jeugd van heel de wereld, vertaald
als het werd in ontelbare talen, gelezen en geprezen door kind en jeugd in de meest
verschillende landen.
Selma Lagerlöf, is de meest gekende Zweedsche schrijver in het buitenland; in
alle beschaafde talen zijn hare boeken vertaald. En wij Zweden zijn fier en gelukkig
omdat we zulk een vertegenwoordigster bezitten om den Zweedschen naam in de
wereld te doen kennen, als Selma Lagerlöf.
In november 1928 werd Selma Lagerlöf 70 jaar. Ze werd de heele wereld door
herdacht en gevierd, omdat zij tot dezen behoort die aan de menschen eene nieuwe
wilskracht schenken om hunne plichten blij te vervullen, nieuwen moed om tegen
de moeilijkheden van 't leven te kampen, nieuwe krachten om hunne zorgen zonder
wanhoop te dragen, en nieuwen lust om zonder bitterheid op 't leven te blikken. Ze
wil ons leeren te worden gelijk de kleine bie waarover zij ergens schrijft, die streeft
en werkt om op te bouwen, in strijd met een spin en een kever die alles willen
verwoesten. Door alle onrust,
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strijd en kommer heen, zoemde de bie een lofzang tot het leven: ‘Ha, gij schoone
leven, zegde zij, ik dank u, dat ik voor lot gekregen heb blij te werken in rozen en
zon. Ik dank u dat ik ervan zonder onrust of vrees genieten kan. Ik weet wel dat de
spin loert en de kever rondvliegt, maar daartusschen in is de vreugdige arbeid en de
moedige zorgeloosheid. Ha, gij schoone leven, gij heerlijk bestaan!’
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Het Jongere Zweden.
door Erik Jespersen.
Na de neoromantiek die door W. von Heidenstam werd ingezet en waarvan Selma
Lagerlóf een der merkwaardigste figuren is geweest, vertoont de Zweedsche literatuur
een zwenking naar het realisme der jaren '80, met behoud echter van wat het
neoromantisme aan speelschheid, verfijning en verrijking van den vorm had gebracht.
De kleine novellen van Hjalmar Sóderberg (geb. 1869) zijn meesterstukjes van
geestige virtuositeit, bijtend sarcasme en schitterende beelding. Een wereldje in den
glans van een waterdroppel. Modellen van Zweedsche verfijning en elegantie, die
tevens den invloed, het scepticisme en de amoraliteit van Anatole France verraden.
Datzelfde scepticisme en pessimisme heeft ook het leven en het werk van Bo
Bergman verteerd. Heel dit leven is slechts ijdel spel voor hem; zonder zin en zonder
doel. Dat is de groote treurnis die zich uitspreekt in zijn werk: de troostelooze
eenzaamheid der ziel die naar den afgrond schreidt.
Feller en vlammender is het werk van K.G. Ossian-Nilsson (geb. 1875). Een
bewuste moderne heiden. Hij heeft iets van de woede en hartstocht van Voltaire
tegen al wat christelijk geloof is en moraal. Maar zijn woede mist diepere kracht;
zijn werk is vaak te uitwendig, te roeperig en te druk.
Olof Hógberg was al vijftig toen zijn eerste groot werk verscheen: ‘Den stora
Vreden’; maar dit is dan ook een monumentaal werk geworden. Het is de strijd in
het hooge Norrland tusschen de macht van het heidendom en de van het Zuiden
opdringende beschaving. Dit werk is het resultaat van twintig jaar studie van streek
en volk en historie, door iemand die de kracht van een groot kunstenaar in zich draagt.
Na de generatie van Sóderberg, Ossian-Nilsson en Bo Bergmann, is de jongere
generatie gekomen, met Sigfrid Siwertz (geb. 1882), Hgalmar Bergmann (geb. 1883),
en Lidman (geb. 1882) aan 't hoofd.
Siwertz is begonnen zooals haast alle prozaïsten: met een bundel
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gedichten, ‘Gatans Drómmar’, en hij heeft ook later nog wel eenige gedichten
geschreven; maar hij is in de eerste plaats romancier. Een van de sterktste Zweedsche
romanciers van het oogenblik, al is zijn kracht nog ingestadigen groei. De groote
keering enden plotsenstoot heeft hij gekregen door den oorlog. Zijn hart is in verzet
gekomen tegen de sceptici en geblaseerde aestheten, die te individualistisch of te
zwak waren om hunne kunst te verantwoorden tegenover maatschappij en leven.
Het hoofdwerk van Siwertz is, tot heden, zijn ‘Seelambs’. De tragedie van den
geldhonger. Met vijf kinderen waren ze op de Seelamb-burcht en alle hadden ze als
een gift in het bloed de passie naar geld. Geldgierigheid is als een vuur; hoe meer ge
't voedt hoe hooger de vlammen laaien. Deze Seelambs-kinderen zijn begonnen met
de begeerlijkheid naar het goed van anderen; en toen ze hiervan al verworven hadden
wat ze konden, zijn ze begonnen elkaar te verscheuren als wolven.
Aanvankelijk voelt men een zekere koelheid bij de behandeling van dit drama van
alle tijden; de beelding der figuren dreigt wel eens te abstract te worden; maar
naarmate het verhaal zich ontwikkelt, onafwendbaar naar zijn einde en lot, klemt
ons de schrijver vaster in zijn greep. Men heeft de Seelambs vergeleken aan het werk
van Thomas Mann en Balzac. Artistiek is het werk van Siwertz nog niet zoo gaaf;
maar zijn Seelambsroman is niettemin een prestatie van bijzondere kracht.
‘Das grosze Warenhaus’ is uit de sfeer gekomen van het jachtende, geweldige en
bij alle overweldigende bedrijvigheid toch wankele moderne zakenleven. Goldmann
was begonnen als een eenvoudig marskramertje; maar Goldmann had verstand van
zaken, zooals al zijn rasgenooten; en eenige jaren nadien was hij de bezitter van de
groote Stockholmsche bazaar. Maar Goldmann voelt te goed hoe wankel ten slotte
deze zoo snel veroverde macht staat; en dat is de kerngedachte van dit boek, waaruit
het verhaal zich ontwikkelt.
Sigfrid Siwertz: De ‘Seelambs’, een familieromen. Vert. door Mr. J.J. ten
Siethoff; uitg J. Ph. Kruseman, Den Haag.
Sigfrid Swertz: Seelambs. - Ubertragen von J. Sandmeier u. S. Angermann.
Verlag O Quitzow, Lubeck In Ganzleenen Rm. 9. Sigfrid Scwertz: Das grosze Warenhaus. Roman, Ubertragung von A.F. Cohn;
Otto Quitzow Verlag, Pr. R.m. 7. Sigfrid Scwertz: Das Witwenspiel, Novelle, Ubertragung von J. Sandmeier und
G. Angerman. O. Quitzow Verlag, Pr. Rm. 3,90.
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Het is een levend boek geworden, met zachten humor en een groote virtuositeit
geschreven.
Siwertz, die de halve wereld heeft afgezworven, heeft ook een boeiend jongensboek
geschreven waarin de lotgevallen worden verhaald van drie aankomende jongens op
een pleziervaartuig; en van zijn kortere verhalen wil ik nog vermelden ‘Het
Weduwspel’, een sobere, soms geestige maar schrijnende novelle.
Sven Lidman (geb. 1882) is begonnen als lyrisch dichter, maar zijn hoofdwerk is
tot heden de romancyclus over het geslacht Silverstäähl. Lidman die aanvankelijk
het aardsche lied van Eros had gezongen is geleidelijk gekomen tot de erkenning en
de verdediging van christelijk geloof en wet.
Hjalmar Bergman, is van al de jongeren de meest sprankelende, fantastische,
levende geest. Behalve een reeks romans en humoristische, soms boertige
schilderingen van het enge leven in een Zweedsche kleinstad, heeft hij een aantal
tooneelstukken geschreven, waaronder ‘Marionettspel’ misschien het meest
karakteristieke is.
De twee merkwaardigste dichters dezer generatie zijn ongetwijfeld Vilhelm
Eskelund en Anders Osterling. Eskelund: de eenzame, angstige en levensmoede
symbolist; Osterling: de opgetogen zanger van het schoone, rijke leven.
Wat de jongste generatie reeds aan blijvende schoonheid heeft gegeven, is
vooralsnog bezwaarlijk te zeggen. De tijd zal het duurzame van het verwelkte
onderscheiden en verder moet aan deze jongeren gelegenheid worden gelaten de
volheid hunner kracht te ontvouwen(1).

(1) Te raadplegen de Jongere Zweedsche literatuur: Sven Selander's Den Unja Lyriken.
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Gods Emigrant.
Een studie over Johannes Jörgensen.
door Jörgen Bukdal(1).
Het eerste dat de vreemdeling ontwaart, die van 't Noorden komt gevaren om
Denemarken te begroeten, is het slot Kronborg. Zijn grauwe muren en groene daken
vormen een beeld van verfijnde, genuanceerde Renaissancekunst, van saamgebalde
kracht tevens. Hier reiken verleden en heden elkaar de hand. Het slot staat er tegen
de lage wolken als een symbool van den Deenschen geest over een tijdsverloop van
duizend jaar: het slot van prins Hamlet en van Holger Danske. Over heel de wereld
bekend, waar de naam van het land zelf misschien nog niet eens is doorgedrongen.
Dit is de plekwaar Hamlets zwaarmoedige gezegden zijn gedacht, waar de
schaduwen speelden die zijn ziel ten slotte verdonkerden. Hij, wiens handelen werd
omstrikt en verstikte in 't warrig spel der bedenkingen. Te zijn of niet te zijn. Dat
komt immers nooit tot afsluiting onder zijn schedel, bij 't vóór en tegen der gedachten.
Daarvoor moet men zich door zijn gepeinzen heen slaan, gedragen door krachten
die dieper liggen dan de dagheldere bewustheid, en zóó, in een juiste verhouding tot
de werkelijkheid, moet de mensch en zijn daad één eenheid worden.
Dat was 't, wat een van Denemarkens grootste Hamlet-naturen wél deed, toen hij
door zijn studies tot de paradox genaderd was, als tot het Rhodos waar de beslissing
moest plaats hebben. Voor hem, Sören Kirkegaard, gold het zich te bevrijden uit het
vóór en tegen der overwegingen, om een gebied te betreden dat niet van deze wereld
is en evenmin onderhevig aan de voorwaarden dezer wereld. Georg Brandes heeft
hem eens een gothiek genie genoemd en kenschetste daarmee het heele beeld: dat
smeulende, beloftevolle, dat clair-obscur over een gewriemel van details, en daarnaast
die brug van licht plotseling over alles gewelfd, die vlammende hartstocht, die al de
kleine brokstukken samensmelt tot een trillend geheel,

(1) Jorgen Bukdal. Uitstekend jong Deensch criticus die sedert enkele jaren te Oslo woont. Hij
schreef o.m. ‘Norsk National Kunst’ en ‘Det skjulte Norge’; die slechts de twee eerste boeken
vormen van een zesdeelig werk over de hoofdstroomingen in de nieuwe scandinaafsche
literatuur. Zullen aldus volgen: ‘Dansk National Kunst’, ‘Det moderne Danmark’, ‘Svensk
national Kunst’ en ‘Det Unge Sverig’.
Jórgen Bukhkdal wil niet eenvoudig kritikus of literatuurhistoricus zijn; hij wil een gids en
een vaandrig zijn.
De bijdragen van Jorg. Bukdal werden vertaald door Dr. F. Rutten.
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gespannen over torens en ruimte. De smarten van den gothieker, die ook de extase
van den gothieker zijn, Sören Kirkegaard kende ze. Ook zijn levenswerk dreigde te
verbrokkelen in onderdeelen, kunstige versieringen, kleine, fijne, doordachte dingen;
maar de hartstocht stuwde dit alles op tot de ontzagwekkendheid eener domkerk.
Shakespeare's Hamlet is een boek over de tragedie van den gothieker. Het gevaarlijk
spel tusschen werkelijkheid en schijn, tusschen eigenlijkheid en schijnbaarheid, hield
den held gevangen en veroorzaakte ten slotte zijn val. Hij bedronk zich aan dit spel
zelf, dat hem een verbeeldingswereld opende, waarin hij leefde, waarin hij zich
beveiligde tegen een werkelijkheid, die niets te bieden had dan lafheid, list, verraad,
vergiftigde dolken.
In Kronborgs donkerte gaat deze eenzame, Deensche prins om. Hij is de nieuwe
mensch, zooals die voortgekomen is uit de onrust van den tijd der hervorming. De
werkelijkheid dwong hem tot een leven van schijn. Dat maakte van hem een fantast.
Hij schijnt zwak, week, onvast en lijdzaam. Maar hij is gevaarlijker en sterker dan
wie ook, op 't oogenblik dat hij staat voor 'n opgave, die spreekt tot zijn wil en zijn
hartstocht, - een opgave die al zijn remmen en bedenkingen doorbreekt. Dan kan hij
tot 'n dom-bouwer uitgroeien. Hierin bestaat de reinheid des harten, dat men één iets
wil, zei Sören Kirkegaard, en onderlijnde daarmee een idealistische grondstelling.
's Mans wil is 's mans hemelrijk, zei Pontoppidan in zijn laatste roman, waarin het
vasthouden aan één weg en doel leidt tot de overwinning van alles wat door
voorbehoud en overweging maar tegengehouden en verzwakt wordt. Ibsen schreef
een groot drama over 'n man die de schaduw van Hamlet uit zijn ziel wegbrandde,
nl. Brand, die de ideale opgave van zijn innerlijke wereld te realiseeren tracht in de
gegeven werkelijkheid. Het drama bestaat hierin, dat hij geslagen wordt door de
wanverhouding, die er is tusschen de idealen die wij in ons omdragen en de
mogelijkheid tot hun verwerkelijking in den daagschen dag. Brand eindigt als fantast,
maar op de tegenovergestelde zijde van 't bestaan, als waar Hamlet staat. En tusschen
deze twee uitersten nu ligt onze Noordsche werkelijkheid; maar onze mentaliteit
reikt van het eene tot het andere. En daar ook staan de gevaren, waartegen wij te
strijden hebben.
Maar volgens de sage treffen wij ook Holger Danske op Kronborg aan. Diep in
de krochten van 't kasteel zit hij er en slaapt; en zijn lange baard is er in de steenen
tafel vastgegroeid. Zou Denemarken
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echter ooit in gevaar komen, dan rijst hij er op; de tafel breekt aan stukken. Dan gaat
hij uit en strijdt voor't Deensche recht. Hij wakkert het vuur der wilskracht aan in
zijn volk; hij roept er de verslapte krachten op, wekt angst voor den ondergang. Dàn
zullen alle kleine belangetjes moeten wijken, - die het groot geheel verdeeld,
versplinterd en verzwakt hebben, - voor de eene groote opgave die dan geldt: het
verweer des lands, de redding der natie.
Hamlet en Holger Danske zijn de uitdrukking van twee kanten der Deensche ziel.
Hamlet staat voor de zwakheid van wil, voor het fijne en teere, het broze en
twijfelmoedige dat er in die ziel is; Holger voor den hartstocht van wil, die zijn
opgave vervult en zijn voornemen doorzet. De sage van Denemarkens eigenheid is,
van voor duizend jaar, het wisselspel tusschen deze twee polen. Het beste en meest
blijvende in de Deensche kunst heeft al zijn krachten er voor gegeven, om de schaduw
van Hamlet te bestrijden in de ziel van het volk. Wil men Denemarken verstaan, van
buitenaf gezien, dan is 't wel noodzakelijk, juist dit spel en dezen kamp in 't oog te
houden. Dan zal men heel vaak een geheel anderen kijk krijgen op de verschijnselen
zoowel van het politieke als van het geestesleven.
Onder Hamlets schaduw zijn juist beide, het teerste en fijnste als ook het sterkste
en meest echte van de Deensche kunst ontstaan. Het is die schaduw die door Bellesort
‘le crépuscule d'Elseneur’ genoemd wordt, in den titel die hij plaatst boven het boek,
waarin ook weer Kirkegaard de hoofdpersoon is. Die schaduw is natuurlijk het
geheimnis van de gothiek; dat brandende en verbrokkelende spel der ziel van dengene,
die zich zijn thuis bouwt in zijn eigen droomwereld, die op zijn verlangen rijdt als
op een paard, en zich overgeeft aan het zoete en prikkelende heimwee; die zich
dronken drinkt aan zijn visioenen, tot zijn stemmingen hem de kracht tot handelenen
ontnomen hebben. Dan staat hij daar als Hamlet en verweert hij zich voorts nog met
't wapen der ironie; hij houdt zich staande door galgenhumor en waanvoorstellingen,
terwijl de heimelijke levensmoeheid den vasten bodem onder zijn voeten verzakken
doet. Dan is het ‘dort wo du nicht bist, da ist das Gülck’. En hij vlucht weg uit den
alledaagschen dag en ontloopt de voor de hand liggende plicht, teruggrijpend naar
't vaste land der herinneringen of naar verre avonturen. Hij wordt een emigrant, omdat
hij vlucht voor een schaduw. De oude Ahasverus wordt zijn gezel en het
nergens-thuis-wezen zijn zoete en pijnlijke onrust. En schuld aan dat alles heeft het
lustige,
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het overdadig groeiende en groenende in de ziel, die meigrond in de ziel, de zieningen
en stemmingen die stijgen en sterker schijnen dan de werkelijkheid, die hem als op
reuze-armen dragen tot de dag komt, waarop zijn stemmingswereld saamstoot met
de werkelijkheid, verlangen en plicht op elkaar botsen. Dan zal het blijken of Holger
Danske ontwaken kan in de krochten van Kronborg en er Hamlet overmeestert,
Hamlet tot zijn dienenden geest maakt, inwendig: zoodat heel dat fijne, wemelende
spel dan in dienst treedt van een alledaagsche opgave, waarbij 't er om gaat, of het
land zelf of de persoonlijkheid te redden is van den ondergang.
Ik heb getracht hier de hoofdzenuw van het Deensche geestesleven bloot te leggen,
hetgeen ook geldt voor het geestesleven van 't Noorden in 't algemeen. Het is de wil,
die zich tegen gevoel en stemmingsoverheersching verzet en ze dienstbaar maakt,
zoodat ze dragers worden. Daar geschiedt dan vaak het wonder, dat waar het gevoel
maar vrijgemaakt wordt, ook de stemming wordt gelouterd. Evenals bij een gothieke
kathedraal, waar de vaste gebondenheid van den stijl aan loofwerk en ornamentiek
vrij spel laat, en heel die vreugde van sier en smuk, bij de strenge doorvoering der
overheerschende lijnen. De wil bepaalt het doel; gevoel en stemming dienen bij 't
bereiken daarvan. Dat is goede oude klassieke wijsheid. Maar niemand heeft zooveel
zwarigheid bij 't aanleeren daarvan als de noorderling. Is deze echter maar eenmaal
zoo ver, dat hij het in zich heeft opgenomen, dan behoort zijn werk al dra tot het
beste der wereldliteratuur. Genoeg zal 't zijn, hier de namen te noemen van een Tegner
en Lagerlöf, Ibsen en Björnson, Andersen en Sören Kirkegaard. Zij staan in ons
Noorden voor Europa; maar zij vertegenwoordigen dan ook den kamp tegen Hamlets
schaduw. De weelderige uitbundigheid die hen eigen was, is hen niet over 't hoofd
gegroeid. Zij bedwongen ze en gebruikten ze tot den kathedralen-opbouw, - Bergson
spreekt van een élan de la vie, - in scheppende vormvoleinding.
Een der meest typische naturen voor 't noorden is Johannes Jörgensen. Een ziel
met meigrond. Zijn weligheid dreigde hem te overweldigen; hij was al aardig bezig
met vast te groeien, verstrikt in 't oerwoud zijner stemmingen: het ‘veduskogin’,
zooals hij 't genoemd heeft naar een oud volkslied:
Eg for vild i Veduskogin.

‘In het oerwoud liep 'k verdwaald’. Inderdaad, hij verdwaalde. Hij werd emigrant.
Ahasverus, zanger der wereld, van der ziele tro-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

574
pische groeisels. Maar ook hij kwam tot zijn Rhodos, de plek waar 'n keuze moet
gedaan. En hij werd een ander. Zijn meigrond werd Gods eeuwige akker. En wat er
verder groeide, werd dubbel zoo mooi. De oude emigrant werd Gods pelgrim en de
zanger der wereld werd - als Frans van Assisië - Gods troubadour.
Hij bekeerde zich, zooals dat heet. In den zin onzer beschouwingen hier wil dat
eveneens zeggen, dat hij hetgene waaraan hij te ontkomen trachtte, - nl. het
goochelspel van de gevoelens en stemmingen zijner ziel, - opnieuw en op afdoende
wijze weer terugvond. Want dit is de diepste heimelijkheid van alle landvlucht: men
hervindt wat men ontvlucht. Hij wilde God ontloopen en kwam Hem op den naasten
kruisweg weer tegen. Hij wilde zijn jeugd ontvluchten, en zijn jeugd kwam tot hem
terug als zijn dienares. Hij wilde weg uit de stad zijner kinderjaren, Svendborg, en
hij vond ze weer voor goed terug in Rome, misschien ook in Assisië; de heuvels van
buiten Svendborg hervond hij zoo eveneens in den Alvernaberg. Het land waaruit
hij vlood, bleef in zijn hart. De oude emigrant bleef thuis in zijn landvluchtigheid.
Het is zijn vreugd en zijn vloek, dat hij onderweg altijd thuis is. Het latijnsche zonlicht
brandde de schaduw van Hamlet niet uit zijn wezen. Bij 't nieuwe doel dat hij zich
stelde, ging de oude Hamlet in hem onder het juk. Hoe verder hij van Denemarken
afkwam te staan, en hoe ouder hij werd, des te meer verzonk hij in zijn eigen
vooropstellingen, des te meer Deensch werd hij.
Want dat is de heimelijkheid van alle landvlucht: waaraan je te ontkomen tracht,
daarbij kom je terecht.
*

**

In het nu volgende zal ik het werk van Jörgensen niet doornemen om het te zien in
samenhang met zijn leven. Hij heeft dat onlangs nog zelf in den breede gedaan in
‘Mit Livs Legende’. Evenmin zal ik het bizondere karakter zijner bekeering
uiteenzetten, hetgeen hij alevenzeer, tot in de minste bizonderheden, in zijn werk
heeft geschilderd. Ik zal trachten hier te laten zien de lotgevallen eener Deensche
ziel. Een kamp met Hamlets schaduw. Een overwinning daarop. Deze schildering
zal derhalve meer van symbolischen aard zijn, al houd ik mij aan de werkelijkheid.
Daarachter ligt heel Denemarken. Jörgensen in dit opzicht verstaan, is het geheim
van heel de Deensche nationale kunst begrijpen. In 't buitenland ziet men hem meestal
maar van één
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kant, nl. Jörgensen na zijn bekeering: de apologeet, de schrijver van heiligenlevens,
van oorlogsboeken. Ik wil in hetgeen hier volgt, vooral zijn innerlijk wezen
beschouwen. Hoe hij dat werd, en niet alleen hoe hij dat is. Hoe hij, door zijn jeugd
te verliezen, ze juist weer terug vond. Hoe hij, ondanks allen ommekeer, juist
samenhang in zijn leven bracht, en daarmee zijn werk die trefkracht bezorgde,
waardoor het zich een plaats verwierf in de moderne Europeesche literatuur.
Svendborg, een kleine hoofdstad op Zuid-Funen, is zijn geboorteplaats. Hier leefde
hij het vooral inwendig zoo rijke kinderleven van een fantasievollen knaap. Hier
droomde en dichtte hij, en verzonk hij in zijn bespiegelingen als een middeleeuwsche
magiër. Hier verloor hij zich in zijn geweldige toekomstplannen. Niets minder wilde
hij, dan den steen der wijzen opsporen.
Maar deze denker was een lyriker en een droomer. En hier hebben wij al de
grondtrekken van zijn wezen. Hierdoor werd hij een zoo uitstekende kritikus in de
ware beteekenis van het woord, nl. een mede-belevende, mede-wetende. Een heldere,
verstandelijke aanleg, met zin voor logica en wetenschappelijk denken; daarbij een
romantische drang naar verrukkingen en zelfbedwelming, lyriek. Twee faculteiten
in eenzelfde ziel, die elkaar vaak onderling bestrijden, elkaar zelfs kunnen
ondergraven; wanneer zij echter samenhouden, elkander steunen, kunnen juist deze
het wetenschappelijke werk dien inslag van persoonlijke geestdrift geven, die het
verheft boven vakliteratuur en die een dichtbundel die innerlijke evenwichtigheid
kan verleenen, die motief en kompositie beletten te vervloeien.
Maar deze beiden vormen evenzeer een onzalig erfdeel, daar zij 't noodzakelijk
maken dat degeen die ze samen in zich draagt, bestendig zijn wil behoort gespannen
te houden en bedacht moet zijn op 't verbinden der twee. In de literaire productie
openbaart zich de heele man in zijn stijl. Geen wonder dan ook, dat Johannes
Jörgensen de eerste stylist van Denemarken werd. Hij legde dikwijls meer dan zijn
halve ziel in zijn stijl, en er zijn plaatsen in zijn werk, waar hij meer uitdrukte door
zijn stijl, dan door inhoud.
Maar voorloopig was 't de lyrische, romantische aanleg, de stemmings-zwangere,
die de sterkste was. Meesleepend is in ‘de legende van zijn leven’ de schildering van
den jongen fantast, die zich in zijn dichten hoe langer hoe meer verliest en van de
werkelijkheid afraakt, en àl eenzamer wordt; hij dicht nog maar meer uit zijn
Svendborgsche herinneringen wanneer hij in Kopenhagen is beland, en
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bouwt zich daarmee een onneembare veste waarin hij zich verschuilt voor de wereld
en de werkelijkheid, waarvan hij later met Yhouney zou zeggen: Fuyons, o mes amis,
le monde amer et rude.
Maar een vesting van herinneringen houdt geen stand. Ten slotte wordt zij door
de werkelijkheid bestormd en ingenomen.
Zoo werden zijn jaren te Kopenhagen een opvoeding tot de werkelijkheid voor
den jongen peinzer van Svendborg. Dit valt samen met de doorbraak van het
naturalisme in 't Deensche geestesleven. Men wilde de natuur opnieuw ontdekken,
en de poëzie in verbinding brengen met de werkelijkheid en den daagschen dag.
Brandes en I.P. Jacobsen hadden daartoe den stoot gegeven. Het darwinisme had
den sleutel verschaft tot 't oplossen van al de raadselen des levens. Met ijver sloot
Jörgensen zich hierbij aan. Hij wordt met Jacobsen, zijn voorganger als dichter,
bioloog en zoöloog, wordt revolutionair en socialist. Nu gaat het nieuwe rijk
gegrondvest worden. Hier, op aarde zelf. Zijn kindergeloof valt in duigen. En als die
wereld het wint van alle vooroordeel en beschimmelende machtspreuken, zal zij bij
machte blijken om al onze idealen te verwezenlijken.
Als schrijver staat hij aanvankelijk geheel in het teeken van dit naturalistisch
pantheisme. Overdag vindt men hem in het leger dat voor den vooruitgang strijdt,
maar 's nachts trekt d e strijder zich terug in de veste zijner herinneringen. En daar
vloeien dan verzen en stemmingen van heimwee, in de aangename pijn zijner
vereenzaming. Daar dicht hij dan de sage om haar, die hij trof in Svendborgs verloren
paradijs. Daar beleeft hij 't met de Duitsche romantikers, dat ‘das Glück ist wo du
nicht bist’. Hij leest Eichendorff, leest Faust, des Knaben Wënderhorn, die groote
poëzie van een dionysisch heimwee en verlangen. Vooral Goethe, Werther, Faust.
Alle lokstemmen die zich richten tot den éénen kant van zijn wezen. Zelfbedwelming,
wier reaktie oproer is. Verzet tegen alles en allen die hem niet met vrede laten in den
burcht zijner droomen. Want de kern van alle romatiek is individualisme. Dat geldt
voor den enkeling als voor de algemeenheid. Het gekrenkte individualisme wreekt
zich door verzet. Daarvoor liep de Duitsche romantiek uit in Nietzsche, die zich zelf
bevrijdde. En ook Schopenhauer leidde tot Nietzsche. Geen schrijver heeft Johannes
Jörgensen in zijn jeugd meer bedwelmd. En daarnaast de groote revolutionaire dichters
Ibsen, Strindberg. De roode vaan van 't oproer werd overal ontrold in de letterkunde.
Méér dan de meesten vermoeden, was het naturalisme een kind van de romantiek.
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In den vorm kwam dat tegen zijn moeder in opstand, maar het bleef met haar
verbonden door 't bloed.
De jaren verliepen. Het geluk dat men verwacht had en 't nieuwe dat den enkeling
zou gegeven worden, bleven uit. Had men zich misrekend? Waren er dan toch nog
andere werelden als de grijpbare vóór hen?
Uit dezen twijfel werd het Fransch symbolisme geboren, met Baudelaire en
Verlaine. Dat gaf een ommekeer in 't gemoed der jonge Deensche Europeërs. Twijfel
rees. Die was alreeds latent aanwezig. Hier was het ‘sesam, open u’, dat hem uitlokte.
En nu kwam Jörgensens heldere geest in werking. Het was weer de oude peinzer van
Svendborg die daar ging. Wat was de inhoud van zijn levensbeschouwing, en wat
was het nieuwe dat daar tegen het naturalisme opstond? Huysmans ‘La-bas’. De
boeken van Peladan en van Remy de Gourmont; heel de beweging rond den Mercure
de France en Stefan Georges ‘Blätterfür die Kunst’. Deze intellectueele arbeid is het
die, samen met zijn bittere ervaringen, hem uit het naturalisme zou bevrijden. Maar
de oude droomer dacht er zich evenzeer uit, als hij er zich uit leefde.
Rond dezen tijd, ± 1895, is zijn kunst een lange alleenspraak over heimwee en
eenzaamheid. Hij begon met een dichtbundel in 1887. Deze vervolgde de lijn, die
van I.P. Jacobsen was uitgegaan. Het is een naturalisme, zwaar van adjectiven,
duister-intiem. Elegisch in doorloopend-denzelfden toonaard. Belangrijker zijn de
volgende prozaboeken: Een vreemde, Heimwee, Zomer, Levensboom. Zij behandelen
alle hetzelfde: eenzaamheid en geluksverlangen, 's levens bittere overwinningen en
zoete nederlaag. Zij herinneren alle Dürer's ets Melancolica. Evenals die
verpersoonlijking der middeleeuwen, moe van al haar systemen - scholastiek,
abracadabra, de vrouw - daar neerzit, mismoedig gebogen, tusschen al de symbolische
voorstellingen van de middeleeuwsche levenswijsheid: zóó ook Johannes Jörgensen
in deze boeken. In stijl en vorm en inhoud heel het naturalisme met al zijn systemen
om hem heen, - zijn beloften van vooruitgang, ontwikkeling, zijn strijd om 't bestaan,
zijn abracadabra. In deze boeken worden er eindelooze samenspraken gevoerd over
leven, huwelijk, de vrouw, maatschappij en kunst. Alles heeft hem teleurgesteld;
overal is er wanverhouding tusschen ideaal en werkelijkheid. Over de meeste van
deze boeken is iets essay-achtigs. De intrigue geeft niets bizonders, in psychologisch
opzicht zijn er geen vondsten
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gedaan. Het is dezelfde stem overal. Een alleenspraak over de pijn des levens. Het
is Hamlet op 't kerkhof. Het is Ibsen die gelijk heeft waar hij zegt: dichten, dat is
oordeelsdag-houden over zich zelf. Op den achtergrond van dit proza stijgt de oude
oordeelspsalm op: dies irae, dies illa...
En toch leven deze boeken hun eigen en verborgen leven, krachtens de ervaringen
waaraan zij hun ontstaan te danken hadden, krachtens de ziel ook die er inligt; hun
beteekenis zoeke men minder in de lang-uitgesponnen beschouwingen, dan wel in
hun stijl. Er is in dien stijl een bizondere toon, er is een snikken in die zinnen; er
speelt een eigenaardig licht boven en onder hun rythme, een licht zooals er, vreemd
en exotisch, gloeien kan uit gebrandschilderde ruiten, als schijnt van de metaalachtige
kleuren van den herfst. Vele van zijn natuurbeelden zijn pijnlijk-nauwkeurig
uitgevoerde schilderstukjes. Bij hem is de weg tusschen de inwendige beleving en
de illusie op 't papier zoo lang mogelijk. Hij is geen impressionist, integendeel. Maar
juist gedurende dien langen omweg krijgt hij zijn beeld afgewerkt, de steentjes
samengesteld tot het bont mozaiek, intiem, rijk aan nuance. Meer dan I.P. Jacobsen
is hij de grootste kolorist van Denemarken. In deze eerste boeken kan het intieme te
zwaar worden. Daar zijn wel eens te veel penseelstreken op zijn doek. Het smeult er
in dit proza, en slaat niet uit tot klaren brand. Waar hij op zijn best is, doet hij denken
aan Giorgione, de magiker der geheimzinnige lichtuitbarstingen. Maar overigens
voelt men in al deze boeken, dat hun schrijver zich nog niet heeft weten te bevrijden,
nog gebonden is, geheel vast zit in zijn zwoele zelf. Hij zit gevangen in het oerwoud
zijner eigen stemmingen: ‘Eg for vill i Veduskogin...’
*

**

De mystiker en fantast van Svendborg, die altijd op reis was in zijn gedachte, kwam
er nu dan ook uit in werkelijkheid. Naar Duitschland en Italië. Het was vooral 't
romantische Duitschland dat hij opzocht, Nürnberg en Rothenburg, het Duitschland
der groene linden en ruischende bronnen, het land van Chamisso, van Brentano en
van Eichendorff. Dat greep met alle vingeren in zijn ziel. Hier was zijn Hamlet-aard
thuis. Als Hamlet had hij de laatste jaren doorgebracht
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met zich onophoudelijk af te vragen: te zijn of niet te zijn? De weg vóór of tegen.
Het spel dat de gloed en de gruw vormt in alle gothiek. Die vreugdige,
mogelijkheidszwangere twijfelzucht, die blijheid om het voorloopige, feesten en
vertwijfelen, onrust en verlangen naar dat wat er is ‘achter de blauwe bergen’; het
geluk ‘wo du nicht bist’; - dat alles eindigt hiermee, dat je, als Peter Schlemil, naar
je eigen schaduw zoekt en je eigen schim wordt.
Maar Johannes Jörgensen rukte zich los. Hij was al op weg naar Rome. Over
Assisië. Hij nam de vraag van Hamlet met zich mee over de Alpen: te zijn of niet te
zijn?
Dit alles vindt men in zijn ‘Reisboek’, dat uitkwam in 1895. Dit was de doorbraak,
van binnen in hem, en van buiten uit.
Vooreerst: hij vond zijn vorm. De vorm die zijn eigenst eigen blijven zou, naast
alle anderen, in de wereldliteratuur. De reis zelf, die het uiterlijke doel werd, omhulde
het innerlijke. Naast de beschrijving van wat buiten hem lag, trad de beschouwing
op van wat in hem omging. Natuurbeelden en zielebeelden gaf hij gelijktijdig, het
een achter het ander verscholen. Hier vond hij den vorm voor zijn tweevoudigen
aanleg, den lyrischen en den psychologischen. Stemming en begrip. Wat hem ontbrak
aan constructieve kracht om een roman op te bouwen, werd hier aangevuld. Want
het geografisch verloop eener reis werd zelf de compositie: en zijn kunst bestaat
hierin, dat hij onder het geografisch verhaal, den psychologischen samenhang
vasthoudt. In dezen vorm komt zijn rijk natuurbeschrijvingstalent tot volle ontplooiïng,
zonder dat er een bepaalde handeling bij hoeft te worden ingelascht. Hier schept hij
vaak prozagedichten van een pasteltintige teerheid, maar ook met de treffende kracht
van een ets. Hij doet dan aan van Gogh denken, die in enkele lijnen de ziel der dingen
te kristalliseeren weet, de innerlijkste en diepste ziel der wereld zelf.
Van nu af werden de meeste zijner boeken dan ook reisboeken.
Van nu af zou hij dan ook voor goed emigrant worden. Ahasverus werd pelgrim.
Maar de schaduw van Hamlet werd hij niet kwijt: die was eenvoudig zijn raison
d'être. Die zou hij, als Peter Schlemil, veel jaren later in zijn Goethe-boek opzoeken
in zijn eigen heimath.
Het reisboek is in twee deelen gesplitst: uitwendig een deel dat Duitschland, een
tweede dat Italië behandelt. Ook innerlijk is het tweevoudig. Eerst is het romantische
Duitschland aan de beurt. Jörgensen beleeft zich zelf hier, dieper en afdoende; hij
raakt aan de
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grondelementen van zijn wezen. De Duitsche romantiek is een elegie over het
heimwee der ziel naar de natuur, het grondelement der ware idylle. Daarom werd
des Knaben Wunderhorn als een genezend bad voor gewonde zielen, voor de
inwendige verscheurdheid die de oorzaak was van heel de romantische
zielsverdubbeling. Brentano en Eichendorff zochten een geestelijk tegenwicht en
maakten daarvan hun poëzie. De blauwe bloem der fantasie overbloeide de bitterheid
van het alledaagsch bestaan. Zij waren geen naïeven. De romantiek is in 't algemeen
niet naïef. Zij is echter een verlangen naar 't naïeve, het primitieve, de grondelementen
van natuur en gemoed. Faust is een echt kind van de romantiek. Van kunst-standpunt
uit gezien, is het samentreffen met Duitschland het beste van het heele reisboek. De
Duitsche middeleeuwsche steden zijn er geschilderd met de vreugde van 't
weerom-beleven. De stemmingen zijner jeugd krijgen hier een sterkere en gelukkige
vertolking. In den stijl is 's dichters bevrijding en loskoming merkbaar. Die wordt
onmiddellijker; en de weg tusschen indruk en illusie is niet meer zoo bezwarend
lang. Maar juist in deze Duitsche dagen voelt hij waarheid onder een oude wijsheid
verscholen. Dat juist het groote gevaar ligt in datgene, dat je meest eigene, je raison
d'être is. Altijd zal men met zijn eigen grondslag overhoop liggen, om zich te
overtuigen van zijn draagkracht, zijn duurzaamheid. Door hiervan af te buigen, zal
men er dikwijls weer toe terugkomen. Jörgensens gevaar was het oerwoud des
gemoeds, het groeizame en welige clair-obscur der Germaansche fantasie.
Dan overschreed hij de Alpen, om binnen te gaan in het Latijnsche licht. Dit vormt
het tweede deel van 't boek. Een Umbrische kroniek behandelt zijn ommekeer tot
het Latijnsch-klassiek katholicisme. Het eeuwige Hamlet-vraagstuk om 't zijn of
niet-zijn was hem over de Alpen heen gevolgd. De eeuwige weg vóór of tegen de
Germaansche voorloopigheidsstemming, het faustische ‘wer ewig strebend sich
bemüht, den können wir er lösen’. Zijn gedachten malen als molensteenen alle
argumenten voor en tegen tot kaf. Hij voelt ten slotte dat er hem niets anders overblijft
dan zich over te geven op genade of ongenade. Men kan zich wel uit het naturalistische
wegredeneeren, maar niet inredeneeren in het bovennatuurlijke. Alleen maar tot bij
de grens waar 't heet: of dit, of dat. Een tweesprong. Want het kristendom, katholiek
of protestant, is een ervaring vooreerst van de ‘unzulänglichkeit’ der wereld tot de
verwerke-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

581
lijking van onze idealen, tot het stillen van ons dorsten naar geluk; en vervolgens
van een rijk, waarvan Christus afdoende getuigd heeft dat het niet van deze wereld
is. Kristendom is geloof. En hiermede, met het geloof, is de naturalistische horizont
onzer ervaringen overschreden in deze wereld.
Nog zou Jörgensen een jaar lang voor de poort der kerk den weg van 't vóór of
tegen gaan. Eindelijk, den 16den Febr. 1896, liet hij zich opnemen in de moederkerk.
Toen had hij den schaduw van Hamlet en het eeuwige Germaansche zoeken van
Faust overwonnen. De Latijnsche tegenstelling werd een tegenwicht.
Is hiermee nu de dichter in mij niet vermoord? verbaasde hij zich. Ging er een
dichter verloren, om een mensch te redden?
In de rust die het nieuwe geloof hem gaf, kwam het nu, misschien als reactie, tot
een geweldige polemiek: ‘Levensleugen en Levenswaarheid’. De oude oproerling
ging bij Leon Bloy in de leer. Van het nieuwe vasteland zag hij nu, dat het naturalisme
een levensdilettantisme was. Hij beleefde nu de paradoxale heimelijkheid van het
kristendom die hierin ligt: dat wij door met geest en ziel te vluchten in een rijk dat
niet van deze wereld is, juist ziel en geest een kracht geven tot tweevoudig leven en
beleven van het aardsch bestaan. Die zijn leven in de waagschaal stelt, zal het winnen.
Wie de wereld ontvlucht, zal die juist opnieuw en op afdoende wijze herkrijgen.
Zoo gaan er dan nieuwe kimmen open over zijn kunst. En hier geschiedde het
wonder, dat juist het Latijnsche licht het Germaansche stemmingswoud doorschijnen
ging. Wat hij bestreed, viel hem ten deel. Hij is nu niet langer in de macht zijner
stemmingen. Nu dienen deze hém. Als kunstenaar groeit hij, wint hij klaarheid en
diepte, eenvoud en innigheid.
Nu neemt hij zijn vroegere novellen-motieven weer op. Maar nu is er ruimte
gekomen tusschen persoon en zaak, zoodat het beoogde doel in grooter helderheid
komt te staan, perspektief krijgt. Kan het apologetische nu soms het kunstige schaden,
als in ‘Onze Lieve Vrouw van Denemarken’, welk werk een biographische roman
is, hoeveel rijker is daarentegen zijn ‘Levenslegende’ niet, waar hij de vermomming
laat varen. In ‘De uiterste dag’ heeft hij een jongmensch gezien in een
oordeelsdagvisioen. Het motief is hetzelfde als in zijn naturalistische jeugdboeken.
Maar hij beleeft dit niet meer. Hij herbeleeft het. Daarom is het sentimenteel-elegische
geheven in bevrijdend pathos. Hetzelfde geldt voor ‘Eva’, maar niet in dezelfde
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mate. Wij gelooven niet in deze idylle, ten minste niet heel tot 't einde.
Maar het geldt vooral voor ‘Gras’ en voor ‘Niet zonder vrucht’. Dat zijn paarlen
van verhaalkunst. Hier is in den grond het heele fantastmotief van zijn
jeugdauteurschap verhevigd en op sommige plaatsen doorluisterd. Die gouden liefde
tot ‘haar’, die tot grauwen Eros verbleekte, werd ten slotte een schimmenspel in de
ziel van den ouden kantoorchef. De bittere zoetheid der herinnering. ‘Niet zonder
vrucht’ werd het ironisch tegenstuk, een brief van hem die ‘haar’ kreeg, en niet
gelukkig werd. Een brief vol spottende en speelsche zelfironie. Artistiek beschouwd,
zijn deze twee novellen misschien het meest volmaakte dat hij heeft voortgebracht.
Stijl, toon, atmosfeer, zijn heimelijk medeweten van gelijkgezinde gemoederen, zijn
bevrijdende humor. Wat ruimte- en lichtwerking betreft doen zij denken aan den
meest Deenschen onder de schilders, n.l. Vilhelm Hammershöj. Meer Deensche
novellen dan deze, zijn ondenkbaar.
Hetzelfde voor zijn poëzie. Vroeger was deze zwaar van beelden en beschrijvingen,
vaak ook gekunsteld, Byzantijnsch of praerafaëlitisch. Nu worden zijn verzen
eenvoudig, en komen zij den eenvoud van 't volkslied nabij. Dr. Rimested, de
Deensche kritikus, schreef er over als volgt: ‘het is dat soort van zeldzame verzen
dat voor de eeuwen geschreven wordt. Wanneer van deze prozaïsten, die wij nu
beschouwen als onze beste en fijnste stylisten, de een na den ander in vergetelheid
verzonken is en overpoeierd met het stof van tijd en dood, dan zullen de kleine
gedichten van Johannes Jörgensen, als die van Shelley, van Poe en Verlaine, nog
een onvergetelijke jeugd bewaard hebben. Geen ander soort literatuur heeft een
weerstandsvermogen tegenover den gruwzamen tijd als die lyriek, die allen uiterlijken
tooi heeft afgelegd en alleen maar een kostbare ziele-essence is’.
Het is alsof deze woorden geschreven waren van zijn dichtbundel ‘Daar is een
bron die vloeit’. Deze heeft haar punt van uitgang in het motief van ‘Des Knaben
Wonderhorn’. Het is een boek van heimwee om voorbije dagen, zijn jeugdmotief,
maar dit teruggevonden aan geen zij der Alpen, in het Latijnsche licht. En dit licht
was eveneens een louteringsvuur, dat heel de vroegere, beschrijvende
adjectieven-ornamentiek wegbrandde, en alleen het onverbrandbare achterliet:
kostbare ziels-essence.
Dit geldt ook voor zijn ‘Gelijkenissen’ en ‘Als 'n dief in den nacht’. Ook dit zijn
oude motieven. Maar vroeger waren die uit-
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gesponnen in een essay-achtige betrachting. Nu zijn die in een hoogere toonsoort
getransponeerd en saamgehouden door een symbool, als die klassiek-gewordene
onder zijn parabelen over: den draad van boven. Deze kan vergeleken worden met
de sprookjes van zijn grooten landgenoot H.C. Andersen. Een spin komt aandrijven
op haar brozen draad, blijft in een boschje hangen, daalt af en weeft haar kunstig
webbe. Daar vergeet zij den draad die haar ophoudt. Hij schijnt dan ook van geen
nut en zij knipt hem af. Daar ligt zij met heel haar webbe en alles op den grond......
En zoo wordt ook de taal in zijn boeken, die voor 't grootste gedeelte reisboeken zijn,
veel eenvoudiger en edeler. Hij schrijft nu o.a. ‘Beuron, Romeinsch mozaïek,
Heiligenbeelden, Reisbeelden van Noord en Zuid, Van den Vesuvius tot Skagen,
Lourdes, Indrukken en Stemmingen, Het verloren Land, Achter alle blauwe bergen’,
enz.
In het nieuwe geloof wist hij de beide tegenstellingen te vereenigen, die anders
elkaar bestrijden, en die hem zelfs alreeds ondermijnden: het klare verstand, dat
overzicht en absoluutheid eischt, en het hijgende gevoel dat zwijmelt en naar
eindeloosheid tracht. Klassiek en romantiek zijn beide in zijn wezen. In zijn nieuw
geloof verdiepten ze, veredelden en vereenvoudigden zij elkaar, hielden zij voor
elkander de weegschaal op. Deze tweevoudige eigenschap, als reeds opgemerkt,
maakte hem tot kritikus. Het is de diepste kenschetsing van zijn talent als kunstenaar.
Zijn rijke lyrische begaafdheid stelde hem in staat tot aanvoelen en medeweten, zijn
klaar verstand brengt het beleefde over in de kompositie. Zoo kon hij zijn boek over
Sint Franciskus schrijven. Ook aan zijn reisboeken arbeidden verstand en gevoel
samen. Eigenlijke kritiek, in de voorname, niet-literatuurhistorische beteekenis van
het woord, heeft hij gegeven in zijn ‘Essays’: eenvoudige, treffende kenschetsingen
van een reeks schrijvers, Verlaine, Huysmans, Shelley en meerdere Denen, waarmee
hij zich in aanleg verwant gevoelt, en die voor hem juist als een middel zijn, om
gevoelsstemmingen en problemen bij hem zelf weer opnieuw te beleven en in
samenhang te brengen. Dat is kritiek als kunst en als kunstsoort. Die heeft principieel
niets meer te maken met wetenschap, zoo min als 'n novelle of 'n gedicht. Jörgensens
essay over Verlaine staat even hoog als b.v. zijn prachtig ‘Gedicht’, een der meest
monumentale herinneringsgedichten der heele Deensche lyriek. In beiden is het beeld
zoo scherp omlijnd, zoo treffend, omdat hij juist zelf het typische van Verlaine beleeft,
in de schaduw v a n den
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grooten Parijzenaar. Een dergelijk essay is ook zijn boek over Franciscus van Assisië.
Ook dit beleeft hij. Het is een ontmoeting geweest met den Assisiër. Daarna eerst
zocht hij de bronnen op, ontwierp hij het tijdsbeeld, stelde hij den held in zijn
omgeving, enz. Dat was de wetenschappelijke arbeid. Maar het groote bij dit boek
is, dat de wetenschap hier een ‘doorleven’ te hulp kwam, en dit als een monument
op zijn voetstuk plaatste. Ook in het geestesleven zal men God geven wat Godes is,
en den keizer wat den keizer toekomt.
Johannes Jörgensen is ook kritikus. Dit heeft hij met twee andere dichters gemeen,
nl. met Poe en Verlaine. Ja, ook met Chesterton. Het is immers de lyriek, die dezen
merkwaardigen, in- en uitwendig-omvangrijksten Engelschman zijn bruisende
levendigheid geeft. In de Europeesche literatuur staat Jörgensen met deze drie op
gelijke hoogte. Maar hij neemt hierbij een bizondere plaats in. Dat komt van zijn
Deenschen aard. Hij heeft Chesterton's dionysischen overvloed niet: hij is eenvoudiger
en meer intiem-vergenoegd. Hij mist ook Verlaines diabolisch pathos, en is innerlijker,
minder rhetorisch. Evenmin kent hij Poe's onweersmystiek, dan rooden herfsthemel;
hij is meer eenzaam-weemoedig, en zijn schaduwen zijn meer van een blijde
genuanceerde geaardheid gelijk de schemering: hetgeen Bellesort le crépuscule
d'Elseneur noemde, de schaduw van Hamlet.
*

**

Het was Assisië dat hem 't meest aangreep, toen hij in zijn jeugd naar Italië reisde.
Het werd zijn noodlot. Er is iets symbolisch in, dat hij later eereburger der stad werd.
Hier ontmoette hij in Sint Franciskus een dichter, die later een zanger Gods werd;
een emigrant die werd Gods pelgrim.
Het is het tweede groote werk na zijn ommekeer, dat hij over Franciskus schreef.
Dit heeft zijn naam wel de grootste bekendheid gegeven, staat hoog aangeschreven
in de wetenschappelijke Franciskus-literatuur, naast Sabatiers boek. Maar het is toch
niet hierom, dat dit werk zulk een grooten roem verwierf, dat 't in een niet-katholiek
land als Denemarken keer op keer herdrukt wordt. Er is daarin iets algemeens, dat
reikt over de heiligenbiografie heen. Dat heiligenbeeld is samengesteld uit een menigte
van details. Die man, die alles in de uitwendige wereld verliet en alles won in de
inwendige wereld. in de uitwendige wereld verliet en alles won in de inwendige
wereld.
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Troubadour met zijn weelderigen, rijken voortijd, die zanger Gods werd. Gods
goochelaar op aarde. Die van alles beroofd was en ternauwernood iets had waarop
hij zijn hoofd kon neerleggen, en die later een der groote hefboomen werd in het
geestesleven van Europa. Die naakt stierf, op den grond uitgestrekt, maar daarna zou
oprijzen en ingaan in duizenden zielen. Vol licht en leven treedt hij ons tegemoet uit
dat boek, geschreven door 'n Deen, die ook een troubadour was en ook doorproefd
had de ijdelheid en de ontoereikendheid dezer wereld.
Men kan dit boek op vele wijzen lezen, alnaar men staat tegenover God en 't
bestaan. Maar het kan door allen gelezen worden als een der grootste getuigenissen
hiervan: dat de geest sterker is dan het vleesch; dat de geest de werkelijke macht is
in de wereld, en niet geld of waardepapieren, eer, titels, stand of ambt. Dat het de
geest is, die rijken sticht of omverwerpt, die macht heeft over de menschen, - niet
wet, noch tucht. Het is goed voor ons, in dezen tijd, te weten, dat er ooit een mensch
geleefd heeft als de heilige Frans. In dezen tijd, nu de uitwendige dingen alle macht
schijnen te krijgen, en krenken den geest en wat des geestes is. Het is goed voor 'n
schrijver te weten, hoe of wat hij dan ook gelooven moge, dat er in de ziel van 'n
mensch werkelijk een verandering kon plaats hebben, als in de ziel van Franciskus.
Een zoo geweldig, innerlijk gebeuren, dat 't hem lichamelijk kon omvormen tot een
beeld van den lijdenden Verlosser. Deze stigmata zijn de bloedige teekens van de
souvereiniteit van den geest. En de werking in de zichtbare wereld van Franciskus'
werkzaamheid, een wereld-omspannende orde, - is nog weer een teeken hiervan: dat
hetgeen men in zijn hart beleeft, eerlijk, diep en inwendig, een noodloot is voor het
volgende leven. ‘Niets kun je bedenken’, zei Oscar Wilde, ‘dat je later niet van de
daken zult uitschreeuwen’. Wij denken wel, dat wij met heel den strijd om 't bestaan
in de macht zijn van de uitwendige wereld; maar in waarheid zijn wij in de macht
der inwendige wereld, de wereld van onze belevingen en idealen.
Dit is het algemeene dat er ligt achter dit heiligenleven. Wij kunnen de bergen wel
doorboren, maar 't geloof alleen kan ze verzetten.
Als 'n Alvernaberg rijst het boek over S. Franciskus uit zijn literairen arbeid op.
Daaromheen ligt een rei van boeken die daarheen
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voeren: Pelgrimsboeken. Vooreerst en vooral het Pelgrimsboek zelf, deze omzwerving
in Franciskus' voetsporen. Het zijn bezoeken aan plaatsen waar hij geweest is;
ontmoetingen met zijn geest, die nu nog doorwerkt, de zielen in zijn ban houdt. Hier
wordt er een Italië voor ons ontrold, dat ver van de begaande toeristwegen af ligt,
een verborgen Italië, met zijn volksleven van binnen-uit begrepen, zooals een man
uit 't Noorden dat begrijpen kan, omdat deze buiten de gevoelssfeer van genen staat
en ze daarom juist kan overzien. Het zijn de ‘Fioretti, In den Hooge, Alvernaberg’.
Maar Sint Franciskus met al zijn zelfverachting, zijn ootmoed, extase en dweperij
is alleen maar één zijde van den Latijnschen geest.
Het is zijn diepte. Het is een golfstroom. En met deze zijde daar voelde Johannes
Jörgensen zich verwant. Maar de Latijnsche geest bezit eveneens een sterk constructief
element. Helder inzicht van weg en doel. Een ‘ik wil’. Dit ‘willen’ was niet op den
voorgrond tredend bij Franciskus, die de groote vertegenwoordiger is van het gevoel.
Hij was er, en werkt nog, als een voorbeeld ter navolging, een opwekkend voorbeeld.
Hij richtte den wil binnenwaarts, om er de ziel te ontdoen van alle bezwarende
gedachten. Door zelf om te keeren, keerde hij de wereld om. Hij wist, dat een
menschenleven op deze wijze geleid kan worden. Maar hij verlangde niet van allen,
dat zij hem zoo ver zouden volgen. Hij zelf ging vaak te ver. Hij preekt de
omwenteling, maar zelf is hij de grootste omwentelingspreek die er gehouden werd.
Geheel anders was dat met Katharina van Siëna. Toen zij zich bekeerde tot het nieuwe
leven, kwam zij met haar wil als inzet en richtte dien, naar buiten uit, tegen de politiek
dier dagen. Als de vertegenwoordigers van gevoel en wil zijn Katharina en Franciskus
de tegenovergestelde polen in de Latijnsche klassiek. Zij duiden de spanningskracht
daarvan aan en teekenen zijn omvang.
Ik duidde er reeds op, hoe Jörgensen, in noordsche nuanceering, dezelfde polen
in zich droeg. Bij Franciskus, den troubadour, vond hij bevestiging voor den eersten
grondtrek van zijn wezen. Maar spoedig zou hij nu ook den andere gaan ontwikkelen.
Dan trekt hem het Germaansche land opnieuw. Zijn jeugd herleeft, de dooden
ontwaken en hij schrijft zijn Goethe-boek. Hij heeft zijn schreden weer gericht tot
den held en heros zijner jeugdige jaren. Dat werd zijn derde keerpunt. In kunstopzicht
werd dit boek misschien zijn meest volmaakte reisboek. Het meest vrijgemaakte. De
klare weemoed van 't herfstbegin zweeft er over. Het is de vreugd van 't weer-beleven
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met de pijn van 't afscheid. Stemmen spreken, die reeds lang zwegen; graven die
gesloten waren, openen zich. En de bronnen ruischen onder de schaduwen der donkere
linden in den maneglans. Heel die schoonheid die maar voorloopig is en niet kan
blijven, maar toch is als eeuwigheid in één oogenblik.
Zum Augenblicke dürfte ich sagen,
Verweile doch, du bist so schön.

Deze twee regels van Goethe vormen het geheime motto van dit boek. De oude
emigrant zwerft, uitwendig gezien, tusschen de groote Goethe-heiligdommen om:
Wetzlar, Sesenheim, Weimar; maar voor wat het innerlijke betreft, dwaalt hij door
zijn eigen jeugdland, dat verzonk als atlantis, doch als het vaste land weer oprijst uit
de diepte der ziel. Alle stonden daarvan, van het doorleefde leven. Verweile doch...
Men kan wel anders worden, omkeeren en in een bepaald geloof zijn rust vinden,
maar nooit aan het doorleefde leven op deze aard ontvluchten. Als de ‘Knappestöber’
in ‘Peer Gynt’ staat dat bij iederen kruisweg.
Zoo teekent hij daar deze mooie beelden van Wetzlar, Sesenheim en Weimar, en
de fijne analysen van deze steden als stadia in Goethes leven, - en de vrouwen die
Goethes stadia waren, Charlotte Buff, Frederike Brion, Frau von Stein: elk van hen
was voor Goethe een duiding van 't leven, en ieder bleef achter als een verlaten station
op de baan van zijn eeuwig streven. Maar tegelijkertijd siddert het heimelijk ook in
Jörgensen zelf. Want ook hij had zijn Wetzlar, zijn Sesenheim, en ook hij herinnerde
zich zijn Frederike...... Voorjaarssprookje in den gulden October. Hoe luidt dat ook
weer in een Noordsch verhaaltje, waar zij bloedroode aardbeien plukt onder de
wintersneeuw? Het mirakel van kunst en leven. - Nee, ik geloof niet, dat Jörgensen
iets mooiers geschreven heeft dan dit boek. Maar alles moest daar dan ook eerst aan
voorafgaan, zijn ‘Reisboek’ en zijn ‘Franciskus’, het Latijnsche licht en de zon van
Italië die den bodem van zijn ziel bestraald heeft. Hij moest eerst zijn jeugd verliezen,
om die, en voor altijd, terug te winnen. Ja, eeuwig bezitten wij alleen het verlorene.
Er hangt een zoele, koele avond over dit boek. De Noordsche zomeravond met
zijn halflicht-tonen en schaduwen, zijn lichte nachten en bleeke sterren. En de ziel
viert de teugels aan haar verlangen, haar wèg-verlangen en haar heimwee, terwijl
het geluk te vinden is achter verre, blauwe bergen: ‘dort wo du nicht bist’.
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En je vermoedt niet, dat 't ook hier en nu te vinden is, ieder oogenblik, als je het maar
in je herinnering weet vast te houden. Honderden jaren naderhand zal de menschheid
zich nog het feestvuur herinneren, waar Goethe danste met Lotte, te Volferthausen,
in de Duitsche bergen, zoo dikwijls één den ‘Werther’ opslaat en de wonderlijke
bladzijde daarin leest, waar dat oogenblik terugkeert en 't leven weer levend voor je
staat.
Na dit terugzien zijner eigen jeugd, na dit herleven, werd hij eerst geheel vrij; hij
had nu het verlorene vasteland teruggevonden. Nu kan hij naar Siëna gaan en naar
die heilige, die als een verpersoonlijking is van den wil zelf, dionysisch: Katharina.
Het boek dat hij haar wijdde, was Jörgensens vierde mijlsteen. Telkens kwam hij
nader tot de eenheid van natuur en geest, klassiek en romantiek, die hij in zijn hart
omdroeg. Want het leven van een mensch is altijd op weg om zich zelf terug te
winnen. Tweemaal heeft men het leven te veroveren: uitwendig en inwendig. Op
twee wijzen is het Katharina-boek een tegenhanger van 't boek over Franciskus.
Tegenover 't gevoel hier nu de wil; tegenover den man daar, de vrouw. Hij drukt het
zelf aldus uit: ‘Zij was volkomen zelfbewust. Het kwam haar nooit te binnen, dat zij
wel 's ongelijk kon hebben. Frans van Assisië was een man, met heel den zin voor
't betrekkelijke, dat den man eigen is; hij kwelde zich voordurend met de vraag, of
de anderen toch ook geen gelijk hadden. Wanneer een opgeblazen Dominikaan hem
een casus uit de moraal-filosofie had voorgelegd, om daarover na te peinzen, sliep
Franciskus heel den nacht niet. Verscheen hij op een algemeen kapittel, dan was hij
zich daar bewust van de grootste ondeugdelijkheid en onwaardigheid, reeds op
voorhand bereid om gelijk te geven aan al zijn onwillige beoordeelaars, om weg te
gaan en voor altijd weg te blijven. Katharina daarentegen is een vrouw. Wat zij denkt
is bijgevolg het eenig-ware. Daarvandaan die volledigheid, dat absolute in haar leven.
Franciskus sticht een orde, die een kern tot inwendige tweedracht in zich besluit en
daarom voortdurend uit elkaar te vallen dreigt. Katharina voert met haar kleine, vaste,
onbevreesde hand het landvluchtig pausdom terug naar Rome. Want voor haar is er
in heel de wereld maar één die bescheid weet en die gelijk heeft: zij zelve.
Dit boek is niet zoo los van zijn schrijver als ‘Sint Franciskus van Assisië’; maar
het is dieper, duurder gekocht en zwaar bevochten, daar het o.a. hierbij ging om heel
veel dat tegen het eigen-
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lijke in zijn natuur indruischte. Door zijn omvang past het zich bij den ‘S. Franciskus’
aan, zooals ‘Niet zonder vrucht’ bij ‘Gras’. Het is een kamp tegen de romantiek in
hem zelf, de man die leeft in zijn herinneringen en die goud spint van zijn verlangen
en weemoed. Het is een kamp tegen het fijne schaduwspel in het Goethe-boek. Hij
wijst er zelf heen waar hij schrijft:
‘Een van Jezus' woorden had diepen indruk op Katharina gemaakt, nl. dit: “Geen
die de hand aan den ploeg slaat en omziet, is geschikt voor 't rijk des hemels”. Dat
woord had denzelfden klank als dit andere, dat ook Katharina dierbaar was: “Laat
de dooden hun dooden begraven”. Dit is een oordeel over alle sentimentaliteit, over
al het ziekelijke zwelgen in het voorbijë, over het heimweeverlangen naar een voortijd,
die vol zonde en zorg was, maar waarvan men houdt, omdat hij van ons zèlf was:
zooals de dichter mooi maar onwaar zingt: “mijn eigen leven is kwaad en goed, mijn
eigen leven en niets daarbuiten”. Niet verwijlen tusschen de dooden, niet
terugverlangen naar de schimmenwereld, niet omzien......’
Zoo geeft hij hier een schildering van het kleine, armzalige wilmenschje, dat zonder
over wereldsche macht te vervoegen, groote dingen gedaan heeft. Hier geldt hetzelfde
als gold voor het Franciskusboek. Het is de geest in den wil die staat voor de macht
in de wereld. Die burgerlijke dochter in Siëna bestemt het verloop der wereldpolitiek
voor meerdere jaren. Daar is gloed in haar woord, omdat het brandt van leven en van
bewustheid, - een woord dat daad is, een woord dat scheppende kracht bezit, dat den
wil ontvlammen doet, dat de twijfelmoedigheid verlaat, en de menschen dwingt tot
inkeer. ‘De H. Katharina van Siëna’ is een boek over het woord dat de kracht weet
om te keeren, over 's harten reinheid, die - zooals Sören Kirkegaard zeide, - daarin
bestaat, dat men één ding wil; een boek over 'n geloof dat handeling is.
Het moet een bevrijding geweest zijn, dit boek te schrijven, dat het laatste zware
en steile stuk was, eer de bergtop werd bereikt. Van het lustige groene pantheïsme
zijner jeugdromans ging 't aldus over 't ‘Reisboek’ heen, en ‘St. Franciskus’ met het
‘Goethe-boek’ naar ‘De H. Katharina van Siëna’. Dit waren de punten en mijlpalen
waarlangs hij kwam tot 't nieuwe land en ten slotte al meer en meer tot zichzelf
terugkeerde. Meer eigenlijk en waarachtig zich zelf werd. Nu kon hij langs den
bergwand terugzien en den samenhang vatten van zijn kronkelenden pelgrimsweg.
Hij had dien onrecht-
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streeks in zijn kunst geteekend; nu voelt hij den drang in zich, om zich daarover zelf
uit te spreken. En onverwijld begint hij aan zijn groote zelf-biografie: ‘De legende
van mijn leven’. Het is het resultaat van zijn bestaan, met zijn overwinningen en
nederlagen, zonder verontschuldigingen voorgesteld. Velen zullen dit als zijn
hoofdwerk beschouwen. Voor mij is het te veel zonder voorbehoud, een biecht, een
afrekening met zich zelf en met anderen; maar men kan niet anders dan de
konsekwentie bewonderen, waarmee het is doorgevoerd. Hij is niet langer nu in zijn
eigen stemmingen verstrikt. Hier treft men de heerlijkste natuurbeelden aan;
tijdsbeelden en zielebeelden zijn er; hier vooral en vooreerst godsdienstige
psychologie: zijn leven tot een fries gebeeldhouwd, jeugd en mannenjaren, zooals
hij ze terugwon. Want dat is de innerlijkste heimelijkheid der emigratie, dat men
dààrheen terugkomt, waarvandaan men is uitgegaan. Al zijn boeken kunnen
beschouwd worden als schakels en voorstudies tot dit werk, dat 't doel was der heele
reis, en waarin kunst en leven één zijn.
Daarnaast gaf hij nog een serie boeken uit, reisboeken, verzenbundels. Ik noem
‘Jorsalafard’, een reis naar het heilig land, die in den grond een ontgoocheling werd;
hetgeen hij vooruit had kunnen weten, daar het geheim van het kristendom juist het
leege graf is. Dan zijn er nog ‘Van de vrucht der olijfboomen’, studies uit het Frankrijk
dat buiten Parijs ligt, nl. het Frankrijk van Mistral en van Gogh, en het mooie,
weemoedige ‘Danimarca’, geschreven over herinneringen uit de groote dagen der
Hereeniging in Sönderjyleand. Voor hem zelf beteekende dit ook nog een andere en
innigere hereeniging, door zijn ‘Levenslegende’ bevochten, met het oude vaderland.
Met de jaren schijnt hij te groeien in al wat Deensch is, en hoe langer hij in Assisië
woont, hoe meer hij voelt dat hij van Svendborg af is. En over dit gevoel heeft hij
de kleine verzameling prozagedichten geschreven, die hij ‘IJsbloemen’ heette. Hij
ziet die op 'n morgen voor zijn venster te Assisië, en aanstonds springt daarbij een
vloed los van herinneringen uit zijn jeugdjaren. En dan droomt hij weer als in zijn
eerste werken, herdenkt en verlangt. De weemoed trekt weer over zijn ziel. IJsbloemen
op 'n vensterruit, - e quelle ch'era, non sera mai piu: wat was keert nimmer weder.
Daarmee is de ring gesloten. Zijn gewonden baan boog zich zóó, dat hij nu van den
tegenovergestelden kant het punt van uitgang weer bereikte.
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Zijn ‘Levenslegende’ is 't verhaal, hoe een Deensch fan tast en droom er werd geheeld
door het Latijnsche licht: hoe de schaduw van Hamlet, die hem trachtte te verstikken,
geknecht werd en dienstbaar gemaakt aan Wil en Geloof; en juist zoo bleef dat
geheimzinnige onderlicht in zijn stijl, het mede-aanvoelen in zijn psychologie. Het
is een verhaal over een ziel met gevaarlijken aanleg, die echter tot vruchtbaarheid
gedijde. Het verhaal van een man die emigrant werd, op grond van de wrijving der
tegenstellingen in zijn gemoed. Hij had den wandelstaf maar op te nemen, en daar
groeiden vijgen aan het wilde hout. En toen hij den stok in den grond plantte, kreeg
die wortelen en werd hij zelf tot een boom waaronder men rusten kon, weer droomen
en verlangen, maar op de tegenovergestelde zijde van het bestaan. En ik sluit hier
met de woorden waarmee hij zelf zijn ‘Levenslegende’ beëindigt:
‘En ik sta op Siëna's walmuur en zie den witten weg verzwinden, zoo vol verlangen
als ik thuis in Svendborg van 't dakkamertje in de Vrouwenstraat No. 15 den witten
landweg naar Nyborg verzwinden zag in 't land, naar den eenzamen boom toe op de
hoogte tusschen het Troldbosch en de Forriderheuvels. De witte weg is dezelfde, het
zonnelichte, koeldoorwaaide stoffige voorjaar om mij heen is hetzelfde, ik zelf ben
dezelfde. Alles is gebeurd en er is niets gebeurd. Ahasverus werd pelgrim, maar hield
nooit op een vreemde te zijn. Het deinende voorjaar is er, nu als vroeger, het
verlangensvolle voorjaar is er, nu als toen, en ik zelf ben nu nog als toen.
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Sigrid Undset(1)
door Jörgen Bukdal.
Sigrid Undset heeft het ons, die de geschiedenis der letteren bestudeeren, gemakkelijk
gemaakt: men is aanstonds georiënteerd in haar werk, dat volgens de vaste rubrieken,
in drie deelen vervalt. Zij belijdt het naturalisme in ‘Fru Martha Oulie’, in ‘De
gelukkige leeftijd’, in ‘Jenny’, het hoofdwerk dezer periode, en ‘Arme levens’ (Fattige
Skjaebner). Dit zijn boeken over verzwegen liefdesverlangen; hier treden jonge
meisjes op, wier gouden droomen verbleeken in den grauwen dag, eenzame meisjes
van de kantoorkruk, met groote idealen en rijke offervaardigheid, de kracht om zich
weg te schenken. Maar het leven loopt ze tegen, de idealen breken in hun jonge
handen, de gouden tooverspiegel versplintert, en wat vroeger mooi was, zien ze nu
als nare werkelijkheid. Met diep meegevoel en met realistische onverschrokkenheid
heeft Sigrid Undset deze jonge vrouwen geschilderd, met haar arme vreugde en
groote zorgen. En zij schildert ons wat de liefde beduidt in deze zielen, in 't werkelijke
leven geplaatst. Zij streeft er naar, den waren vorm van hun wezen te vatten, want
die is voor allen niet gelijk. Bij sommigen bloeit die liefde hoog-op naar buiten uit,
en straalt zij glanzen rondom, om later onder den aschregen te verstikken; bij anderen
ligt die diep in hun hart te smeulen en daar is die 't gevaarlijkst; daar kan die den
dood ten gevolge hebben. Deze beide vormen heeft zij geschilderd in ‘Jenny’, dat
groote, gedurfde boek, waar zij de vrouwenziel haar diepste geheimenissen laat
verraden.
Het tweede gedeelte van haar schrijversloopbaan, dat aan een
werkelijkheids-idealisme gewijd is, begint zij met haar boek ‘Voorjaar’. Het is nu
niet meer de jonge verliefde vrouw, die zij ons voor oogen voert, maar de getrouwde
huismoeder. En ook is het niet langer dezelfde liefde. Het huwelijk heeft die liefde
nu een plicht opgelegd en haar waarde ligt in haar draagkracht. Haar eenzelvigheid

(1) Sigrid Undset: Kristin Lavranstochter, I Der Kranz, II Die Frau, III Das Kreuz. Herausgegeben
von J. Sandmeier, Verlag Rutten & Loening, Frankfort-a.-Main Pr. geheftet 6, 7.50 u. 750
M. In het Nederlandsch zijn verschenen deel I en II bij de firma Meulenhoff, Amsterdam.
S. Undset: Olav Audunssohn I Olav Audunssohn II Olav Audunssohn auf Hestvicken III &
IV Olav Audunssohn und seine Kinder. Pr. 31 M. Verlag Rutten & Loening,
Frankfort-a.-Main.
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verkeerde tot saamhoorigheid met de andere. Misschien dekt het huwelijk thans het
ideaal harer liefde niet meer. Het is dan de vraag, of de aanwezige krachten
omgeschapen kunnen worden en op hunne beurt herscheppen kunnen, of twee
verschillende karakters zich daarmee naar elkaar kunnen voegen en elkanders lasten
dragen. In de figuur van Rosa in ‘Voorjaar’ bewijst de schrijfster dat dit kan; en dit
is niet alleen het ideale in haar opvatting van de liefde, maar dat is tegelijkertijd ook
een verruiming van haar idealisme. Want dat een ideaal kan verwerkelijkt worden
in de ziel van 'n mensch, dat is de laatste gevolgtrekking van het realisme.
Met deze werken had zij haar stof van 't huidige leven uitgeput. Zoo kwam zij er
toe naar de middeleeuwen te grijpen, en nu krijgt men de derde rubriek in de
geschiedenis der letterkunde, waar nl. de middeleeuwsche romans Kristin
Lavransdochter en Olav Audunszoon thuis hooren.
Dit overzicht nu, waartegen niets valt in te brengen, omdat het juist is, geeft daarom
nog geen inzicht in hetgeen er, gedurende de verschillende perioden, smeult onder
het geheel. Welke sappen waren er in de verstrengeling der wortels onder de zwarte
aarde werkzaam? Geen dwarssnede, maar alleen een snee overlangs, zal een inzicht
geven in den bloedsomloop van dit auteurschap, en wat daar eigenlijk gebeurd is.
Het is in 't kort, dit: dat zich haar kunst van haar naturalistisch uitgangspunt al meer
en meer beweegt naar enkele hoofdfiguren toe, die haar direkte meening uitdrukken
omtrent de men schelijke mogelijkheden binnen de grenzen dezer wereld, d.w.z.: zij
onderlijnt met haar kunst haar levensbeschouwing. Zij is dus in Noorwegen de
schrijftster, die het verst afstaat van alle artistiekerigheid, het psychologisch spel met
gestalten, het spel tusschen schijn en werkelijkheid. Daarvoor bezit zij de noodige
ironie niet, zelfs niet eens in haar dialoog. Hoonen kan zij wel, maar die hoon van
haar slaat niet met heel zijn scherpte, maar met zijn breedtekant; die wondt wel, maar
snijdt niet.
Haar overgang van 't naturalisme naar 't idealisme wijst er op, hoe haar eigen
levensopvatting indringt binnen de stof van haar kunst. Zij onderstreept daarmee,
dat het ‘reale’ in een levensbeschouwing ook in de werkelijkheid kan gerealiseerd
worden. Zij idealiseert de werkelijkheid niet; haar realisme is even ongenadig. Maar
zij probeert de mogelijkheidswaarde van een ideaal, zij dwingt de werkelijkheid
onder het juk daarvan en bewijst dat het leven zich
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kan aanpassen door te buigen; dat de liefde veranderd kan worden, omdat die haar
doel niet in zich zelf heeft. En onder dit gezichtspunt moet men haar arbeid als
schrijfster in zijn geheel overzien.
Zij verraadt zich alreeds door het moedige naturalisme in haar romans over 't
moderne leven. Zij dwingt het bestaan een antwoord af, waar zij de opvatting huldigt
dat 't niet alleen om den zin van 't leven gaat, maar ook om de mogelijkheid tot
levensontplooiïng. En hierbij is 't de vraag, hoe diep en hoe ver die levensontplooiïng
kan gaan, en hoe lang 't die alléén is, die 't leven levenswaard maakt. Wanneer het
leven zelf niet verder meer groeit, als alle vuren uitgebrand zijn, wat dan? In 't kort:
alreeds achter haar naturalistische romans was er een belangstelling voor 't religieuze
merkbaar. Deze belangstelling hief die boeken niet tot een ander plan op boven 't
peil der werkelijkheid; integendeel was die oorzaak tot een nog mededoogenloozer
realisme. Want het religieuse begint niet in den hemel, maar eerst op dat oogenblik
dat het bestaan zich ons heeft geopenbaard in al zijn onmacht, om het hijgen der ziel
bevrediging te schenken. Eerst als de mensch tot deze erkenning is gekomen, dat de
wereld een jammerdal is, waar zorg en zonde samengaan, wordt de transcendentale
kracht in werking gezet, die een godsrijk, dat niet van deze wereld is, tot werkelijkheid
maakt. En dit inzicht is de psychologische oorzaak der ontoereikenheid van haar
realisme.
Daarom is 't natuurlijk dat zij eerst en vooral de liefde schildert, in al haar vormen
en uitwassen, beide als verteerend verlangen zoowel als waar die in 't huwelijk
gebogen wordt en beproefd.
Niemand heeft zich zóó als Sigrid Undset met dit motief bemoeid, en maar weinigen
zijn zoo diep doorgedrongen in het wezen der liefde als zij. Dit is bij wel geen andere
schrijfster als bij haar, het grondmotief van haar oeuvre; maar niet alleen ter wille
van de stof, en niet alleen ter wille van de psychologie! Ook omdat de liefdekracht
bij den mensch het medium vormt, waardoor hij het meest van de wereld ervaart,
het meest wordt teleurgesteld en 't meest kan verblijd worden. Maar achter heel dit
jeugdwerk duikt toch overal de twijfel op, of de liefde werkelijk toereikend is en
alléén de ziel van den mensch kan vullen en dragen, wanneer het groote perspektief
uit zijn leven wordt weggeslagen.
Hier nu stooten wij op de intieme oorzaak van 't feit, dat zij den
werkelijkheidsroman verlaat. Dit lag te dicht-bij voor haar. In de omlijsting van de
moderne alledaagschheid kon zij onmogelijk een
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menschenleven bedenken, dat onder een grooter perspectief nl. van de diepste
droefheid en de hoogste vreugde, den last der werkelijkheid kon dragen, en er een
zin inleggen zelfs dan wanneer elke liefdebrand daarin gedoofd zou zijn.
Om nu het on-historische aan te geven in het voorgenomene, kiest zij als tooneel
voor haar nieuwe pogen juist het minst bekende tijdstip van de noorsche
middeleeuwen, de jaren van 1320 tot 1350. Hier is zij geheel vrij, ongehinderd door
historische associaties, noch bij haar zelve, noch bij haar lezers. Hier kan zij dat
geweldige perspektief in een menschenleven inleggen. Hier plaatst zij haar Kristin
Lavransdochter en spant zij haar noodlot uit tot de grenzen van het menschelijk
bestaan. Het boek begint met een tocht van vader en dochter naar het Gudbrandsdal;
de bergtoppen en hooge hemelen weerspiegelen zich in het kinderoog, en haar ziel
trilt bij deze eerste verbazing over de wonderen der wereld. En 't eindigt met een
donkeren nacht, wanneer Kristin, als oude vrouw, haar laatsten gang gaat, het lijk
dragend van een vrouw die aan de pest bezweek. En toch is dit half vergane lijk niet
de zwaarste last; want oneindig zwaarder is het voor haar, te weten dat zij dit doen
moet, om bij de bange opgehitste menigte een rest te redden van 't geloof, zoodat er
stralen vallen van Gods licht zelfs door deze diepe duisternis. Zoo geweldig is het
perspectief.
Nu staat Sigrid Undset voor haar groote proeve. Door deze figuur wil zij de
voorwaarden van het leven beproeven, onder liefde's krans en kruis, in een bestaan
waar wormen krielen en de dood de prijs der zonde is. Zooals Kristin Lavransdochter
door dezen grooten roman heenschrijdt, draagt de schrijfster op haar trouw en twijfel
aan 't leven alles over, wat zij er zelve van wist, door ervaring en inzicht; hier zet zij
dat alles in, en zal 't antwoord niet uitblijven.
Met groote inspanning heeft zij hier gewerkt aan haar millieuschildering, een fijn
en kleurig mozaiekwerk. Hier hebben wetenschap en intuïtie zich samengestrengeld
tot iets organisch. Zij heeft hier een visioen van de middeleeuwen gegeven uit
geschiedenis, uit oude dokumenten en kerkruïnen opgebouwd. En dit is het eenige
dat voor de kunst van waarde is.
De vraag is hier niet, of haar beeld overeenstemt met de historische werkelijkheid.
Een historisch-echt beeld kan ons in de kunst niet interesseeren. De kunst heeft haar
eigen werkelijkheid: hoeveel zij van de feitelijke werkelijkheid meedraagt, hangt
alleen van 't doel
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af, of van 't karakter der periode, naar gelang dit een romantische of een realistische
is.
Het gaat er hier alleen om, dat zij ons doet gelooven aan haar milieu; het afdoende
is de illusionaire waarde van haar schildering. Feitelijk heeft zij het tijdperk
bestudeerd; in haar ziel heeft zij de rijke en rijk gestoffeerde roomsche middeleeuwen
beleefd, die spreken tot gevoel en verbeelding beiden; als een roode, levende
bloedstroom gaat dit door de drie banden heen. Van de brokstukken der werkelijkheid
heeft zij dit visioen der middeleeuwen opgetooverd en wij gelooven ‘sans façon’.
Dit wil zeggen in den samenhang van dit geheel, dat wij afstand en perspectief dan
vertastbaard voelen, - wat de eenige opgave hier was.
Een vergelijking dringt zich hier aan ons op tusschen Sigrid Undset en Flaubert.
Er is nl. eenzelfde verhouding tusschen ‘Jenny’ en ‘Kristin Lavransdochter’, als
tusschen ‘Madame Bovary’ en ‘Salambó’.
Flaubert was minder kunstenaar als men bij den eersten oogopslag denkt. Het is
waar, dat de kunst voor hem de zin des levens was. Maar die werd eerst de ware zin
des levens, toen hij daardoor tot het inzicht was gekomen van de zinloosheid van 't
bestaan. Dat was 't, wat deze romantische natuur dreef naar 't realisme. Door een
onverkorte psychologie wil hij zijn wantrouwen in de menschelijke mogelijkheden
bevestigd zien. Hij is een synthetische natuur. Het lag geheel in zijn lijn, om zijn
ervaringen met betrekking tot 't leven samen te vatten tot een meening. Hij schrijft
daarover in een brief, met betrekking tot Musset: ‘Alles samengenomen geloof ik,
dat hij ongelukkig is, want men leeft nu eenmaal niet zonder religie; deze menschen
bezitten niets: geen kompas, noch doel; zij zwalken van den eenen dag in den andere
als een prooi voor alle hartstochten en ijdelheden van de straat’. Hij wil zijn
levensbeschouwing bekrachtigen door zijn kunst. Hij belandt in scepticisme en
nihilisme. Hij schrijft: ‘De menschheid biedt niets nieuws, en haar hulpelooze miserie
heeft mij, van mijn jeugd af, met bitterheid vervuld’.
Tot heel dezelfde slotsom kwam Sigrit Undset. Een samenvattende levensopvatting.
Beiden dragen in hun hart dit inzicht, maar zij worden er door in verschillende
richtingen gedragen. Flaubert verheft zijn kunst tot een godsdienst, en de arbeid
maakt hem 't leven levenswaard. Sigrid Undset daarentegen wendt zich tot een rijk,
dat niet van deze wereld is.
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Maar op den weg naar dit doel, dat ‘entweder-oder’, op de plaats waar er een keuze
moet plaats vinden, bieden Flaubert en Sigrid Undset in hun schrijversloopbaan nog
menig punt van overeenkomst. Madame Bovary is Flauberts schepping uit den
modernen tijd, maar deze tijd stond te dicht bij hem. Dan komt hij met Salambo,
waarin hij zijn dichtwerk dat geweldig perspektief geeft: het beeld van Karthago's
vervaltijd. Hier doet de oudheid denzelfden dienst als de middeleeuwen in Kristin
Lavransdochter. Het is niet alleen de romanticus in Flaubert, die daar het verre zoekt,
de pracht der verstorven kleuren; daar is ook veel realisme in, dat zich hier onledig
kan houden met de openbaring van het leelijke in den mensch. Het gruwzame dat
op den bodem zijner ziel ligt, die lust tot pijnigen die latent in hem aanwezig is en
oprijst, wanneer geweldige gebeurtenissen hem buiten de baan van het gewone
slingeren. Genoeg zij 't hier te herinneren aan de schildering van den zwarten dood
bij Undset, waar de angst dat latente in de natuur der menschen doet opslaan, zoodat
de menigte in haar uitersten nood een mensch wil gaan ten offer brengen om de
vertoornde goden op deze wijze te verzoenen: een tooneel dat op dezelfde hoogte
staat als soortgelijke in Salambo.
Modern zijn de hoofdpersonen die Sigrid Undset plaatst in haar visie van de
middeleeuwen: Kristin, Simon en Erlend behooren tot onzen tijd, al zijn ze dan
ingeweven in de zeden en gebruiken van een vroegere periode. En daarom alleen
hebben wij er belangstelling voor. Zij krijgen bloed en leven, omdat zij gedragen
worden door Undset's weten om 't leven, zooals zij dat zelve gekend heeft. Maar tot
onze vreugd en tot haar eigen voldoening heeft zij in den rand van 't boek een paar
figuren geteekend, die meer tot dien verren tijd schijnen te behooren en die in hun
psychologie een idealen aanzet gekregen hebben, die ze beide ver en dierbaar maakt,
- als een herinnering van een aangename ontmoeting in vroeger dagen. Dat zijn de
monnik Edwin en vooral de oude Lavrans. Misschien is het wel een lieve herinnering
die afstraalt op deze gestalte, onsamengesteld zooals die is: een zonnestraal in dezen
roman zoo vol schaduwen, zoo vol van 's levens onrust en strijd. Haar pen heeft
gebeefd toen zij deze gestalte teekende; er is rust in de lijnen dier figuur en 'n broze
teerheid. Het leven heeft hem wonden geslagen, maar 't leven heeft die ook weer
genezen. Veel vernemen wij overigens niet van hem, een man dien we liefhebben
en hoogschatten, zonder wel juist te weten waarom. Stil, eerzaam, streng godsdienstig
zit hij op zijn hofstee, houdt er
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orde en rust; hij spreekt maar weinig woorden, maar deze zijn raak; zij treffen doel;
hij weet er niet om heen te praten. En toch hebben wij 't gevoel, hier te doen te hebben
met een gevaarlijk temperament. Maar een staalharde wil heeft dit getemperd en
bekampt, het vastgezet. Zijn sterke aanleg en zijn wil zijn die vaste verbinding
aangegaan, die men ook persoonlijkheid noemt. Hij heeft zich zijn meening gevormd
over 't leven, en hij drukt zijn levensbeschouwing uit in zijn wijze van zijn. Daarom
is er hoogheid en zelfs humor over het tafereel van zijn sterven. Hij sterft gemakkelijk.
In zijn innerste heeft hij al sinds lang deze wereld verlaten. Hij ligt er neer en vreest
nu alleen maar, dat zijn dood zal plaats hebben midden in 't werk van 't voorjaar,
zoodat hij op deze wijze zijn vrienden in verlegenheid zal brengen. Van uit zijn bed
bereddert hij alles voor zijn uitvaart: hij laat zelfs de twee koeien, die dan geslacht
zullen worden, voor zich brengen om te zien of ze wel vet genoeg zijn; en als de
eene zoo ongelukkig is dat ze iets op den grond laat vallen, lacht hij hardop. Hij heeft
zijn strijd met het leven in de stilte gestreden. In een enkele aanhaling laat de
schrijfster ons in zijn ziel kijken. Hij zegt deze woorden tot Kristin, - een samenvatting
van zijn leven in een woord van wijsheid: ‘ellendige dingen volgen ons komen en
ons gaan, Kristin; in ziekte worden wij geboren, en in ziekte sterven wij, als we
tenminste geen plotselingen dood sterven. De beste dood leek mij, toen ik nog jong
was, verslagen te worden in 't strijdperk. Maar een zondig mensch kan wel een
ziekbed noodig hebben, ofschoon ik niet weten kan of mijn ziel nog wel meer zal
rijpen als ik hier nog langer lig.’
Daar is iets van Giotto over haar teekening van Lavrans, dat oprechte, eenvoudige,
onmiddellijke, zonder spel van halfschaduwen waarin 't moderne ligt.
En zoo is er ook Kristins moeder Ragnfrid. De schrijfster omgaf haar met
stilzwijgen, maar zij is overal bij en heeft over alles haar eigen stille meening. Alleen
waar 't er op aan komt, bliksemt haar woord. Zij doet er zich kennen als een
onbarmhartig werkelijkheidsmensch. Ulvhild, haar dochter, is ziek geworden, is
haast niet meer te redden. De priester kwam en spreekt er breedvoerig over, dat men
God en Sint Olav moet laten doen wat 't beste is. Dan zegt de moeder heftig: ‘Dan
komt het hierop neer, dat weet ge wel, dat Lavrans en ik alles willen geven waar ge
om vraagt en niets onbeproefd zullen laten, dat gij van God moogt verkrijgen, dat
Ulvhild in 't leven blijft.’ - ‘Ik zou het als een wonder beschouwen, als zij bleef leven
en weer
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op krachten kwam,’ zei de priester. ‘Ja, is dat niet altijd over wonderen dat ge spreekt,
zoo vroeg als laat?’
Dit is een centraal-woord in 't boek. Haar angst heeft hier haar werkelijkheidszin
gescherpt, zoodat dit door de katholieke opvatting heensnerpt. Ja, zij zet alles op de
spits. ‘Als God haar niet wil helpen, dan zoek ik raad bij vrouw Aashild, of ik lever
mij over aan den duivel als die mij verhooren wil’. Daarbij is zij niet opgewonden,
maar helder van geest en rustig. In een zwijmelend oogenblik zet zij de gerechtigheid
van hemel en aarde tegen elkander op, hier waar 't gaat om leven of dood in 't aardsch
bestaan.
Dit is dus Kristins moeder. Haar realistische aanleg heeft zij van haar overgeërfd.
Een zwaar erfdeel, het zwaarst van alles. Want niets is smartelijker dan de
zienerskracht, die de werkelijkheid ontwaart onder de illusies, die ons het leven in
de alledaagschheid onhoudbaar maakt.
Het samenleven met Lavrans is niet altijd gemakkelijk en eenvoudig geweest.
Maar in hun ouderdom vinden zij elkaar weer, in een glans hunner jeugdliefde en in
't licht van een nog sterkere genegenheid, die over de grenzen der werkelijkheid
uitgaat. Het leven had beslag gelegd op hun tijd en hun krachten. De opvoeding der
kinderen, het bedrijf op de hofstee. De kinderen waren vooral aan hun vader gehecht,
en menigmaal kwam 't de moeder voor, dat hij hun liefde van haar stal. Nu heeft het
leven beiden weer tot elkander gebracht, over de kinderen heen. En nu zijn zij beiden
alleen. Op 'n avond geeft hij haar dan den bruidsring zijner moeder, dien hij altijd
gedragen had. ‘Hij voelde het: met dien laatsten ring had hij zich opnieuw aan haar
gewijd. Wanneer zij nu weldra bij zijn ontzielde lichaam zitten zou, wilde hij dat zij
zou weten, dat hij met dien ring aan haar had vastgeketend de sterke en levende
kracht die in dit stof gewoond had. Zij voelde 't, alsof het harte in haar borst brak en
bloedde, bloedde van geweld. Droefheid over de warme en levende liefde waar hij
nog om smeekte en die hij gemist had; een bang geluk om die bleeke, lichtende liefde,
die haar met zich meevoerde tot de uiterste grenzen van 't aardsche leven; door de
uiterste duisternis die zou komen, wanneer hij deelgenoot ging worden van een andere
en mildere zon, en de welbekende geuren drinken van de bloemen der tuinen bij 't
einde der wereld’.
Dat is dus Kristins moeder. Ook hier krijgt zij een zware erfenis mede: de kracht
tot een liefde zonder begrenzing. Een zwaar erfdeel,
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nog zwaarder dan het andere. Want dengene die 't meest liefheeft, kan de wereld ook
't diepst grieven.
Meer dan de overige figuren heeft Sigrid Undset juist deze twee in het
middeleeuwsch milieu ingelijfd. Zij nemen geen onmiddellijk aandeel in het groote
spel, het oude spel van Elckerlyk, dat de schrijfster nu met al haar kunst en heel haar
ziel gaat ten einde voeren. Maar terwijl wij ons nu tot dat oude en eeuwige spel
begeven, nog enkele woorden over de middeleeuwen. Wat is het verschil tusschen
dien tijd en nu? Het verschil, met een woord uitgedrukt, ligt in 't tempo, in de
roteeringsmogelijkheid. De moderne beschaving beteekent een remmend moment
in de bewustheid. Gevoelens en stemmingen loopen niet af ten einde toe. De
associaties worden onderweg opgehouden. Daarmee komt het spel te voorschijn
tusschen schijn en werkelijkheid. De middeleeuwen worden hiermee gekenschetst,
dat het remmend moment daar niet gevonden wordt. Het tempo is anders.
Hierdoor wordt verklaard, dat men spreekt van het impulsieve en het naïeve in de
middeleeuwen. Deze hadden de kracht niet tot zich-anders-voordoen, hadden geen
ironie. Hun werkelijkheid was hetgene wat men zag. Ieder gevoel mocht vrij
doorloopen worden, de ziel geheel vullen, mocht zich doodloopen, brak niet in zijn
kracht als een golf die tegen den hemel opstormt; dat brak eerst wanneer de innerlijke
beweegkracht was uitgeput. Raakt de golf echter grond, dan ontstaat er branding; de
heimelijke beweegkracht wordt tegengehouden, de verschillende groote krachtlijnen
breken, en 't wordt er een door-elkaar van tegenstrijdige krachten in wilde speling.
Zoo is de moderne beschaving een remmend moment voor de ziel. De groote lijnen
versplinteren en 't spel komt op. Men zegt ook, dat het gevoelsleven gedifferentieerd
wordt.
De middeleeuwen bezaten de ongebroken lijn. Daarom konden er
lawinen-neerstortingen plaats hebben in de ziel, wanneer sterkegevoelens gewekt
waren: een zee die zwaar en zwijgend slaat. Dat kwam uit in de literatuur, waar men
de epische, eenvoudige kracht heeft, - in de schilderkunst met haar naïeve rust, een
primitieve beknopheid in de uitdrukking; en het was die niet-onderschepte golf, die
in de bouwkunde door den Romaanschen stijl heensloeg en de stof ten hemel steigeren
deed in de gothiek; zij vond den technischen grondslag waarmee de stoffelijke
traagheid haast werd opgeheven: een golf van steen die opsteigerde, een uiterste,
broze
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poging om de zwaartekracht op te heffen, die ons aan de aarde vastbindt.
Voor de Noorsche binnenlanden, het Saeterdal b.v., spreekt men ook van de
middeleeuwen. Dat beteekent alleen maar, dat de zielen in dat afgelegen
werelduiterste, meer dan wie ook, vrij bleven van de rem der beschaving en nog iets
van 't tempo bewaard hebben, en daarom het impulsieve nog bezaten. Dat wil
natuurlijk niet zeggen, dat een dergelijk gebied daarom achterlijk zou zijn, wat de
cultuur betreft. Dikwijls juist integendeel. Men kan de kracht eener cultuur meten,
naar de kracht van 't volk er uitdrukking te geven weet aan 't eigenaardige in zijn
wijze van zijn. Daarom begint de Noordsche cultuur met de liefde en den samenhang
van 't geslacht te onderlijnen.
Hier ligt de bron der inspiratie van de Saga's. De Saga interesseerde de menschen,
omdat het volk daardoor in aanraking kwam met het gevoel voor zijn afstamming,
dat alleen maar een zin en een doel aan 't leven gaf. Het conflict in de Saga's - in hun
politiek en sociaal plan - werd daarom vaak gelegd tusschen twee geslachten, waarvan
het één het ander had gekrenkt, en door één enkeling den heelen stam gekrenkt had.
Maar in het psychologisch plan was het conflikt gesteld tusschen de individueele
persoonlijkheid en een familiegroep, die de andere wilde onderdrukken.
Dit is iets eenigs in Europa. Noorwegen heeft zijn middeleeuwen nog in reserve.
De beschaving heeft deze in de moderne bewustheid nog niet heelemaal doen slijten.
Dit was 't, wat Hans E. Kinck in zijn ‘schilderingen van het volksleven’ trof; hij was
't die deze verborgen en levengevende ader in 't volk opspoorde. Hij greep o.a. een
der uitwassen daarvan aan: de haarkloverij, als een soort van sport onmiddellijk uit
de middeleeuws che scholastiek ontstaan. De middeleeuwsche geest sloeg op hol in
dit intellectueele spel: een vrucht juist van het gebrek aan wrijving in de bewustheid.
De gedachten snellen heen, loopen samen in geweldige systemen, luchtkasteelen
zonder de grondmuren der werkelijkheid onder zich te hebben; dit alles omdat de
scholastiek geen ironie kende, die balanceerkracht, die juist ontstaat in het
samenstooten tusschen de feitelijke verhoudingen der werkelijkheid en het verbeelde
daarvan, waar de gedachte mee schermt. Neen, de middeleeuwen bezaten dit
werkelijkheids-correctief niet, waarvandaan de extase in de gothiek. Het werd sedert
het lot van het humanisme, om een tegenwicht te vormen tegen die
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extase in gevoel en verstand, en de menschelijke mogelijkheden te onderlijnen en
daarvan de grenzen aan te geven. Bij het samenstooten van 't humanisme met den
geest der middeleeuwen begon de ware geschiedenis der ironie.
Waarom nu vlood Sigrid Undset tot de middeleeuwen? Omdat zij hierbij tot de
uiterste grenzen gaan kon, en de lotgevallen der menschelijke mogelijkheden hierbij
kon beoordeelen onder de wijdste perspektieven van hartstocht en extase.
In het voorgaande nu werd de achtergrond blootgelegd, noodig tot het begrijpen
van haar groote middeleeuwsche romans: Kristin Lavransdochter en Olav
Andunszoon. Het zijn geen echte historische romans. Het geschiedkundige daarin
dient alleen maar een moderne bedoeling. Het is alsof zij bedoeld heeft te onderzoeken
in haar hoofdfiguur, hoe diep een mensch kan gewond worden, hoe zware lasten van
wellust en wee, van vreugde en ontzetting hij kan dragen, totdat hij genoopt wordt
uit te roepen: ‘Heer, red ons, wij vergaan’. Hierdoor komt 't dan ook, dat wij ons bij
't lezen wel eens afvragen, of zij haar held niet te veel kwelt en pijnigt, en hem met
rampen overstort.
‘Kristin Lavransdochter’ omvat drie boeken. Het eerste ‘De Krans’ behandelt haar
jeugd en haar liefde. Die krans wordt verteerd in der liefde gloed. Zij houdt van
Erlend, zoodat zij niets meer weet of vat buiten hem. De wet des levens ligt in haar
roode bloed. En blindelings volgt zij die wet. Zij breekt met Simon en bedriegt haar
vader. En eindelijk viert zij dan haar bruiloft, met een kind van Erlend onder haar
hart. Onder den last van haar zware bruidskroon staat zij daar in de kerk, en laat zij
haar jeugdleven aan den innerlijken blik voorbijtrekken: de breuk met Simon, wien
zij trouw beloofd had; de smarten in zijn oog, de dood in zijn stilzwijgen; en ook
Eline, Erlends liefste, die in waanzin omkwam, staart haar aan. Alles wat zij voor
haar liefde offerde; en liefde's weg ging over bedrog en trouweloosheid; er ligt een
lijk op dien weg. Slapelooze nachten heeft die liefde haar gebracht, nachten van
wellust en van eenzame angsten. En in een duizeling slaat de angst des levens op dit
oogenblik over haar heen. Zij ziet het gelaat der doode Eline voor zich.’ Erlends
verbeuzelde jeugd, zijn eer en geluk, zijn vrienden, zijn eeuwige zaligheid. De doode
wierp dat van zich af. Hij wilde mij hebben, en ik wilde hem hebben; jij wilde hem
en hij wilde jou, zei Eline. Ik heb geboden en hij moet bieden en jij moet bieden.
Wanneer de
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zonde gerijpt is, baart zij den dood’.
Deze zin is de roode bloedaar in dit boek. Eerst nu begrijpt zij dat, en bemerkt zij
den diepen, donkeren slag dier ader. Een angst voor 't leven is het, dat dien opjaagt,
de eerste twijfel aan de genoegzaamheid der aardsche liefde.
Het tweede boek ‘De Huisvrouw’ behandelt haar leven op Husaby in het land van
Trondhjem, en dit begint met een schildering van de geboorte van haar eerste kind.
Hier heeft Sigrid Undset geheel haar ontzaglijk realisme in werking gesteld. Niet
één pijn, niet één kreet is haar ontgaan. Kristin is haar lijdensweg begonnen.
Het verhaal van Erlends en Kristins huwelijksleven vult het boek geheel. Hier
heeft zij de psychologische stof van haar hedendaagsche romans uitgediept. Het is
de verhouding tusschen man en vrouw, wanneer die elkander veroverd hebben, en
nu hun liefdesverlangen in den daagschen dag hebben te realiseeren en te herscheppen
tot draagkracht. Alle tinten, alle afschaduwingen heeft zij aangebracht in deze
schildering van de moeilijkste kunst van 't menschelijke leven: twee verschillende
menschen, die zich aan elkaar moeten aanpassen. Alle kleine botsingen die mogelijk
zijn, de maar zelden paralel-loopende lijnen van beider wil, woorden als doodelijke
wonden, woorden ook als genezende balsem, woorden die als vergeten dorens in het
vleesch blijven zitten en pijn veroorzaken bij iedere aanraking: alles is er. Maar
midden in dit alles brandt, tusschen de beiden, de roode brand hunner liefde die zijn
glans werpt over woorden en daden, die fakkelt en warmt, en gloeit met trillenden
luister in dit boek, in onrust en storm, - want zoo is 't met liefdes vuur gesteld, dat
het dooft bij windstilte. Hoog heeft de liefde deze Kristin opgeheven, heeft haar
levensdag verguld; zij is tot nu toe ook voldoende geweest, en als de zin van 't leven
zelf. Maar hoe zal 't zijn wanneer de schaduw daarover neerzinkt? Hier staan wij dan
bij 't kruis op den kruisweg. Het derde deel ‘Het Kruis’ behandelt het sterven van
Erlind en Kristin en hun kinderen; hoe haar liefde weer groeit en bloesemt, weer
onrust en angst haar voortjaagt. Door 't sterke leven is zij aangegrepen, gekruisigd
en gekneusd, zoodat zij 't uitschreeuwen moet, zij weet zelve niet, of 't van wellust
is, of van weedom. Dan sterft Erlend. En 't leven laat haar los. Nu is zij alleen met
het kruis van haar herinneringen. Na den storm de stilte. En wat in dien storm is
opgewerveld, halfgedachte dingen, herinneringen en voorgevoelens, voornemens en
alles, zinkt nu neer en bezinkt op den bodem. En in haar eenzame
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uren zit zij en staart naar die wonderbare zeediepte: een heel leven dat geleefd is en
neerzeeg, onherroepelijk, onontkoombaar. Wat was dat alles waard? En zij denkt dat
alles nog eenmaal grondig over, van den eersten keer dat zij zich aan Erlend gaf, tot
nu toe, nu het leven geleefd is. De wonderlijke doolhof der liefde, onder het wisselspel
van dagen en jaren. En toch is de wortel geraakt: ‘Nu hij weg was, kwam 't haar, de
weduwe, voor, dat zij geen zin meer zag in de rustelooze jacht van haar leven. Nu
hij geveld was, moest ook zij sterven als een boom, wiens wortels zijn doorgezaagd’.
Zoo zit zij en overschouwt haar leven, overzichtelijk geworden nu 't overstaan is.
Zij ziet er al de brokstukken van, elk op zijn eigen plaats, in het onderzeesche beeld.
Zoo is het. En zij neemt dit erkennen op zich als een last. Zij poogt dien last te dragen.
Maar nu haar eigen leven een afgesloten ring is, komen er vermoedens in haar oprijzen
van nog andere werelden. Op 'n keer zit zij in den tuin met haar kleinzoontje op haar
schoot: ‘Het ging daar voor Kristin Lavransdochter op, en dat was als iets geheel
nieuws, dat de predikers van Gods woord toch wel gelijk hadden. Dit lichamelijke
leven was machteloos met vredeloosheid besmet. In een wereld waar de menschen
elkander zochten, nieuwe loten wierpen, zich naar elkander toe lieten drijven door
vleeschelijke liefde en hun eigen vleesch zochten, dáár kwamen zielepijn en bedrogen
hoop zoo zeker, als rijp valt in 't najaar; zoowel 't leven als de dood scheiden de
vrienden ten slotte, zoo zeker als de winter de bladeren van den boom scheidt’.
Vroeger ook had zij geloofd, oprecht, geheel zooals zij dat geleerd had. Maar eerst
nu kon zij dat geloof aanwenden: het geloof in een rijk dat niet van deze wereld is.
Eerst nu zij het leven doorleefd heeft en zijn zinloosheid heeft ingezien, en zijn
wankelheid, valt voor haar de wereld in duigen, die zij alleen maar binnen de muren
der liefde had gezien, en grijpt zij naar een andere en grootere liefde. Nu zijn haar
zoons getrouwd. Twee van hen gaan naar 't klooster. Dan besluit zij zelve zich terug
te trekken van de wereld en in 't klooster te gaan binnen Nidaros. Maar zij is nog niet
onverwondbaar. Zij is nog niet genoeg ontheven aan 't leven. Nu komt de groote
pest, de zwarte dood. En de dood verschijnt voor haar in heel zijn verschrikkelijkheid.
Hier nadert de geweldige roman zijn hoogtepunt. Zóó hoog is hij opgevoerd; de
zware stof is zoo ver opgevoerd, om nu te vallen en te versplinteren in stukken. Het
zijn herinneringen van den we-
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reldoorlog, die Sigrid Undset hier heeft neergelegd in haar werk. Deze gebeurtenis
van zoo dichtbij heeft haar kunst een kracht en visionaire scherpte gegeven, dwars
door de flakkerende tafereelen heen. Angst en vertwijfeling hebben het volk geslagen
en heel de verborgen diepte van slechtheid en dierlijkheid komt nu aan 't licht.
Hier heeft Kristin in waarheid den bodem van 't leven geraakt, waar barmhartigheid
wegsterft en medelijden verdort, en alleen nog maar bange raadselen overblijven.
Dit was het tastbare jammerdal. ‘Zwijmelend voelde zij zich als op een zee gewiegd,
waar alle bittere en kwade gedachten die zij ooit gedacht had, zich opwierpen als
een enkele golf tusschen duizend andere, en schreeuwde zij het in radelooze smart
en jammer uit: ‘Heer, red ons, wij vergaan’.
Maar haar via crusis is niet ten einde.
Er komt een boodschap in 't klooster, dat ze op 't kerkhof bezig zijn een jongen te
slachtofferen om de vertoornde goden te verzoenen. Het oude heidendom overweldigt
de leer van Christus: zoo diep heeft de angst en de radeloosheid de menschen
aangegrepen. Nu rijst voor haar op haar laatste taak, om nl. niet alleen den knaap te
redden, maar ook tevens het geloof, waarin zij zelve naar vrede zoekt. Zij gaat dan
met de nonnen naar 't kerkhof toe. Men hoont haar, bespot haar en haar geloof. Nu
gaat 't om leven of dood. Want nu is het ook de draagkracht van het geloof in haar,
die de proef te doorstaan krijgt. Door haar geloof te redden, redt zij zich zelve. De
menigte wil een bewijs van de kracht van haar geloof. Geen mirakel. Maar een daad,
waarvan alleen het geloof de drijfkracht kan zijn. Een centrale greep van Sigrid
Undset, juist in dezen samenhang. Deze halfverwilderde menschen hebben geen
mirakelen noodig en denken niet aan iets buitengewoons; instinctmatig willen zij
een handeling, die binnen de gegeven omstandigheden mogelijk is. De moeder van
den jongen is, veertien dagen geleden, aan de pest bezweken, maar ligt nog
onbegraven. Daar komt de gedachte op bij Arntor, aanvoerder van den troep: als
Kristin dezen nacht wil gaan en 't lijk halen, om 't in gewijde aarde te begraven, dan
zullen zij gelooven.
Zij gaat. En 't is de laatste gang van haar leven. Zooals zij daar gaat met het half
verteerde, kwalijk riekende lijk op haar schouders, rechtvaardigt zij haar geloof door
haar handeling, en dat is de zwaarste van alle opgaven. Maar hiermede doorbreekt
zij dan ook de muren dezer wereld: en zoo is zij hier, in de handen der schrijfster,
een symbool geworden van de verborgen gedachte van het boek: deze
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wereld, die in zonden stikt, in angst en dood als laatste werkelijkheid, wat is zij anders
dan ijdelheid der ijdelheden en niet dan ijdelheid.
Hierna branden alle vuren uit. Kristin liep zelf de besmetting op. Zij ook zal nu
aan de pest sterven. Zij ziet naar haar ring, en heel haar leven wordt nu nog eens voor
haar als een klein lichtstreepje: ‘dat leven, waaraan zij zich gewijd had met dezen
ring, waarin zij geraasd had en zich had afgebeuld, - toch had zij het liefgehad zooals
het geweest was; had zij er zich in verheugd, met het goede en kwade dat 't gebracht
had; en zoo was er dan géén dag, dien zij niet noode aan God teruggaf, met een zwaar
hart; geen pijn ook, die zij kon offeren zonder weemoed’.
Maar onder den ring zat in haar vinger een teeken, de letter M van Maria's heiligen
naam daaronder aangebracht, in het vleesch ingeprent.’ En de laatste heldere gedachte,
die zich in haar hersenen vormde, was, dat zij zou sterven eer dit merkteeken den
tijd kreeg tot verdwijnen; en zij was verheugd. Het kwam haar voor, dat 't een mysterie
was, dat zij niet begreep; maar zij wist het nochtans zeker. God had haar vastgehouden
in een ban, die haar toegedacht was geweest zonder dat zij het wist, een liefdesban
die over haar was geslagen, - en ondanks haar tegenstreven, ondanks haar
gebondenheid aan 't aardsche, was er iets van die liefde in haar gebleven, en had in
haar gewerkt als zonlicht op aarde werkt, had een groeisel doen uitslaan, dat zelfs
de heetste brand der liefde en ook de meest stormachtige liefdestoorn niet heel had
kunnen uitroeien.’
Zóó stierf Kristin Lavransdochter.
Ik heb dit werk in zijn details behandeld, omdat dit zoo helder het grondmotief
van haar literairen arbeid openbaart. Haar tweede groote middeleeuwsche roman
‘Olav Audunszoon’ in vier boeken, is op dezelfde gedachte opgebouwd, maar de
held, die het karakter draagt van Simon in het vorige boek, wordt zóó gepijnigd voor
onze oogen gevoerd, dat hij zich zwijgend in zijn smarten krimpt. Hij moest de zore
wateren van het bestaan geheel doorproeven. Met rijke menschenkennis heeft Sigrid
Undset al de geheime gangen van zijn gekwelde leven nagespeurd. Ten slotte staat
hij er als een lijdensheld, een andere Sint Sebastianus, met giftige pijlen doorboord,
met louter pijlen in des levens gift gedompeld.
Olav had Ingunn zijn woord van trouw gegeven. Ter oorzake van een manslag
moet hij uitwijken. Nu gebeurt het, dat Ingunn
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onderwijl een kind krijgt van een IJslander. Dit geeft Olav zijn eerste wonde, en deze
is doodelijk. Toch trouwt hij met haar, en hij vestigt zich op den hof der familie,
Hestviken. Maar het bestaan wordt hem tot een marteling. Onophoudelijk staat het
verlies van zijn geluk voor zijn oogen. En de zonde die hij beging, toen hij,
wraaknemend, den IJslander neersloeg. De twee eerste boeken handelen meer bizonder
over zijn innerlijke wereld. Een onderzeesche wereld vol wrakken, lijken en
schaduwen. Een tragedie van jammer, met een pathos als die uit 't boek Job. Ten
slotte voelt Olav zich als een geslagene. In de twee volgende boeken treedt dan een
nieuw motief op. Olav keert zich af van 't overdenken en het eeuwige grauwe gepeins,
en begint zijn aandacht te schenken aan zijn omgeving; hij gaat handelen.
Het derde boek begint met zijn reis naar Engeland. Deze frischt hem op. Ingunn
is dood; nu sterft ook haar schaduw in zijn ziel. Hij wijdt zijn aandacht nu aan zijn
hofstede en zijn kinderen; hij wordt aanvoerder bij een oproer tegen de Zweden, enz.
Het boek bezit hier treffende oorlogstafereelen. En toch laat de ongebiechte zonde
niet van hem af, en knaagt aan zijn hart voort. Met diepe psychologische kennis heeft
Sigrid Undset dit dubbelspel geschetst, tusschen een innerlijke en een uitwendige
wereld. De hoofdpersoon in het laatste boek is eigenlijk Eirik, Ingunns eerste kind;
Olav heeft dezen zoon van den IJslander tot zich genomen op Hestviken, als
pleegkind. De schrijfster heeft een wankelmoedige van hem gemaakt. Hij kan geen
besluit nemen. Dan wil hij monnik worden, dan landman; nu eens is hij opvliegend
tegenover Olav, dan weer ootmoedig en toegevend. Deze verhouding tusschen Olav
en Eirik, met al die wisselende stemmingen en plotselinge veranderingen, behoort
mee tot het beste, dat Sigrid Undset geschreven heeft. Zijn dochter Cecilia trouwt
met Jörund, en haar huwelijk wordt ongelukkig. Jörund is ontrouw, boos; een lage
ziel. Op zekeren dag vindt men hem in zijn bed vermoord. Olav denkt, dat zijn dochter
dit gedaan heeft, en dat dit de schaduw is van zijn eigen euveldaad van vroeger, die
hem vervolgt. Dan trekt hij naar Oslo, om er zijn biecht tespreken. Daar verneemt
hij, dat het niet Cecilia is, die den moord begaan heeft. En hij biecht niet. Hij zinkt
in elkaar. Hij is sedert verlamd. Hij komt terug als een spook, zoo afgevallen. Hij
kan niet meer spreken. Zijn kinderen zijn bang voor hem en noemen hem Olav den
kwaden.
Het boek is hier en daar te veel uitgesponnen. Al zijn de details ook meesterlijk
aangewend, om de hoofdfiguren perspektief te geven
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en nader te verklaren, zoo is er toch een te veel hiervan. Maar het geheel is niettemin
een standaardwerk.
‘Kristin Lavransdochter’ was bloeiender; daar was meer vreugd en grootere smart
aanwezig; het was ook episch rijker en breeder, had den glans van 't nieuwe over
zich. De stof ontrolde zich als van zelf. ‘Olav Audunszoon’ mist dezen glans. Doch
er is hier meer gloed aanwezig. Dit boek schroeit meer in de ziel van den lezer, omdat
de stof meer uit het alledaagsch leven genomen is. Het is eenvoudiger niettegenstaande
zijn breedheid, en grijpt ons meer aan met al zijn bittere menschenkennis, zijn grauwe
verdriet en zwijgende ellende. Het alledaagsche leven daar op Hestviken kent de
hooge hemelen niet, die zich welfden over Jörundgaard en Husaby; zijn Eros brandt
niet als een rood vuur, zooals dat bloeit in grauw herfstlicht. Hier weer andere
menschen dan de beiden, die elkaar liefhadden en elkaar kwelden.
Maar in de figuur van Audun heeft Sigrid Undset nog nadrukkelijker uitgesproken
haar overtuiging, dat het aardsch bestaan toch nooit de verwachte voldoening geven
kan. Zij heeft ons hier het leven laten zien in zijn pijnigende zinloosheid. En zoo is
haar kunst een vorm geworden voor haar levensopvatting. Zij trok de slotsom van
haar inzicht in de werkelijkheid. Zij ging over tot de katholieke Kerk. Zij strekte haar
handen uit naar een rijk, dat niet van deze wereld is. Door een verborgen Noorwegen
heen vond zij den weg naar een Norvegia sacra. Zij vond de werkelijkheid van een
geloof, dat een nieuwen zin gaf, omdat dit geloof bouwde op een nieuw bestaan. En
van hieruit kon er in geest en waarheid tot Olav Audunszoon gezegd worden: komt
allen tot mij die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken.
En nu meen ik door het voorgaande tevens ook aangestipt te hebben, dat maar
weinig bekeerlingen zoo breed en zoo afdoende den grond hunner bekeering hebben
aangegeven als Sigrid Undset. Van Martha Oulie tot de lijdensfiguur van Olav
Audunszoon is heel haar oeuvre een samenvattende verantwoording; maar nooit was
zij onwaar in haar kunst, nooit idealiseerde zij een gestalte. Zij heeft bij voorkeur
den nadruk gelegd op het duistere en het moedelooze in het leven. Het was dan ook
het negatieve dat zij vooreerst en vooral wilde vasthouden, de zwakheid van den
mensch, om des te helderder het verlangen in 't licht te stellen naar een grootere en
andere werkelijkheid, waar geen vergaan meer is en de dood zijn angel verliest.
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Zoo is Olav Audunszoon een boek over het oude spel van Elckerlyck, om den kamp
van leven en dood in een menschenhart: de tragedie eener kwelling met 't pathos van
't boek Job weergegeven; het drama van een menschenziel die beproefd wordt. Dit
boek waarin leven en bestaan als gif beschouwd worden, is tevens toch ook een boek
geworden over de hoop op de eeuwigheid, wier afglans tot in de diepste duisternissen
doordringt. Maar behalve het spel van menschen, heeft zij in dit boek ook de natuur
geschetst, en vooral de mooie werelden van de wisselende heuvels en wolken. Het
is of zij hier rust gevonden heeft in het malen van die lichte en vluchtige vormen.
Aldoor wemelt de wolkenlucht boven dit boek. Als schepen zeilen ze, die
roestig-roode avondwolken, die kleine witte zomerwolkjes. Ook onweerswolken.
Zij drijven en drijven. Alles wisselt tegen den hemelwand; maar 't lot der menschen
is gebonden aan een bestaan, waar de wormen knagen en de dood de losprijs der
zonde is.
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Holberg en de Nederlanden.
door Joh. Nordahl-Olsen.
Het was een herfstdag, vermoedelijk een dag in September, dat de negentienjarige
Ludwig Holberg zijn vaderstad Bergen verliet, die hij nooit meer zou terugzien. De
reis ging naar Holland. Dit weggaan was iets als een breuk met maagschap en
vrienden. Hij was candidaat in de godgeleerdheid; hij had alreeds als huisleeraar bij
den domine te Voss, tien mijl van Bergen, landinwaarts, op den preekstoel gestaan.
Te Bergen zelf was hij huisleeraar bij den bisschop, toen hij afscheid nam. Zoo had
hij dus allen mogelijken voorsprong om vooruit te komen op de theologische
loopbaan. Maar niettemin verbrandde hij zijn schepen. Hij verkocht wat hij had
geërfd. Het was niet veel, en bracht hem maar zestig rijksdaalders op. En zoo trok
hij weg naar 't onbekende.
Verwonderlijk genoeg vinden wij hem later in zijn geschriften bizonder streng in
zijn beoordeelingen van de jeugd, die haar vaderlijk erfdeel op buitenlandsche reizen
verkwanzelt, en een dergelijk jongmensch laat hij als hoofdpersoon optreden in zijn
blijspel ‘Jean de France’. Bij 't opgaan van 't gordijn ontmoeten elkaar twee buurlui
in den vroegen morgen: Jeronimus en Frans. De laatste is in de stad geweest en zag
daar op de markt een man naar de gevangenis voeren. Het was de gewone oorzaak.
De man was in 't buitenland geweest, had een boel geld verkwist, en 't resultaat was,
dat hij niet meer deugde in de maatschappij; en dientengevolge allerlei ellende.
Deze gebeurtenis nu wordt aanleiding tot een twistgesprek tusschen de twee vaders.
Frans' eigen zoon immers bevindt zich te Parijs en Jeronimus, vader zijner verloofde,
is ten zeerste bekommerd. Als dat daar maar geen kwaad verloop heeft! Frans
verontschuldigt zich zoo goed hij kan. Het was immers ‘modern’, dat de jonge lui
naar 't buitenland gingen om er vreemde talen te leeren. Maar nu geraakt Holberg
daarbij zoo zeer in vuur, om zijn eigen ideeën daaromtrent uit te zeggen, dat hij de
pruik van Jeronimus zelf opzet en antwoord geeft in zijn plaats. Het is duidelijk dat
Holberg
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hier het woord heeft, wanneer Jeronimus zegt: ‘Ik vraag er niet naar, of dit nu mode
is of niet; ik vraag alleen maar, of dat een verstandige mode is. - Het is heel mooi
om naar 't buitenland te gaan, als men eerst maar oud genoeg geworden is en ervaring
heeft opgedaan, als men genoeg kapitaal heeft om van zijn renten te kunnen leven,
als men gaat om een bepaald vak te leeren, dat men thuis niet leeren kan. De meesten
worden bedorven, en leeren niets anders dan vreemde dwaasheden en wellust,
waarmee ze later het eigen land verontrusten, terwijl ze 't goede vergeten dat ze op
school hebben geleerd’. En Holberg voegt er aan toe, dat hij jongelui kent die
theologie gestudeerd en gepreekt hebben, maar buitenslands daarna hun heele
kristendom vergeten zijn, hun geld verbruikt hebben en totaal berooid zijn geworden.
Merkwaardig, dat dit dezelfde Holberg is, die zelf cand. theol. was toen hij met heel
zijn goed en have op stap ging, en nu zóó hard is in zijn oordeel. Maar hij is er zich
wel van bewust, dat er groot verschil is tusschen de heertjes die naar Parijs trekken
en hem zelf, die destijds reisde naar de Nederlanden. Het was de Bergenser in hem
die alsdan naar Holland toog, naar 't land waarmee Bergen door zoo sterke banden
was verbonden, en waar men juist datgene kon leeren waarvan men in 't leven het
meeste nut kon trekken, volgens den gedachtengang en de traditie van Bergen. Keer
op keer heeft Holberg zelf in zijn geschriften er den nadruk op gelegd, dat zijn
geboortestad meer dan andere plaatsen onder den invloed stond van de nauwgezetheid
en de arbeidzaamheid der Hollanders. Wanneer hij met een bepaald krachtig argument
voor den dag wil komen, zegt hij als volgt: ‘Mijne heeren, hoe gaat men in Holland
te werk? Tolt men daar rond als die Jean de France met zijn belachelijke modes, die
hij liefst op den vaderlandschen grond zou willen overplanten? Voorzeker niet’. En dan komt hij met een voorbeeld, dat Holbergs standpunt duidelijk in 't licht stelt
en in één oogopslag geheel zijn opvatting laat zien, die hij overigens als een erfenis
uit zijn geboortestad had meegedragen. Hij zegt: ‘Hoe ging 't niet met Mijnheer Kalfs
zoon in Serdam? Die moest ook naar 't buitenland; hij had er de middelen toe en wist
dat hij zich goed kon voordoen. Hij trad op als een prins, onthaalde de ministers van
alle hoven, maar zoodra hij in Holland terug was, verkocht hij al zijn wagens en
paarden, stuurde hij zijn lakeien naar huis en den heelen omhaal, en trok hij opnieuw
zijn Serdamschen boerenkiel aan’.
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Holberg mocht gerust wijzen op den jongenheer Kalf uit Serdam, want Holberg
kende hem van zijn vaderstad. Hoe was dat daar niet gesteld? Reisden ook de jonge
Bergenser koopmanszoons niet naar den vreemde en traden zij daar niet als heeren
op? Zij spaarden geen geld als zij uit waren; maar zij hadden iets meegekregen dat
maakte, dat zij nooit het hoofd verloren. Zij vergaten nooit, waarom zij naar 't
buitenland gingen, en dat zij, over 'n jaar of wat, weer thuis zouden zitten om er de
zaken van hun vaders voort te zetten. Die jonge Bergenser sinjeur, die buitenshuis
kon pierewaaien, vergat toch niet, dat thuis aan den kapstok ‘de Serdamsche
boerenkiel’ hing. En velen daarbuiten zou 't verbaasd hebben als zij hadden kunnen
zien, hoe die fijne kavallier na zijn thuiskomst, zonder zich daarvoor te geneeren,
zelf de haringtonnen in 't pakhuis rolde en de stokvisch naar 't zolder opheesch.
Over dit alles vertelt Holberg zelf verder in zijn beschrijving van de stad Bergen.
Daarom kon hij met zijn Bergenser-ironischen glimlach Jean de France tegenover
Mijnheer Kalfs zoon te Serdam stellen, en zelf de vergelijking doorstaan als jong
mensch tegenover de opgeblazen windbuilen van de mode. Hij kwam immers uit
een stad, waar een dergelijk poeha in een homerisch gelach verdampte en ter zij
geschoven werd als afval, als de regen door de straten gutste.
Laat hem vertellen over de Bergenser kooplieden. Daar is verwantschap tusschen
deze en Mijnheer Kalfs zoon:
‘De mannen zijn er op uit, om voor den dag te komen alsof zij knechten en arbeiders
waren, zoodat het niet zelden gebeurt, dat men voorname burgers zelf hun vaten op
de kaai ziet rollen en hun waren sleepen naar de pakhuizen. Men moet het daarom
zoo nauw niet nemen, wanneer men al 's geen groet terugkrijgt van een burger die
men zelf groette op straat, daar zoo iets niet uit grofheid achterwege bleef, of uit
hoogmoed, maar omdat zij dan dingen om hand hadden waar haast bij was en zij
daarom geen tijd hadden om veel komplimenten te maken of nog beter: geen tijd
hadden om te letten op de voorbijgangers’.
En datzelfde vinden wij ook nog later terug. Het kan van belang zijn, hier een
zinsnede aan te halen uit een brief, die een groot Bergenser zakenman, een 70 jaar
geleden, aan zijn zoon schreef, toen die voor 't eerst naar 't buitenland zou reizen.
De zoon was twintig jaar, en zijn vader schreef: ‘De reis die je nu onderneemt, stel
ik me voor als een plezierreis, een voorbereiding tot een lateren tocht. Je kunt je
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de uitgaven veroorloven waar een eerbaar en goed ontwikkeld man recht op heeft.
Neem de beste hotels; ontzeg je niets; kom altijd goed gekleed voor den dag en als
een welgestelde. Het is ook noodig dat je telkens een kamerknecht neemt. Voor je
bestwil en voor je fatsoenlijk vermaak hoef je niets te sparen, en ik zal God bidden,
dat hij je beschermen mag en dat je, frisch en braaf zooals je weggaat, tot mij mag
terugkomen. Je zult er alles weervinden, zooals ik zelf het dertig jaar geleden vond
toen ik er terugkwam: thuis best! Zoo gaat er niets boven den arbeid op 't kantoor
thuis; en lediggang is per slot vermoeiend en vervelend’.
Het is hetzelfde! Het is weer Mijnheer Kalfs zoon van Serdam, die op reis gaat,
die er zich waardig moet voordoen, maar nooit mag vergeten dat de werkkiel thuis
aan den spijker hangt en wacht om weer opgenomen te worden.
Dit gezonde zakenmans-principe dat Bergen van Holland overnam, is hetgeen
waarom Holberg altijd Holland voorstelt als het schitterend voorbeeld voor zijn
landslui; en op grond daarvan wijst hij altijd weer met trots op zijn geboorteplaats,
die dit had overgeërfd, en dit van Holland verkregen erfdeel hoog in eere hield.
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Deensche Kunst.
door Dr. Karl Madson.
Eerebestuurder van het Nat. Museum te Kopenhagen.
In de 17e eeuw waren de voornaamste kunstenaars die in Denemarken werkzaam
waren, van hollandschen oorsprong en in de 18e is de fransche invloed overheerschend
geworden; tot in 1754 de stichting der Kon. Akademie van Schoone Kunsten te
Kopenhagen, het ontwaken inluidde van de eigen nationale talenten en krachten.
Nog waren het vreemde kunstenaars die als leermeesters optraden, de Zweedsche
schilder Pilo, en twee fransche artisten van beteekenis: de architect Nicolas Jardin
en de beeldhouwer Jacques Saly; maar enkele jaren nadien kon Denemarken reeds
wijzen op het werk van de eigen zonen: Vigilius Erichsen, Abildgaard en Juel.
Abildgaard was een zeer gecultiveerde en hoogstrevende geest, die zijn voorbeeld
en zijne inspiratie zocht in de grieksche en latijnsche klassieke kunst. Juel integendeel,
die tevens een goed portraitist was, schilderde de schoonheid die zich voor zijne
oogen ontvouwde en heeft ons aldus de eerste echt-deensche landschappen
geschonken. Maar het is Eckersberg (1783-1853) die als de eigenlijke grondlegger
der Deensche schilderkunst dient beschouwd te worden. Hij kreeg zijn scholing in
het atelier van David en leerde van hem te streven naar een volstrekte oprechtheid
en waarheid in het teekenen. ‘Er is maar één model, herhaalde hij telkens voor zijn
leerlingen, dat is de wonderbare schepping van O.L. Heer, de eeuwig schoone natuur’.
Hij leerde hun tevens dat de schoonheid van een schilderij niet afhangt van het
behandelde onderwerp en leerde hun de schoonheid zien en waardeeren die voor
onze handen ligt te grijpen. Hij zelf had weinig aanleg voor historische schildering;
hij was in de eerste plaats portret- en marineschilder; ook eenige waardevolle
landschappen en romeinsche studies heeft hij achtergelaten. Wat het dichtst bij u
ligt, had Eckersberg geleerd, ligt ook het dichst bij uw hart. De deensche kunst heeft
dan ook haar hoogste punt bereikt in de intieme schilderkunst. Dat is haar roem en
tevens haar begrenzing.
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Bij al de beste leerlingen van Eckersberg, - zooals Rorbye, Bendz, Roed, Const.
Hansen, Adam Muller - treft u een teerheid van conceptie en een warmte van gevoel
in de weergave der eenvoudigste, meest vertrouwde dingen. Vooral bij Kóbke. Haast
al zijn portretten - waarin hij meer met C.A. Jensen dan met Eckersberg verwant is
- stellen familieleden of vrienden voor en de landschappen die hij schilderde strekten
zich uit voor zijn eigen woning. De schoonheid van de romeinsche campagna had
alleen in hem verwekt een verdubbelde liefde voor de schoonheid van den eigen
grond. Hij was, eilaas, pas 38 jaar toen de dood hem greep.
Ook Marstrand (1810-1873) is leerling geweest van Eckersberg; maar deze was
niet de meester dien hij behoefde. Marstrand had verschillende jaren van zijn jeugd
doorgebracht in Italië; en zijne oogen die het licht van het Zuiden hadden gedronken,
konden aanvankelijk niet meer wennen aan den somberen noorschen hemel; en de
enge burgerlijkheid van het leven in Kopenhagen was hem onuitstaanbaar geworden,
na de natuurlijke losse schoonheid van het italiaansch leven. Marstrand is van al de
deensche schilders wellicht het grootste en het meest verscheiden talent. Zijn schetsen
en teekeningen verraden eenen ongemeenen rijkdom van inspiratie en motieven. Het
zijn vooral tafereelen uit het volksleven in Italië, Denemarken en Zweden; uit den
Bijbel en uit de literatuur; vooral uit het werk van den deenschen Molière, Holberg.
Ook de Don Quichotte-figuur, die hij zag zooals Daumier, keert herhaaldelijk terug
in zijn schetsen. Marstrand was een zeer complexe natuur, vol scherpe ironie en
diepere droefheid. Maar een nieuwe beweging had zich baan gebroken, onder leiding
van den kunst-historicus Hóyen; reactie tegen alle uitheemsche invloeden en streven
naar een bewust en zuiver nationale kunst.
De oorlog van 1848-50 kwam deze jonge beweging nog sterker doen oplaaien, in
de literatuur zoowel als bij de schilders. Een van de meest belovende dezer jongeren
was Lundbye, landschap- en dierenschilder. Maar hij heeft zijn beloften niet mogen
vervullen. Als vrijwilliger was hij opgerukt voor de verdediging van den vadergrond,
maar pas in Schleswig aangekomen, trof hem een verdwaalde kogel; hij was pas 29
jaar oud en werd begraven in de aarde die weder onder deensche heerschappij
teruggekeerd is. Naast Lundbye dienen vermeld te worden: P.C. Skovgaard, Dreyer
en Kyhn, die in de eerste plaats landschapschilders zijn geweest en Sonne, Vermehren,
Exner en Dalsgaard, die vooral het deensche boerenleven hebben uitgebeeld.
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Maar na dezen eersten uitbloei trad onvermijdelijk verzwakking en stilstand in.
Eckersberg en Kóbke hadden nationale kunst geschapen, zonder opzettelijkheid,
alleen doordat ze ondanks de verrijking die hun de buitenlandsche kunst had gebracht
zichzelf zijn geweest. De volgelingen van Hoyen hadden moeten bedenken dat
zelfgenoegzaamheid voor een klein volk gevaarlijker is dan voor een ander.
Maar rond 1880 heeft de deensche kunst een werkelijke herleving gekend.
Een van de eersten die den weg naar Frankrijk wees was P.S. Króyer. Hij zelf had
zijne studies te Parijs voltooid in het atelier van Bonnat en de invloed van dezen
meester verraadt zich vooral door een somberheid der tonen, die echter stilaan
verhelderde en overging in klare kleuren. Maar vooral had hij bij Bonnat geleerd dat
een schilder in de eerste plaats zijn stiel moet kennen en dat was ook de leidende
gedachte die hij zijn leerlingen inprentte. Maar behoudens een zekere beinvloeding
door de impressionisten en het streven van J.F. Willemsen naar een nieuwe
vormgeving, merken we weinig invloed van het buitenland op de nieuwere
schildergeneraties. Zij keerden terug tot de oude onderwerpen die ze met nieuwe
middelen en grooter frischheid en kracht, beproefden weer te geven: het deensche
landschap en volksleven en het huiselijk leven van den kunstenaar. 's Zomers werkte
Króyer in de duinen te Skagen, in het hooge Jutland, waar ook het verdienstelijk
schilder-echtpaar Ancher en de Noorweger Christian Krogh arbeidden. Ook Hans
Smidth heeft het land en het leven van Jutland uitgebeeld, terwijl Ring het Seelandsche
boerenleven, waarin hij was opgegroeid, met een eenvoudige sobere kracht weergaf.
Verdienstelijke interieur- en landschapschilders zijn bovendien geweest Jul. Paulsen,
de impressionist Th. Philipsen, Viggo Johansen en Vilhelm Hammershoi.
Het eiland Fionië heeft zijn eigen school gehad. Fionië is het geboorteland van
den wonderen verteller Andersen; en zijn voornaamste illustrator is de Fionische
schilder Frits Syberg geweest. Maar de invloed der Fionische school werd niet door
de grenzen van het eiland afgesloten; zij had zelfs een zetel in de hoofdstad des lands
waar onder leiding van Zarthmann (1843-1719) - in de ‘Vrije Akademie’ - tal van
begaafde jonge schilders, als Paul Christiansen, dien hij als de beste beschouwde,
Syberg, Peter Hansen, Johannes Larsen, K. Schou werden opgeleid. Het talent heeft
niet veel te beduiden, leerde hun Zarthmann, behendigheid is gevaarlijk; hoofdzaak
is
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dat de schilder ons iets mee te deelen heeft en dat hij zich met alle kracht er op toelegt
om dat op de volste en schoonste wijze te doen. De deensche schilderkunst is
overwegend een burgerlijke kunst geweest; intimiteit, het vertrouwde landschap en
kleinkunst. Noch de historie, noch de bijbel hebben veel de deensche schilders
geinspireerd. Zeldzame uitzonderingen zijn geweest Zarthmann die het intieme leven
heeft uitgebeeld der ongelukkige prinses Leonora Christina, en Joakim Skovgaard,
(1817-1875) die wellicht de eenige merkwaardige schilder van religieuse kunst is
geweest. Zeer bekend zijn de groote fresken die hij, geholpen door zijn leerlingen,
voor de kathedraal van Viborg heeft uigevoerd.
Maar rond de jaren '90 is er een nieuwe strooming gegaan door de deensche
schilderkunst. Wilhemsen (geb. 1863) was teruggekeerd uit Bretanje, waar hij Paul
Gaugin had leeren kennen. Reactie tegen de traditie. Wilhemsen was schilder en
beeldhouwer en architekt en ceramist te gelijk. Hij is een sterke persoonlijkheid en
kracht geweest van eersten rang.
Op deze eerste ‘expressionistische’ strooming, zijn de cubistische en andere
golvingen gevolgd, zooals dat overal elders is geschied. Alles komt en gaat. Het zou
onbillijk en onverstandig zijn den jongeren hun streven naar vernieuwing en
ommekeer euvel te duiden; maar wel moet worden vastgesteld dat de deensche
schilderkunst op het oogenblik niet een bijzonder schitterende periode doormaakt.
Maar daartegenover staat een troost: de groei onzer beeldhouwkunt. De beroemdste
wellicht van al de deensche beeldhouwers is geweest Bertel Thorwaldsen; al is zijn
roem thans eenigszins getaand. Men verwijt hem een pseudo-griek van het Eerste
Keizoerrijk te zijn geweest; en zijn werk mist inderdaad de beweging en ook het
pittoreske der moderne beeldhouwkunst; maar zijn werk bezit een buitengewone
harmonie en schoonheid van lijn. Tegenover deze koelere schoonheid, staat het
warmbloedige werk van Kai Nielsen, den grootmeester der moderne deensche
beeldhouwkunst. Het werk van Kai Nielsen is een bloeiende verheelijking van het
leven.
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Nederlandsche invloeden in de Noorsche Schilderkunst.
door Erling Lauhn.
De scheppingskracht van den kunstenaar ligt de Noorsche natuur in het bloed, en de
kunst kreeg er naar verhouding vroegtijdig een uitgesproken nationaal karakter. Het
is de dier-ornamentiek in haar monumentalen vorm, die de eerste bijdrage werd van
Noorwegen voor het Europeesche kunstleven. Hier zullen wij thans niet nader ingaan
op dezen bloeitijd in de kunstgeschiedenis van dit land. Die wordt alleen hier
genoemd, omdat hij de zenuw raakt van ons scheppend vermogen, en den aard
aanwijst van onze kunstproductie, de verhouding waarin het volk daartoe stond. Met
het zakmes is het beste, meest echte en nationale in onze kunst, over een tijdsduur
van wel duizend jaar, tot stand gebracht. En er mag hier wel op gewezen, dat juist
de Noorsche boer de drager was onzer nationale kunst-overlevering in heel dezen
tijd. Ludwig Holberg, de vader der Noorsche letterkunde, zag dit al duidelijk in. Daar
is, schreef hij, haast geen boer buiten Noorwegen, die buiten zijn noodzakelijken
arbeid, ook iets vervaardigt met zijn handen, dat strekt tot sieraad.
Het spreekt vanzelf, en ligt in den aard der zaak, dat een kunst, die haar grondslag
had op zulke eigenaardige verhoudingen, ook iets voor-zich-zelf moest blijven.
Vooreerst en vooral zou zij een konservatieve kunst zijn, opgebouwd op oude
vorm-princiepen en ornamenteele motieven. Deze bewaarde vele eeuwen lang den
stempel van den Vikingstijd en van de vroege Middeleeuwen, ondanks den toevloed
der vreemde elementen van afwijkende stijlsoorten.
Dit is de duidelijke, nationale lijn in de geschiedenis onzer beeldhouwkunst. Die
werd intusschen nooit iets anders dan echte volkskunst en bracht nooit meesters
voort, wier naam aan het nageslacht werd overgeleverd. Die bleef binnen distrikten
besloten, kwam niet over hun grenzen uit. Maar eenigszins evenwijdig hiermee loopt
er een andere lijn, wier beginpunt gezocht moet worden buiten de Noorsche landpalen
en die op de nauwste wijze met de steden verband houdt. Eerst in den loop van de
negentiende eeuw loopen deze lijnen
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samen, en dan ontstaat de Noorsche nationale schilderkunst, zooals die er zich vandaag
openbaart. Haar hoofdbasis wordt gevormd door de algemeen-Europeesche
schilderkunst, waaraan een aantal bizonderlijk Noorsche elementen werden
toegevoegd.
Drie keer hebben de Nederlanden hun invloed uitgeoefend op de schilderkunst in
Noorwegen; vooreerst door de bemiddeling van de stroomingen der Renaissance;
dan vervolgens bij 't optreden van de barok in Noorwegen, onder den indruk van de
groote scheppingsmacht van Rubens en Rembrandt; en eindelijk door de opwekking
die de Bergenser J.C. Dahl, - nog altijd de grootste schilder van Noorwegen, onderging bij de studie der Nederlandsche schilders, die hij in de verzamelingen te
Kopenhagen vond. Dit laatste moet zonder twijfel worden aangemerkt als een van
de grootste gebeurtenissen in de Noorsche kunstgeschiedenis en krijgt voor ons land
in zekeren zin een zelfde beteekenis, als de ontdekking der antieke vormenwereld
gehad heeft voor de Renaissance in Italië. Het werd een vernieuwing, een
wedergeboorte van het kunstenaarsvermogen, en de Noorsche schilderkunst ging
voor 't eerst meetellen onder die van Europa's overige naties.
Noorwegen was toen nog verbonden met Denemarken, in een Unie die over de
400 jaar duurde. Het was de tijd van onzen nationalen teruggang. Het land had
behoefte aan een geestelijk middelpunt, dat de cultuurstroomingen van buiten kon
opvangen en overdragen. Wij hadden geen kunstacademie, geen hof of eenige andere
officiëele inrichting, die de kunst in haar dienst kon nemen en kracht geven. Het
bleven daarom wel zeer bescheiden bloemen, die ontloken aan den boom van onze
nationale kunst, in vergelijking met de prachtsontplooiïng die destijds het overige
Europa kenmerkte, en niet in 't minst de natie die Rubens geteeld had. Doch
Noorwegen was niet zonder kunst. Wij hadden onze bescheidene, maar
schoonheidsminnende beoefenaars. Hun meest eigenlijke doening viel op de grenslijn
die ligt tusschen kunst en handwerk. Maar dat verhindert niet, dat veel van hun werk
gedragen wordt door een sterk en vrij-gemaakt artistiek gevoel, dat duidelijk het
bewijs levert hoe deze mannen zich inderdaad als kunstenaars zijn bewust geweest.
Dit tijdsbestek van onze kunstgeschiedenis werd betrekkelijk nog maar weinig
door de onzen onderzocht. Er heeft als een sluier van vergetelheid op gerust, totdat
de jonge kunsthistoricus dr. Henrik Grevenor voor kort zijn groot werk uitgaf, dat
behandelt de Noorsche
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schilderkunst tijdens Renaissance en Barok. Hierin wijdt hij ook zijn aandacht aan
de Nederlandsche stroomingen in onze schilderkunst, en dit hoofdstuk is hoofdzakelijk
gebouwd op resultaten van zijn onderzoek.
Hij begint zijn boek met de geestelijke omwenteling te beschouwen, die de
Renaissance te voorschijn riep zoowel in de verhoudingen van mensch tot God, als
in hun zien van de kunst. De opgave der middeleeuwsche kunstenaars was in de
eerste plaats de verheerlijking van het Opperwezen, en hun arbeid had haast het
karakter van een ritueele handeling. De Renaissance bracht den mensch op aarde
terug, leerde hem schoonheid zien in de dingen zijner omgeving en vreugd beleven
aan alles wat Mooi was. En dit laatste was niet het minst beduidende. Dat opende
den weg tot de erkenning, dat het leven der aarde en wat des levens is, daarom nog
niet onderdrukt moest worden. Op grond dezer erkenning was het, dat de menschen
zich alsdan ten strijde opmaakten tegen alles wat vijandig tegenover het leven stond
in den geest der middeleeuwen, tegen al de tendenzen die de persoonlijkheid buiten
sloten en slijten deden. Het individu werd opgezet tegen de kerk, de mensch tegen
den asceet.
Wij weten er zoo weinig van, hoe deze opvattingen der Renaissance in Noorwegen
doorwerkten in den begintijd; wij weten alleen dat het meest uitgesproken gevolg
van den Renaissance-geest in het Noorden, de Hervorming, van groote beteekenis
werd voor Noorwegen, ook in kunstopzicht.
Er gaan in dezen tijd twee stroomingen door de Noorsche stadskunst, en wel: een
West-Europeesche die van Nederlandschen oorsprong was, en een zuidelijke
strooming die uit Duitschland kwam. De eerste was verbonden met de laatste
katholieke geestelijken en wereldlijke leiders; de laatste stond in verband met de
Duitsche handelslieden die behoorden tot de Hansa, wier zetel in Bergen was. Dit
had zijn zuiver-politieken achtergrond. De macht der Hansa lag zwaar op de Noorsche
maatschappij der steden; en zoowel de katholieke geestelijken als de burgerlijke
overheden hadden er belang bij om de macht der Duitschers te neutraliseeren: en dit
trachtten zij o.a. te bereiken door de cultuurstroomingen van Duitschland tegen te
werken. Deze verhouding hield ook nog een tijdlang stand na de invoering der
Hervorming; en dit had zijn oorzaak hierin, dat de eerste protestantsche geestelijken
méér voelden voor de piëtistisch-calvinistische richting, dan voor Luthers vrijmoedige
geloofsver-
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kondiging. Maar toen het Calvinisme aldoor meer vijandig werd tegenover den
beeldendienst, hield ook het geestelijk contact tusschen Noorwegen en de Nederlanden
weldra op, en de meer volkseigene, Noord-Duitsche kunst kreeg vasteren voet. De
katholieke voorliefde voor het beeld en het beelden-maken zat te diep geworteld in
de Noorsche bevolking. De Noorsche schilderkunst van dit tijdperk is gekenmerkt
door een eigenaardige tweeslachtigheid, onder den invloed zoowel van Duitschen
als van Nederlandschen kant.
Maar dan komt er in 't midden van 1600 een verschuiving naar de zijde der
Nederlandsche kunst. Het zijn Rembrandt en Rubens die nu de Noorsche schilders
gaan beinvloeden, en niet in 't minst Rubens, die ook voor Noorwegen een bron van
kracht en vernieuwing werd. Deze stralende Renaissance-gestalte, waarin de beste
eigenschappen zoowel van 't Zuiden als van 't Noorden vereenigd zijn, is het voorbeeld
geweest van de bescheiden kunstbeoefenaars in de Noorsche steden, vooral in Bergen,
waar men in de schilderingen der Mariakerk van dien tijd een goeden maatstaf heeft
om de kracht van dien invloed te beoordeelen. Zijn stijl werd in breeden kring
nagevolgd en gekopieerd. Daarmee houdt de barok haar intocht in Noorwegen.
De hoodffiguur die deze richting hier beheerscht, is Elias Fugenschoug. Hij werd
gekenschetst als de meest onmiddellijke vertegenwoordiger van den Rubensstijl in
ons land. In zijn werk vindt men de barok in heel haar verblindende pracht, met haar
rijkdom van architectonische vormen, zuilen, pilasters, haar bloeiende
menschengestalten, haar fysieke kracht en groote geestelijke gezondheid. Daarnaast
kunnen nog genoemd worden de gebroeders Michaël en Lambert van Haven, die
beide te Bergen geboren werden. Beide weken uit naar Denemarken, waar zij een
rol van beteekenis gespeeld hebben. Met dezen inzet werd er een grondslag gelegd
voor een Noorsche schilderkunst in de toekomst, werden er tradities geschapen, die
(in elk geval in Bergen) nog lang nawerkten in 't cultuur-milieu, ook nadat de direkte
invloed der Nederlandsche kunst aldaar had opgehouden.
Later kwam de Noorsche kunst onder invloed van Engelsche en Fransche
stroomingen, zonder dat er werken van groote beteekenis tot stand kwamen, totdat
we op zekeren dag een jongen man van Bergen, de vroeger genoemde Johan Dahl,
verdiept vinden in de beschouwing van enkele Hollandsche schilderstukken in de
verzameling van Moltke te Kopenhagen. Hij werd nooit moede, er deze stukken te
bestudeeren. Iets dergelijks had Dahl te voren nooit gezien, en toch
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werkten ze als van ouds bekend en geheel vertrouwelijk op hem. Het waren
Hollandsche landschapjes met vaarten, windmolens, trekschuiten, koeien en machtige
boomgroepen onder donker-zeilende wolken. Mooie, bekoorlijke natuurstemmingen,
waarin je de milde vochtigheid der lucht aanvoelde, de welige groeikracht van den
vruchtbaren bodem. Ruysdael, Everdingen en Jan Both heetten de oude meesters die
deze heerlijke, vliedende stemmingen hadden getooverd op het doek. Van Everdingen
was overigens zelf in Noorwegen geweest en had ook Noorsche motieven geschilderd
met watervallen en steile rotswanden, donkere dennenwouden en dat alles, dat Dahl
zoo goed kende van zijn eigen land. Maar deze oude Hollandsche meester had de
natuur op een heel andere wijze gezien, als de tijdgenooten van Dahl. Niet alleen dat
hij ze zag; hij voelde ze ook. En in de Kopenhaagsche verzameling ging dat met
verbazing op voor Dahl, welke artistieke schatten er in de natuur verborgen lagen.
Zoo werd Dahl in de schilderkunst niet alleen van zijn eigen land, maar ook in die
van heel Europa, een van de pioniers voor het nieuwe natuurgevoel, of juister gezegd,
voor de nieuwe natuuropvatting, waarvoor Rousseau en de Fransche filosofen op het
einde der XVIIIde eeuw als woordvoeders waren opgetreden. Dahl werd voor de
Noorsche en Duitsche kunst, wat Constable voor de Engelsche geweest was, wat
Corot, Rousseau en Daubigny voor Frankrijk geweest zijn. En hij werd dat, omdat
zijn oogen geopend werden, toen hij de oude Nederlandsche landschapskunst ontdekt
had.
Toen nu Dahl met zijn kunst tot de natuur ging, had dit als van zelf tot gevolg, dat
hij ook de eerste Noorsche schilder werd, wiens oogen open gingen voor het
eigenaardige der Noorsche natuur zelf. Gedurende zijn reizen door het land kreeg
hij ook een diepere bekendheid met de oude Noorsche boerenkunst; en hij is wel de
eerste geweest, die een beter inzicht daarin gehad heeft. Met de pen en het woord
trachtte hij er belangstelling voor te wekken; en wanneer hij er zich nu ook niet zelf
van bewust geweest is, dat er in deze oude kunst een bron tot vernieuwing lag van
de kunst van den nieuweren tijd, zoo is hij toch één geweest van diegenen, die de
verbinding voorbereid hebben tusschen oud en nieuw, zooals dat later heeft plaats
gehad: hetgeen misschien wel de meest gewichtige gebeurtenis geweest is in onze
moderne, Noorsche kunstgeschiedenis.
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Deensche Muziek.
door Peder Gram(1).
Ieder mensch heeft een kring van gedachten, stemmingen, gevoelens, die zijn
geestelijke basis is, de vaste grondvest, die de Philosophen noemen zijn wezenlijk
ik. En zooals de individueele mensch, zoo heeft ook ieder volk zekere
grondkaraktertrekken, zekere grondgevoelens, die overheerschend zijn. De erkenning
hiervan geeft ons het middel om vast te stellen en te definieeren het begrip ‘nationale
muziek’. Want de nationale muziek is deze die in zich vereenigt de meest typische
nationale geestestoestanden, die als in een notenschelp, het wezenlijke ik van de
natie uitdrukt en die weergeeft in den meest artistiek-volmaakten vorm, met
zelfstandig-artistieke uiting. In de verschillende tijden, kan de eene of de andere zijde
van deze grondeigenschappen worden uitgedrukt of onderlijnd, maar alle zijden
moeten er in aanwezig zijn. Onwaar is het dan speciaal ‘Deensche’ muziek te heeten
enkel deze die onze klassiekers imiteert (zooals men in Denemarken geneigd is te
doen), en men moet zich wel wachten als niet-nationaal te veroordeelen de muziek
die de uitdrukmiddelen van haar tijd gebruikt. Want enkel nadat men heeft onderzocht
of deze muziek uiting geeft aan dat typisch-nationale - zelfs als het geschiedt met
ongewone of meer drastige middelen - kan men bepalen of deze muziek nationaal
is of niet.
Vraagt men waaruit deze grondeigenschappen bestaan, dan kan men in de eerste
plaats noemen het ras, nevens de natuur en de kultuur van het land. Ongetwijfeld
speelt de natuur een overmachtige rol. De Deensche muziek weerspiegelt de Deensche
natuur: onze lichtvolle nachten, den fijnen overgang der schemering, de zachte
glooiingen van het land, zijn vreugdig, vriendelijk groen. Dit alles heeft het Deensch
gevoel gestemd voor fijne nuancen, scherpgeteekend tegenover vage overgangen.
In de heele rij van Deensche komponisten van Weyse en Heise tot Lange-Muller is
het de stemming voor de natuur die de hoofdrol speelt, vooral de Seelandsche natuur.
Zoowel bij Gade als bij Hartmann, bij Heise als bij Lange-Muller,

(1) Peder Gram is een van de vooraanstaande jonge Deensche componisten.
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is het opvallend hoe de beslissende invloed komt uit het milde Seelandsche landschap,
dat als een tuin is. De grootere lijnen en meer strenge schoonheid van Jyland hebben
de Deensche tonen gering beïnvloed.
Om dit overheerschen der natuur over de muziek te staven, voldoet het de Noorsche
landen te vergelijken. Het verschil tusschen Deensche, Zweedsche en Noorsche
volksmuziek en kunstmuziek houdt stap met het verschil in landschap. De lijn der
melodie is leniger in Zweden dan hier, en in overeenstemming met Norwegens
grootsche fjeldnatuur, is zij daar streng rythmisch. Bezoekt men Finland, dan wordt
men getroffen door de gelijkenis tusschen de natuur aldaar, met haar ontelbare meren,
eenzame sparrebosschen en de Finsche muziek, bij Sibelius bijzonder. Het is dezelfde
grootsche, melancholische trek, hetzelfde gevoel van eenzaamheid, dezelfde duistere
toon.
Een feit is het dat de nationale Deensche muziek haar ontstaan te danken heeft
aan Duitsch-geboren componisten. Zonder de historie aan te spreken en bij de levende
muziek blijvend, zullen wij herinneren dat Weyse's Romancen het werk zijn van een
Duitscher, die wel is waar nog zeer jong was, toen hij naar Denemarken kwam, maar
die toch nooit zuiver Deensch kon spreken. Hoe is het dan mogelijk dat de Duitscher
Weyse (1774-1842) een reeks romancen kon schrijven, die de grondslag waren van
den nationalen Deenschen zang? Als men die muziek onderzoekt, dan wordt men
gewaar dat zij grootendeels Duitsch is in overeenstemming met Weyse's afkomst.
Zijn ideaal waren de Duitsche klassikers, in 't bijzonder Mozart. Maar Weyse's
Duitsche muziek was zijn instrumentale muziek, die zonder tekst, en de basis van
Weyse's Deensche muziek was onze poëzie, door onze dichters geschreven; deze
was in haar wortel Deensch. Dewijl Weyse een uitmuntend artist was, kende hij het
Alfa en Omega van alle kunst: te dienen. Hij wist zich in 't gedicht te verdiepen, een
te worden met den geest van den dichter, en door deze inspiratie hem in klanken
weer te geven. Hierbij komt nog zijne belangstelling voor Deensche volksliederen.
Het Deensche in zijne muziek is dus eene afspiegeling van den grondtoon der poëzie.
Een zeer interessant voorval brengt ons Kuhlau (1786-1831) die, ofschoon
Duitscher, met zijne muziek voor ‘Elverhóje’ een der klassieken der Deensche muziek
werd, en daarbij den definitieven vorm schonk aan ons nationaal lied: ‘Kong
Christian’. Maar hier
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is de verklaring dezelfde als voor Weyse: hij was een dienende kunstenaar. Hij wist
een meesterwerk op te bouwen en te vormen uit den schat onzer volksmelodieën
voorzeker, maar eerst en vooral omdat hij als toondichter uitstekende eigenschappen
bezat en in zijn onderwerp geheel en al kon opgaan. Daarom behoefde hij niet speciaal
Deensch te voelen. Op dezelfde wijze is zijne bewerking van ons nationaal lied een
vrucht van zijn merkwaardigen muzikalen blik voor plastische uitdrukking, voor
knapheid van vorm, en bijgevolg voor expressieve harmonie. Zoowel bij Kuhlau als
bij Weyse, blijven de werken die niet op Deenschen text geschreven zijn, heel en al
Duitsch.
Indien wij de ontwikkeling volgen, zoo zien wij dat Gade (1817-1890) en Hartmann
(1805-1900), Heise (1830-1879) en Lange-Muller (1850-1926) ondanks hun Deensche
geboorte moeilijk den Deenschen toon hebben behouden, wanneer hunne productie
niet steunde op Deensche literatuur. Eerst kon Gade er in gelukken instrumentale
muziek te schrijven met Deenschen stempel. Maar zelfs bij Gade komt de nationale
toon moeilijk tot stand in werken op Deenschen text voor koor of solo; zijn
instrumentaal muziek is niet enkel beïnvloed door Mendelssohn's vormen, maar ook
door zijn geest. Overigens is het mijne overtuiging dat de muziek van elken tijd
beïnvloed wordt door de geestesstroomingen die door dien tijd gaan - in Gade's tijd
was het de romantiek. Het nationale komt dan als een indringer voor, tenzij eene
sterke persoonlijkheid, den nationalen toon aangeeft, als een stem van zijn tijd. Dat
geldt ook voor onzen tijd. De poëzie van zijn tijd en in 't bijzonder de noorsche
speelde voor Hartmann een rol. Hij schiep zijn hoofdwerk ‘Völvens Spaadom’ voor
mannenkoor en orkest, door zich in te leven in de oudere Edda. Dit werk teekent
zich af van de Deensche muziek in 't algemeen door zijn barsche en bijtende hardheid.
Zoowel als Gade wist Hartmann zijne kunst te steunen op het volkslied. Ik moet
hier enkel noemen het opera ‘Liden Kirsten’; in tegenstelling met de Noorsche tonen
van ‘Völvens Spaadom’ geeft het een verrukkend beeld van volksmuziek in
‘Seelandsche kleuren’. Maar Hartmann zelf staat zeer wankelend in zijne
instrumentale muziek, waar het nationale zich niet recht kan houden tegenover de
Duitsche beïnvloeding.
De volgende generatie alleen heeft zich vrij gevochten: Gustav Helsted (1857-1924)
en Louis Glass (1864). Het valt hun gansch natuurlijk instrumentale muziek te
schrijven, en deze muziek draagt het nationaal karakter.
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Niet alleen de natuur en het ras stempelen eene natie, ook de cultuur. Dat heeft
natuurlijk zijn invloed op de muziek. Wanneer Deensche muziek, b.v. in het buitenland
wordt uitgevoerd, wordt de aandacht gevestigd op den cultuurstempel die de Deensche
kunst draagt als een sterkte of als een zwakheid. Eene sterkte, door de voornaamheid
die er mee gepaard gaat, en een zwakheid door het gebrek aan onmiddellijkheid en
robuste kracht, die dikwijls den kultuurmensch eigen zijn. De cultuur maakt de
menschen voorzichtig en terughoudend, bevreesd om zich spontaan en onbewimpeld
uit te drukken; dat is ook het merk van de Deensche muziek - als een deel van de
kultuur, en als het laatste karakteristiek element, kunnen wij den nationalen arbeid
noemen. Ongetwijfeld heeft de Deensche natie bijzondere karakters door dat zij in
hoogen graad bestaat uit landbouwers. Deze dragen in hun ziel eene andere
beschouwing der natuur dan de lyrische; zij staan vertrouwelijk tegenover de aarde
als tegenover een goed bekende, waarmede men arbeidt om voedsel en huis. Dat
brengt een zeker rustig, nuchter evenwicht voort, dat niet zonder warmte is, maar
wel zonder sentimentaliteit. En in een tijd als de onze, waar men meer en meer van
de romantiekers afwijkt, zoodat de romantische kunst er nabij is, een strunkelblok
te worden voor de kunstenaars van dezen tijd, is het goed een bodem te hebben, waar
men kan bouwen op andere elementen dan lyrische, romantische
natuurbeschouwingen.
Daarbij komt dat onze tijd niet literair is in dezelfde verhouding als de gulden
ouden tijd; in ieder geval is de invloed van de literatuur op de muziek zeer gering.
Onze kunst draagt den stempel van andere elementen. De werken van Karl Nielsen
(1865) dragen een Deensch merk op heel nieuwe basis. Zijn kunst wortelt in de
Deensche landbouwersziel, heeft het zelfde rustige vertrouwen in den grond; het is
eene concentratie van de gedachten en gevoelens van een Deenschen boer, opgeheven
tot een artistiek peil. En in overeenstemming met wat we vroeger zegden, is Carl
Nielsen insgelijks in overeenstemming met de diepe stroomingen der europeesche
muziek, losgescheurd van het romantisme. De lijn beweegt zich in den actueelen
tijd, los van de ‘Ik-Muziek’ naar het meer objectieve door het verstand gestempeld,
en zoekt in overeenstemming hiermee zijne uitdrukkingswijze buiten de melodie,
met een sterk gekleurde harmonische basis, naar een meerstemmige instrumentale
muziek, strenger van aard, minder gevoelsuiting.
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Deze anti-romantische, objectieve richting, door Carl Nielsen reeds vóór deze
generatie ingeslagen, werd sedertdien tot zijne uiterste gevolgen gebracht, ja soms
tot het karikaturale toe.
Maar dat is de leus van den tijd en de jeugd volgt ze; 't is de objectieve polyphonie
welke vóór vijf-en-twintig jaar leefde in De Bussy's impressionisme - nog is zij zoo
nieuw, dat de arbeid met deze technische ontwikkeling nog in hoogen graad de
artistieke voortbrengselen van dezen tijd bestempelt; dat is de gelijke internationale
stempel, en hij wordt voortgebracht meer door verstand dan door ziel.
Maar weldra zal deze overgangsperiode voorbij zijn; en nieuwe middelen van
uitdrukking staan gereed voor de leidende geesten van dezen tijd - Denemarken heeft
ook vertegenwoordigers van deze richting, o.a. Knudâge Rüsager en Jôrgen Bentzon,
de eerste meer romaan, de tweede eerder Germaan in zijn stijl. De jongere Deensche
muziek is besloten in een driehoek met de punten: Deensche natuur-romantiek, Carl
Nielsen en modernisme, bij enkelen doorsprenkeld met Fransch impressionisme. Ik
noem eenige der meest vooraanstaande componisten: Emborg, Raasted, Schierbeck,
Simonsen, Hófding, Hamerik, enz. Het schijnt ons dat onze componisten zeer
verschillend zijn, maar als zij in het buitenland opgevoerd worden, dan wordt er altijd
gedrukt op hunne eenheid: het Deensche merkteeken.
Is de zachte, natuur-beïnvloede Deensche lijn ten einde geloopen? Kan zij niet
verder gaan, zich vernieuwen? Is zij, zooals men beweerd heeft, te vaag en week geleid als zij was door oprechte talenten - om zich in de groote wereld te laten gelden?
Zooals Noorwegen een Grieg heeft, Finland een Sibelius, wereldnamen wier kunst
doordrongen is van de natuur en de cultuur van hun land, zou er iets gelijk voor
Denemark kunnen gebeuren? Gade was op weg naar dit doel, maar bereikte het niet!
Het antwoord ligt voor mij besloten in het succes van een product onzer
kunstindustrie: het ‘Kopenhaagsch porcelein’.
Dat heeft zijne wereldberoemdheid bijna bereikt met een karakteristieke, licht
gestyliseerde uitdrukking voor het zachte, fijne, genuanceerde en gecultiveerde van
de Deensche natuur en natie. Op den dag dat een componist een dergelijke
karakteristieke gestyliseerde muziek zal vinden, is de weg open naar de wijde wereld.
Wij zullen dan goed de lijn kunnen voortzetten, maar wij moeten niet vergeten
dat dit niet noodzakelijk is voor de muziek, die in haar wezen Deensch is, om op te
bouwen. De Deensche natie zooals zij is, is voorzeker rijk en veelzijdig genoeg.(1)

(1) Vertaald door M.E. Belpaire.
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De Skandinaafsche Muziek.
door Paul Douliez.
In het volkslied spiegelt zich de psyche van een ras af, en het volkslied ligt aan de
basis van alle waarachtig toonkundig meesterwerk: door zijn lyriek, door zijn
spontaniëteit, door zijn idealiseerende oprechtheid.
De Skandinaafsche muziek is te omschrijven met dit enkele woord: landelijke
poëzie.
Het is de schalmei van den herder bij de kudden op het hoogland of de roep van
den horen in de bergen; het zijn de wijsjes van den speelman bij de bruiloft of de
vredige klokjes die tampen in het rustige dal. Bij zomeravond doemen aan den
wazigen einder de Kobolds op: als die eens aan 't dansen slaan, met zotte
bokkesprongen, gaat het tot tegen den morgen, steeds vlugger en wilder - heel aan
't lest een rauwe gil, want de geitebellen klingelen op den heuvel - en daar geeft een
haan het signaal: de Zon rijst!
Soms ook galmt liefde voor den Vadergrond; dan zijn het statige, fiere tonen.
Alleen de Finnen leggen bijtenden wrok en oproerige bedreigingen in hun
Vaderlandsche zangen: dat komt door hunne ongelukkige geschiedenis.
Jan Sibelius (1865), een der grootste figuren uit Finland, heeft in zijn werk:
‘Finlandia’ alles uitgedrukt wat de ziel van zijn volk aan bitterheid en zucht naar
zelfstandigheid bezit.
Toch blijft het Finsche element in de Skandinaafsche muziek een uitzonderlijke,
beperkte zijde van het geheel.
Representatieve figuren uit Skandinavië zijn verder: Niels Gade (Kopenhagen
1810-1890) Halfdan Kjerulf (1815-1868) Johan Svendsen (Christiania 1840) Edvard
Grieg (Bergen 1843-1907) L. Schytte (1848) en Christiaan Sinding (1856), allen
romantieken.
Er is nog de veel te weinig gekende Deensche primitief: Buxtehude (1635-1707)
van wie menige orgel-compositie bestaat van onvergankelijke schoonheid.
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Een prachtige groep krachtige kerels die allen hebben gezongen op hun eigen wijze,
maar in denzelfden geest: de geest van het ras. Hun personaliteiten zal men allicht
onderling verwarren, maar hun Skaninaafsche karaktertrek ligt er boven op; hun
klanken zijn die van het noord-land en op het overige van de wereld wordt anders
gezongen.
Afiniteiten bestaan er wel. In Tcheco-Slowakije hebben Smetana en Dvoràk de
meeste overeenkomst getroffen met Gade en Grieg. Smetana's cyclus ‘Ma Vlast’(1)
en daaruit vooral: ‘Z ceskyc luhuh a haju’(2) en ‘Vlatava’(3) is hiervan een teekenend
bewijs. Dvorak's Symphonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ klinkt hier en daar als een
heilgroet aan Grieg, maar op andere plaatsen is het een kreet van solidariteit met de
kameraden uit Finland.
Toch blijft er een opvallend verschil van temperament waar te nemen: de wrange,
wilde Boheemsche landaard is de bezieler der Tcheksche scheppers: daartegenover
stellen de Skandinaviërs, vooral de Noren, hun goedige inborst.
Borodine, en met hem al de Russen, zou men ook in veel opzichten met de
Skandinaviërs kunnen vergelijken: in beide rassen ontdek ik den droomerigen blik
naar den onzekeren horizont. Maar de Noren bezitten niet dien eleganten trots, ze
kennen niet het schrijnende aksent der Russen.
De Duitsche muziek - en dit is verwonderlijk om zeggen - staat nog verder van de
Skandinaafsche dan de Tcheksche of de Russische. Constructie, architectuur,
systematiek zijn Duitsche begrippen in de muziek die onvereenigbaar zijn met de
volksche lyriek der Noren.
Ik spreek hier van de heele Duitsche muziek, behalve van Beethoven: de Koning.
Beethoven's universaliteit-zelf is een struikelblok waar het vergelijkingen geldt.
Beethoven omvat gemakkelijk alle uitingen, zij heeft ze alle in zijn greep, maar geen
enkele heeft wat van hem.
Bij het hooren van het Scherzo der Negende bijvoorbeeld, kan ik me telkens niet
weerhouden te roepen, letterlijk te roepen: Hoor daar zijn de Russen! En toch staan
de Russen in hun werk zoo ver van dat Scherzo......

(1) Mijn Vaderland.
(2) Doorheen Bohemen's Velden en Wouden.
(3) De Moldau.
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Zoo ver liggen Duitsche en Skandinaafsche muziek niet van elkaar, of men komt
toch tot de bestatiging dat ook hier de Duitsche muziek haar invloed heeft laten
gelden. Niels Gade o.a., gaf reeds vanaf zijn jeugdwerk ‘Naklanken uit Ossian’ sterk
toe aan Mendelssohn's bekoring; wel behoudt hij een groot stuk van zijn eigen karakter
maar de sporen van dien invloed zijn terug te vinden doorheen al de latere symphonies,
de kamermuziekwerken, de sonaten.
Christiaan Sinding's lieve persoonlijkheid werd vroegtijdig gefascineerd door
Wagner. Zijn klavier-trio bijv. is een orkestraal opgevatte Wagner-reminiscencie,
met veel rumoer dat niets heeft te beteekenen.
Uit zijn jonge jaren kwam ons van Sinding menige zuivere perel overgewaaid.
Een nederige, en nochtans in de hoogste mate oorspronkelijke is Halfdan Kjerulf.
Weinig kent men hier van dezen ras-echten Scandinaaf; en daar is toch zooveel
frissche noorderlucht in zijn toondichten. Ik bezit van hem een piano-bundeltje met
een tiental ware meesterwerkjes. Veel beter kennen wij Johan Svendsen, vooral door
zijne Romance voor viool. Die Romance - een verklankte novelle van Bjórnson gelijk
- is een mijlpaal in de viool - litteratuur en al hadde Svendsen enkel deze bladzijde
geschreven, dan nog zou hij als een der grootsten uit zijn land moeten vereerd worden.
Wie van ons heeft er zijn hart niet voelen week worden en wegsmelten van louter
ontroering bij het hooren van zooveel eenvoudig schoons? Alhoewel Svendsen een
groot deel zijner studiën in Duitschland deed, onder leiding van Richter en van Dr.
Hauptmann, bleef hij toch een kern-gezonde van uit het noorden. Vol eerbied noem
ik hem een man van edelen bloede.
Wanneer genieten wij hier in Vlaanderen de vreugde eener uitvoering van zijn
symphonisch en zijn kamermuziek-werk?
Ik ken van hem: twee symphoniën; de Noorsche Rapsodiën; de ouverture: Sigurd
Slembe; een fantazij: Romeo en Julia; twee snaar-kwartetten; een kwintet, een oktuor
voor snaren, e.a. Men ziet, de keus is ruim.
En zoo staan we nu voor den prins der Noorsche zangers: Edvard Grieg. Van dezen
muziek-reus mag gezegd worden dat hij buiten zijn regionalisme om, ook nog een
niet te onderschatten universeele beteekenis heeft.
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Wie zal uitmaken in hoeverre Grieg's invloed heeft meegeholpen aan de geboorte
van het impressionisme?
Debussy, Guy Ropartz en Florent Schmitt althans vertoonen meer sporen van den
Noor, dan de Fransche kritiek zoo in de wandeling wel wil toegeven. Luister maar
eens naar Debussy's ‘Quatuor’, naar ‘Cloche’ en ‘Feuillets de voyage’ van Schmitt,
naar ‘Musique au Jardin’ van Ropartz. De cerebrale zuiderling en de positieve
Duitscher verwijten wel eens aan de mannen van het noorden: ‘dat ze niet weten wat
ze willen’ en hiermede wordt dan gedoeld op de nevelachtige oplossing, die hun zeer
klaar aangevatte stellingen meestal krijgen en - dat is zoo - men moet het bekennen:
zooals ik reeds zegde zijn de Skandinaviërs niet doortastend tot het uiterste. Hun
kinderlijk gemoed domineert de sterke spieren en zoo zijn al hun manifestaties een
mengeling van kracht en dichterlijke bespiegeling; dat is nu eenmaal de trek van hun
karakter.
Grieg's techniek is daarom juist zoo wonderlijk in harmonie met de psychologie
van zijn volk: zijn eenvoudige, met kruim gedachte melodiën worden door zijn
Chromatische harmonie als gedragen naar de regionen van het onbestemde; dit geeft
aan al zijn scheppingen een ongekunstelde suaviteit - een iets waarvoor ik geen woord
vind - iets dat ons hart doet zwellen van vage verlangens. Grieg's chromatisme wordt
gaandeweg beschouwd als een fiktief systeem; dit is toch een dwaze voorstelling,
zou ik zeggen. De vorm is immers slechts een noodzakelijk gevolg van den inhoud,
dat staat onomstootbaar vast. Bij Grieg moet hieraan minder dan ooit getwijfeld
worden, daar men toch al te duidelijk ziet hoe juist zijn chromatisme een der
merkwaardigste karaktertrekken - ik zou met menigeen kunnen zeggen: gebreken van het Skanidinaafsche ras in het licht stelt.
Grieg is om zijn volks-karakter een ware Noorsche nationale held. Meest al zijn
werk is geinspireerd door volksliederen uit het Vaderland; geen enkel is zoo
onvervalscht, zoo specifiek Noorsch dan hij.
Evenals Svendsen studeerde nochtans ook hij in Duitschland, met Richter,
Moschelis, Reinecke, Hauptmann, Wenzel en Liszt.
Vanaf zijn zesde levensjaar kreeg hij echter muziek-onderricht van de rijk-begaafde
kunstenares: zijne Moeder. Is het aan haar te danken dat Grieg onverbasterd
weerkeerde uit Duitschland?
Op Grieg is het schoone woord van Emmanuel De Bom van toepassing: ‘Hij had
de groote gave zich uit te drukken in een rustigsterke, diep-persoonlijke taal, en op
zulke breed-simpele wijze deed
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hij dit, dat het zijn medemenschen niet meer dan noodig aan hoofdbrekens zou kosten
om zijn gang te verstaan.’
Grieg's tooverklanken zijn overbekend in Vlaanderen. Iedereen heeft menigmaal
meegeklaagd met Solveyg; meegetreurd met Peer Gynt bij Ases dood en wie heeft
er niet in zijn verbeelding Anitra zien dansen op de wijs van Grieg? Wie heeft er niet
meegehuiverd met Peer in de halle des bergkonings? Bestaat er eigenlijk wel een
schooner lied dan Griegs' ‘Ik bemin U!?’. Vast en zeker bestaat er weinig in de
klavier-litteratuur dat kan vergeleken worden met zijn Ballade opus 24: ‘Variaties
op een Noorsche volkswijze’. Die ballade is zijn meesterwerk: een monument aan
het Noorsche volk, een volledig psychologisch document in klanken.
Grieg's productie is verbazend. Voor piano schreef hij een 70-tal lyrische stukken,
waaronder: volkswijze, vaderlandsch lied, Halling, Vlinder. In de Heimat, Aan de
Leute, Lied der boeren, Bruiloftsdag op Troldhangen, Woudstilte, e.a. een sonate,
het overschoon concerto in la klein, een der hechtste triomphen van Grieg. Dit
concerto heeft zijn populariteit te danken aan den Belgischen pianist Arthur De Greef,
die het de wereld-door liet hooren en het tot zijn lievelingsnummer maakte.
Voor orkest schreef Grieg, buiten de tooneelmuziek voor Ibsen's ‘Peer Gynt’:
Concert-ouverture; Voor de kloosterpoorten (koor en orkest); Holberg-Suite
(strijdkorkest); Oolav Trygvason (onvoltooide opera); Berglio (melodrama).
Verder een snaarkwartet, twee viool-sonaten, een cello-sonate, een menigte
liederen. Wat nu te zeggen van de Vlamingen ten overstaan der Skandinaviërs?
Laat ik beginnen met vast te stellen, dat de landen, die voorbestemd waren om de
brandpunten van de nationale muziek te worden niet op klassieke figuren kunnen
bogen. De klassiek was aan haar eindstadium gekomen in Duitschland, Frankrijk,
Italië. De klassieke kunst, strevend naar onpersoonlijke vereffening van alle uiting,
werd door dit streven - zelf ernstig bedreigd. Ze scheen gedoemd tot eeuwigen
stilstand binnen de grenzen van enkele uitgeputte formulen, Het Romantisme
reageerde noodzakelijkerwijze op de niveleerende neiging der klassiek door in de
eerste plaats op zoek te gaan naar het verloren geraakte aksent van het ras; van de
levenlooze formule ging men terug naar het leven, naar het eigen leven, met eigen
rythme en eigen kleur. Het Nationalisme werd nu ook op alle plaatsen tege-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

633
lijk geboren en wel juist in die landen die jong en frisch en vrij waren van de klassieke
inwerking.
In die landen konden de muzikanten een objektief oog hebben voor de
gebeurtenissen in Duitschland, Italië, Frankrijk; zij waren niet onder de suggestie
der formule, hadden niet te kampen met een traditie op eigen bodem en zij vooral
dus waren aangewezen om in de Romantiek-zelf - want de Romantiek had nog andere
redenen om te reageeren - de rol te spelen der pioniers van het Nationalisme.
Als één man staan daar plotseling in de jaren 1800 een heele rij mannen op:
Smetana in Bohemen, Scharwenka in Polen, Grieg in Noorwegen, Sibelius in Finland,
Niels W. Gade in Denemarken, Borodine en Moussorgsky in Rusland, Elgar in
Engeland, Mac Dowel in Amerika, Peter Benoit in Vlaanderen en iets later Granados,
Torina en Albeniz in Spanje. In de geschiedenis is Peter Benoit dus het Vlaamsche
equivalent voor Grieg, Smetana, Borodine.
Ethische overeenkomst ontdek ik enkel voor een klein deel tusschen den Vlaming
en den Noor: Peter Benoit bezit de kracht van Grieg, maar de mystiek van den
Skandinaaf is hem vreemd; in de plaats stelt hij een nog grooter krachtsontplooing.
Jan Blockx communieert met de Nooren langs zijn folkloristische zijde.
In Vlaanderen ken ik werkelijk maar één man wiens artistieke persoonlijkheid
sympatiseert met de Skandinaviërs; een kind uit mijn eigen blonde Limburg: Arthur
Meulemans.
Een wie veel dichter bij ons allemaal staat is Sibelius; met meer zin echter voor
wilde fantastiek heeft hij met Jef Van Hoof den strijdkreet gemeen.
Een der laatste Skandinaafsche folkloristen is Järnefeldt. Bij de moderne
komponisten hoort Ebbe Hamerik, van wie wij hier ‘Stepan’ kennen.
De hedendaagsche stroomingen zullen ons heen voeren naar een nieuw klassicisme
en zoo ziet men, dat de geschiedenis zich steeds herhaalt.
Nog lang echter zullen mannen als Svendsen en Grieg hun invloed laten gelden:
alle werk, bij de bron van het volle leven gedijd, draagt den stempel der eeuwigheid.
Skaninavië heeft groote, levende mannen voortgebracht, die konden zingen in de
taal hunner moeder, op den rythmus van hun harteklop.
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Gothenburg, een Nederlandsche Kolonie.(1).
door Jul. Persijn.
In 1560, het jaar zelf dat Erik XIV zijn vader Gustaaf Wasa opvolgde, vertrok een
eerste groep Nederlanders en Vlamingen naar Zweden en zette zich neer in Nieuw
Lódóse, om daar een stapelplaats voor Holland te vestigen,. Dat was enkel een
aanloopje.
Karel IX, die steeds er op uit was om zijn Zweden te dienen en om Denemarken
te plagen, besloot aan den mond van de Góta-elf een nieuwe stad aan te leggen. Zoo
‘heeft hij bij Nilus en Elsburch op de Noortsee tegenover Schagen ghebout eene
sterckte oft stedeken Gottenberch genaemt, daer hy een colonie van Hollantsche
visschers ingevoert heeft, en met groote Previlegien begaeft, welcke Colonie seer
streckt tot nadeele van de Croone van Denemercken en van de tollen van syn Strate
de Sont, en begonste te visschen en de traffiqueren, omdat veel schepen van Hollandt
om de Tollen te schouwen, daer begonnen aen te varen met hun waren, ende van
daer voeren voorts 't Landt deur ende venten die in Sweden.’(2)
Dat ging prachtig. Karel IX liet alles tolvrij Zweden binnen, behalve de sterke
dranken. Maar Denemarken lag op de loer. Karel stierf den 30en October 1611, en
terwijl zijn zoon, de zeventienjarige Gustaaf Adolf, de teugels van 't bewind aan 't
beproeven was, vielen de Denen op Gothenburg en maakten het tot een rookenden
puinhoop.(3)
De jonge koning, die met Polen zijn handen vol had, wenschte toch zelf te komen
kijken. 't Was in 1618. ‘De schrandere vorst doorzag al het gevaar, dat de stad bleef
bedreigen; zeer nabij den vijandelijken burgt, op het eiland liggende, dat gedeeltelijk
aan den vreemdeling toebehoorde.’(4) Hij besloot haar te verplaatsen, eventjes hooger
op. ‘De rotsenbewonende Zweden mogen zeker gemompeld hebben dat deze vlakte
van enkel moeras en lage weiden geen men-

(1).
(2)
(3)
(4)

Fragment uit ‘Zweden en de Nederlanden’, dat eerlang verschijnt.
Van Meteren, o.c.
C.R.A. Fredburg: ‘Det gamla Góteborg’ Stockholm 1921-1923.
De werken van E. Potgieter: ‘Het Noorden’, 1, blz. 136.-137, Haarlem 1886.
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schenland was, Gustaaf Adolf wist wie in zulk een kikkerland bij uitstek aardden,
en wie van elke stad aan 't water een goede haven maakten. En al heel spoedig waren
ze er, de Hollandsche kolonisten, wien twintig jaren vrijstelling van lasten en vrije
uitoefening van de gereformeerde religie was toegestaan.’(1)
En Potgieter voelt zijn Hollandsch hart weer eens blaken: ‘De privilegiën van
Gothenburg den 4en Juni 1625 uitgevaardigd, bewezen volkomen hoezeer de monarch
verlangde, dat zij in den handel de bron harer welvaart mocht vinden, en hoe juist
hij de middelen wist te kiezen, om dat doel te bereiken. Het was hem bekend dat er
een volk bestond, welks vlijt en ijver den wereldhandel hadden veroverd, welks
spaarzaamheid het zijnen onmetelijken rijkdom waardig maakte, en Gothenburg's
stedelijk bestuur werd verplicht, al zijn besluiten en afkondigingen, zoowel in het
Hollandsch als in het Zweedsch te stellen, en voor beide talen een secretaris te houden.
‘Ik ken geen dergelijk voorbeeld der invoering onzer taal op vreemden bodem,
eener zoo openlijke erkenning der voortreffelijkheid onzer stedelijke inrigtingen; en
niet zonder aandoening beschschouwde ik, op het stadhuis dezer stad, het daar nog
altijd bewaarde Amsterdamsch Privilegiënboek, dat welligt Gustaaf Adolf ten rigtsnoer
snoer diende.
‘Was het ook deze Hollandsche geest, die den koning beloven deed, dat zijn
krijgsoversten geene brieven der inwoners dezer stad, onder welk voorwendsel ook,
zouden mogen ophouden of openen; en geen hoofd der bezetting het regt zoude
hebben, de lezing der door hen ontvangene te eischen?... Hoe het zijn moge, de
monarch bepaalde zijne pogingen, voor de welvaart der bewoners zijner nieuwe stad,
niet tot het opsporen eener enkele bron. Hij wilde zoowel hunnen landbouw als
hunnen handel verbeteren, en het was weerom ons vaderland dat het zijne er de
voorbeelden toe aanbood. Zoo zich binnen de muren der vesting-Gothenburg's ligging
en de geest van dien tijd er een versterkten burgt van te maken - de Noordsche tong
had moeten gewennen het Hollandsche woord Schepenen uit te spreken, in ‘Schoffen’
verbasterd; de velden buiten hare wallen werden door Hollandsche boeren van ‘agor’
en ‘ang’ in ‘landeriën’ herdoopt. Het is een woord tot heden alleen in de omstreken
van Gothenburg in gebruik... Die weiden werden aan onze landgenooten afgestaan,
ten einde in Zweden, onze wijze van boter en kaas te maken, in

(1) G. Haspels: ‘Scandinaafsche Reisschetsen’ blz. 149.
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te voeren. Ik weet niet of de leermeesters onhandig, of de leerlingen onoplettend
waren, maar het wijze Noord- en het schilderachtig Zuid-Holland zijn gerust dat er
van die zijde geen gevaarlijke mededinging te vreezen is...(1)
In 1626 benoemde Gustaaf Adolf den eersten burggraaf van Gothenburg: den
Hollander, Jacob van Dijk. Twee jaar nadien, in 1628, bezocht Vondel, op zijn
Deensche reis, dienzelfden van Dijk; en wijl de dichter daar een klein Holland mocht
vinden, dat van geen geldelijken staatsdruk wist mee te spreken, wenschte hij,
opgetogen, aan zulk een paradijs zich dan toch schatplichtig te maken:
‘Tot Tol van Zijne Majesteit van Zweden, betaelt te Gottenburg aen den Heer
Jacob van Dyck:
Oudt Rome heeft barensnood en hartewee geleden
Doen 't, overrompelt van der Gotten overtoght,
Eens smaeckte 't geen het schonck dien, die het overmoght;
En sagh in vier en bloedt d'Italiaensche steden.
Nieu Rome, in arbeyd, hoort de barsse wapens smeden;
Waerme' de neerlaag weer des Tibers word gesocht,
Door eene Christen Mars, aen's hemels eed verknocht,
Geboren in den schoot van 't ijzeren Rijck van Sweden.
Dees blixemt, met de kling, en dondert, met pistool,
En trappelt, met zij hoef, op 't harte van den Pool,
Op 's Oostenrijckers heup, 't is tijd dat Remus schrome.
Want dese bey gesloopt, soo geeft hy 't woeden bot,
En voert syn noodlot wt, en schrijft sich, als een God:
Gustaf, de tweede August, en heerscher binnen Rome.

Dit sonnet van 1628 is meer waard als voorspelling dan als gedicht. En van Lennep
voegt er aan toe: ‘Vondel had daarbij met klare woorden gespeld, dat de strijdbare
koning Gustaaf Adolf het Roomsche Rijck (of den Keizer) met oorlog zou aantasten,
met zijn hoef de Oostenrijkers op de heup trappelen, en Rome in groote benauwdheid
brengen - al hetwelk het derde of het vierde jaar daarna geschiedde.’(2)

(1) Potgieters: o.c. blz. 137-139.
(2) Mr. J. v. Lennep: ‘De Werken van Vondel’ 11, 689-690.
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De nieuwe stad kreeg dan ook haar kanalen - ‘grachten’ - zooals Linnaeus ze nog
op zijn Nederlandsch noemt. De Gothenburgsche huizen werden meest alle in hout
opgetrokken, maar dan weer naar den stijl hunner steenen modellen in Holland.
Naast den burggraaf van Dijk, fungeerde als eerste president van het stedelijk
bestuur alweer een Hollander, Jacob Hoefnagel. En Joannes Cabeljauw, die, zoon
van een der eerste kolonisten, in Zweden zijn eerste kinderjaren had gesleten, legde,
te lui om aan wetenschap te doen, in 1646, zijn bediening als Amsterdamsch
hoogleeraar neer, en kwam naar Gothenburg hoofdschepen spelen - een rol, die hij
zoo goed vervulde, dat hij in 1651 tot baron werd verheven, wat hij misschien meer
dan aan zijn driedubbel ambt: hoofdschepen, bestuurder der munt, en
generaal-directeur der visscherij - had te danken aan zijn gulheid om zijn dochter als
boelin aan den koning te gunnen.
Jarenlang bleef het bestuur met zijn presidenten en zijn ‘hooge generale stadsraad’
in meerderheid Nederlandsch. Tot dien gedenkwaardigen tijd behooren de
burgemeester- en schepenschappen van Egmond, van Eyck, van Ackern, Annja, van
Schoting, Herwegh, vander Hagen, Coopman......
Langzamerhand verzweedschte de stad naarmate ze grooter werd. Maar tot in de
18e eeuw gold het gebruik dat op de twaalf raadsleden steeds drie Nederlanders
werden verkozen.
Potgieter in 1831 las nog op Gothenburgsche gevels de Hollandsche spreuken:
‘Oost West, thuis best’ en ‘Eer wij wat weten, zijn wij versleten.’
Weemoedig voegt hij, de Grootnederlander bij uitnemendheid, er aan toe: ‘Er zijn
welligt twee eeuwen verloopen, sinds deze spreuken in die steenen werden
uitgehouwen; geloof niet dat de zeden onzer landgenooten zoo diepe, zoo
onuitwischbare sporen in het karakter der inwoners hebben nagelaten. Helaas! Het
Hollandsche der stad nog eigen bepaalt zich bijna alleen tot hare ligging en
bouwtrant’(1).
En thans ligt het Hollandsche Gothenburg, in de wereldstad, waartoe zich de groote
Zweedsche haven ontwikkelt, verdrongen en versmacht.

(1) o.c. blz. 140.
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Hoe de poort voor me openging.
door Selma Lagerlôf.
Het was begin Januari 1893. Tegen het einde van het voorgaande jaar was bij de
deensche uitgeverij Gyldendal een vertaling verschenen van mijn ‘Gósta Berling’
door de bekende pedagoge Jw. Ida Falbe-Hansen. Het boek was in Zweden reeds
verschenen in het jaar 1891; maar de ontvangst die het daar had genoten, had mijne
verwachtingen zeer teleurgesteld. Nu ging ik ondervinden welk lot mijn boek in
Denemarken zou beschoren zijn.
Juffrouw Falbe-Hansen was comiteitslid van het toenmalig snelbloeiende vrouwen
leesvereeniging in Kopenhagen. Door haar leerde ik de bestuurster Jw. Sophie Alberti
kennen. Deze beide beschaafde en litterair ontwikkelde dames, waren mijne trouwe
vriendinnen geworden. Zij hadden vertrouwen in mijn werk en verlangden uit ganscher
harte dat het in haar land bijval mocht genieten. In dien tijd was ik zelf leerares in
Landskrona benoemd, en ik was van plan de Kerstvacantie in mijn eigen klein tehuis
door te brengen om daar eens flink te kunnen doorwerken. Maar op Kerstdag reeds
ontving ik een uitnoodiging van Jw. Alberti om enkele weken in Kopenhagen bij
haar en haar moeder door te brengen. Zij voegde er verder bij dat het me stellig
interesseeren zou, met eigen oogen te zien hoe het onlangs verschenen boek ‘Gósta
Berling.’ er ontvangen werd.
Het voorstel was zeer lokkend! Ik aarzelde dus niet de uitnoodiging aan te nemen.
Landskrona lag nauwelijks anderhalf uur per stoomboot, van Kopenhagen verwijderd.
Kort daarop was ik in het prachtige huis der familie Alberti op Nij Vestergade
geinstalleerd.
Niettegenstaande ik in 't eerst, niet ondervinden mocht hoe ‘Gósta Berling’ in
Denemarken genoten werd, bracht ik daar toch enkele zeer aangename weken door.
In Zweden had mijn boek tenminste strijd en oproer verwekt, terwijl het in
Denemarken geen lezers scheen te vinden en ook niet de minste aandacht trok. Toen
ik mijn uitgever Hegel bezocht, zegde deze me dat de verkoop tot dan toe haast nul
was geweest en ik be-
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merkte toen ook dat het werk heelemaal niet tot het Deensche publiek was
doorgedrongen. 's Morgens vergezelde ik Juf. Alberti gewoonlijk naar de Dames
leesvereeniging. Het bezat toen niet, zooals nu een groot eigen huis, maar was in een
zeer gezellig lokaal aan Amargertorv ondergebracht. Terwijl mijn gastvrouw haar
bestuursplichten vervulde, zette ik me in de groote, gezellige leeszaal neer om de
letterkundige waarde der laatst verschenen deensche werken te bestudeeren. In een
der bibliotheekkasten had ik drie ex. van ‘Gósta Berling’ ontdekt. Natuurlijk keek
ik nu en dan die richting uit om te zien of ze door niemand werden weggenomen.
Doch tevergeefs! Andere boeken werden afgehaald en gelezen maar de mijnen niet.
Het gebeurde nauwelijks dat iemand een ex. nam, het titelblad opensloeg en, nadat
hij de naam der onbekende schrijfster gelezen had, hoofdschuddend het boek terug
in de kast schoof.
Zoowel Sophie Alberti als Falben-Hansen maakten gedurende deze Kerstdagen
een ijverige litteraire propaganda. Bij verschillende gelegenheden noodigden zij
litteratuurliefhebbers uit opdat ik met hen in aanraking zou komen. Zoo leerde ik
vele vooraanstaande, sympathieke menschen kennen,. Maar de arme ‘Gósta Berling’
bleef steeds even onopgemerkt in boekhandels en huurbibliotheken liggen.
Eens kreeg ik hoop op beterschap.
In de ‘Nationaltidende’ en, als ik me goed herinner, nog in een ander groot
Kopenhaagsch blad verscheen op een morgen een lange, welwillende bespreking
van mijn werk. Toen ik dien morgen op de leesvereeniging kwam, zag ik dat één der
drie ex. verdwenen was. Maar na een kwartier kwam eene dame en stak het in de
bibliotheek, naast de beide anderen terug. Daar bleven ze den heelen morgend weer
zonder dat er iemand naar keek.
Het was duidelijk te merken dat mijne twee weldoensters den moed begonnen op
te geven. Alles scheen zoo nutteloos als een slot met een verkeerden sleutel te willen
openen.
Toen begon, elk van haren kant, me voor te stellen me tot Georg Brandes te wenden
en te probeeren hem voor mijn boek te winnen. Dit was volgens haar de eenige
uitkomst. Het deensche publiek was nu eenmaal gewend hem als eenig kritikus in
alle, litteraire kwesties te beschouwen. Men durfde nauwelijks een boek lezen, dat
niet door hem was aanbevolen, en zeker zou het niemand wagen er met lof over te
spreken. Het is moeilijk te zeggen hoe bang ik voor dezen
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stap was. De werken van den grooten litterairen historikus waren me goed bekend.
Met de grootste bewondering had ik ze gelezen en bestudeerd, maar dat was juist de
reden van mijn angst. Mijn ‘Gósta Berling’ met zijn onvolmaaktheden en vrijheden
een wereldberoemd kritikus voorleggen... dat was moedwillig het doodvonnis over
mijn hoofd halen. Dit zou het werk den genadeslag geven. En bovendien wilde ik
noch naar George Brandes, noch naar om het even welken kritikus gaan, om
bescherming voor mijn boek af te bedelen. Dat was volgens mij geen eerlijk spel.
Het werk moest maar voor zichzelf spreken. De uitgever had hem zeker een exemplaar
gestuurd. Hij zou het wel lezen en er misschien over schrijven, maar ik wilde geen
invloed op hem uitoefenen. Maar mijne twee vriendinnen waren zeer diplomatisch,
want toen ik met dit voorwendsel voor den dag kwam, veranderden zij hare taktiek.
Zij hielden wel vol dat een gunstige bespreking van Brandes veel tot het succes van
mijn werk zou bijdragen, maar toch vonden zij het niet zóó belangrijk. Zij geloofden
dat ‘Gósta Berling’ ook zonder hem den weg tot het lezend publiek zou vinden. Ik
moest alleen maar bedenken dat G. Brandes, op litterair gebied, de hooge Rechter
van het Noorden en misschien van heel Europa was. Indien ik dus in mijn litteraire
loopbaan wilde volharden, was het toch voor mezelf van het grootste belang zijn
oordeel over mijn eersteling te hooren. In Zweden waren de meeningen daarover
zeer verschillend. Vermits ik me in dezelfde stad bevond als de groote
litteratuurkenner, was het toch heel eenvoudig dat ik hem opzocht. Niet om van hem
een reklaamartikel af te smeeken, maar om zijn meening over mijn schrijfstersgave
te hooren en hem te raadplegen zooals men bij een geneesheer doet. Ik mocht
overigens gerust zijn dat hij mij enkel datgene zeggen zou wat hij voor waarheid
hield. Natuurlijk bleef den uitslag erg onzeker, en zij konden ook niet weten of ik
het wagen zou mij aan een ontmoedigend antwoord bloot te stellen.
En toch deed ik het! Ik had te veel eergevoel om niet den schijn van zelfvertrouwen
te redden. Ik stuurde dus mijn pas verschenen eersteling aan Georg Brandes en schreef
hem daarbij een haastig briefje om hem een onderhoud te vragen op een der volgende
dagen, en hem te zeggen dat ik zijn oordeel over mijn werk van allergrootst belang
achtte.
Een dag, misschien een paar dagen later, hoorden we de huisbel rinkelen. Het
dienstmeisje bracht me een kaartje, waarop ik met
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verwondering en vreugde de naam van Georg Brandes las. Ik beschouwde het als
een gelukkig voorteeken, dat de gevreesde man in eigen persoon naar mij toekwam
in plaats van mijn bezoek af te wachten. Ik vergiste me niet. Dokter Brandes zegde
me al dadelijk dat mijn boek hem interesseerde. Hij had het nog niet uitgelezen, maar
indien het vervolg aan het begin beantwoordde, dan zou hij er waarschijnlijk over
schrijven. Nu wilde hij zien wat soort mensch ik wel was.
Enkele oogenblikken verliepen in een klein verhoor naar mijne
levensomstandigheden, naar mijn vroeger werk, onder wiens invloed ik gestaan had
enz. Maar gauw liep ons gesprek over de grootste schrijvers van den tijd. Hij kende
ze allen, ik integendeel, haast geen. Een heel uur zat hij daar, vóór mij. Hij legde uit
en hij vertelde. Blijkbaar vond hij het plezierig met mij te praten, me te onderrichten,
en me ook een beetje te choqueeren. Zooals ik G. Brandes toen voor de eerste maal
zag, wil ik graag aan hem terugdenken. Hij geleek veel op de portretten die in alle
boekhandels vóórlagen, maar toch was hij het niet heelemaal. Er lag op zijn wezen
een levendigheid, een beweeglijkheid die iemand kon betooveren. De zwarte
haarbosch, waartusschen enkele grijze haren, stond prachtig boven het gerimpelde
voorhoofd. De gestalte was eerder klein, maar buitengewoon goed geproportionneerd,
licht, lenig en wonderlijk levendig, zoodat hij meeging met alles wat hij sprak. In
het begin klonk de stem wat oud en dor. Maar dezen indruk duurde niet, want
gedurende het gesprek kreeg zij klank en kracht. Zij was als een band schitterende
grijze zijde, waaruit, bij gepaste verlichting, een menigte kleuren kunnen ontstaan.
Er was bij hem geen hooghartigheid noch bescherming te voelen. Zijne groote
geleerdheid, ervaring en scherpzinnigheid kwamen zonder groot gebaar te voorschijn.
Dat hij zelf bewust was, van den indruk dien hij maakte verried hij echter meer dan
eens. Zoo praatten we b.v. over een Deenschen schrijver die, naar ik vernomen had,
zeer gezellig in den omgang was. ‘Dat heb ik niet gemerkt’ sprak Brandes. ‘Maar u
begrijpt juffrouw Lagerlóf, in mijn tegenwoordigheid voelen de menschen zich nooit
heelemaal op hun gemak. Zij worden verlegen en onbeholpen. Het is voor mij heel
moeilijk hun goede kanten te zien. Hij had werkelijk iets van een geneesheer over
zich. Waarschijnlijk om mij mijne verlegenheid te helpen overwinnen en hij zijne
diagnose zou kunnen maken, sprak hij haast den heelen
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tijd over zichzelf. Er was echter geen sprake dat hij mijne bewondering wilde
opwekken. Hij was in die oogenblikken enkel de man der wetenschap, die graag
onderzoeken wou of die nieuwe verschijning hem in zijn exploratiegebied van dienst
kon zijn, of zij zijne aanmoediging en bescherming verdiende, of niet veeleer van
het begin af moest worden tegengewerkt.
Hij was ook erg goed. Van deze ontmoeting is me niets anders overgebleven dan
eene herinnering aan aangename verstandhouding en goedheid. Dat soort goedheid
dat men graag bij een beroemd geneesheer vindt. Enkele dagen nadien verscheen
werkelijk in ‘Politiken’ een bespreking over ‘Gósta Berling’ geteekend S.B. Ze was
heel kort en niet uitsluitend lovend, verre vandaar. Maar dàt had geen belang, zooals
het later zal blijken.
Toen ik op een der volgende dagen in het leeslokaal kwam zag ik geen enkel
exemplaar meer van ‘Gósta Berling’ op het rek staan. Onder het middageten vertelde
mijn vriendin me dat de aanvraag naar het boek in de leen-afdeeling zeer druk was
geweest. Men had de abonné's op verre na niet kunnen tevreden stellen.
Dat was het eerste kleine teeken van den ommekeer.
Het Dames-leesgezelschap leende niet alleen boeken uit, maar daar werden ook
uitspanningsavonden ingericht, waaronder lezingen en gezellige bijeenkomsten. Op
den dag dat het artikel verschenen was, werd voor mij zulken avond besproken. Ik
zou dan een nieuwe novelle van mij voorlezen. 's Avonds was ik erg verrast het
portaal en de gang zoo vol menschen te zien dat ik er slechts met moeite doorheen
kon. De voordrachtzaal was al proppensvol. Van mijne lezing zal wel niemand zich
bijzonder veel hebben verwacht. Ik begreep dat nieuwsgierigheid grootendeels het
volk naar hier had gedreven. Men wilde de persoon zien waarover G. Brandes
geschreven had. Maar het weinige dat hij over mij gezegd had bezorgde mij een
triomfavond! Ik had veel bijval en ik kreeg bloemen. Op de gezellige samenkomst
werd over mij gepraat. Het mocht werkelijk een wonder heeten.
De Kerstvacantie liep ten einde. Ik mocht nog enkele dagen in Kopenhagen blijven
en deze waren vol van de aangenaamste verrassingen. De menschen die ik zag hadden
het allen over mijn werk. Nu was het opeens door iedereen gelezen. Velen had het
zoo geboeid dat zij het in één adem hadden uitgelezen, de nacht door. Door al mijn
geluk voelde ik een groote verwondering en verwarring. Nooit
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had ik kunnen denken dat iemand zulke macht over zijne medemenschen kon hebben
zooals Georg Brandes. Het scheen of ieder in Kopenhagen wilde denken en oordeelen
zooals hij. Maar wat zouden ze van ‘Gósta Berling’ wel zeggen, wanneer Brandes'
geestelijke suggestie uitgewerkt was?
De hulp van Dr. Brandes opende me niet alleen in Denemarken de poort van het
groote succes. Zij werkte ook gunstig in Zweden en bezorgde mij mijn eerste duitsche
vertaler. Mijn bijval was zoo algemeen en openbaar geworden dat ik G. Brandes als
een der grootste bevorderaars van mijn litteraire loopbaan moet beschouwen. Ook
zal ik hem nooit dankbaar genoeg kunnen zijn.
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De Oogen.
door K.G. Ossian-Nilssen(1).
Toen John Hallman voor den eersten keer buiten op zijn trap kwam, kreeg hij haar
aanstonds in 't oog. De oude dame, achter de twee tuinmuren, lag in hare hangmat
onder de olmen, en staarde hem aan met vasten blik.
Hallman werd rood en keek neer; dan plaatste hij zijne kruk zorgvuldig op de
steenen treden en daalde in den tuin om een weinig te wandelen. Dan keek hij om,
om vast te stellen of zij hem nog kon zien, en dat kon ze, omdat de grond van haren
tuin hooger lag dan de zijne. Hij wendde zich af, iet of wat wrevelig, en stapte naar
den laagsten hoek van zijn tuin, in de hoop dat hij daar alleen zou zijn. Hij gevoelde
de natuurlijke verontwaardiging van een herstellende die wordt aangestaard.
Hij liet zich in zijn rieten zetel neer, legde de deken op zijne knieën en nam zijn
boek op. Vooraleer hij erin begon te lezen, keek hij eventjes over de muren, om te
weten of ze hem nog bezag. Ze bezag hem niet meer, haar hoofd was afgewend,
zoodat hij haar profiel te zien kreeg, en hij voelde zich nog al aangetrokken, want
haar mooi oud gelaat was prachtig met zijne rozige wangen en het overvloedig wit
haar. Heel haar voorkomen ook, voor zooveel hij haar in de hangmat kon zien, gaf
den indruk van voornaamheid en verfijnde opvoeding.
Met een gevoel van verlichting, opende hij zijn boek en begon te lezen. Hij las
sedert enkele oogenblikken pas, toen hij hoorde lachen. Die lach klonk ruw en hard.
't Was de lach van een meisje, een jong en gezond meisje, dat nooit geleerd had wat
ziekte beteekende, dat zich om 't lijden in 't geheel niet bekommerde, om 't lijden
van anderen, en om zijn lijden in 't bijzonder. Dat was wel heel natuurlijk, en hij had
het recht niet iets anders te eischen, maar het deed hem toch pijn aan de ooren, dat
hartelijke lachen. 't Kon niet anders, of hij moest verstrooid zijn en gedwongen op
te kijken.
De eerste die hij opmerkte was de oude dame die, in hare hangmat gezeten, met
hem scheen te lachen. Met hem? Was het hare

(1) K.G. Ossian-Nilsson, geb. in 1875, zweedsch dichter, prozaist en tooneelschrijver. Zijne
onstuimigheid en de overdaad van zijn productie hebben zijn werkelijke gaven zeer geschaad.
Hij is een typisch vertegenwoordiger van een generatie en een geest die tot het verleden
behooren. Hij is een hartstochtelijke heiden. Zijne bijdrage in dit nummer diene om het
onderscheid tusschen Zweden en Noorwegen, waarop F. Rutten in het inleidend artikel wijst,
te verduidelijken.
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stem geweest? Was zij soms krankzinnig, de dame in de hangmat? Allerlei menschen
kwamen in deze badplaats bijeen. Krankzinnigen behielden hunne lichamelijke
krachten langer dan andere menschen. Hun geest verteerde hun lichaam niet, ten
minste in de lichtere gevallen. Was het mogelijk dat deze jonge lach van die oude
vrouw kwam? Was ze soms eene oude zangeres?
Nu ontwaarde hij de persoon die gelachen had. 't Was een jong meisje, in 't wit
gekleed, dat heen en weer liep over de tennisbaan, tusschen zijn tuin en dien der oude
dame gelegen. Had hij niet zoo nieuwsgierig met de oude dame bezig geweest, dan
zou hij de witte verschijning al lang gezien hebben. Voor 't oogenblik was hij niet
in staat naar het jonge meisje te kijken, zonder op de oude dame te letten. Oude dames
zijn doorgaans achterdochtig. Wanneer een jonge man belang stelt in een meisje,
zijn deze oude wijven onmiddellijk geneigd daarin iets onbetamelijks te vinden, eene
onbeschaamdheid of een gevaar. Men moest zich moeite geven om hun te toonen
dat men meer waard was dan zij het dachten.
M. Hallman tuurde naar zijn boek, al interesseerde het hem niet erg. Zijne aandacht
was door de tennisbaan aangetrokken. Nu hoorde hij twee personen lachen, het jonge
meisje en een jongen, die den baard in de keel had. Ze speelden samen en schenen
broer en zuster te zijn. De oude dame had geen woord gesproken; misschien waren
ze geen kennissen van haar, al was ze nieuwsgierig omstreeks hen. Nu en dan
opblikkend, bemerkte hij dat hare oogen onophoudend op het spel bleven gericht:
Haar mooi oud wezen en vooral hare oogen, die ze dikwijls in hare gespannen
aandacht openspalkte, en hare lippen, welke dikwijls door een lichten glimlach
geplooid werden, schenen een stil gesprek of monoloog omtrent de twee kinderen
te voeren. Misschien had zij ook kinderen van den zelfden ouderdom. Waren ze niet
dood, dan waren ze ver van haar verwijderd. Dat was wel de reden van hare
droef-vroolijke nieuwsgierigheid omtrent deze jongeren.
Den heelen dag zat de jonge man daar, luisterend naar de pittige antwoorden van
het jonge volk, al aan denkend opgeslorpt te zijn in een technisch boek handelend
over vliegtuigen zonder motor.
De volgende morgen was somber, en zijn eerste blik naar zijne geburen toonde
aan Hallman dat de hangmat leeg was. Maar het jonge meisje zwerfde reeds over de
tennisbaan. Heur haar was met een lint samengebonden, niet kort afgesneden; kon
ze zeventien jaar
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zijn? Ze was zeer schoon. Hare oogleden hadden een gedistingeerden, convexen
vorm, en gaven haar, als zij ze neersloeg, eene schuchtere, mijmerende uitdrukking
als van eene jonge madonna, die niet overeenkwam met den luchthartigen, vroolijken
lach. Nu en dan liet het zich raden dat er een schalk onder den sluier der madonna
verborgen was. Thans lachte of glimlachte zij niet, maar wendde zich van het nauwe
onderzoek van een onbekenden man niet af. Ze wandelde op en neer en speelde met
bal en racket, haar broer waarschijnlijk verwachtend. Ze gaf geen aandacht meer op
den onbekende op den trap, nadat ze zijne tegenwoordigheid had vastgesteld. Er was
een muur tusschen hen.
Hallman sloop om zoo te zeggen naar den tuin. Hij scheen over zijne kruk
beschaamd en was van haar bestaan bewust op eene andere manier dan nog maar
gisteren. 't Verveelde hem er mede gezien te worden, en hij vroeg zich af of hij geene
toelating zou krijgen ze weg te laten. Toen hij in zijn zetel had plaats genomen, legde
hij de kruk op den grond en trachtte ze onder zijn stoel met zijn gezonden voet te
schoppen. Den heelen tijd keek hij naar het jonge meisje, omdat hij het zonder
getuigen kon doen. Toen de jongen al dansend buitenkwam en begon te spelen, nam
Hallman kwansuis zijn boek op, zonder op te merken dat hij het 't onderste boven
hield. Iemand kwam op straat voorbij, eene verre kennis, en Hallman moest opstaan
en groeten. Toen hij weer neerzat, bemerkte hij dat de zon vroolijk straalde, en dat
de oude dame in hare hangmat geïnstalleerd was. Hallman vloekte inwendig, zonder
te weten waarom. De dag leek hem verloren.
Vooraleer hij den volgenden morgen buiten ging, trachtte hij op zijn zieken voet
te gaan, en hij ondervond dat hij, met een weinig voorzichtig te zijn, eenige stappen
zonder de kruk zou kunnen doen. Daar de morgen somber was, zou het oud wijf
binnenshuis moeten blijven. Ook de tennisbaan was leeg. Woest en verlaten, dacht
hij. Maar nu mocht hij naar beneden gaan en onopgemerkt tot aan den muur geraken
om een kijk van den naburigen tuin te krijgen. Er viel niets in op te werken. Zooals
hij reeds wist, bestond hij hoofdzakelijk uit eene tennisbaan. Buiten deze was er een
groep stokrozen onder de vensters en eene smalle rij lage rozen in de schaduw van
eene ligusterhaag, die den tuin omgaf. Rozen, zoo dacht hij, gedijen niet in de
schaduw.
Nauwelijks had hij dit gedacht, of hij hoorde blijde stemmen en herkende de
tennisspelers. Eerst wilde hij ommekeer doen en weggaan
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om al spionneerend niet te worden ontdekt. Doch hij hoorde de stemmen achter zich
en vermoedde dat de jonge gasten hem nog niet in 't oog hadden gekregen. Hij zou
er schaapachtig uitzien, moest hij als vluchtend betrapt worden. Een weinig
nieuwsgierigheid omtrent eens gebuurs tuin was toch natuurlijk en vergeeflijk. Om
het nog natuurlijker te doen schijnen, steunde hij met zijne twee ellebogen op den
muur en bleef, belangstelling veinzend in de rozen. Nu stormden de dartele kameraden
door het hek en ontmoetten Hallmans schuldigen blik. Hij begreep dadelijk dat ze
van hun zeebad kwamen, hunne badhanddoeken meedragend. Ze ontwaarden hem
op hetzelfde oogenblik, maar toonden geene verwondering. Hij groette beleefd, en
de jongen groette terug. Het jonge meisje knikte even. Of knikte ze niet? Was het
slechts eene verbeelding?
- Draag mijn handdoek binnen, Paul, vroeg ze, - en werp mij mijne racket.
- 'k Wou nog liever, antwoordde de beleefde jonge snaak, de trappen oploopend.
Maar een oogenblik later werd een racket door het open venster gesmeten, en de
zuster die er op wachtte, greep ze in de lucht.
Hallman had zijne ellebogen van den muur genomen en trok een weinig achteruit.
Hij vroeg zich af of hij eene opmerking over het weer zou durven wagen als inleiding
tot eene kennismaking. Juist op dat oogenblik brak de zon uit eene wolk, en nam de
witharige dame hare plaats in de gebenedijde hangmat in. Met vasten stap keerde
Hallman naar zijn zetel terug. In zijne ergernis wist hij niet of zijn voet hem pijn
deed of niet.
Maar nu werd hij stouter dan de vorige dagen. Hij werd ongeduldig, bijna
grammoedig en keek uitdagend naar de oude heks. Het kwam hem soms voor alsof
haar blik en de zijne zich als twee degens kruisten. Doch vandaag vond hij geene
gelegenheid meer om onder vier oogen met het jonge meisjes te spreken.
Al de volgende dagen begon met overwegingen over het weer en met de hoop dat
de oude dame onpasselijk was. Ongelukkiglijk was het weer op z'n best, warm en
bijna zonder wind. Geen enkel oogenblik werd de hangmat verlaten, zoolang er tennis
in den naburigen tuin gespeeld werd.
Van dag tot dag ging het beter met Hallmans voet, en de dokter gaf hem toelating
op en neer te loopen en korte wandelingen te doen. Eens dat hij zich vermoeid voelde,
wierp hij zich op het gras en viel in
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slaap. Een geluid van stemmen geen twee stappen van waar hij lag, wekte hem. Hij
herkende de stem van het jonge meisje. De andere scheen die van een jongen man
te zijn - niet haar broer, maar een man met eene diepe basstem. Ze spraken heel stil.
Ze zaten waarschijnlijk op een bank tegen den muur in den tuin van het jonge meisje.
Zoo ongeloofbaar klonken hunne woorden, dat Hallman eerst dacht dat hij nog sliep
en aan 't droomen was.
- Lieve Angelica!
- Wees voorzichtig, Edwin, onze gebuur is misschien in den tuin achter ons. Mij
dunkt dat ik hem zag terugkeeren.
Hallman begreep dat de jonge man van de bank opstond en over den muur keek.
Doch den droomer die twee stappen van hem lag, ontdekte hij niet.
- Er is niemand, verzekerde Edwin op denzelfden stillen toon als voorheen.
Hallman dacht dat hij het geluid van een kus hoorde.
- Goede Hemel, sprak Edwin verschrikt, - daar is de oude dame in hare hangmat
van den anderen kant van den muur. Ze staart ons aan en moet alles gezien hebben.
Angelica gichelde.
- De oude vrouw is stekeblind, zegde zij.
- Blind, met die oogen? Maar zij kan geluisterd hebben en vernomen wat ze niet
kon zien. Blinde menschen hebben doorgaans een goed gehoor.
- Ze is ook al hardhoorig, zegde Angelica. Op dezen afstand heeft ze niets kunnen
hooren.
Weer kwam er een verdacht geluid.
- Voorzichtig, mijn broeder komt, waarschuwde het meisje.
Daar gonsde iets door de lucht.
- Wel, zegde de knaap, waarschijnlijk uit een venster, - zullen we niet eens
worstelen, Edwin?
Hallman hoorde het antwoord niet. Hij dacht aan iets anders. Blind en doof? Hijzelf
scheen de blindste geweest te zijn. Op eens schrikte hij op bij het hooren van zijn
eigen naam.
- Hallman, zegde de jongen, - hij ligt in 't gras te slapen. Hij ligt daar minstens een
uur.
Hallman wenschte zich ergens anders. Hij wenschte door het gras te kunnen zinken.
Hij dacht dat hij voortaan gedwongen zou zijn
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zijne oogen te sluiten telkens hij op den weg der arme Angelica zou komen. Misschien
zou hij het gerucht moeten verspreiden dat hij insgelijks hardhoorig was.
't Volgend oogenblik was de tuin op den anderen kant, leeg. Toen hij durfde
opstaan, ondekte hij de oude dame in hare hangmat. Ze glimlachte een weinig, en
hare oogen waren wijd open.
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De gekruisigte Roos.
door Johannes Joergensen.
‘Voor mij is de wereld gekruisigd, en ik ben gekruisigd voor de wereld.’
Wat een vreeselijk woord, deze bijbelspreuk der apostelen!
Een woord dat vrees inboezemt - als het zicht van het kruisbeeld. Ik herinner mij
eene jonge volksvrouw, die eens op het West-Kerkhof nieuwsgierig door de vensters
der groote kapel keek - en angstvol achteruit deinsde. ‘Wat was het?’ vroeg de jongen
van den blikslager die haar vergezeglde. ‘Och’! sprak de jonge volksvrouw ‘daarbinnen hangt Ons Heer!’
Wanneer we naar 't zuiden reizen, in Beieren, in Tyrool, in Italië, zien we dikwijls
‘Ons Heer hangen’. Langs den weg, met een klein houten dak boven zijn hoofd - of
hoog in de bergen, in een landschap, dat hard en streng is gelijk de boodschap zelve
der kruisiging.
‘Voor mij is de wereld gekruisigd.’
De wereld! - Gekruisigd!
De wereld - de groote roos, die zoo schoon is en zoo frisch geurt, zoo zoet!
Die groote roos kruisigen - met de drie gruwzame spijkers der drie christene
deugden!
Ze kruisigen met den spijker van het Geloof - met het Geloof dat zegt: ‘De wereld
is ijdelheid, vergankelijkheid, een barstende luchtbal, een broos glas! De wereld is
niets!’
Ze kruisigen met den spijker der Hoop - met de Hoop die zegt, dat we hier beneden
pelgrims en vereemdelingen zijn, dat ons echte vaderland ginder boven is ‘Dat ander
vaderland is alles!’
Ze kruisigen met den spijker der Liefde - met de Liefde die zegt: ‘Verzaak aan de
wereld! En aan u is de hemel! Zeg vaarwel aan hetgeen niets is! En dat, wat alles is,
zult ge vinden! Bemin God - haat uzelf - verlaat de wereld!’
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Heer, moet ik werkelijk die groote roos kruisigen - die roos, die rood en warm en
levend is, als een hart?
***
‘Ja, mijn kind, ge moet ze kruisigen! Er is geen tweede weg! want anders kan ik
u niet redden!
‘Ik ben de Almachtige, maar ondanks mijne almacht kan ik u slechts gekruisigd
redden.
‘Ge moet mijne gedaante aannemen - ik, de groote gekruisigde. Want buiten mijn
gekruisigd lichaam is er geen heil.
En zie - de arme en zwakke geloovige grijpt zijn kruisbeeld in zijne twee handen
- grijpt in zijne twee bevende handen het Kruisbeeld, als was het een hamer.
En met het kruisbeeld, dat een hamer is, spijkert hij der wereld roode roos vast kruisigt ze met de drie christene deugden als met drie bloedige spijkers. En de wereld
is voor hem gekruisigd - en hij is gekruisigd voor de wereld.
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De groene begoocheling
door Edvard Welle-Strand.
Over de witte wildernis flakkerde machtig het Noorderlicht. Onzichtbare penseelen
hadden fijne teekeningen getrokken op een schitterenden, blauwen achtergrond... de
hemel was één kleurige baar die versmolt tot een bleeken ademtocht en telkens weer
de aarde tegenlichtte zonder ze ooit te bereiken.
De woestenij van sneeuw glansde bleek in het meer van licht en stolde onder de
flikkering van het Noorderlicht tot wit marmer. De nacht was geen nacht meer, maar
een vale weerschijn die onophoudelijk over de eindelooze wijdte streek.
Maar ver daarvandaan flakkerde de golf van het Noorderlicht over een wildernis
van ijs, waar zware, gifgroene, drijvende ijsklompen tegeneen botsten of zoo geweldig
gezamenlijk losdonderden dat de over het ijs sluipende ijsbeer verschrikt zijn huilend
protest den nacht in brulde.
Rusteloos flakkerde het Noorderlicht aan den hemel, kleurde een oogenblik het
zenith lichtrood en laaide in het volgend oogenblik met violette tongen ver in het
ijsland, terwijl het met den blauwen achtergrond samensmolt.
Dat gebeurde op een winternacht in Spitsbergen, het pooleiland in de noordelijke
ijszee.
‘Ge moogt niet sterven, Elias, neen! Een halfwassen jongeling lag te snikken op
de brits waarop de oude ijsmeervaarder taai den laatsten kamp om het leven streed.
Zijn borst ging als een loome zee en bij elken ademtocht rolde en rochelde het in den
hals.
De jongen greep en trok aan den oude, drukte diens afgestorven handen in de zijne
- nog eenmaal slechts moest de blik van den stervende zich in den zijnen spiegelen,
maar de oogen van den oude glommen zoo onvast in 't rond als het noorderlicht over
de eenzame pool. Een oogenblik staarde hij star naar den gelen lichtstomp wiens
smout op de Reningtonpatronen drupte... dan dwaalden de oogen weer... stervend.
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Krampen doortrokken het gebroken lichaam, de jongen wierp zich vertwijfeld op
den doodzieke, witte tranen dropen op de dorre handen die voortdurend schichtig
naar iets tastten.
Voor den laatsten doodsstrijd had de oude man nog een helder oogenblik; zijn blik
dwaalde niet meer zoo onrustig door het vertek - hechtte zich vast aan het bleeke
jongensgezicht en de oude oogen vroegen vergiffenis omdat hij er over een paar uren
niet meer zou zijn.
Hij beproefde nog zijn hand op het hoofd van den jongen te leggen, zacht over
zijn haar te strijken, als uit dankbaarheid voor het oprecht verdriet, maar het bloed
vloeide niet meer rood onder de huid, de hand versteef bloedeloos eer zij zoover
reikte.
De oude lippen trachtten woorden te vormen, maar het werd niets meer dan verward
stamelen alsof de mond reeds versteven was. Maar het geluid woei toch even op en
hij kon fluisteren:: ‘Begraaf mij niet in den sneeuw, dan verscheuren mij de beren
en de vossen. Ge moet mij eerst begraven wanneer de harde aardklompen geweekt
zullen zijn, dan eerst kan ik in vrede in de aarde rusten.’
Maar de jongen luisterde er niet naar en snikte maar, de dorre handen grijpend:
‘Neen Elias, neen, ge moogt niet sterven.’
Weer rochelde het in den hals van den ouden man, zijn gelaat werd blauw, als
gewurgd, en de dor-bleeke handen grepen naar het hart.
Dan huiverde het laatste rhytme van de dood door het oude lijf, de oogen keken
den jongen met hun wit aan, de vingeren vouwden zich tot gebed en de IJszeeschipper
Elias Stormvaag was niet meer.
‘Niet sterven, Elias, niet sterven!’
Troosteloos snikkend viel de jongen op den ontzielde, zijn geklag wies tot een
onweer dat het vertrek vulde. Dan stond hij op, greep de hand van den ijszeevaarder.
Ze was koud en slap. Het doorstak hem wild en zijn gehuil werd hartverscheurend
schreien.
‘Zijt ge nu dood, Elias?’ Nog eens raakte hij de oude handen aan als kon hij niet
begrijpen dat het leven er uit geweken was. Ze waren ijskoud en het doode gezicht
keek hem aan met het wit van de verrolde oogen... een doodsblik die den jongen
razenden angst door merg en been joeg. Brullend als een wild dier rukte hij de deur
open en vluchtte den sneeuwnacht in.
Hij kwam eerst tot bezinning als hij vastliep tegen een bevroren sneeuwheuvel en
bleef sidderend staan als een opgejaagd wild...
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doodmoe van het wilde vluchten voor het lijk. Hij viel in de sneeuw en eerst toen de
koude huivers ijzig in zijn bloed begonnen te steken werd hij zichzelf weer meester.
Waar men ook keek, niets dan sneeuw. De wereld was een lijkwade. Slechts een
lichtflits schemerde door den witten grafkoepel... ginder waar de ijsbergen
ineengedrongen lagen tot een ruige gespleten woestenij.
Maar het ijs flikkerde van nacht als groene duivelsoogen en telkens een lichtglans
over de sneeuw schoot, reden hem rillingen over den rug. Zoo dikwijls had hij zich
in het staalblauwe blinken van het ijs verheugd... het was zoo feestelijk als de sneeuw
begon te schitteren gelijk het weerlichten van onzichtbare stalen zwaarden die in den
nacht werden gekruist. Maar vandaag glom het groen vol gift en verkondde dood.
Doodslichten!
Telkenmale een van hen op Cross Bay stierf had het ijs zoo geblonken. Voor de
eerste maal had hij het gifgroene lichten gezien toen Go gestorven was.
Hij, de jongen en Elias Stormvaag waren op het ijs geweest om den ijsbeer een
boon in den pels te jagen die den vorigen nacht vrank rond hun hut had getrappeld.
Ver over het ijs hadden zij het spoor gevolgd zonder dat het hun gelukt was hem
onder schot te krijgen, maar de hoop den beer zijn doodslood te zenden hadden zij
niet opgegeven voor de bleeke dagschemer in nacht overging.
Toen was het groene blinken opgevlamd over het wijde ijs en Elias was versteven
en verstard van angst.
‘In Cross Bay ligt iemand op sterven’ had hij gefluisterd en meteen was de
jachtkoorts verzwonden. Maar toen het weer en nog weer begon te blinken had Elias
gemurmeld: ‘God sta ons bij! Al ons knoken zullen nog te bleek liggen in Cross
Bay.’
Toen ze te huis kwamen had Go na langen doodsstrijd zijn laatsten zucht geloosd.
En van zoodra die zijn knak gekregen had was het of niemand zich meer tegen het
lot kon schrap zetten, de een na den ander werd door den honger weggehaald.
Het was of zij in bepaalde rij wachtten op de dood. Vaak voelde er zich iemand
's morgens nog frisch die 's avonds plotseling ineenzonk en niet meer verder kon.
Elkeen had het verschijnsel slechts als een voorbijgaande zwakte aanzien dat wel
zou ophouden met een gebraad van berenvleesch
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maar van dag tot dag kreeg de ziekte meer en meer de bovenhand. Alle
weerstandskracht was door den honger gebroken en dat de zieke voor de dood
opgeschreven was wisten allen, behalve hijzelf.
Bij eenigen waren de tanden uitgevallen... slechts een paar gele baktanden waren
in de kaaksbeenderen blijven zitten.
Telkens de dood een van de poolvaarders weggeruimd had beloofden de
overlevenden elkaar het spel niet verloren te geven, maar een beer te vellen en zoo
hun leven te redden. Maar de beer was in de poolnachten zoo listig en scherpzinnig
dat men hem onmogelijk onder schot kon krijgen en de een na den ander moest het
onder schrikkelijke hongerpijnen opgeven. Ja, zelfs Elias Stormvaag, die sterk was
als een beer had den strijd niet kunnen volhouden.
Als Elias en de jongen vóór acht dagen het lijk van den Lap Samuel buitengesleept
hadden, had de schipper gezegd dat het nu hoog tijd was een beer te schieten, dan
konden ze het tot den zomer uithouden. En in den zomer zouden de kloven in het ijs
zoo groot worden dat er wel een schip van buiten de Fjord zou kunnen binnensluipen.
De reeder van Tromsoë liet zijn volk niet in den steek, verzekerde Elias. Maar ze
hadden geenen beer geveld en Elias was nu dood.
Verleden zomer was het voor de buitenwereld onmogelijk geweest in Cross Bay
binnen te dringen. Het ijs hield de Fjord geblokeerd. Het kleinste bootje kon zich
niet tusschen de ijsmuren door wringen die door den stroom in de Fjord gedreven
waren. De Fjord was één ijsbarreel. Slechts af en toe gleden langs de open blauwe
zeestrook zeilen voorbij. Ze hadden allen gehoopt dat het eensdaags onder zijn ijzen
plantser weer blauw zou beginnen te schemeren... dat zou de redding geweest zijn.
Maar zij werden bloedig ontgoocheld. Den ganschen zomer hield het ijs de Fjord
geblokeerd en bij hun poging om na een Oosterstorm met volle zeilen tusschen de
drijvende reuzen weg te glippen, werd hun schip tusschen de ijsmuren in duizend
splinters gepletterd en bijna gansch hun proviand ging verloren.
Schipper Stormvaag had vast gehoopt dat de reeder een hulpexpeditie zou gezonden
hebben om zijn ingesloten visschers te redden. Als er maar schepen lagen buiten aan
den ijskant, zij zouden zich wel tot daar voortgesleept hebben. Den buit zouden zij
wel den volgenden zomer hebben teruggehaald; in Cross Bay was niemand om er
mee te gaan loopen.
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Toen ook door die rekening een streep gehaald was, scheen de oude ijszeevaarder
alles opgegeven te hebben. Hij zeide wel dat ze rendieren en robben moesten jagen,
waar ze maar konden, indien zij den Poolwinter gaaf wilden doorbrengen, maar hij
was niet meer de onverschrokkenheid zelf zooals vroeger. Zijn vrije vroolijkheid,
die de anderen gedurende gansch den arktischen nacht aangevuurd had en er boven
op gehouden, was verdwenen. Openhartig kwam hij met de vraag voor den dag of
zij met ons Heer hun rekening hadden gemaakt. Zooniet moesten ze het maar zoo
gauw mogelijk doen, hoe eer hoe beter want geen van allen zouden ze van een tweeden
winter op Spitsbergen terugkeeren.
Laat in den herfst ontwaakte weer zijn oude energie. Een paar jachtexpedities
landwaarts werden toegerust, maar het was al te laat. Het rendier was al naar den
anderen kant van de Fjord vertrokken en zoo ver konden ze zich in dit seizoen niet
wagen.
Toen de winter de rendierjacht gesloten had, bezaten zij nog tien rendieren als
voedsel. Maar ze rekenden op ten minste nog een paar beren voor den winter.
En op zekeren dag was er geen vleesch meer. Nu begon het donkerste lijden. Ze
hadden oude rendierhuiden gekauwd, het vel in kleine stukken gesneden en er een
soort brei mee gemaakt. Maar op zekeren dag legde er zich een neer en de dood was
haren rijken oogst op Cross Bay begonnen.
Nu was hij, de jongen, de laatste overlevende van veertien manschappen die voor
twee jaren van Tromsoe uitgevaren waren.
De lijken lagen alle in den grondkelder, de bewaarplaats der dooden, opdat er beer
en vos niet zouden aangaan. Toen hij en Elias voor veertien dagen het laatste lijk
naar onder getrokken hadden, had de schipper gezegd: ‘Als ik vóór u sterf moet ge
mij eerst beloven dat ge mij daarin legt, niet buiten in de sneeuw’.
Hij was Elias om den hals gevallen en had hem bezworen nie van hem te wijken,
maar de schipper had gezegd dat Gods wegen niet de onze zijn.
Terwijl hij smartelijk gekromd en bevroren tegen een hoop sneeuw stond, wies
plots zijn woede tegen den handelaar die de expeditie had uitgerust zoo geweldig
dat hij de vuisten balde om te slaan.
Waarom had die machtige handelsman geen reddingsexpeditie uitgezonden?
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Oh, hij begreep al waarom. Voor dien handelsman was een groote buit de hoofdzaak,
de hoop lijken op Spitsbergen liet hem koud. Ja, dat was de berekening van den
handelaar: de pelsen en huiden kreeg hij toch of nu al zijn manschappen terugkwamen
of geen enkele. Zoodra de Grootfjord volgenden zomer zou losgedooid zijn kon hij
een expeditie zenden en de veertien lijken naar huis halen.
Het Noorderlicht goot vuurzuilen over den glinsterend blauwen hemel, de bleeke
over de sneeuw flakkerende dwaallichten werden spoken van een doodendans die
naar hem grepen met knokige vingeren.
Maar ver daarbuiten in de eenzaamheid van sneeuw lichtte hem een blank oog
toe... het groen blinken van Cross Bay. En hoe meer de koude zijn ledematen vast
hield, des te gevaarlijker kwam over hem de macht van het licht... het werd een
reuzenoog van een stervende en hij dierf niet meer terug naar de hut.
Daarbinnen lag immers het lijk met de verrolde oogen.
Neen, niet meer terug naar Cross Bay! Hij zou verder gaan tot hij niet meer kon
en dan in de eeuwige sneeuw zinken. En de koude zou zijn bloed doen stollen en aan
alle lijden een einde maken.
Toen flitste het blauw door den nacht, machtig ijsblinken vlamde over de
eenzaamheid.
De oogen van zijn moeder zochten hem op de sneeuw.
Moeder!
Warme vreugde golfde hoog in hem op. Hij moest immersvoor zijn moeder leven.
Zij zat dezen avond in de arme hut bij Lyngenfjord en dacht aan haar jongen dien
zij den ganschen zomer verwacht had.
Weer vlamde het blauw over de sneeuw. Ja, het waren moeders' oogen. Moeder,
Moeder! Ik kom!
De sneeuw was als een wit donzen bed waarin hij nu zonk...
Staalblauw flitste het ijsblinken over de eenzaamheid en de sidderende
Noorderlichtgolven vlogen als bleeke weerschijn den blauwen hemel langs.
Maar in de wildernis van sneeuw verzonk een paar oogen in den nacht.
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Te Paard door IJsland(1)
door Theo Findahl.
Als de leden van een of andere fashionabel ruiterclub over rijden praten, krijgt men
nu juist niet den indruk, dat dàt zoo iets eenvoudigs en doodgewoons zou zijn. Dat
heeft vooral van een kunst, zoo lijkt 't. En daarom is 't niet erg, dat je nu juist niet
met hoogen hoed voor de proppen komt, wanneer je voor 't eerst in je leven een paard
bestijgt, om op verkenning uit te gaan door de binnenlanden van IJsland. Maar daar
blijft geen andere keuze. Niet zonder allerlei bezwaar legt de autodienst van Reykjavik
zijn twaalf mijlen af tot Teigur, in de buurt van Lidarende. Wil men verder vandaar,
tot het fantastisch-mooie Torsmarck b.v., dan moet dat wel te paard geschieden. Een
tocht te voet is uitgesloten, alleen al om de mieren en de stroomen. Daarom dus. En
nu in 't zadel, hoe dan ook.
Wanneer je een paar dagen lang op de rug van 'n paard gezeten hebt, en
verschillende exemplaren hebt meegemaakt, kun-je met 'n zeker recht over de
aangelegenheid 'n woordje meespreken. Al heel gauw heb-je ontdekt, dat 't rijden in
IJsland wel heel iets anders moet zijn dan 't rijden elders. Dat is een heel andere
techniek. Een goddank-lichte techniek ook. Als je maar vrij bent van eerzucht, wat
edelen stijl en houding betreft, en al heel blij wanneer je je vast weet te houden en
vooruit komt op zooveel mogelijk pijnlooze wijze, dan doe je 't best met maar heel
vertrouwvol op den rug van je beest te zitten, zijn bewegingen passief te volgen en
in de meer kritische oogenblikken de leiding heelemaal aan 't paard over te laten. Dit
laatste is namelijk beduidend vernuftiger, of laten we liever zeggen: meer ervaren,
dan wij zelf zijn.
Over de IJslandsche paarden, afstammelingen van de Noorsche fjorden-paarden,
zouden er heele hoofdstukken te schrijven zijn. Klein en onaanzienlijk voor 't uiterlijk,
zijn ze, wat hun innerlijken aard betreft, sympathieke, prettige dieren. Daar zijn van
zelf-sprekend ook minderwaardigen onder, zooals dat in de beste families voorkomt,
en soms zelfs enkele, eenvoudig ontaarde individuen. Dat heeft onder

(1) Theo Findahl is een der beste Noorsche jongeren. Hij schreef een werk over Spanje en heeft
een werk over Amerika ter perse. Deze bijdrage werd vertaald door Dr Felix Rutten.
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anderen zijn terugslag in de prijzen. Een goed rijpaard kost op IJsland voor 't
oogenblik duizend kronen, of meer, en is dan te vergelijken met 'n wipstoel op veren
in uitstekenden staat. Een dragelijk beest is er tegen 4 à 500 kronen óók te krijgen;
doch andere zijn maar 'n honderd kronen waard, en dan zijn 't er, die een nieuweling
over den kop gooien en waarop je niet gemakkelijker zit dan op een eenvoudige
houten bank.
Behalve de passen van het gewone, middeneuropeesche paarden-repertoire, draf
en galop, hebben deze begaafde dieren ook nog twee andere soorten van gaan, en
wel: skeid, dat wil zeggen iets als de gang van 't kameel, en tôlt dat een niet te vertalen
begrip uitdrukt. ‘Tölt’ is een soort van trippel-draf, waarbij het paard de pooten
beweegt als trommelslagers; maar in plaats van hierbij b.v. den rechter voorpoot en
den linker achterpoot tegelijkertijd tegen den heuvel aan te planten, haast gelijktijdig
als bij gewonen draf, doet het IJslandsche paard dit met 'n tusschenruimte van een
halven stap, die de maat syncopeert. IJslandsche jazz! Daarbij wordt de hoefslag
dubbel zoo ‘vol’ gehoord, en vlug, als wanneer gewone paarden draven: en wanneer
men dit nu in een ‘vertraagden film’ wilde weergeven, zou je tot je ontzetting
bevinden, dat het paard daarbij maar één poot op den grond heeft, en drie in de ruimte
tegelijkertijd. ‘Tölt’, die ook nog genuanceerd kan worden en op verschillende wijzen
uitgevoerd, geldt als zeer fijne dressuur. De kleine, vlugge bewegingen hebben ten
gevolge, dat de ruiter weinig of niets van schokken merkt. En nu kan er niet genoeg
de nadruk op gelegd worden, hoe oneindig veel dit beteekent, een goed paard te
hebben op reis door IJsland. Een slecht paard kan zoo-wat alles voor je bederven,
maar een vriendelijk en verstandig dier maakt een tocht door IJsland tot mee van het
heerlijkste, dat welk land in Europa ook, den reizende kan bieden.
Want het is een bekoorlijk land, en boven alle beschrijving mooi. Men stelt zich
IJsland zoo gauw voor als iets eentonigs, dat grauw is en norsch. Maar het is juist
heel, heel anders! Als de zon er schijnt, - en dat is hier lang zoo zeldzaam niet, vertoont het eiland een ware kleurenweelde. Het licht dan in waarheid, alsof het een
eigen glans afstraalde. Groene wallen, smaragdgroene, fluweelig-diepe en geurenrijke,
zooals je die alleen ziet op de eilanden in den Atlantischen Oceaan. Zwarte rotsen
met stralende toppen. Zandsteengebergten die bloedrood glanzen in de zon. Een
onzegbaar licht, blauwe, doorschijnende hemel, zooals die zich ook welft over de
ijsvelden bij de
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Pool in de zomermaanden. Het is een natuur in zoo stijlvollen, architectonischen
opbouw, als maar weinig oorden in de wereld te zien geven. Heldere, loutere verven
die scherp op elkander afsteken. Rotsen die den vorm hebben van pagoden en van
kathedralen. Er is een tempel-stemming over IJsland.
En was het land niet ook aanvankelijk als tot een tempel van den geest gewijd!
Vooraleer nog Noorsche Vikings daarheen kwamen, hadden Iersche monniken reeds
den weg gevonden naar dit verre eiland, en er woningen gebouwd. Hier leefden deze,
zonder toekomst, zonder vrouw, alleen met hun gedachten en hun God, in de
majestatische natuur. Het heele land was als één groote kerk.
Wat moet het een wonderlijke dag geweest zijn, toen er het eerste Vikingschip bij
dit heilige eiland kwam aanzeilen! Met de Noormannen kwam het leven naar IJsland.
Kamp en strijd en de bandelooze hartstocht van het bloed. Rondom de hoeven der
hoofdmannen bruisten de felle en bloedige familietwisten, zooals om de burchten
der ridders op het lage land van midden-Europa. De stuurlooze kamp van een jong
geslacht om goed en macht, om manneneer en vrouwenmin.
Nóg liggen thans de meeste IJslandsche heerenhoeven op dezelfde plekken als in
den tijd der Vikings, toen deze met een onverbeterlijken speurzin er hun bouwplaatsen
uitzochten. Maar nú heerscht er stilte rondom. Droomend, naar-binnen-gekeerd en
vol van herinneringen, liggen er die huizen nu, met hun zilvergrauwe gevels, of half
begraven in groene dellingen. Groote zwermen van meeuwen komen er binnenscheren
van de zee uit; honderden veldsnippen zitten er in 't gras. Het geruisch van wind en
van verre watervallen......
Maar geen spoor van industrie. Geen spoorlijn, geen autoweg. Alleen maar
karresporen en paardehoeven in lange voren, zooals skipaden in Noorwegen over de
heuvels gelijnd liggen. Een grootsche vrede ligt er over het landschap.
Tempel-stemming.
Het is geen oord voor toeristen die op comfort gesteld zijn, op behoorlijke hotels,
op jazz of cinema; maar een onvergetelijke herinnering draagt diegene ervan mee,
die het zeldzame en onaangetaste zoekt, die houdt van 't landschap om dat landschap
alléén, - dat er droomt als een doorneroosje, eer nog eenige prins, Industrie genaamd,
het gewekt heeft.
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Skandinavische literatuur in vertalingen.
door Lode Baekelmans.
De Skandinavische schrijvers hebben op de Nederlandsche boekenmarkt reeds lang
burgerrecht verkregen.
Vertalingen van Tegner, van Andersen, van Björnson (1861), van Asbjörnsen
(1875) van Kjelland en Lie zetten o.m. de reeks in. Van 1883 tot 1902 verschenen
er jaarlijks van drie tot 19 vertalingen, van 1903 tot 1907 is de belangstelling zeer
groot, resp. 29, 30, 18, 32, 28 vertalingen. Van 1908 af scheen het weer te luwen.
Een uitmuntend overzicht schreef Margaretha Meijboom in ‘De Boekzaal’, 1911,
blz. 45-49, onder den titel ‘Skandinavische literatuur in Nederland’.
Deze betreurde schrijfster(1) heeft haar leven lang geijverd om door vertaling en
studie de Skandinaven bekend te maken. In 1904 gaf zij een speciaal daartoe bestemd
tijdschrift uit ‘Scandia’ dat in 1905 herdoopt werd in Scandinavië-Nederland. Selma
Lagerlöf heeft zij haast volledig binnen ons bereik gebracht.
Een tweede vertaalster van ongemeen talent en toewijding was Mevr. Logeman-van
der Willigen(2) die Denen, Noren en Zweden populair heeft gemaakt en aan wier
nagedachtenis wij hier gaarne hulde brengen.
Niet minder toewijding toonden Anna Verschoor en tal van anderen die
Skandinaven vertaald hebben.
In Holland hield de waardeering haast gelijken tred met de belangstelling in
Duitschland(3). In Frankrijk en in Engeland is er minder te oogsten.
De Nederlandsche tijdschriften verbergen een schat van studies over de
Skandinavische literatuur. Wie eens grasduinen wil in ‘De Gids’, ‘Onze Eeuw’, ‘De
Beweging’, ‘De Vlaamsche Gids’ en

(1) Zie over M. Meyboom: Morks Magazijn, 1925, Amst. Weekblad, 31 Juli 1926, id. 8 October
1927, Leven en Werken, 1927.
(2) Zie over Mevr. Logeman-van der Willigen: Dietsche Warande, 1925, blz. 949-950, Plantijn,
1911, De Bibliotheekgids, 1926.
(3) Te raadplegen Das deutsche Buch, Skandinavien und Finnland im deutschen Verlag, 1921,
4 Heft, 1925, 9-10 Heft, H. de Boor ‘Schwedische Literatur’, H. Beyer ‘Norwegische Literatur’
en G. Daub ‘Dänische Literatur’. Fransche vertalingen bij Rieder, Stock, Perrin, Plon-Nourrit,
Kra, E. Leroux (o.m. H. Schuck, Histoire de la littérature suédoise).
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in ‘Dietsche Warande’ om slechts enkele periodieken te noemen, zal heel wat vinden.
Een Vlaming, de oude Antwerpsche stadsbibliothecaris Dr. C. Hansen (1831-1910)
heeft de eerste bloemlezing van Skandinavische dichters bewerkt onder den titel
‘Noordsche Letteren’(1) als vervolg op de ‘Reisbrieven uit Dietschland en Denemark’.
J.B. Janmoulle heeft onder den schuilnaam van J. Elseni vertalingen geleverd van
Deensche en Zweedsche vertellingen in ‘De Zweep’ en in de ‘Nederlandsche Dichten Kunsthalle’(2). Van A.L. Kielland vertaalde hij o.m. ‘Nieuwe Novelletjes’(3)
waarvoor J.M. Brans een inleiding schreef. Em. de Bom was de eerste Vlaming die
in 1893, onze aandacht vestigde op H. Ibsen, wiens ‘Vijand des Volks’ in 1883
vertaald werd.
W. Thelen heeft zijn reis naar ‘IJsland’ (1904) in het licht gezonden, F. v.d.
Wattijne ‘Naar en in Noorwegen’ (1899), P. de Mey schonk ons ‘Naar 't land der
Middernachtzon’ (1906), A. Coussens schreef ‘Pennetrekken uit Denemarken’ (1913),
Leo de Raedt ‘Naar de Noordkaap’ (1928) en J. Simons zoo pas ‘In Scandinavië’.
Afgeien van de vertalingen van werken van J. Jörgensen (vert. Mej Belpaire) & van
Björnson (vertaling Streuvels), hebben de Vlamingen zich verder onbetuigd gelaten.
In Nederland verschenen, na ‘Het Noorden’ van Potgieter, o.m. J. Craandijk ‘Drie
weken in Noorwegen’ (1895), I. Scheltema ‘Noorwegen’ (1902), G.F. Haspels
‘Scandinavische Reisschetsen’ (1904), M. Emants ‘Op reis door Zweden’ (z.j.), J.B.
Meerkerk ‘Dwars door Zweden’ (z.j.), J. Ligthart ‘In Zweden’ (1917), A. van
Gogh-Kaulbach ‘Naar de Noorweegsche fjorden’ (1926), D. Logeman van der
Willigen ‘Over Finland, het land van de Kalevala’ (1925), J. Moorman ‘Finland’
(1925), R. Schuiling ‘Finland’ (1926). Een bijzondere vermelding verdienen de
reisbrieven van Mevr. V. Isaachsen Dudok-van Heel ‘Noorweegsche Brieven’, ‘In
het heiligdom’ en ‘Te hooi en te gras’. J.M. Hoogvliet schonk ‘De ziel der Volken
van het Noorden’ (1903)(5).
Gelegenheid om Deensch te leeren gaven o.m. M. Meyboom(4)

(1)
(2)
(3)
(5)

Gent, I.S. van Doosselare, 1860.
V.A. de la Montagne, Vlaamsche Pseudomienen, Roeselare, de Seyn, 1884.
Roeselare, de Seyn Verhougstraeten, 1883.
Zie verder verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1926, J.
Persijn, Zweden en de Nederlanden. - Ook nog Van Houten-Immink ‘Zweden’ (1928), Van
der Mey ‘Wandelingen in Noorwegen’, F.W. van Eeden ‘Noorderlicht’.
(4) Gent - A. Hoste.
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‘Leercursus van het Deensch’, H. Forchhammer ‘Deensch voor Nederlanders’, S.
Prins ‘Zweedsch leer- en leesboek en G. Ström ‘Zweedsch-Nederlandsch
Woordenboek (1916).
A. Portengen verzamelde “Oud Noorsche Wijsheid” (1916) en Prof. R.C. Boer
gunde ons een blik op “De Godsdienst der oude Scandinaviërs” (1912) en schonk
verder zijn “Oud-Noorsch Handboek” (1920). Prof. Dr. O. Jespersen “De
Ontwikkeling en de oorsprong van de Taal” (1928).
Literatuurgeschiedenissen danken wij aan: R.C. Boer “Noorwegens letterkunde
in de negentiende eeuw” (1922)(1), Dr. J. Persijn “Noorwegen” (1914)(2), H. Topsóe
Jensen “De Scandinavische Letterkunde, 1870-1925” (1926)(3). In 1905 verscheen
“Scandinaafsche Persoonlijkheden” van G. Brandes. In de reeks “Mannen van
Beteekenis in onze dagen” verschenen studies over: H.C. Andersen, Bj. Björnson,
H. Ibsen, V. Rydberg, E. Grieg, E. Key, J. Lie. Verder werden vertaald: N. Finsen
“Uit Björnsons leven”, H.A. Guerber “Noorsche Mythen”, F. Nansen “Onder de
Eskimo's”, Dr. T. en Prof. W. Söderhjelm “De Italiaansche Renaissance”, V. Vedel
“Ridderromantiek in de Franse en Duitse Middeleeuwen” (vertaling D. Logeman),
Chr. Doorman “Selma Lagerlöf”, M. Meyboom, “Selma Lagerlöf”, L.
Nystrom-Hamilton “Ellen Key”, J. de Vries “H. Ibsen”, R.C. Boer “Ibsen's drama's”.
W. Leendertz schreef een belangwekkende studie over “Sören Kierkegaard”(4), Dr.
K.F. Proost over “August Strindberg” (1922)(5), Mevr. D. Logeman-van der Willigen
“Over de Kalevala” (Onze Eeuw, 1910), Prof. H. Logeman over “De Taaltoestanden
in Noorwegen” (Groot-Nederland, 1908), een reeks brieven verschenen in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant (1921) over Nieuwere IJslandsche Schrijvers’, terwijl Dr.
Annie Posthums geregeld in hetzelfde blad over nieuwe Skandinavische uitgaven
schrijft.
Over de volksuniversiteitsbeweging, de Grundtvig-instellingen, raadplege men
Lembke, ‘Die dänische Volkshochschule’ (Leipzig, 1904), verder ‘Vragen van den
Dag: W. van Roekel, ‘De Deensche Volkshoogescholen’ (1890) en B. Nort ‘De
Volkshoogescholen in Skandinavië’ (1900).

(1) Deel 20 der Volksuniversiteitsbibliotheek, Haarlem, Erven F. Bohn.
(2) Antwerpen, Ons Volk.
(3) Dl 41 van Elsevier's Algemeene Bibliotheek, vertaling van Dr. A. Posthumus, Amsterdam
- Elsevier.
(4) Amsterdam - A.H. Kruyt.
(5) Zeist - J. Ploegsma.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

664
Over de Lappen ‘Das Buch des Lappen Johan Turi’ (1912).
Van Ellen Key gaf Sythoff's Uitg. Mij. uit: ‘De nieuwe maatschappij’, ‘De
vrouwenbeweging’, ‘Moeder en Kind’, ‘Parelen’, ‘De weinigen en de velen’,
‘Levenslijnen’.
Natuurlijk maakt dit overzicht geen aanspraak op volledigheid. Evenmin kan
bevestigd worden dat al deze titels nog in den boekhandel verkrijgbaar zijn. Het
antiquariaat zal dikwijls de laatste toevlucht zijn. Onder de schrijvers die niet vermeld
werden, o.m. Karl Gjellerup die oorspronkelijk in het Deensch schreef en later in het
Duitsch.
Het zou voorzeker de moeite loonen te onderzoeken hoe de Nederlandsche kritiek
het werk der Skandinaven heeft onthaald, en tevens hoe het Nederlandschlezend
publiek de Skandinavische literatuur heeft gewaardeerd. Populair waren eens de
werken van de Zweden: Frederika Bremer, M.S. Schwartz en E. Flygare Carlen, en
duizenden tijdgenooten dwepen thans met H. Bang, J. Lie, J. Bojer, Bj. Björnson,
H. Ibsen, G. Gunnarsson, J. Aho, J. Linnankoski, K. Hamsun, J.P. Jacobsen, J.
Joergensen, M. Andersen Nexö, A. Strindberg, S. Undset, S. Lagerlöf, G. af
Geyerstam.
Hoofdzakelijk werden fondscatalogi doorsnuffeld en Brinkman's Catalogus
geraadpleegd. Onder de uitgevers die zich bijzonder verdienstelijk hebben getoond
door het uitgeven van vertalingen van Skandinavische boeken: H. Honig, H.J.W.
Becht, J.M. Meulenhoff, van Holkema & Warendorf, Uitg. Mij. Sijthoff.
De lijst werd alphabetisch volgens schrijversnamen aangelegd. Een enkele maal
werd de karakteristieke datum van uitgave vermeld.
*

**

AAKJAER, JEPPE

Dienstbaarheid

Ontwikkeling Amsterdam.

AANRUD, H.

*Geertje Langrokje

H. Honig, Utrecht.

AHLGREN, E. (Mevr. V. Mevrouw Marianne
Benedictsson)

P.N. v. Kampen en Zoon
Amsterdam.

AHO, J.

*Marja

H. Honig.

*Met stoom vooruit

H. Honig.

Luchtkasteelen

H. Honig.

De Vrouw van den
Predikant

Loman & Funke.

Alleen

van Vrijberghe de
Coningh, Nijmegen.

AHRENBERG, J.

Onze Landsman

A.H. Adriani.

ALMEN, SIGGE

Folke Rehn

H.J.W. Becht, A'dam.

ANDERSEN, H. CH.

Sprookjes (Vert. M. v.
Eeden-v. Vloten)

Scheltema en Holkema,
Amsterdam.
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De met * geteekende werken werden door Mevr. D. Logeman-van der Willigen
vertaald.
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BANG, H.

Onder het juk (1892)

A.H. Adriani, Leiden.

*Een ondergaand geslacht H. Honig.
*Stella

H. Honig.

*Mikaël

H. Honig.

*Zonder Vaderland

H. Honig.

Beiden

L. v. Hulst, Kampen

Vreemde Vertellingen

Sijthoff, Leiden

De vier duivels

v. Holkema & Warendorf,
Amsterdam.

Tine

J.M. Meulenhoff, A'dam.

Aan den Weg

H.J.W. Becht

Phedra

H.J.W. Becht

's Zomers buiten

Valkhoff & Co.,
Amersfoort

BAUDITZ, S.

*Sporen in de Sneeuw

H. Honig

BJORGVIN, J.

Het Hollandsch huis ‘Net M. Boogaert, Rotterdam.
Pas’

BJÖRNSON, BJ.

*Vlaggen in Stad en Haven H. Honig
Boven menschelijke kracht Wereldbib., Amsterdam
Dramatische Werken

J.M. Meulenhoff.

Het Bruiloftslied

J.M. Meulenhoff.

Liefde

J.M. Meulenhoff.

Petra

J.M. Meulenhoff.

Moeders handen

J.M. Meulenhoff.

Een vroolijke knaap

J. Lannoo, Thielt

Ole Tuft

H.J.W. Becht

Zonneheuvel

H.J.W. Becht

Mary

S.L. v. Looy, A'dam.

BLICHER-CLAUSEN, J *Frater Giovanni

H. Honig

*Een Huwelijksreis

H. Honig

*Inga Heine

H. Honig

*Kjeld

H. Honig

*Sonja

H. Honig

*Het verloren tooverland

H. Honig
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De Viool

H. Honig

BOECK, CH.

De Kerstroos

H.J.W. Becht

BOJER, J.

*De groote Honger

H. Honig

*Het geweten

H. Honig

*Een Pelgrimstocht

H. Honig

*Zelfbedrog

H. Honig

*Durandal

Sijthoff

*De laatste Viking

Sijthoff

*Van eigen stam

Sijthoff

BREGENDAHL, M.

*Een hongerende ziel

H. Honig

BRUUN, LAURIDS

Van Zanten's gelukkige tijd Ontwikkeling, A'dam
Van Zanten's eiland van
gelukzaligheid

Ontwikkeling, A'dam

Lea de vreugdelooze
weduwe

Ontwikkeling, A'dam

Oanda

H.J.W. Becht

Zomernacht

H.J.W. Becht

De kroon

H.J.W. Becht

De eeuwige

H.J.W. Becht
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CARLSON SKJÖDT,
J.C.A.

Als de wegen kruisen

D. Daamen, Den Haag.

DAHL, JONAS

Cargadoor Sahl

Holkema & Warendorf.

DICKMAR, H.

De gouden Beker

H.J.W. Becht.

DIDRING, ERNST

Anders Sjöberg

Kol. Boekcentrale, A'dam.

DILLING, LARS

Schetsen

H.J.W. Becht

Schetsen

A.H. Adriani, Leiden.

Begaafd

A.H. Adriani, Leiden.

Tot in den dood

H.J.W. Becht

Verpand

F. v. Druten

DUUN, OLAF

Juvikingen

Van Loghum Slaterus,
Arnhem

EDGREN (LEFFLER)

Levensstrijd

W. Gosier, A'dam.

EGGE, P.

Asta

H.J.W. Becht

Hansine Solstad

Holkema & Warendorf.

De Weerlooze

Holkema & Warendorf

Een moderne heilige

H.J.W. Becht

EJE, ANDERS

*Hoe George Kesser zijn
grooten slag sloeg

H. Honig

ELKAN, SOPHIE

Rijke Meisjes

H. Honig

John Hall

Slothouwer, Amersfoort

In Vogelvlucht

Slothouwer, Amersfoort

Koning

Slothouwer, Amersfoort

Saïd ben Ali

H.J.W. Becht

Sâfve Kurt & Co.

A. v.d. Broecke, A'dam.

DRACHMAN, H.

EILERSGAARD, CH.

ELVESTAD, SVEN

De geheimzinnige kamers Ned. Boekhuis.
De staalblauwe handschoen Ned. Boekhuis.

ERICHSEN, E.

De stomme Deen

W. de Haan

ETLAR, C.

De vredevorst

H.J.W. Becht

EWALD, CARL

Mijn groote dochter

H. Hols, den Haag

Sprookjes (Vert.
Chabot-Steenberg)

V. Loghum Slaterus

De anemonen en andere
sprookjes

Holkema & Warendorf
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In veld en bosch

v.d. Garde, Zalt-Bommel

Mijn kleine jongen

H.J.W. Becht

Sprookjes

H.J.W. Becht

FLEURON, SVEND

De roode bende. Roman Nijgh & v. Ditmar
van een nest moederlooze
jonge vossen

FÖNHUS, M.

De Toover-eland

H. Honig.

FORSSLUND, K.E.

De groote Hoeve

H. Honig.

FRUS, J.A.

Lalja, schetsen uit
Finmarken (1885)

P.N. v. Kampen

GARBORG, ARNE

Vrede (vert. H. Logeman) H. Honig
Boerenstudenten (II)

Hollandia drukkerij, Baarn

Bij Moeder thuis

Wereldbib.

De verloren Vader

H.J.W. Becht

GARBORG, ARNE &
HULDA

Buiten in de Bergen

Sijthoff

GARBORG, HULDA

Een Strijd om de Zon

Valkhoff & Co.

Het Raadsel

Valkhoff & Co.
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GEYERSTAM,

Het eeuwige raadsel

H.J.W. Becht

GUSTAF AF

Wraak

H.J.W. Becht

Een liefde

H.J.W. Becht

Alleen

H.J.W. Becht

Vrouwenmacht

H.J.W. Becht

Levensraadsel

H.J.W. Becht

Erik Grane

H.J.W. Becht

Nils Tufvesson en zijne
moeder

H.J.W. Becht

Karin's droom

H.J.W. Becht

Het bosch en de zee

H.J.W. Becht

Een strijd der zielen

H.J.W. Becht

Gevaarlijke Machten

H.J.W. Becht

Afgunst

H.J.W. Becht

Mijn jongens

H.J.W. Becht

GIERLOFF, CH.

*Tony

P. Brand

GRIEG, NORDAHL

Maar het schip gaat verder H.J.W. Becht

GUNNARSSON,
GUNNAR

Ormarr Orlygsson. Uit de H. Honig
geschiedenis van het
geslacht Borg.
De Deensche Vrouw. Uit
de geschiedenis van het
geslacht Borg

H. Honig

De Zwerver. Uit de
geschiedenis van het
geslacht Borg

H. Honig

De Jonge Adelaar. Uit de
geschiedenis van het
geslacht Borg

H. Honig

De Jongen

H. Honig

De jeugd van Uggi
Greipsson

H. Honig

Zalig zijn de armen van
geest

H. Honig

's Levens strand

H. Honig

De Wolf in het Heiligdom H. Honig
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De Bondgenooten. Roman H. Honig
uit den

HALLSTRÖM, PER

HAMSUN, KNUT

tijd van IJslands eerste
bewoners

H. Honig

Purper

Sijthoff

De vier elementen

v. Holkema & Warendorf

Wilde Huss

H.J.W. Becht

Droomers

Sijthoff

Zwervers

van Loghum Slaterus

Hoe het groeide

van Loghum Slaterus

Het laatste Hoofdstuk

van Loghum Slaterus

Kinderen van hun tijd

van Loghum Slaterus

Rosa

J. Ph. Kruseman

Benoni

J. Ph. Kruseman

Onder Herfststerren

J. Ph. Kruseman

Honger

H.J.W. Becht

Pan

H.J.W. Becht

Victoria

H.J.W. Becht

Dwepers

H.J.W. Becht

Redacteur Lynge

H.J.W. Becht
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HAUKLAND, A.

Raadselachtigen (1894)(1)

P.H. Revers

Ol. Jörgen

Hollandia

De draden van het Noodlot Kol. Boekcentrale
HEDENSTJERNA, A.
(Sigurd)

De wilde kat

v. Doesburgh.

Mijn dokter

v. Doesburgh.

Septemberzon

G.J. Slothouwer.

HEIDENSTAM, VERNER *De Pelgrimstocht van de H. Honig
VON
Heilige Birgitta
Endymion

H. Honig

HÖGBERG, O.

Een nieuwe dageraad

G.J. Slothouwer

HOEL, SIGURD

Zondaars onder de
Zomerzon

Elsevier.

HOLBERG

Blijspelen (Vert. van B.A. H. Prakke, Nijmegen.
Meuleman)

IBSEN, H.

De steunpilaren der
Maatschappij

Wereldbibliotheek

Een Poppenhuis

Wereldbibliotheek

Een vijand van het volk

Wereldbibliotheek

Mededingers naar de kroon Wereldbibliotheek
Dramatische werken (Vert. J.M. Meulenhoff
J. Clant van der
Myll-Piepers,
I Inleiding - De
steunpilaren der
Maatschappij - Nora Spoken - Een vijand des
Volks
II De wilde eend Rosmersholm - De vrouw
van de Zee - Hedda Gabler
III Bouwmeester Solness Kleine Eyolf - John Gabriel
Borkman
IV De comedie der Liefde
- Brand - Peer Gynt.
(1) Vertaling van M. Ph. Wijsman die met Una (Y. Braunius Oeberius), in de jaren 1882-1892
bekend stonden als ‘vlijtige vertaalsters’ zooals M. Meyboom getuigt.
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IDSTRÖM, ELLEN

In den Storm

Erven Loosjes, Haarlem.

JACOBSEN, J.P.

Niels Lyhne (1o druk
Adriani 1889)

Wereldbibliotheek

Maria Grubbe (1890)

A.H. Adriani

JANSSEN, BÖRGE

Een Deensch Hof inde
Nederlanden

H. Honig

JANSSEN, J.

Kamma Barner

H.J.W. Becht

JENSEN, JOH. V.

De Gletscher

J.M. Meulenhoff

JOERGENSEN, JOH.

Jerusalem

Sijthoff

Lourdes

P. Brand Bussum

Mijn levensbeschouwing

P. Brand Bussum

Catharina van Sienna

P. Brand Bussum

De weg naar het licht

P. Brand Bussum

Hoe ik Christen werd

P. Brand Bussum

Klokke Roeland

P. Brand Bussum

Over Goethe

P. Brand Bussum

De uiterste dag

v. Langenhuysen, Amsterd

Levensleugen en
v. Langenhuysen, Amsterd
levenswaarheid (Vert. M.E.
Belpaire).
In den Hooge

v. Langenhuysen, Amsterd
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Eva

G. Mosmans Venlo

Gelijkenissen

G. Mosmans Venlo

De weg naar het licht

G. Mosmans Venlo

Het heilig vuur

P.H.J. Bekker, Am.dam.
Leeslust, Antwerpen

Roomsche Heiligenbeelden R.K. Boekcentr. en
Delahaye-Pollet, Thielt
Het Pelgrimsboek uit
Franciskaansch Italië

J. Lannoo

De jongste dag

L. Opdebeek, Antwerpen

Levensleugen en
levenswaarheid

L. Opdebeek, Antwerpen

Reisbeelden uit Noord en J. Lannoo
Zuid
De heilige Franciscus van B. Brand
Assisie
JOHANSSON, ADOLF

Rood Haar. De Lynx. De
geschiedenis van een
geslacht in de wildernis

H. Honig.

H. Honig.
Rood Haar. De Zoon der
Velden. De geschiedenis
van een geslacht in de
Wildernis

H. Honig.

H. Honig.
Rood Haar. Het Geheim H. Honig.
van de schuur in het Bosch.
De geschiedenis van een
geslacht in de wildernis.
KIDDE, HARALD
KIELLAND, ALEX.

Aage en Else

H. Honig

De Blinden

H. Honig

Schipper Worse

H. Honig

Vergif

Wereldbibliotheek

Fortuna

Wereldbib. & Ontwik.

Arbeiders

Ontwikkeling

De familie Garman

W.C. de Graaff
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KIELLAND, JENS
ZETLITZ

De twee Broeders

H. Honig

Anne-Marie

Holkema & Warendorf

Cecile

Holkema & Warendorf

Chrysanthemum (Vert. J.
de Vries)

Hijman, Stenfert Kroese

Anna Porse (Vert. J. de
Vries)

& v.d. Zande Arnhem.

De Predikant (Vert. J. de
Vries)

& v.d. Zande Arnhem.

KJARVAL, TOVE

Moeder

H. Honig

KNUDSEN, JACOB

*Ter wille van het leven

H. Honig

Inger

H.J.W. Becht

Karakter

H.J.W. Becht

Gisting

H.J.W. Becht

Loutering

H.J.W. Becht

In de branding van het
leven

H.J.W. Becht

De weg naar het licht

H.J.W. Becht

Ulf Ran

H.J.W. Becht

Wanda Hôg

H.J.W. Becht

Het allerheiligste

H.J.W. Becht

*Gunvor Kjeld

H. Honig

KINCK, H.E.

KRAEMMER, E.

KRAG, P. TH.

KRAG, V.

Majoor v. Knarren en zijn Holkema & Warendorf
vrienden
Hoe Isaac Seehuusen
Jacobijn werd

Holkema & Warendorf

Isaac de Vrijbuiter

Holkema & Warendorf
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KVARAN, EINAR
HJÖRLEIFSSON

Uitbesteed

C.A. Mees

LAGERLÖF, SELMA(1)

Elsa

H.J.W. Becht.

Levensgeheimen

H.J.W. Becht.

Anna Svãrd

H.J.W. Becht.

De groote betoovering

H.J.W. Becht.

Ingrid

H.J.W. Becht.

De voerman

H.J.W. Becht.

Jerusalem

H.J.W. Becht.

Christuslegenden

H.J.W. Becht.

Het huis van Liljecrona

H.J.W. Becht.

Oud en Nieuw

H.J.W. Becht.

Onzichtbare ketenen

H.J.W. Becht.

Marbacka

H.J.W. Becht.

Charlotte Lowenskôld

H.J.W. Becht.

Vonken

H.J.W. Becht.

De keizer van Portugal

H.J.W. Becht.

Niels Holgersson's
wonderbare reis

H.J.W. Becht.

De Banneling

H.J.W. Becht.

De wonderen van den
Antichrist

H.J.W. Becht.

Gösta Berling

H.J.W. Becht.

De koninginnen van
Kungahãlla

H.J.W. Becht.

Herinneringen

H.J.W. Becht.

LANGE, S.

Daden des Harten

C.A.J. v. Dishoeck

LARSEN, J. ANKER

De steen der Wijzen

Elsevier

Martha en Maria

Elsevier

Met open deur

Elsevier

Heiliging

Elsevier

De Biecht eener Vrouw

Wereldbibliotheek

Zestien jaar

H.J.W. Becht

LARSEN, K.

(1) Vertalingen meestal van M. Meyboom.
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LEFFLER, A. CH.

LEOPOLD, SVEN
LEVERTIN, O.

LIE, BERNT

Een moderne
huwelijksgesniedenis

P.N. v. Kampen

Een Zomernachtsdroom

J.P. Revers

Liefde of Hartstocht

J.P. Revers

Levensstrijd

J.P. Revers

De groote Eros

H.J.W. Becht.

Prinses Charlotte

H.J.W. Becht.

In Oesteroos

G.J. Slothouwer,
Amersfoort

De vijanden der
Samenleving (1892)

S.C. v. Doesburgh, Leiden

*Conrector Hauch

H. Honig

*Dokter Kjelsberg

H. Honig

*Gabriël Selje

H. Honig

*Thalja

H. Honig

In 't Wonderland

Wereldbibliotheek
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Onder betoovering

Holkema & Warendorf

Uit de schaduw in de zon Holkema & Warendorf

LIE, JONAS

Een schooljaar van Sven
bij-de-Wind

v. Goor, Gouda

Jongensleven

v. Goor, Gouda

Peter Napoleon

v. Goor, Gouda

Het Erfdeel der vaderen

H.J.W. Becht.

De Ziener (1881)

W.C. de Graaf, A'dam.

De driemaster ‘Toekomst’ H. Honig
Niobe

A.H. Adriani

Niobe (Nieuwe druk)

Ontwikkeling

Een slaaf van het leven

Holkema & Warendorf

De loods en zijn vrouw

Holkema & Warendorf

Een huwelijksleven

Holkema & Warendorf

Machtsbegeerte

H.J.W. Becht

Als de zon ondergaat

P.N. v. Kampen

Ten Oosten van de Zon, ten Valkhoff & Co.,
Westen van de Maan en
Amersfoort
achter Babylon's toren
Kobolden

P.N. v. Kampen

Maisa Jons

F. v. Druten, Sneek

Booze geesten

F. v. Druten, Sneek

Gescheiden

W.C. de Graaf

Als het scherm valt

A.H. Adriani

De dochters van den
Commandant

A. v. Klaveren, A'dam.

Faste Forland

C.L.G. Veldt, Den Haag

De Rutland

A. Rössing, Amsterdam

Dyre Rein

H. Honig

LINDBERG-DORLETTE, *Vrouwenuit de
E.
Minarettenstad

LINDHÉ, VILMA

H. Honig

*Viola

H. Honig

*Zijn Melodie

H. Honig

Ragnhild

C.J.A. v. Dishoeck
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LINNANKOSKI, J.

Door de branding

H.J.W. Becht

*De Vluchtelingen

Sijthoff

Het lied van de vuurroode W. Versluys, Amsterdam
bloem
LÖKKEN, TH. OLESEN Klaus Bjerg en Bodil

Elsevier

De boer Niels Hald

Elsevier

LUNDEGARD, AXEL

Het recht van het gevoel

H.J.W. Becht

MALM, PEKKA

*In tijden van gisting

H. Honig

MELSTED, H. v.

Tijden van Strijd

H.J.W. Becht

MICHAELIS, KARIN

De gevaarlijke leeftijd

Scheltens & Giltay

Toen de liefde in mijn
leven kwam

Scheltens & Giltay

De zeven zusters

Sijthoff

Mette Trap

Sijthoff

Gyda

J.v.d. Garde

Moedertje lief

H.J.W. Becht

Giovanna en Aebelô

V. Loosjes, Haarlem.

Het Hemelschip

J.T. Swartsenburg, Zeist.

John Dale

de Haan, Utrecht.

MICHAELIS, SOPHUS
MIKKELSEN, E.
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Benoorden Wet en Recht

Nygh & v. Ditmar,
Rotterdam.

NALBANDIAN, INGA

*De groote weeklacht

H. Honig

NANSEN, PETER

Maria

NEXÖ, M. ANDERSEN

Pelle, de veroveraar

Holkema & Warendorf

De familie Frank

Holkema & Warendorf

Ditte, een menschenleven Holkema & Warendorf
Dat moet geboet worden

Holkema & Warendorf

NORDAL, SIGURDUR

Alfur van Windhael

C.A. Mees, Santfoort

NORDLING, JOHAN

Vera

Holkema en Warendorf.

OBSTFELDER,
SIGBJÖRN

Het kruis (Vert. J. de
Vries)

H.D. Tjeenk-Willink

De roode druppels (Vert. J. H.D. Tjeenk-Willink
de Vries)
OTERDAHL, J.

PALUDAN J.

Het huis met de rozenhaag J.M. Meulenhoff
Inger Skram

J.M. Meulenhoff

De familie Kruse

J.M. Meulenhoff

Vogels om den Vuurtoren Elsevier
De Velden rijpen

Elsevier

Groote gebeurtenissen

W. Versluys

Het spookslot

H.J.W. Becht

POULSEN, F.

Ras

A.E. v.d. Heide

PRYDZ, A.

Gunvor Thorsdochter op
Haerô

C.A.J. v. Dishoeck

Het beloofde land

H.J.W. Becht

Poolsch Bloed

J. Ph. Kruseman

Achter gouden muren

J. Ph. Kruseman

REUMERT, ELITH

*Ik heb je lief

H. Honig

RING, BARBRA

Peik, en hoe hij fortuin
H. Honig
maakte (Vert. Mevr. A.M.
v.d. Linden-v. Eden)

PONTOPPIDAN, H.

RASMUSSEN, E.

H. Honig
*Petra

H. Honig

*De Ware

H. Honig

*Als de dood zoo bang

H. Honig
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Anne-Karine

H. Honig

Nora Liese

H. Honig

*De nichtjes van
Grootpapa

H. Honig

*De gouden mantel

H. Honig

*Het broze geluk

H. Honig

Kleine Tetit

H. Honig

*De Jonkvrouw

H. Honig

De Eenzame

H. Honig

RIST, F.

Liefde en Strijd

H. Honig

RÖLVAAG, O.E.

De groote Stilte

Kol. Boekcentrale

RÖNNE, JÖRGEN FALK Het geluksland

Elsevier

Met Kerstmis naar huis

Elsevier

En de Noordzee bruist...

Elsevier

Roode Rozen van 't Geluk Elsevier
De Consulsvrouw

Elsevier

Onder het dak der Pastorie Elsevier
Het nevelland
RUNA

Elsevier

Niets menschelijks vreemd G.J. Slothouwer
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Ofschoon hij gestorven is G.J. Slothouwer.

RUNG, O.

Alles of niets

La Rivière

De oude dominee van
Hornsjö

Callenbach

Het licht zijner oogen

D. Daamen

Skalunga

D. Daamen

Eeuwigheidslicht

D. Daamen

Van tweeërlei vader

D. Daamen

Stemmen

D. Daamen

Uit het stof der aarde

D. Daamen

Wildvogel

D. Daamen

De buren van Westerval

D. Daamen

De god zijner moeder

D. Daamen

Hij en zijn vrouw

D. Daamen

Zoekende liefde

D. Daamen

Birger Lówing

D. Daamen

Ols Barbra

D. Daamen

De Paradijsvogel

Sijthoff

Toen de wateren afnamen Sijthoff
RYDBERG, V.

De wapensmid

Loman & Funke

Chrusantheus

J. Rogge

SANDEL, CORA

Levenshonger

H.J.W. Becht

SCHANDORPH, S.

Willem Wang's
studentenjaren

H. Honig

SCHÖYEN, E.

Verkocht

J.M. Meulenhoff

SICK, INGEBORG

Grootmoeder Ursula

H. Honig

MARIA

*Het sluimerende Slot

H. Honig

*Heilig huwelijk

H. Honig

*Jonkvrouw Else

H. Honig

*Loutering.

H. Honig

*Ela van Vliet en Hove

H. Honig

*Miezi

H. Honig
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*De prinses die spon. Een H. Honig
blad uit het oude
Sprookjesboek
H. Honig
De Verborgen Mensch

H. Honig

*De klokken luiden

H. Honig

*Ina
*Het lentedal

H. Honig

*Mathilda Wrede

H. Honig

*Kloosterschaduwen

H. Honig

*Langs 's Heeren Wegen

H. Honig

*Bij ons Thuis

H. Honig

*Uit de Aarde

H. Honig

*Voetstappen in den nacht H. Honig
SIGURJÖNSSEN, S.

Bjerg Eivind en zijn vrouw Wereldbibliotheek

SIVERTZ, SIGRID

De Seelambs

J. Ph. Kruseman,

Het groote Warenhuis

J. Ph. Kruseman,

SKJOLDBERG, J.

Peer Holt

Ontwikkeling

SKRAM, E.

Gertrude Coldbjörnson

W. Thieme

Twijfel

W. Hilarius
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SÖDERBERG, HJ.
SOIBERG, HARRY

Martin Birch

H.J.W. Becht

Dokter Glas

H.J.W. Becht

In het land der levenden:

H.J.W. Becht

I Voor de poort van het
leven

H.J.W. Becht

II Het licht

H.J.W. Becht

III In het land der levenden H.J.W. Becht
De Zeekoning

H.J.W. Becht

STÄHLBERG, E.

*Zondag

W. Versluys

STRINDBERG, AUG.

Zweedsche Sproken en
Vertellingen

Sijthoff

De Indringer

J.M. Meulenhoff

De roode kamer

J.M. Meulenhoff

Doodendans

J.M. Meulenhoff

De Vader

J.M. Meulenhoff

Freule Julie

J.M. Meulenhoff

De Heks

J.M. Meulenhoff

De biecht van een dwaas

J.M. Meulenhoff

De zoon der dienstmaagd J.M. Meulenhoff
TAVASTJERNA, K.A.

Benjamin Thomén (1889) G.G. Opwyrda

THÖRODDSEN, J. TH.

Indridi en Sigrid

UNDSET, S.

*De Bruidskroon (1o dl. v. Lavrans-Sijthoff
Kr. dochter)

Mouton & Co.

Kristin Lavransdochter (1. J.M. Meulenhoff.
De Bruidskrans; 2. Vrouw;
3. Het Kruis).

VIVI, L.

Lente

J.M. Meulenhoff.

Jenny

J.M. Meulenhoff.

De Splinter van den
Tooverspiegel

De Gulden Ster, A'dam.

Vivi's reis als dienstbode
in Amerika

Sijthoff

VOGEL-JOERGENSEN, Ia de riolen van een
T.
wereldstad

Ned. Boekhuis
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VOLLQUARTZ,
INGEBORG

Petersen en haar Zusters

Elsevier

WAGNER, ELIN

*Vrouwenleven

H. Honig

*Camilla's Huwelijk

H. Honig

Twee vrouwen

C.A.J. v. Dishoeck

Een nieuwe dag

H.J.W. Becht

Droombeelden

Valkhoff & Co.

De groote Liefde

Valkhoff & Co.

Met volle Zeilen

Valkhoff & Co.

Speelbal

Valkhoff & Co.

Van tweeërlei slag

Valkhoff & Co.

De sterkste

Valkhoff & Co.

Elly's beproeving

Valkhoff & Co.

Voorhof der liefde

Valkhoff & Co.

De Koningin

Valkhoff & Co.

Een spion

Valkhoff & Co.

Meeuwenjong

Kol. Boekcentrale

Waar het Noorderlicht
schijnt

Kol. Boekcentrale

WAHLENBERG, A.

WELLE-STRAND, E.
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WICKSTRÖM, V.H.

Een avonturier

P.N. v. Kampen

WIED, G.

Een oud geslacht

H.J.W. Becht

's Levens boosheid

v. Vrijberghe de Coningh

Kinderen der Zee

H. Honig

WOLSTEDT. L.

De Saga van Gisli, de
Hijman, Stenfert Kroese &
vogelvrijverklaarde (vert. v.d. Zande.
J. de Vries)
NATUURWAARNEMING
BERG, BENGT
Met de Trekvogels naar
H.P. Leopold, Den Haag
Afrika
Abu Markub, onder
H.P. Leopold, Den Haag
Olifanten en Reuzenvogels
Mijn Vriend uit Lapland,
de Morineplevier

H.P. Leopold, Den Haag

De eerste Vlucht over de
Noordpool (1925)

H.J.W. Becht.

MIKKELSEN, E.

Drie jaar in het Poolijs
(1909-1912)

Nygh & v. Ditmar.

NANSEN, Fr.

In Nacht en IJs (1893-96) Scheltens & Giltay

POOLSTREKEN.
AMUNDSEN, R.

Onder de Eskimo's (1923) Scheltens & Giltay
NORDENSKJÖLD
WERELDREIZEN.
HEDIN, SVEN

Aan de Noordpool (1907). v. Overvoorde.
Over Land naar Indië

Elsevier.

Van Pool tot Pool

W. de Haan.

Van Peking naar Moskou

W. de Haan.

Transhimalaja

Elsevier.

KIRKEBY, ANKER

Rusland (1924)

S.L. v. Looy.

NANSEN, Fr.

Door Armenië

W.J. Thieme & Co.

NIELSEN, AAGE
KRARUP

Door de Tropen naar de
Zuidelijke IJszee ter
walvischvangst

E. Querido

De halve wereld rond

E. Querido

China, de draak ontwaakt E. Querido
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Boekbespreking.
Een voorbemerking. We hebben getracht in dit nummer een overzichtelijk beeld te
geven der moderne scandinaafsche letterkunde, maar de bespreking van een werk
of de vermelding daarvan in het artikel van Lod. Baekelmans geldt nog niet als eene
aanbeveling. In moreel opzicht dient tegenover een groot deel der scandinaafsche
literatuur beslist voorbehoud gemaakt. Wie dus niet de vereischte ervarenheid en
rijpheid heeft, late zich bij de studie dezer letterkunde door een leidsman richten.
Het is niet mogelijk dat in dit tijdschrift voor elk boek, uitdrukkelijk, te doen.

Gunnar Gunnarsson: Schiffe am Himmel, Roman, Verlag Albert Langen,
Munchen.
Gunnar Gunnarsson: Der Geächtete, Roman. Universitas Deutsche Verlag
A.S. Berlin.
Gunnar Gunnarsson: Sieben Tage Finsternis, Roman. Universetas
Deutsche Verlag A.S. Berlin.
IJsland krijgt weer een literatuur of althans schrijvers van beteekenis, al zoeken de
meesten hun toekomst en hun heil buiten de grenzen van hun land.
Svenssen heeft tienduizenden verblijd, ontroerd en geboeid met de verhalen van
zijn kinder- en jeugdervaringen; maar de sterkste, als kunstenaar is van al de
schrijvende IJslanders Gunnar Gunnarsson. Of liever: Gunnar zonder meer; want
familienamen zijn daar onbekend. Gunnar dus, zoon van Gunnar. Wel leeft en arbeidt
de schrijver in Kopenhagen; maar het is IJsland dat al zijn werken voedt en doorademt.
Skibe paa Himlen (Schepen aan den hemel) is het tweede deel van den romancyclus
waarin het leven en het lot van Uggi Greepasons worden verhaald. Dit boek schildert
het wonder ziele- en droomleven van het kind dat aan de werkelijkheid zich stoot en
verwondt. Uggi Uggi was gewend de wolken aan den hemel te zien als
trotsch-zeilende wikkingschepen over de hemelzee. Maar op een dag trad de dood
in zijn leven en haalde moeder weg; toen schoof er een schaduw over de dingen en
zijn droom verzwond. De ernst en de smart der werkelijkheid ving aan.
Der Geächtete is een van de sterkste van Gunnar's romans. Sterk van structuur en
beelding, krachtig en klaar. Het is het verhaal van den functionaris Ulfur Ljotsson,
die van twijfel aan zichzelf verscheurd, niet komen kan tot de scheppende daad en
tot innerlijke bevrediging en die ten slotte zijn toekomst, zijne eer en zijn levenskracht
door drankmisbruik verwoest, maar ten slotte tot inkeer gekomen, boetend, als matroos
in zee gaat en den dood vindt.
Sieben Tage Finsternis, is het drama van den haat; de haat van Pall Einarsson die
zijn jeugdvriend Grimur Ellidagreimur ter wille der vrouw tot waanzin drijft. Het is
het verhaal van nauwelijks zeven dagen; maar 't is of in deze korte spanne tijds heel
een wereld dreigt ten onder te gaan. In zeven dagen wordt door boosheid, wantrouwen
en nijd het geluk van twee echtgenoten verwoest, terwijl de dood op de menschen
jaagt en de helsche kolom van den brakenden vuurberg het land met ondergang
bedreigt.
Dit is een werk van epische kracht en grootheid.
DR. L.D.S.
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Thomas Olesen Lökken: Klaus Bjerg en Bodil. Uit het Deensch vertaald
door G.J. Risselda-Garrer, Uitg. Elsevier, Amsterdam. Pr. 3,25 gl.
Thomas Olesen Lökken: De boer Niels Hald. Vert. G. Risselda-Garrer.
Uitg. Elsevier. Pr. ing. 2,75 gl.
In de handen van iemand die niet zoo'n rasschrijver is als Thomas Olesen Lökken
ware het eerste onderwerp een vervelende predicatie geworden en een hinderlijk
propagandaschrift tegen de gevaren en gevolgen van het alkoholisme. Klaus en Bodil
zijn propagandisten voor het goede en ze hebben tusschen de vechtende, drinkende
buren in het duinland een echt apostelaat
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vervuld, enkele malen door hun woord, maar in de eerste plaats door hun voorbeeld.
Zij hebben geleden voor de goedezaak: miskenning, ondank, bedreiging en
onverdiende straf; maar ze hebben trots alles verwonnen door hun goedheid en hun
meedoogen. Het is een schoon en mild boek; het is uit den schrijver gebloeid, zooals
een boom die opschiet, groeit, zich vertakt, bloesemt en vrucht draagt. Het is klare
eenvoud die ontroert; iedere zin ademt in de atmosfeer van het duinland, waar het
rythme van de nabije zee over heen ruischt.
Niels Hald is niet uit den schrijver gebloeid als Klaus Bjerg en Bodil; Niels Hald
is een compositie van den schrijver. Maar een sterk stuk werk. Niels is een strever;
hij heeft plannen voor drie menschenlevens en hij kent geen geduld. Hij wil geld en
macht veroveren om zijn maatschappelijken droom te kunnen verwezenlijken; maar
hij heeft niet gemerkt hoe zijn drift hem steeds verder en verder stuwt in het
onbekende naar zijn onvermijdelijken ondergang. De tragiek van dit ten ondergaande
leven bereikt aan het einde een huiverende hoogte.
D.W.B.

Sigurd Hoel: Zondaars onder de Zomerzon. Uit het Noorsch vertaald
door Mary Horix. Uitg. Elsevier, Amsterdam. Pr. ing. 2,75 gl.
De uitgevers heeten dit een ‘geestig en amusant’ boek. Neen, het is in den grond een
wrang en pijnlijk boek. Het is een schitterend stuk amoreele literatuur; een literaire
virtuositeit van een nog jong auteur, die met een verrassende knapheid en
scherp-beeldend woord de vacantieavonturen vertelt van een groepje vrijgevochten
jongens en meisjes. Levend materiaal voor Freud. Specimens van de allerjongste
generatie die alle traditioneele banden en wetten hebben verbroken om het ‘nieuwe
leven’ te leven.
Dat S. Huel dit thema heeft aangevat en aangedurfd verdient nog geen verwijt;
wel het feit dat hij 't geschreven heeft zooals hij deed. La question essentielle - zegt
Maritain - n'est pas de savoir si un rommancier peut ou non peindre tel ou tel aspect
du mal. La question essentielle est de savoir à quelle hauteur il se tient pour faire
cette peinture et si son art et son coeur sont assez purs, et assez forts pour le faire
sans connivance.’
Dat Heul dit niet gedaan heeft ‘sans connivance’ is het verwijt dat hem treft.
DR. L.D.S.

Jörgen Falk-Rönne: Das Land des Glucks 3e Auflage. Aus dem Dänischen
ubersetzt von Gertrud Bauer. Verlag J.F. Steinkopf, Stuttgart..
Dit boek bewijst dat zelfs een van alle beschaving en confort ver verwijderd
Faroëreiland, met de meest primitieve levensverhoudingen, toch een geluksland kan
worden voor een jongen deenschen predikant en een levenslustig, maar ingoed
Kopenhaagsch jong meisje. Dit had het boek kunnen zijn van den jongen dominé;
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maar het is het boek geworden van Pip, de frissche, blijmoedige, zonnige Pip. Een
gemoedelijk, hartelijk en boeiend verhaal.
D.W.

Selma Lagerlöf: Anna, das Mädchen aus Dalarne, Verlag Albert Langen,
Munchen. geb. 7 Mk.
Dit werk van Selma Lagerlöf sluit aan bij haar dubbelen Löwensköld-roman, ‘Der
Ring des Generals’ gevolgd door Charlotte Löwensköld. Toen het tusschen den
fanatischen predikant Karl Arthur en de innemende Charlotte tot een breuk was
gekomen, was de jonge man de straat opgerend, God vragend dat Hij de vrouw op
den weg zou zenden die hem als vrouw was bestemd. Het eerste vrouwelijk wezen
dat hij aantrof op de baan, was Anna Svãrd, het arme kramersmeisje uit Dalarne.
Zoo vangt het aan.
Het is een roman vol levende fantasie en spannende gebeurtenissen; een van de
beste werken van Selma Lagerlöf.
G.D.S.

Ingeborg Maria Sick: Minnesang. 282 S. In Leinen 6 m. Verlag J.F.
Steinkopf, Stuttgart.
Vergissen we ons niet dan werd deze vooraanstaande Deensche schrijfster jaren
geleden in Vlaanderen geintroduceerd door Mej. Belpaire. Zij schreef een reeks
boeiende verhalen en een roerende levensgeschiedenis van Mathilde Wrede, de Engel
der gevangenen.
Ook Minnesang, zooals in meest al haar werk, is rijk aan vrouwelijke teederheid
en dichterlijke schoonheid. Maar hier komt daarbij de romantische toover der
middeleeuwsche sfeer. Het is een verhaal van minne en rouw; van liefde, schuld en
loutering. Haar kennis
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der middeleeuwsche geschiedenis en katholieke toestanden en aangelegenheden is
blijkbaar onvoldoende geweest; maar literair gesproken is het een mooi en boeiend
boek.

Olav Duun: Die Juvikinger I Per Anders und sein Geschlecht, II Odin.
Ubertragen von J. Sandmeier und S. Angermann,. Verlag Rutten &
Loening, Frankfurt-am-Main. Pr. geheftet 7,50 RM. geb. 10 RM.
Onze medewerker, de bekende criticus Jörgen Bukdal beweerde in een zijner studies
dat Olav Duun, met zijn roman der Juvikingen, ‘het beste, het diepstgaande beeld
van Noorsch boerenleven sinds de dagen van de saga's’ heeft gegeven. En hij kan
het weten. Olav Duun werd geboren in het Namdal boven Drontheim en daar, in zijn
geboorteland, waarvan hij het dialekt is blijven schrijven, ontwikkelen zich haast al
de gebeurtenissen waarvan hij verhaalt; hier gaat het van de stichting der hoeve door
den stamvader Per Anders, door verschillende generaties naar den ondergang van
het geslacht door den dood van Odin, in wien al de sterke eigenschappen van den
stam vereenigd waren; en niet alleen de groei, het lot en de ondergang van een
geslacht, maar dit geslacht in zijn vertakkingen en zijn verhouding tot de wereld en
de natuur waarin het leefde. Hier helpt geen resumeeren aan; wie een boek van
epische pracht en sobere grootheid lezen wil, kan het vinden bij Olav Duun.
DR. L.D.S.

Edvard Welle-Strand: Waar het Noorderlicht schijnt. Vert. door M.J.
Molanus-Stamperius. Uitg. Koloniale Boekcentrale., Amsterdam.
De verdienste van dezen roman ligt in de milieuschildering; niet in den bouw van
het verhaal of de psychologische uitbeelding, die vaak wat romantisch schijnt. Ik
geef echter gaarne toe dat we het leven van deze primitieve Noorsche zeerobben,
Lappen en bastaard-Lappen met een anderen maatstaf moeten beoordeelen dan de
maatschappij waarin we leven. Ze handelen als oer-menschen die geen dwang of
gebod kennen die hun natuurdrift kunnen remmen of richten. Maar het ontzettende
leven der visschers aan de Lofodden en in de noordelijke IJszee wordt beschreven
met een rauwe, huiverende realiteit.
DR. L.D.S.

Edvard Welle-Strand: Meeuwenjong, uit het Noorsch vertaald door M,
J. Molanus-Stamperius. Uitg. Koloniale Boekhandel, Amsterdam.
Ook dit boek speelt zich af tusschen ruwe, zwalpende, drinkende en driftiglevende
visschers en jagers en scheepslui, van het hooge Noorden. Geloof en moraal hebben
niets of weinig te beduiden in het leven en de verhouding dezer lieden., die gedreven
worden door de jacht van hun bloed. Literair lijkt me Meeuwengang veel sterker en
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gaver dan het vorige boek; daar is een vlotter en natuurlijker gang in en minder
opzettelijkheid, maar met dezelfde kommerlooze miskenning der hoogere dingen en
wetten. Er zit iets in dat verhaal van den onrustigen geest die haast al het werk van
Hamsun karakteriseert; zijn stijl en zijn taal zijn sober en beeldend.
DR. L.D.S.

Marie Hamsun: Die Langerûdkinder im Winter. Eräzhlung, Verlag Albert
Langen, Munchen. Geb. 7 M.
Marie Hamsun is de tweede, nog betrekkelijk jonge echtgenoote van den grooten,
stoeren Noor Knut Hamsun, wiens haard ze heeft verblijd met den zegen van vier
kinderen. Maar ze is meer dan een zorgende huisvrouw en een liefdevolle moeder,
ze is tevens een van de gemoedelijkste vrouwelijke schrijfsters van het Noorden.
Daar is in al wat ze schrijft, een fijne, hartelijke toon, een zuivere humor en een
milde, eerlijke eenvoud; en zij is ondanks de dwingende toover van haars mans werk,
geheel zich zelf gebleven. Eerst heeft ze 't verhaal geschreven van het zomerleven
met de kinderen op de ‘Alm’, nu is 't verhaal gevolgd van het leven in den Winter:
van de huiselijke vreugden en zorgen, van het leven in de stallen en op het land, van
kennissen en vriendschappen. Het is een schattig boekje, waaraan ook onze Vlaamsche
lezers hunne vreugde zouden hebben.
A.V.C.

Alexander Kielland: Fortuna. Vertaling van H.M.S. Uitg. N.V.
Ontwikkeling, Amsterdam.
Kielland was een elegante aristocraat met een warm democratisch hart. Een man met
een eerlijk gemoed dat in opstand kwam tegen de mistoestanden der maatschappij
waarin hij leefde. De verontwaardiging over deze toestanden is de bron geweest van
zijn scheppenden
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arbeid. Zoo is Fortuna een aanval tegen de gewetenlooze moraal die heerscht in de
zakenwereld; zooals ‘Gift’ een aanval was op de school, en ‘Arbeidsfolk’ een scherpe
satyre op het lamme kantoorleven.
Al. Kielland behoort tot het geslacht der Noorsche naturalisten, maar de
voornaamheid van zijn taal en stijl blijven zeer te waardeeren en ondanks de
uitgesproken tendenz weet hij ons nog te boeien en te ontroeren.
DR. L.D.S.

Knut Hamsun: I Benoni, II Rosa. Beide vertaald door S. Van Praag, Iitg.
J. Philip Kruseman, 's Gravenhage.
Over de beteekenis en de plaats van Knut Hamsun in de noorsche literatuur verwijzen
we naar het overzichtelijk artikel van J. Larssen, in dit nummer. ‘Benoni’ en ‘Rosa’
behooren tot de reeds werken van Knut Hamsun, waarin hij 't eenvoudige, daagsche
leven in de grootsche natuur uitbeeldt. Maar wat Hamsun ziet in de eerste plaats is
niet het geweld van land en zee en hemel, maar de mensch daarin en daaronder, met
zijn onrustige, zwervende hart. Persoonlijk gaat mijn bewondering in de eerste plaats
naar ‘Hoe het groeide’ en ‘Zwervers’ maar ook deze twee vervolgromans dragen de
onmiskenbare sporen van Hamsun's greep. Hoe sterk staan zijn menschen hier weer
gebeeld: Benoni, de harde wroeter, Rosa en haar oom, de landeigenaar Mack en
Rosa's man advocaat Arentsen. Hamsun blijft een verbazende kracht die geen
ouderdom kent.
DR. L.D.S.

Ragnar Holmström: Jonas Odmarks Geschichte. Aus dem Schwedischen
büersetzt von Axel Liebbe, Engelhorns Verlag Stuttgart. Broschiert 1 M.
Het tragische verhaal van een buitenechtelijk geboren Zweedschen boer die door
kamp en broeiing van hartstochten naar zijn bitter einde gaat. Een werk van groote
kracht, en sterke beweging. En dit verhaal van botsende hartstochten, steigerende
driften, geweld en liefde ontwikkelt zich naar zijn noodlottig einde onder de wisseling
der keerende getijden.
B.

Laurids Bruun: Eine seltsame Nacht. Roman in vier Stunden. Aus dem
Danischen ubersetzt von Jules Koppel. Eupelhorn's Verlag, Stuttgart.
Dit verhaal dat zich afspeelt in de korte spanne tijds van een zomerschen maannacht
en waarvan we zekere literaire kwaliteiten niet willen ontkennen, is van hetzelfde
verderfelijk gehalte als tachtig procent films; wellicht verderfelijker. Het is dan ook
geen wonder dat het verhaal op het doek is gekomen; 't lag ervoor pasklaar.
B.
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Jacob Palludan: I Vogels om den Vuurtoren. II De Velden Rijpen. Beide
romans vertaald door A. en F. Huber en uitgegeven door Elsevier,
Amsterdam.
J. Palludan is pas drie en dertig; en toch is zijn werk reeds de deensche grenzen
overgegaan. En dat is geen wonder. Want zooals men ook in dit nummer lezen kan,
in het artikel van den vooraanstaanden dichter en criticus Chr. Rimestad, is Palludan
een van de sterkste romanciers uit de jongere generatie. Ze hebben hem zelfs in een
paar duitsche tijdschriften al vergeleken bij Knut Hamsun; wat alvast voorbarig is;
maar zeker zou het niemand verwonderen indien deze jonge Deen eens den stoeren,
grimmigen Noor ter zijde streefde. En dit zou wellicht daarvan de winst zijn (naast
het andere): dat zijn werk niet tot zulke ijle afgronden en onzekere verten voert. Zijn
eerste boek ‘De nieuwe Wereld’ dat hij in New-York schreef, ging ongemerkt voorbij,
maar toen zijn ‘Vogels om den Vuurtoren’ verscheen, was het duidelijk dat dit het
werk was van een reeds sterk en nog rijker beloftendagend auteur, die een
persoonlijkheid had uit te spreken. Het is heel anders als het werk van Hamsun; maar
er zijn bladzijden in ‘Vogels om den Vuurtoren’ die door Jacob Wassermann hadden
kunnen geschreven zijn. Nog mooier, gaver en klemmender wellicht is ‘De Velden
rijpen’; zijn menschelijkheid spreekt er zich nog klaarder in uit en zijn figuren zijn
er met expressiever lijnen geteekend.
Dr. L.D.S.

Einar Christiansen: Ottilie. Ubertragung von Else von Hollander-Lossow.
Westerman-Verlag vervult in Duitschland tegenover de scandinaafsche literatuur,
de propagandeerende taak die door Elsevier, in Holland, sedert jaren wordt verviuld.
Aldus werd het werk van Knud Andersen en Marie Bregendahl, van den IJslander
Gudmundur Kamban, van de Zweeden Ernst Didring en Gósta af Geyerstam, en van
de Finnlandsche schrijfster Maila Talvio in Duitschland verbreid.
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Deze roman van Einar Christiansen is een familiegeschiedenis, maar geen
familieroman; het is hoofdzakelijk de geschiedenis van een der na moeders dood,
met een stuggen vader achtergebleven kinderen, Ottilie. Het is, zooals de meeste
scandinaafsche romans een vlot verhaal dat door geen beschrijvingen wordt gestremd.
De dialoog is levendig.
W.B.

Dankwoord.
De redactie betuigt haren dank aan Joh. Jörgensen, aan E.H.L. De Vos, kapelaan te
Kopenhagen, en aan Dr. Felix Rutten voor de verleende hulp bij het samenstellen
dezer aflevering.
Dr. F. Rutten is bovendien zoo bereidwillig geweest de artikelen van Jörgen Bukdal,
E. Lauhn, J. Nordahl-Olsson en T. Findahl te vertalen.
***
De cliché's van Anker Larsen, Th. Olesen Lökken, Palludan en Jörgen, Falk-Rönne
werden ons bereidwillig in bruikleen gezonden door de Uitgeverij Elsevier; die van
Knut Hamsun en S. Siwertz door de firma J.B. Kruseman, Den Haag. Waarvoor
onzen dank.
**
Het aangekondigde artikel van L. De Vos, over de godsdienstige toestanden in
Scandinavië heeft ons niet tijdig bereikt.
*
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[1929/9]
Thijms Erfenis.
(Brief aan een vriend in Vlaanderen).
door Anton van Duinkerken.
I.
Het verwijt, dat de Hollandse verzen te duur zijn, is beter gegrond dan gericht. Ge
zult toch geen dichters aansprakelijk willen stellen voor de grillen der
staatshuishoudkunde, die uw munt in een verkeerde evenredigheid bracht tot de
Hollandse muzen? Toch wordt uw bezwaar ook in 't Noorden gemaakt, maar met
veel minder recht dan ontevredenheid. Want de voornaamste reden van den hogen
prijs der bundels ligt heus niet in nood aan papier, zelfs niet in nood aan poëzie, maar
in gebrek aan kopers. De hedendaagse katholieke letterkunde is in Nederland niet
populairder dan de meeste hedendaagsheden. Zij is het genoeg om de kranten tot
aandacht te dwingen, maar te weinig om onmisbaar te schijnen in de huiskamer van
doorsnee-ontwikkelde lezers. Er worden weinig verzenboeken verkocht, zodat een
uitgever zijn winst niet van het aantal kan verwachten. Hij zoekt het daarom in de
schaarste van het bod. Is dit betreurenswaardig? Zeker in dezen zin, dat de ideale
toestand nu eenmaal een andere is. Zij veronderstelt het grootst mogelik publiek voor
de grootst mogelike dichters. Maar in Noorwegen, waar de meest beroemde zangers
door vrijwel iedereen worden gekocht, en waar oplagen van vier-, vijf duizend
exemplaren voor een verzenbundel niet vreemd zijn, merkt men het aan de poëzie,
dat zij het lot der cigaretten en der maggiblokjes deélt, en in iedere hand komt. Zij
is berekend op een algemene smaak.
Gelooft gij inderdaad, dat Vondel of Anna Bijns beter begrepen werden door hun
tijdgenoten dan Jan Engelman of Albert Kuyle? Ik meen het af te mogen strijden. Er
gaat een vreemden invloed uit van tijdsafstand op poëzie. Gij meent, dat gij Vondel
verstaat en ik help het u hopen, maar sluit dit in, dat gij hem ook verstaan zoudt
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hebben, toen hij leefde en jong was? Ik weet, gij zijt niet dom; maar het verstaan van
poëzie is een functie, die eerder een zekere mate van waanzin behoeft, naar het schijnt,
dan de hoeveelheid wijsheid, die het onderwijs ons meegeeft. Vondel verstaat gij
omdat Vondel oud is. Ik spreek geen paradox. Maar ik beroep mij op uw aangeleerde
vatbaarheid voor de uitingswijze der gouden eeuw, die u te kort schiet als gij de
modernen leest. Vreemd genoeg, zal dit niet altijd zo blijven. Er is een tijd geweest,
die de sonnetten van Kloos niet verstond. De ‘Verzen’ van Gorter, nu zo eenvoudig
als water, zijn blijkbaar helder neergeregend in het openbaar begrip uit de wolkige
neveligheid, die hun eenmaal ten laste gelegd werd. Ook Vondel is het ongetwijfeld
zoo vergaan. Van de uitstekende uitgave van Michiel de Swaen, die te Antwerpen
verschijnt, behoeft gij maar het twede deel te raadplegen om te vernemen, dat Vondel
hoogdravend geweest is. Hij is het geweest, zo als Paul van Ostayen gek geweest is.
Juist in denzelfde zin. En dat is de zin, waarin het woord ophoudt verwijt te zijn.
Zijn bundels, meent ge, waren dikker dan de onze. Zij waren het, zodra ze zijn
verzamelde verzen bevatten, dat was vaak meer dan twintig jaar na het eerste
verschijnen daarvan. Ook de ‘Gedichten’ van Paul van Ostayen zijn dik, nu hij dood
is. Maar tel in Ungers Bibliografie - als die u ooit in handen komt - eens na hoeveel
van Vondels verzen uitgegeven zijn in losse edities, die niet meer dan dertig bladzijden
telden. Het waren voortreffelike bladzijden, dat geef ik u toe, maar daarom is hun
aandenken dan ook bewaard. Terzelfder tijd verschenen kleine luxe-uitgaven van
andere dichters, die minder voortreffelik waren. Gij hebt er nimmer van gehoord, en
zeer terecht, maar die onwetendheid is een bizonder ongeschikte basis voor
bewijsvoering.
Gij laast, dat ook in Holland opgemerkt is, hoe dit gebundelde kleingoed niet den
indruk maakt van bizondere levendigheid. Dat is best mogelik. Een van de lieden,
die het hebben gezegd, was de hoofdredacteur van ‘De Stem’, Dirk Coster, een man,
die onverdacht mag heten van afkeer tegen het moderne dichterschap. Maar geen
geduldig man. Immers de oudsten onder ons zijn amper dertig jaar. Men hebbe niet
zo'n haast en zal de langverwachte grote bundels zien groeien als bomen, die ook
niet met een pennemes uit zaadjes te voorschijn worden gepeuterd, niet waar? Het
zij u voorlopig genoeg te zien hoe onze dichtkunst groeit. Zoek niet bij voorbaat
banken in haar schaduw te plaatsen.
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Het onverklaarbaar snelle groeiproces der tachtiger beweging heeft in de Nederlandse
letteren elke verwachting overspannen. Toen Vondel zoo oud was als Perk bij zijn
dood, had hij omberoemd kunnen sterven. Niemand van ons is verplicht, dat ik weet,
eerder volgroeid te zijn dan hij.
De kleine bundeltjes bevestigen alleen reeds door hun talrijkheid, wat hun omvang
schijnt te ontkennen; dat er een levendige dichtkunst groeit in Holland. Of het ogenblik
gekomen is, waarop van de dichters het geduld kan worden verlangd, nodig tot het
verzamelen van verzen uit een groter aantal jaren, is een vraag die de dichters zelf
op moeten lossen. Zij weten, of dienen ten minste te weten, wanneer hun tijd van
bundelen gekomen is. Op dat moment wordt voor hun innerlike groei een tijdperk
gesloten. Moest Albert Kuyle zijn ‘Seinen’ gebundeld hebben op het ogenblik, waarop
hij het zijn ‘Songs of Kalua’ deed, hij had het waarschijnlik nagelaten. Maar een
daad van prachtige geestdrift was dan ongesteld gebleven, een aantal verzen hadden
de werking gemist, die misschien zeer tijdelik was maar toch reëel, en gij hadt u
vroeger zelfs geen bundel van dezen dichter aan kunnen schaffen, al waart gij een
Rotschildt geweest.
Wanneer het waar is, dat de dichter zich door lang werken heeft voor te bereiden,
is het dan minder waar, dat het publiek moet worden voorbereid door een lang lezen?
Ik deel uw inzicht niet, en juich toe, dat er onvolmaakte verzen geschreven en gedrukt
worden door jonge mensen. Dit is in alle geval beter dan dat er onjuiste kritieken
worden uitgebracht door oude personen. Daarover ten minste kunnen wij het eens
zijn, denk ik.

II.
Al kunnen zij geen stand houden als verwijten, uwe bezwaren maken toch de
moeilikheid vatbaar, waarin een Vlaming zich bevindt die kennis nemen wil van de
jongste katholieke beweging in Noord-Nederland. Er is in dit tijdschrift getracht om
aan een poging van dien aard een weinig tegemoet te komen. Heeft dit u niet volmaakt
bevredigd? Dat heeft het wel niemand. Want zo iets was onmogelik. Een
tijdschriftnummer samengesteld uit ongepubliceerde copie en ingeleid naar den eis
van zoveel omstandigheden, dat een boekwerk hun amper voldoen kon, is uiteraard
niet meer dan een toevallige en hoogstens richting duidende formatie. Bevredig u er
mee, dat de
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richting ten minste nauwkeurig geduid werd. Wat gij te lezen kreegt van Willem
Nieuwenhuis, werd ook in Holland aangehaald als het juiste woord op de juiste plaats.
En gij weet, dat dit zeldzamer is dan de gelijksoortige man in zulk een positie. Alle
katholieke bladen namen in hun letterkundige overzichten fragmenten over uit dit
prozastuk en stemden er geheel mee in. De dingen die het onbesproken liet, waren
klaarblijkelik dingen die men er ook niet in had verwacht. Zo gij dus teleurgesteld
zijt, komt dit omdat gij te veel hebt gevraagd.
Onze verhouding tot de onmiddelik voorgaande generatie vondt gij niet aangeduid?
Zij werd aan den goeden hoorder te verstaan gegeven in het halve woord, dat Willem
Nieuwenhuis besteed heeft aan de erfenis van Thijm. Bij Thijm zal men moeten
beginnen, telkens als men de verhoudingen in katholiek Holland histories verstaanbaar
wil maken. Zijn schaduw is nog altijd de donkere kant van het roomse leven ten
onzent; en dat komt maar heel gedeeltelik op rekening van zijn ontoereikendheid.
Hij was zeker niet de grote kunstenaar, die zijn onmiddellik nageslacht in hem gezien
schijnt te hebben. Noch met Potgieter, noch met Multatuli, noch zelfs met Huet kan
hij ten voeten uit gemeten worden. Hij was beperkter van talent dan zij, al was hij
minstens even ontvankelijk van gemoed. Maar hij begreep den tijd waarin hij stond.
En hij was voorbereid op de ontgocheling, die een zending als de zijne in een
landsgebied als het onze a priori moest meebrengen. Staatkundige en culturele
vergroeiingen hebben zich gewroken op het historische Nederland, zoals vergroeingen
zich altijd wreken, namelik in het beendergestel zelf van de natie. Holland beweegt
wat rheumaties met zijn blijkbaar alleen maar bruikbare bovenledematen. Wanneer
het toornig wordt, heeft het moeite om op te staan uit de stoel waarop het cultureele
lendenschot het neerdrukt. Zijn ruggegraat is aangetast door alle pijnen der verstijving
en de meest goedglimlachse balsem is doorgaans de slechtste remedie voor zulk een
gebrek.
Thijm heeft zijn gehalveerde land gehekeld en de broederhand gereikt aan ‘den
eerwaarden heer Gezelle’, maar tegelijk begrepen, dat hij te maken had met Holland
zelf. De troepen, die gerecruteerd konden worden uit de zuidelike wingewesten, uit
het nog zuideliker gebied van de nederlaag, konden voor zijn bewustzijn maar
hulptroepen zijn. Zijn vijand was de dominee. Hij had geen heilige koorts nodig om
die ook aan te treffen op plaatsen waar volop wijwater gesprenkeld werd. Zijn
levenskunst en zijn levenstragiek hebben samengewerkt
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om hem tot op heden den naam van liberaal te doen behouden. Men heeft van Van
Deyssel zijn brandmerk gemaakt. Maar temperamenten als dat van zulk een zoon
verwijt men evenmin aan zulk een vader als men de galeiboef verwijt aan zijn bravere
broer, de koetsier. Tenzij men behept is met zo elementaire begrippen over
zondevergelding, dat men nog steeds niet weet, of de blindgeborene, dan wel zijn
ouders, het kwaad bedreven hebben, dat een paar ogen kost. Wanneer in Holland
(om een andere bijbeltekst te gebruiken) de tanden van de kinderen wat stomp
geworden zijn, zo is het gewoonlik niet van de druiven van Thijms liberalisme, doch
eerder van de vruchten uit de wingerd van Thijms geboren vijanden. Genoeg daarvan.
Met dit verwijt van liberalisme is Thijm van de kansel der betrouwbaarheid
weggejaagd naar de markt van de revolutie en het is jammer dat hij daar juist zo
geweldig ongelukkig worden moest.
Voorzover zijn opstandigheid de wansmaak van het openbare roomse leven gold,
heeft hij zijn beste kind gevonden in Maria Viola, de critiese essayiste van het
tijdschrift ‘Van Onzen Tijd’, dat van 1900-1920 bestond. Haar werkzaamheid heeft
zuiverend gewerkt op méér jonge geesten, dan vandaag nog vermoed wordt. Maar
helaas was de tijdsconjunctuur blijkbaar bizonder ongunstig. Behalve Eduard Brom,
die meer een poëties zeer fijn voelend mens, dan wel bepaald een dichter was, is
niemand uit de periode van 1900 tot 1920 in staat geweest om enige kracht van stem
aan de katholieke poëzie te geven.
Gezelle's voorbeeld heeft een aantal priester-dichters in het leven geroepen, even
talrijk als onbeduidend, wier optreden geen gelukkiger resultaat heeft gehad, dan dat
hun uit-eindelike mislukking een einde gemaakt heeft aan de verbinding van twee
termen die tezamen gevoegd niet indrukwekkender klinken als: geneesheer-dichter,
dominee- dichter of kapelmeester-dichter. Dit zij gezegd met behoud van allen
verschuldigden eerbied aan de priesterlike waardigheid. Zij is zo min als enige andere
waardigheid of betrekking onverenigbaar met het emplooy van de muzen - al is voor
haar een bron van bezieling minder toegankelik gemaakt - maar zij is het zeer zeker
niet méér dan deze. De waan, dat een vereniging van priesterschap en dichterlik
talent een zeer bizonder heil voor de rooms katholieke beschaving betekent is afdoend
door de jongere beweging te niet gedaan. Men mag zeggen dat deze beweging zich
verhoudt tot de ontelbare priester-dichters der twintigste eeuw, zoals de
tachtiger-beweging zich verhield tot de zingende dominees van de negentiende; dat
is te zeggen: vlakaf
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vijandig. Doch het is niet omdat de poëtiese geesteliken de erfenis van Thijm trachtten
uit te breiden, dat men zich tegen hen verzet. Het was omdat zij poogden dit te doen
zonder berekend te zijn op die taak.
De houding der jongere dichters is onmiddellik als vijandig aangevoeld door
priesters, die zich op enigerleiwijze met de beoefening der fraaie letteren inlieten.
De eerste bestrijders der nieuwere streving zijn schrijvende paters geweest. Het
tijdschrift ‘Boekenschouw’ zet hun traditie voort en wisselt niet van hoofdredactie
zonder te zorgen, dat dit pand beveiligd is. Dit conflict drukte op de jongeren de
zware blaam van anti-clericaal te zijn. Gij voelt hoe onrechtvaardig die is. Immers
wien schort het aan gebrek voor het priesterschap: den man die het ontving om zijn
tijd aan beroerde gedichten te verbeuzelen, of den ander die alleen maar de
stoutmoedigheid heeft dit op te merken? Van enig anti-clericalisme onder de jongste
katholieke letterkundigen te spreken is op zijn zachtst gezegd minder gewettigd dan
een ernstigen afkeer van de jongere bezieling vast te stellen onder de penvoerende
priesters.
Ook voor zo ver zij geen priester waren hebben de zingende erfgenamen van Thijm
diens kapitaal niet bizonder vermeerderd. Noch Felix Rutten, noch Albertine
Steenhof-Smulders, noch de andere roomse dichters of dichteressen uit de tijd die
tussen Thijm en ons ligt, hebben veel regels geschreven, die meer dan een onmiddellik
tijdsaccent en een onmiddellike tijdsbetekenis hadden. Er is niet de minste reden toe
om te ontkennen, dat zij daardoor wellicht hun tijdsgenoten ontroerden, maar het is
in ieder geval een feit, dat hun gedichten den mens van vandaag niet sterk aanspreken.
Men kan hun niet verwijten, vandaag te leven en ‘op dit ogenblik aan het woord te
zijn’, om een spijtige uitdrukking te ontlenen aan een polemiek, die Professor
Molkenboer zo welwillend was tegen ons te richten, al zijn wij dan maar jongelui.
De intellectuele erfenis van Thijm heeft althans de rente opgebracht waarmee een
eigen universiteit kan worden onderhouden, al heeft de toevallige samengang van
wetenschap en goeden smaak in zijn voornaam karakter, tot op zekere hoogte storend
gewerkt op het bewustzijn van rooms Nederland. Men is de overtuiging gaan dragen,
dat die samengang iets van-zelf-sprekends is, en het is moeilik geworden hersens te
hebben in Holland, zonder te worden aangezien voor een minstens driekwart
kunstenaar. Professor Gerard Brom is
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daar in zeker opzicht de dupe van geworden. Veruit de scherpste van Thijms
nageslacht naar de vermogens van de geest, is hij Thijms mindere in alle zaken,
waarover het hart beslist. Hij is de typiese Noord-Nederlandse katholiek van zijn
tijd. Zeldzaam ervaren door een nooit verloren waakzaamheid op de tinnen des
tempels, werd hij een levendig apologeet, maar een tamelik achterdochtige natuur.
Dit bepaalt zijn persoonlike kijk op de verhoudingen van het katholieke leven in
Holland in het algemeen en van het kunstleven in het bijzonder. Hij ziet gauw kwaad.
Het ligt in zijn aard dat hij geheelonthouder is, zooals het in Chestertons aard ligt,
dat hij drinkt. Dit verschil tussen de twee vaak vergeleken persoonlikheden blijkt in
groter proporties door het feit, dat Chesterton kunstwerken geschapen heeft en Gerard
Brom alleen maar boeken. Die boeken zijn bizonder vindingrijk, doorgaans zeer
leerzaam, zelden vervelend, soms wel wat ergerlik doordat ze zich inlaten met al te
gezochte finesses, maar altijd de beduidenste boeken van de generatie, waarover ik
schrijf. Wanneer aan Gerard Brom een onrecht aangedaan wordt door de jongeren
(en dit is zeker het geval, wanneer zij ongelezen laten wat hij schrijft) zo is dat onrecht
te beschouwen als een soort reactie op het feit, dat ze bij Gerard Brom altijd een vaag
wantrouwen gevoeld hebben tegen de betekenis of tegen de eerlikheid van hun
streven. Brom heeft zich daarover nimmer verantwoord. Het enig document, dat iets
over zijn meening zegt, is de ongelukkige inleiding op een tijdschrift-nummer uit
1924, dat de bedoeling had om de jongste katholieke letteren bekend te maken bij
anders-denkenden. Daarop is hevig geantwoord door Henri Brunnig in de ‘Valbijl’.
De tijd heeft dat protest in het gelijk gesteld: de dichters, die Brom niet opnam in
zijn bloemlezing, zijn op het oogenblik de katholieke dichters van ons land.
Een verzoening van de beide roomse generaties, die berusten zou op een
bewondering van de jongeren voor de ouderen, acht ik onmogelik, maar een
verzoening tussen Brom en ons zou elken dag plaats kunnen grijpen, als Brom over
de brug van zijn achterdocht kwam. Toch zijn er dingen in zijn optreden, die voor
het verschil der geslachten te tekenend zijn, dan dat men ooit een algehele
samenwerking van de jongeren met Gerard Brom zou mogen verwachten. Hij
respecteert tegenstanders, die wij nooit zullen kunnen eerbiedigen. Door zich als
geloofsverdediger voortdurend het standpunt van de vijand in te denken, heeft hij
iets van, diens denk-sfeer overgenomen. Daardoor ziet hij gevaren in dingen of
gedachten, die
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wij met de gewoonste natuurlikheid hanteren. Voor sommige speciaal katholieke
openbaringen van het leven, die men bij voorkeur in het Zuiden des lands moet gaan
zoeken, blijft zijn intuitie daarentegen gesloten. Als veel wantrouwende geesten,
springt hij makkelik van indrukken over op conclusies, die hij moeilik verantwoorden
kan. Maar hij hééft hersens. Daarmee bedoel ik een oorspronkelik denkvermogen en
niet de prijzenswaardige studeerlust of snuffelzucht die aan sommige van Thijms
erfgenamen de onverdiende faam van een kunstvaardige wetenschappelikheid gaf,
die personen zijn hoogstens nuttig voor de kunst zoals oppermannen nuttig zijn voor
de architectuur. Iedere vorm van artistiek zelfgevoel, door hen aan den dag gelegd
of in hen opgekweekt, is schadend voor het geheel van het bouwwerk.
Onder de leiding van Brom nam de ‘Beiaard’ de culturele taak van het verouderende
‘Van onzen Tijd’ in handen en gaf aan Nederland twee goede roomse romanschrijvers
in Kees Meekel en Marie Koenen. Beiden staan dichter bij de jongere beweging dan
iemand anders van het onmiddellike voorgeslacht. Bernard Verhoeven, die een
tijdlang de letterkundige kritiek van de ‘Beiaard’ heeft waargenomen, is de eerste
dagbladschrijver geweest, die de jongere bezieling begreep. Hij zwijgt op het ogenblik
zo als Wies Moens, dat is te zeggen: met een onberekenbare stilte. Deze aanwinsten
van de ‘Beiaard’ voor de letterkunde zijn groot genoeg om het tijdschrift te maken
tot een uiterst merkwaardig document van de letterkundige emancipatie der
katholieken. De culturele betekenis van het periodiek kan men op de beliefde hoogte
schatten bij de wetenschap, dat vrijwel al zijn redacteuren op een gegeven ogenblik
professor in Nijmegen werden.
Thijms goede smaak en intellectualiteit ontmoetten elkaar in een stoere
beginselkracht, die voor geen paapse stoutigheid terugschrok op het beslissend
ogenblik. Zijn plooibaar karakter kon hard zijn. Van die laatste hoedanigheid zijn
vooral Feber en Moller de erfgenamen geworden. Zij vertegenwoordigen het radicale
roomse verzet tegen de mergeloosheid van het Hollands geestesleven. In Febers
oudste reisverhalen nam dit een allure aan die groot kon zijn. Later is het te vaak
herhaald zonder vernieuwd te worden, zodat het eindelik verliep in een holheid als
die, welke in kerken hangt, nadat een flinke donderpreek gehouden is. De invloed,
die van Moller uitging was vooral een persoonlijke bezieling tot geestdrift. Als
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kweker van aesteties inzicht volledig mislukt, is hij als wekker en handhaver van het
hardnekkig beleden beginsel een man van voorbeeldige betekenis geweest. Doch
deze strijdvaardige geesten misten de soepelheid van Thijm. Zij meenden het
katholicisme-van-de-daad het best te kunnen laten gelden in de
volksvertegenwoordiging en slaagden daarin genoegzaam om de openbare
tevredenheid tot zich te trekken. Men lake hun bedoelingen niet, maar bedenke toch
dat Thijm hekeldichten heeft geschreven, toen Victor Hugo en Lamartine staatkundige
betrekkingen aanvaardden. Aan Moller en Feber kan men - zonder hun verdiensten
als staatsman in enige twijfel te moeten trekken - de tekst van Stendhal demonstreren:
‘La politique est une pierre, attachée au cou de la littérature, et qui, en moins de six
mois, la submerge’. Misschien is het niet betreurenswaardig, dat de erfgenamen van
Thijm de wacht betrekken bij het pand van Dr. Schaepman, maar het kost hun
klaarblijkelik iets van de gevoeligheid, die nodig is om zekere schakeeringen in de
beweging van de geesten helder te begrijpen. Toen de groep der jonge katholieke
dichters uiteenviel in verschillende naar voren tredende persoonlikheden, scheen zij
haar eerste bezielers reeds te ver boven het hoofd gegroeid om door hen nog met
voldoende juistheid waargenomen te kunnen worden. De inlichtingen van Moller en
Feber over de jongere kunst van vandaag zijn doorgaans weinig betrouwbaar. Maar
hun beginselkracht is van invloed geweest op de jonge bezieling.
De dank die wij aan de onmiddellik voorgaande generatie brengen wordt dus
merkbaar getemperd door gevoelens van wrevel over de machteloosheid van
sommigen, het wantrouwen van anderen, en het slechte begrip van de meesten.

III
Aanvankelik waren de jongste katholieke dichtkunst de gemoedsbewegingen van
Alberdingk Thijm tamelik vreemd. Immers zij ontstond minder uit een behoefte aan
de verdediging der culturele waarde van den goeden smaak, dan uit een inwendig
conflict dat gedeeltelik misschien op rekening van de wereldoorlog kan worden
gebracht, maar voor een minstens even groot gedeelte veroorzaakt werd door
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het gebrek aan ernst, waarmee de hoogste motieven werden behandeld in de dichtkunst
onzer geloofsgenoten. Lazen wij Henriëtte Roland Holst naast Felix Rutten, dan viel
ons een verschil op, dat geen apologetiese redenering weg kon werken. Het Hollandse
katholieke leven miste (in zijn letterkundig spiegelbeeld althans) de intensiteit, die
elders iets natuurliks scheen. Dit verklaart het ontstaan van de zogenaamde Godslyriek
en den eis naar absolutisme, de invloed van Bloy en de anti-aesthetiese ars poetica
der eerste jaargangen van ‘Roeping’.
Het is intussen niet rechtvaardig de ganse beweging te vereenzelvigen met
motieven, die in haren aanvang het sterkst op den voorgrond kwamen, want enige
jonge schrijvers in ‘Roeping’ vertegenwoordigen tendenzen die met de hier boven
genoemde hoogstens den grondslag gemeen hadden. Noch uit de eerste verzen en
essays van Engelman, noch uit de eerste muziek-kritieken van Lou Lichtveld, noch
uit de vroegste poëzie van Albert Kuyle is de karakteristiek af te leiden, die doorgaans
aan de jonge katholieke kunst wordt opgelegd. Bij zulke verhoudingen is het weinig
verwonderlik, dat zich weldra splitsingen voordeden en nieuwe tijdschriften
ontstonden. Het publiek beleefde toen de problematiese gebeurtenis, dat dichters die
tot dusver beschuldigd waren van onderlinge aanbidding, plotseling in hevige kritieken
stelling namen tegen elkanders gezichtpunt en tegen elkanders ontwikkelingsgang.
Het feit was minder raadselachtig dan het scheen. Het beteekende de ontworsteling
van afzonderlike individualiteiten aan een te knellend groepsverband. Zonder zulke
hartstochtelike stellingnamen is nooit een beweging gegroeid. Het kortstondig leven
van de ‘Valbijl’, de spoedig daarop volgende afscheiding van ‘De Gemeenschap’
hebben beantwoord aan persoonlike noodzakelikheids-instincten. Zelfstandig
geworden talenten zochten in deze isolaties de gunstigst mogelike teelaarde en het
grootst mogelik aandeel aan zonlicht. De kritieken-strijd van 1925 en 1926 is een
struggle for live der vermogens geweest. Daaraan is het te danken, dat men op dit
ogenblik de jonge katholieke dichters kan beschouwen als afzonderlike, min of meer
deduidende, persoonlikheden, die verbonden zijn door overeenkomst van leeftijd.
Zij vormen een generatie zonder in den strikten zin een school te vormen. Zij horen
bij elkaar zo als b.v. Stalpaert Revius, Vondel en Hooft of zo als Kloos, Verwey,
Van Deyssel en Van Eeden. Men kan hen in het algemeen beoordelen met dezelfde
oppervlak-
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kigheid, waarmee men ieder tijdperk in het algemeen beoordelen kan. Maar een
bezwaar dat men maakt tegen de poëzie van Engelman zal niet gelden tegen die van
Henri Brunnig. En een bewondering aan Kuyle gegeven, kan gegrond zijn op
elementen, die men volkomen mist bij ten Berge. Daarom zijn schematiese
samenvattingen van het jonger katholieke streven alleen maar vertrouwbaar voor
volkomen ingewijden en voor volledig ondeskundigen. Den doorsnee-lezer vermelden
zij niets, waarmee hij hoegenaamd zijn nut kan doen.

IV
Gij vraagt mij naar de toekomstkansen van de katholieke dichtkunst in ons land? Zij
liggen helemaal bij de talenten. Zijn die zwak zo zal de nieuwe lyriek verschrompelen
tot wat de oude was. Zijn ze krachtig genoeg, zo zal hun ontwikkeling worden geleid
door hun dragers, volgens ieders eigen inzicht en eigen temperament. Hoe waren de
kansen der lyriek toen Vondel bijna dertig jaar was? zoo goed als volledig onschatbaar.
Het oude volksvernuft, dat ieder vogeltje naar zijn eigen gebektheid laat zingen, blijft
geldig op elk ogenblik van den ontwikkelingsgang van elke nieuwe lente. Het is best
mogelik dat de temperamenten nog meer zullen differentieëren, dan nu reeds het
geval is. Bij elke zelfstandige aanwinst wordt iets van de onderlinge afhankelikheid
prijsgegeven. En de geschiedenis van tachtig is leerzaam in dit opzicht Maar er zijn
dingen waarop een generatie zonder de minste voorafspraak spontaan reageert, en
er zijn andere dingen, waarop zij zich breekt als een lichtstraal in kleuren, zonder
zich daardoor te verlochenen.

V
Een dezer dingen geldt uw laatste vraag: hoe de verhouding is van het jonge katholieke
Holland tot het jong katholieke Vlaandederen. Geen onzer, die niet gewaar wordt
wat er gebroken werd toen de groot-Nederlandse groei werd gestuit door de druk
van het protestantisme. Geen onzer ook, die niet gelijktijdig gevoelig is voor wat
sinds dien de specifieke grootheid van zijn vaderland vormde. Wij zien er geen heil
in het goud van onze gulden eeuw te verschilferen door spitsvondigheden; liever
erkennen wij, dat haar glans voor een groot gedeelte gedankt moet worden aan de
alleroudste vader-
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landse overlevering. Haar middagzon scheen uit het Zuiden. Dat Vondel een
Brabander was, is geen chauvenistiese titel van roem, maar het is een beduidende
omstandigheid voor ons beschavingsleven. Want hij vatte samen, wat ook wij samen
te vatten zullen hebben: de spontane weerslag op de feiten en de bezonken neerslag
daarvan in de kunst. Men heeft ons Vondel voorgeworpen met hooghartigheid. Wij
durven het aan, de restanten van zijn kwalik onderhouden erfpand te aanvaarden,
maar dan levend zoals hij zelf geleefd heeft met al zijn verachting voor de twistende
dominees en al zijn liefde voor de goedheid van het leven.
Niemand van ons is ongevoelig gebleven voor de noodzakelikheid om Noord en
Zuid te verenigen in een cultureel verband, sterk genoeg om iedere uiting van ons
bestaan te doortrekken met de ganse volheid van het Nederlandse leven. Maar onze
staatkundige inzichtingen en verwachtingen zijn in dit opzicht verschillend. Er zijn
onder ons voorstanders en verdedigers van het meest radicale Vlaamse nationalisme,
zijn gematigder inzichten, er is zelf onverschilligheid voor het staatkundig aspect
van deze zaak. Doch bij ieder leeft een sterke behoefte aan aaneensluiting met het
Zuiden en ditmaal is het niet als hulptroep dat het jongste Vlaanderen gerecruteerd
zal worden. Wij gunnen het gaarne het eerste gelid. Het hebbe slechts de kracht daar
te gedijen.
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De Ballade van den Wagenaar
Het was een brave wagenaar,
Die reed van Thourout op Oostende
Getrouw van 't een in 't ander jaar.
Geen dak omtrent, dat hij niet kende.
Al brak het rheumatiek zijn lenden,
Daar was geen trek voor hem te zwaar.
Ze kwamen immer veilig tenden,
De wagen en de wagenaar.
De zomer was alweer geloopen;
October sloeg de boomen ziek.
De regenwolken rezen thoope:
Daar blies alom een doodsmuziek.
De wagen dreef melankoliek.
De flanken van den bruine dropen.
Reeds kwam de nacht onsympathiek
Als nimmer over 't veld gekropen.
Daar bleef opeens de wagen staan.
De raden zonken in de voren.
De voerman liet zijn djakke gaan
En donk're dreigementen hooren.
Hij zag het wel; 't was àl verloren.
Hij stond alleenig op de baan.
Toen sprak hij, kristenmensch geboren,
Den eersten vloek van zijn bestaan.
Meteen kwam langs de kar getreden
Een doolaard mager als een riet,
Met grove lompen om zijn leden.
Zijn oogen hingen vol verdriet.
Hij sprak: ‘Ach, voerman, vloek toch niet!
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Dat is de stemme niet der rede.
Weet dat alleen. Gods wil geschiedt.
Komaan, ik help een handje mede.’
Ze duwden samen aan 't gespan.
Ze wroetten dat ze bijna vielen,
Maar 't meeste deed de vreemde man.
Die bracht de wielen weer aan 't wielen.
De voerman had wel kunnen knielen.
‘'k Zal voor u doen, al wat ik kan’
Sprak hij - ‘Gij, compatieuze ziele,
Zit naast m'en trek mijn mantel an.’
Intusschen was het nacht volslagen.
Al trager dreef de wagen voort.
Ze moesten dus om stalling vragen
En logement aan d'eerste poort.
De baas van 't hof stond hun te woord.
De bode kon hij best verdragen,
Het lompenmensch moest echter voort,
Of slapen buiten in den wagen.
't Verdroot den braven voerman zeer.
Hij bad - het had u wis bewogen ‘Ach, pachter, wil voor eenen keer
Dien zwerver aan mijn zij gedoogen.
Bedenk u - 't regent satansoogen;
De wind is àl gelamenteer.
Al was uw hond ter hel getogen,
Ge liet hem niet in zulk een weer.’
Helaas, hier kon geen bede baten.
Weer zwoer de pachter in zijn baard:
‘U voerman wil ik binnen laten,
Maar schooiers zijn geen slaping waard.
Vooruit, de poort in met uw paard.
Het is het uur niet om te praten,
Daarbij dat ligt niet in mijn aard,
Blaat er een schaap, ik laat het blaten.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

695
Hij loech zijn allerwreedsten lach
En klompte weg langs de plankieren,
Naar 't wijf dat op haar sponde lag
En dat hij sloeg gelijk zijn dieren.
‘Ach,’ sprak de voerman goedertieren,
‘Vergeef me, vriend, zoo 'k niets vermag,
Maar 'k zweer het op mijn hart en nieren,
Ge krijgt uw loon den naasten dag.’
Toen sprak de zwerver moegezwegen:
‘Gij, brave ziel, heb geen verdriet,
Al was mijn nood ten top gestegen,
Weet dat alleen Gods wil geschiedt.
Hij buigt zich over 't naakte riet,
Dat wiegewaagt in wind en regen,
Alleen den trotschaard kent hij niet
En wee, wie derven moet zijn zegen.
Ik wensch u, voerman, goeden nacht,
Toch zal er iets uw slapen storen.
'k Zie 't leven, dat op leven wacht,
Gezeisend als een volte koren.
Wie durft er, nietig mensch geboren,
Te tarten de supreme macht,
En vagabonden ringelooren.
Voorwaar hem wordt zijn straf gebracht!’
Hier joeg een vlaag langs de kasseide.
De regen roffelde vooraan.
Ze moesten van elkander scheiden,
Wilden ze niet ten gronde slaan.
Al was de bode zeer ontdaan,
Hij loech toen hij zijn leger spreidde,
Maar voor hij zich in 't stroo liet gaan
Bad hij de Maagd Gebenedijde.
Luid zong de storm zijn episch lied.
't Gebinte van de schuren kraakte.
Het was of een onzalig diet
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De wereld tot een chaos maakte.
De wervelende wolken braakten
Zooals dat nimmer was geschied,
En 't huilen van den hond, die waakte,
Vloog in dien helledans te niet.
Toen het tempeest ten top gerezen
De daken aan 't klabett'ren bracht,
Woei binnen 't hof een donker wezen,
Gewikkeld in een sluikse dracht.
Was het de geest van dezen nacht?
Had het wel beend'ren, had het pezen?
Was het genoodigd en verwacht?
't Verdween, zooals het was gerezen.
Ter derde stonde sloeg een stoot
Den ingeslapen bode wakker.
Daar stond met oogen vreemd en groot
De pachter in lantaarngeflakker.
Hij kreet: ‘Och! Wil me helpen, makker,
Mijn vrouw verkeert in barensnood
En 'k vrees het ergste voor de stakkerd...
Te paard naar 't dorp! of 't is haar dood.’
Reeds was de bode in 't zaal gezeten.
Reeds was hij voor zijn tocht paraat,
Toen hem de pachter, als bezeten,
De mare bracht: Het is te laat!
Hij sloeg zijn handen voor 't gelaat.
Hoe bietebauwde zijn geweten!
Hij duizeld' onder al zijn kwaad
En snikte somber en vergeten.
Zij baden stil een rozenhoed
Voor 't heil van d'afgestorven vrouwe.
Ze spreidden zuiver beddegoed
En brandden kaarsen op de schouwe.
‘Ach,’ kloeg de bode, ‘'t zal me rouwen!
Had ik dat alles maar vermoed’
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En hij vertelde toen den ouwe
d'Historie van den armen bloed.
Zij liepen haastig naar den wagen.
Die stond daar moederziel alleen.
De losgewaaide zeilen lagen
Er als gevleugeld over heen.
De vlam van de lantaren scheen
Te groeien op wat zij daar zagen.
Het was - zijn armen wijd uiteen De goede God, aan 't kruis geslagen.

Mei 1929.
A. De Marest.
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Over Oud-Nederlandsche Letterkunde.
Een wederwoord aan Prof. J. Mansion.
Ik ben Prof. J. Mansion tot grooten dank verplicht om zijn uitvoerige, zoo degelijke
en zoo welwillende bespreking van mijn Geschiedenis der Oud- en
Middelnederlandsche Letterkunde. (D.W. & B, April ll.) Op tegenspraak in vele
opzichten moest ik voorbereid zijn; dat in 't bijzonder mijne beschouwingen en
opvattingen over het ontstaan en den ontwikkelingsgang onzer letterkunde niet
gereedelijk door alle geleerden zouden worden aanvaard, was te verwachten; mijn
doel was ook tot verder onderzoek op te wekken. Waar dan de zelfs besliste
tegenspraak - althans wat dit eerste hoodstuk van mijn geschiedenis betreft - zich uit
met zooveel gezag als Prof. Mansion op het gebied van het Oud-Nederlandsch
toekomt, en met zoo zelfs te bescheiden hoffelijkheid, kunnen wij ons slechts
verheugen, zoo reeds de groote bezwaren te mogen vernemen die tegen onze stelling
kunnen ingebracht worden.
Het past wellicht minder op een recensie in te gaan: een schryver moet op kritiek
gevat zijn. Zoo had ik er aanvankelijk ook niet aan gedacht hier een antwoord op
Prof. Mansion's beoordeeling te laten verschijnen, voornamelijk daar ik van bevoegde
zijden al dadelijk mocht vernemen, dat het verschil van standpunt zoo reeds voldoende
werd ingezien. Toch zullen de lezers van dit tijdschrift waarin ook een opstel van
mij over Oud-nederlandsche letterkunde verscheen, enkele woorden van opheldering
en terechtwijzing verwachten.
***
De kern van het misverstand of misschien van het meeningverschil tusschen Prof.
Mansion en mij ligt, naar het mij voorkomt, in de opvatting van Oud-Nederlandsch.
Met een bepaling van het woord begint dan ook de geachte hoogleeraar zijne kritiek.
Eerst wijst hij een verkeerde opvatting van Oud-Nederlandsch af: gewoonlijk wordt
geleerd, zegt hij, dat het Nederlandsch uit verschillende Frankische
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Saksische en Friesche dialecten bestaat, die tot eene eenheid samengegroeid zouden
zijn. (blz 306) Maar Nederlandsch is geen Friesch; ook geen Saksisch, en ook niet
zonder meer Frankisch. Waaruit dan, volgens Prof. Mansion, zou volgen, dat oudere
werken in 't Friesch of 't Saksisch, of in 't Frankisch niet zonder meer tot de
Oud-nederlandsche letterkunde mogen gerekend worden. Nederlandsch,
Oud-Nederlandsch, is dan volgens hem, ‘de taal van dat kleine groepje Franken, dat
zich in Brabant en Vlaanderen gevestigd heeft, een taal waarin dan later talrijke
andere elementen, Frankische en niet Frankische opgegaan zijn.’ (blz 306) Dus alleen
wat in die Brabantsch-vlaamsche kern-taal geschreven werd zou tot de
Oud-nederlandsche letterkunde behooren.
Prof. Mansion verwijt mij verzuimd te hebben de lezers in te lichten over de vraag
wat Nederlandsch is. Mag ik er hem op wijzen, dat ik dit niet heb verzuimd, maar
Nederlandsch heb gedefinieerd, nog wel juist zooals hij? Ik zegde dat
‘West-nederfrankische dialecten in de middeleeuwen in hun schriftvorm de schrijftaal
van de andere gewesten hebben verdrongen en ten slotte de alleenheerschappij in de
schrijftaal hebben verworven, niet zonder verschillende elementen uit de andere
tongvallen op te nemen.’ (blz. 41). En de West-Nederfranken waren gevestigd in
Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland:
Salische Franken’ (blz. 3). Dus feitelijk, zooals Prof. M. ook heeft: Zuid- en
Noord-Brabantsch, Oostvlaamsch (want zelfs Vlaanderen is dan te ruim). Zoo heb
ik zelfs niet gezegd: dat het Nederlandsch uit verschillende Frankische, Saksische,
Friesche dialecten bestaat; maar juist, dat het de ontwikkeling is van de
West-nederfrankische dialecten van Brabant en Oost-Vlaanderen, die verschillende
elementen uit andere tongvallen hebben opgenomen.
Wij zijn het dus volkomen eens over de beteekenis van Oud-Nederlandsch. Men
merke echter op, dat ik voorzichtigheidshalve steeds gesproken heb van de schrijftaal.
Zulk een definitie geldt dan ook alleen voor wat we de schrijftaal noemen, voor het
Nederlandsch dat in de algemeen Nederlandsche woordenboeken en spraakleeren
behandeld wordt. Een philoloog, die de geschiedenis van dit Nederlandsch wil
opmaken, zal dan van die eerste vroegste kern: Brabantsch-Oostvlaamsch met recht
uitgaan, en dat alleen als Oud-Vlaamsch, of zelfs liever dan als
Oud-Westnederfrankisch beschouwen.
Maar heeft ook voor den geschiedschrijver der letterkunde Oud-
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Nederlandsch zulk een beperkte beteekenis? Prof. Mansion zal zelf, meen ik, dadelijk
begrijpen, dat dit niet opgaat: met zijn definitie zou nog in de middeleeuwen zelfs
Veldeke en voorts alles wat in het Oost-nederfrankisch, het ripuarisch Frankisch,
geschreven werd, buiten de geschiedenis van onze letterkunde vallen; ja, zou zelfs
van Maerlant en al wat in 't Westvlaamsch werd gedicht er nog wel toe mogen
gebracht worden? Dan zouden we ook nog in de middeleeuwen heel wat moeten
opgeven, wat wij nu toch als ons letterkundig bezit algemeen handhaven willen.
Ik moet verder doen opmerken, dat zelfs voor den taalkundige de door Prof.
Mansion voorgestane definitie van Oud-nederlandsche niet geheel past. Waar wij
nu zeggen: dat de kern van het Nederlandsch is het West-Nederfrankisch dat
gesproken werd in Brabant en Oost-Vlaanderen, nemen wij alleen die gouwen op
waar de West-Nederfrankische kern is blijven voortbestaan. Maar met welk recht
worden de gewesten uitgesloten, die vroeger eens door de Nederfranken, van
Chlodowich's tijden af, werden bezet, zij het dan ook dat hier het West-nederfrankisch
zich niet zoo zuiver heeft gehandhaafd, maar door Saksische, Friesche of Romaansche
elementen min of meer werd beinvloed? Behoort dan West-Vlaanderen, en behoorde
het Noorden van Frankrijk tot aan de Somme toe, waar de Nederfranken zich in het
Oud-Nederlandsch tijdperk hadden gevestigd, tot hunne romanizeering, waar die
gebeurde, niet tot het Nederfrankische taalen vooral literatuurgebied? Mogen wij
b.v. de Frankische heldenliederen uit het Merowinger-tijdperk niet tot onze literatuur
rekenen, omdat Chlodowich zich in Parijs gevestigd had? Het is gemakkelijk den
Nederfrankischen invloed tot een minimum terug te brengen, als men alleen
Nederfranken in Brabant en Oost-Vlaanderen zoekt: maar dat is, zelfs voor den
taalkundige, bepaald te weinig en verkeerd. Voor den literatuur-historicus mag dit
allerminst gelden.
Daarom ook had ik er van 't begin van mijn werk af op gewezen, dat Nederlandsch
‘geen ethnologische, maar een geographische naam is, voor de bevolking van de lage
landen bider see: ‘Noord en Zuid-Nederland, waar drie Germaansche volksstammen
zich zijn komen vestigen; Friezen, Saksen en Nederfranken: ripuarische en salische
Nederfranken’ (blz 3). En nu vraag ik, waarom ik de benaming Oud-Nederlandsche
letterkunde niet in die ruimere beteekenis zou mogen gebruiken, als de vroegste
literatuur van die volksstammen, die zich op Nederlandschen bodem hebben gevestigd,
waaruit het
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Nederlandsche volk is ontstaan, als de vroegste literatuur in een Nederlandsch dialect,
van het Nederlandsche volk? Het wil mij zelfs voorkomen, dat Oud-Nederlandsch
alleen in dien zin mag gebruikt worden; dat, waar men van het vroegste Nederlandsch,
als taal, wil spreken, men eerder Oud-Westnederfrankisch moet bezigen. Met des te
meer recht nog, dunkt mij, mag Oud-Nederlandsch zoo ruim opgevat worden, daar
toch de Friezen en Saksen in Nederland in hun schrijftaal ten minste ook zijn opgegaan
in de taaleenheid van het Nederlandsch.
‘Maar, zegt men, hunne taal is nog lang niet uitgeroeid, en Friezen en Saksen
blijven zich nog steeds als een eigen volk met eigen taal voelen.’ Goed zoo; wij,
Nederlanders, zullen ook ons niet licht met het goed van anderen opsmukken; we
zullen veeleer de Duitschers een werk als den Heliand voor zich laten opeischen.;
daarom ook in de middeleeuwen al wat in 't Friesch of in 't Saksisch geschreven werd
buiten onze letterkundige beschouwingen houden; en zelfs in de Oud-Nederlandsche
periode ook maar liefst bij, wel niet alleen het zuiver (?) West-nederfrankisch, maar
toch bij het Nederfrankisch blijven. Toch worden de Friesche en Saksische dialecten
van Nederland, door Prof. Te Winkel b.v. zoowel als door Prof. J. Van Ginneken,
tot het Nederlandsch gerekend: als Nederlandsche dialecten.
En nu beken ik volgaarne, dat bij gebrek aan geschreven teksten vóór Hendrik van
Veldeke, het wel nooit in alle gevallen met volkomen zekerheid zal kunnen vastgesteld
worden, of de getuigenissen voor literatuur in de volkstaal die we kunnen opsporen,
wel precies gelden voor literatuur in het Nederfrankisch. Maar dit is nu ook wel niet
noodig. Wat ik wilde onderzoeken was of, zooals Dr. G. Kalff die, tusschen haakjes,
toch ook reeds Bernlef den Fries de Nederlandsche literatuur liet beginnen - en zooals
gewoonlijk geleerd wordt, de akker der volkskunst vóór de XIIIe eeuw braak lag.
Hierin is Prof. Mansion het met mij eens, waar hij zegt: ‘Vóór Heinric van Veldeke
zijn er Dietsche schrijvers geweest, vóór de Middelnederlandsche heeft eene
Oudnederlandsche letterkunde bestaan.’ Maar hij voegt er aan toe ‘Wat deze echter
kan geweest zijn, dat onttrekt zich aan onze kennis.’ (blz. 311). Nu heb ik ten minste
gepoogd iets tot die kennis bij te dragen en een hoe vaag en onvolledig beeld ook te
ontwerpen van de literatuur in de volkstaal te onzent in die vroege tijden. Wel kan
men nu telkens sceptisch en voorzichtig de vraag stellen: is dat wel
West-Nederfrankisch? of zelfs: is dat wel Nederfrankisch? Wel kan men een paar
getuigenissen, die alleen waarde krijgen in het
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algemeen verband, afzonderlijk beschouwen en hun bewijskracht in twijfel trekken.
Ik heb vooral op Nederfrankisch gebied gezocht, en meen dus wel te mogen
veronderstellen, dat alles daar vooral in 't Nederfrankisch zal zijn gesteld, tot men
mij het omgekeerde bewijst.
Als men dan b.v. de waarde van het getuigenis van Radbodus van Utrecht voor
het bestaan van heldenliederen in de volkstaal in de IXe en Xe eeuwen in twijfel trekt,
omdat die liederen Friesch zouden kunnen zijn, dan antwoorden wij vooreerst: was
Utrecht toen werkelijk Friesch? Ik meen van neen en dat het Utrechtsche toen reeds
sterk onder Frankischen invloed stond, zooal niet grootendeels Frankisch was. Reeds
in 't midden der VIIIe eeuw wordt in 't leven van den hl. Liudger verhaald, hoe diens
vader vóór den Frieschen koning Radbodus naar Utrecht vluchtte, om zich daar te
stellen onder de bescherming der Franken en van Pippijn. Maar zelfs ware alles
Friesch, dan mogen wij uit het bestaan dier literatuur aldaar toch wel afleiden, dat
deze eveneens bij de Franken, hun zoo veel hooger staande naburen die de
opperheerschappij hadden verworven, zal hebben gebloeid, zooals ze er onder den
Nederfrank Karel den Groote reeds bloeide, zooals ze over de Germaansche volkeren
overal was opgebloeid.
Ik heb daar trouwens uitdrukkelijk op gewezen aan het einde van mijn overzicht
(blz. 48), waar ik zegde: ‘Wat de taal dier oudere literatuur betreft: het was er ons
hier alleen om te doen, aanwijzingen bijeen te brengen, die het vroege bestaan van
een literatuur in de volkstaal te onzent veronderstellen: of dit nu in 't Frankisch, in
't Saksisch, of in 't Friesch mag geweest zijn.’ En wij gaven daar ook uitdrukkelijk
toe, dat de toen nog weinig bevolkte binnenlanden, zoodus juist gebieden van het
Westnederfrankisch, als prof. Mansion ook wil, niet vele noch groote kultuurcentra
bezaten. Maar dat alles belet niet, dat er toen in onze gewesten, op het toenmalige
gebied van het Nederfrankisch bepaaldelijk, een literatuur in de volkstaal bestond,
die wij Oud-Nederlandsch hebben genoemd. Een literatuur waarschijnlijk die zich
nog sterk dialectisch uitte, nog grootendeels ongeschreven was althans wat de
volkskunst betreft, misschien nog zeer onbeholpen; maar wat wordt al niet b.v. bij
de Duitsche literatuur ondergebracht? Was het dan niet de moeite waard op dien
vruchtbaren akker der kunst te wijzen, niet alleen omdat die toch zijn waarde en
beteekenis heeft in zich zelf, maar ook omdat daaruit ten slotte de
middelnederlandsche letterkunde, zij het ook onder vreemden invloed, wel eigen
levenssap en eigen groei heeft getrokken, en omdat ook vreemde literaturen
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daaruit hebben geteerd.
De ontwikkeling dier literatuur heb ik geschetst in verband met de geheele
Germaansche literatuur. Waar ik dan over het Hildebrantslied of over het Ludwigslied
handel, heb ik die niet tot onze literatuur willen rekenen. Nergens heb ik gesproken
van een Lodewijkslied. Ik heb het zelfs bepaaldelijk uitgesloten (blz. 48). Verder
zegde ik nog: ‘Over de eigenlijke taal van ons gedicht is men het niet eens: wat voor
Frankisch is het? Sommigen meenen: geen Nederfrankisch maar Middelfrankisch
of Rijnfrankisch.’ Tegenwoordig heet het: Rijnfrankisch, met Nederfrankischen
inslag(1). Ik heb er dan mijne verwondering over uitgedrukt, dat een gedicht ontstaan
op Nederfrankisch gebied, bij den zegepraal van een Franschen koning, in 't
Rijnfrankisch was gesteld. En gevraagd: of wij wel zoo zeker zijn in onze kennis
van de Oud-frankische dialecten, om te kunnen beslissen dat het Frankisch van het
Ludwigslied geen Frankisch kan zijn dat in onze gewesten werd begrepen of
geschreven; dat de Frankische dialecten toen al zoo sterk gedifferencieerd waren;
dat ons Frankisch, salisch of ripuarisch, nooit kan gehad hebben wat Lautverschiebung
wordt genoemd?
Dat Lodewijk III, de koning van West-Francia, wiens overwinning bij Saucourt
in dit lied bezongen werd, nog een Hoogduitscher zou zijn geweest, als Prof. Mansion
het voorstelt, wil er bij mij niet in. Een halve eeuw na de eeden van Straatsburg zal
die Fransche koning wel geen Hoogduitsch meer hebben gesproken, maar romaansch.
En wat de taal der Karolingers betreft, hierbij zegde ik: dat de taal der Merowingers
en die der eerste Karolingers, der Pippijnen, van Karel den Groote en nog wel van
Lodewijk den Vrome Nederfrankisch zal zijn geweekt; de latere Karolingers zullen
wel Hoogduitsch in Duitschland en Romaansch in Francia hebben gesproken.
Ik kan mij hier niet laten verleiden tot een breedvoerige bespreking van de rol die
Hoogduitschers aan het hof of in den tijd der Karolingers voor de ontwikkeling der
beschaving hebben gespeeld. Ik vrees dat Prof. Mansion al te uitsluitend
Hoogduitschers of Romanen ziet in allen die eenigen invloed in de Nederlanden
hebben uitgeoefend. Waar hij dan nog blijft bij de nederige heide- en bosch-bewoners
der zuiver West-nederfrankische gouwen, schiet er natuurlijk niet veel meer over,
om iets van beteekenis op het gebied der kunst

(1) Zie G. Ehrismann: Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters,
Munchen 1918, Erster Teil: Althochdeutsche Literatur, blz. 220-221.
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en der kultuur te verrichten. Wel zal ik geen Eginhard tot een Vlaming willen maken;
dat hij abt van St. Pieters zou zijn geweest is niet zeker, dan in alle geval een
leekenabt, want Eginhard was geen priester, zelfs geen monnik: hij was gehuwd, maar was hij wel zulk een gestampte Duitscher? Laten wij daarbij toch niet vergeten,
dat Eginhard afkomstig was uit een streek waar, na Chlodowich's overwinning bij
Tolbiac en na die van Sigebertus bij Zulpich, de Franken, bepaald zelfs de
Nederfranken van Chlodowich, de Zwaafsche bevolking hadden verdrongen. En,
om slechts den ‘Homeros’ aan het hof van Karlemagne te vermelden, wat was
Angelbertus? Toch wel een Nederfrank, meenen wij. En zijn zoon, de
geschiedschrijver Nithardus? Ook een Nederfrank. En wat waren de groote
kloosterhervormers, die zelfs de Cluniacensers voorafgingen - want die groote
kloosterhervorming met de daaruit geboren vernieuwing van het godsdienstig en
kultureele leven stamt uit onze gewesten - wat was een Geeraard van Brogne? Geen
Romaan, als prof. Mansion eens heeft gezegd(1), maar een Nederfrank. En zoo ook
Poppo van Deinze. En het waren toch wel allen geen gestampte Duitschers in het
nog sterk Frankische Luiksche, toen Luik nog een schitterende haardstee van kultuur
en beschaving was. En wat waren de grenslanden en -steden van Vlaanderen in die
tijden?
Maar wij willen hier niet langer over uitweiden: die beschavingstoestanden zijn
van belang als bewijs voor 't bestaan van een vruchtbaren akker waarop de volkskunst
zich ontwikkelen kon; overigens schreven die geleerden in 't Latijn. En voor 't bestaan
dier volkskunst hebben wij aanwijzingen en getuigenissen bijeengebracht, die wij
hier niet moeten herhalen: men neme die zooals ze zijn en zooals ze bedoeld werden.
De oudste heldenliederen zijn ontstaan in den tijd der Merowingers, die toch
Nederfranken waren. Later is de woordkunst in de volkstaal steeds meer volkskunst,
geen geleerdenkunst, geworden. In 't bijzonder die volkskunst hebben wij getracht
te achterhalen, op het spoor te komen, en in hare ontwikkeling op te volgen. Zoo zal
die Oud-Nederlandsche letterkunde wel niet geheel in de lucht hangen als gemeend
wordt; ook al ontbreekt ons het klein stukje tekst waarom we smeeken. Nog lang zal
dit als een doem op onze letterkunde drukken. Want in alle opzichten is onze
Nederlandsche woordkunst steeds stiefmoederlijk behandeld geworden. Wat heeft
men ooit gedaan om

(1) Versl. en Ned. Kon. Vl. Academie 1926, blz. 25. Zie daartegen Dr. STRACKE. Bijdragen tot
de Geschiedenis 1926, blz. 105.
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de overblijfselen onzer vroegste volkskunst in veiligheid te brengen? Hoe werd nog
Veldeke behandeld? Tot vóór enkele jaren bezaten wij van een der meest populaire
werken, den Reinaert, slechts één handschrift, in Duitschland, het Comburgsche,
terwijl nog niet zoo lang geleden een tweede gevonden werd, niet te onzent, maar
op het slot van een Duitschen vrijheer(1).
En, ik wil er nog eens uitdrukkelijk op wijzen, die Oudnederlandsche kunst staat
of valt niet met onze opvattingen over onzen Reinaert. Zelfs indien het onomstootelijk
zou blijken, dat Reinaert alleen en uitsluitend het werk is geweest van Willem, die
daarom hierin louter Li Plaid zou hebben verwerkt, zoodat geen ouder oorspronkelijk
gedicht werd opgenomen en omgewerkt, zoodat Arnout voor goed ter ruste moet,
dan nog vertoont die Reinaert tegenover zijn Fransch model een zoo veel grootere
voortreffelijkheid, dat ook hier blijkt hoe dit gedicht in een gevestigde, esthetisch
bewuste, overlevering wortelt. En het bestaan van oudere dierenverhalen te onzent
kan ook hieruit voldoende afgeleid worden. Zoo begrijpen wij verder, hoe Veldeke
eveneens uit een toch wel reeds lang gevestigde autochtone traditie kan, ja moet,
verklaard worden.
Prof. Mansion make zich derhalve maar niet te ongerust over de mogelijke
uitbreiding van ónze letterkundige geschiedenis met een hoofdstuk over
Oud-Nederlandsche Letterkunde. Wordt haar ooit een plaats bij het onderwijs
ingeruimd, die zal steeds zeer bescheiden blijven, ondanks al het belang dat ze hebben
mag voor het juister begrip van onze Middeleeuwsche woordkunst, van onze
beteekenis en verdienste als kultuurvolk en van ons aandeel aan de West-europeesche
beschaving in die tijden.
Dr. J. Van Mierlo S.J.

(1) Zie verder over het ontbreken van vroegere kunstdocumenten eenige beschouwingen in mijn
Heynrich van Veldeke, Standaard, Brussel, 1929, blz. 129.
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Van Afrika's Noordkust
door Felix Rutten.
(Slot.)
V.
Treinreis.(1)
Mijn Italiaan was naar Palermo teruggereisd. Alleen zette ik den tocht voort langs
de kust naar Algiers. Ik had met allerlei menschen in Tunis kunnen praten, en wist
nu zoo wat hoe de Europeanen er stonden tegenover de inboorlingen. Doe-je je niet
vreezen, was het devies, dan bereik je niets. En de Islamieten gehoorzamen, omdat
het nu eenmaal moet, maar met de vaste overtuiging dat de Halve Maan over Europa
zal zegevieren, als de dagen vervuld zijn naar Allah's bestel. Zij zien er niets van het
ontzaglijke werk der Europeanen, die er steden, paleizen en kazernes, bruggen en
waterwerken gebouwd hebben. Of zij doen alsof zij het niet zagen. Het bestaat niet
voor ze. Naast de nieuwe wereld der Franschen bestaat er hun eigen wereld
ongewijzigd voort. De geringste aanleidingen zijn er oorzaak tot stom verzet, tot
gevaarlijke samenscholingen, tot verscherpte terughoudendheid tegen alles wat
vreemd is, en vreemdeling, vooral bij de poorten der moskeeën. En dit stil-stom naast
elkaar bestaan van twee steden en twee volkeren, zonder toenadering, zonder
erkenning van het grootsche en het verdienstelijke van het protectoraat, geeft je een
gevoel van heerschende vijandelijkheid, van durende onveiligheid. Soms zou je
werkelijk op de vleugels van het Arabische lied, het spoor der kemels willen volgen
naar de Bedoeïenen-tent in 't gloeiend zand, waar enkele schrale palmen een oase
vormen bij een zeldzame bron, te midden van de verterende uitbundigheid van het
zonnefeest, - maar je blijft wel degelijk Europeaan per slot, en kijkt met een behagelijk
gevoel naar de Fransche patrouille, die met slaande trom de zwijgende geheimzinnige
stad doorkruist. En toch oefent ook weer de fluitspeler die je eenzaam

(1) Zie D.W. & B., Juni ll.
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vindt bij den stadsmuur, en de doedelzak die een groepje zwarte duiveltjes om zich
heen verzameld heeft, een wondere macht op je uit. Je zoudt willen rennen door dien
purperen avond naar vreemde bergtoppen, waar de wilde ezel eenzaam omdoolt en
de aloë haar geheimen uitgeurt... Maar neen, je blijft op den drempel weifelen. Het
Oriënt, de woestijn, alles hier blijft mysterie, achter gesloten poort.
In den trein 's morgens, had 'k gezelschap aan een oudere, Fransche dame. Zij zag
zonder spijt naar Tunis terug. Wij keken er naar, hoe Arabieren op 't perron van
elkander afscheid namen, hoe zij in afgemeten strakheid, ernstig en voornaam, elkaar
omhelsden. Een ander ontrolde er, even verder, zijn gebedsmatje onder een palmboom,
en boog er zich met 't hoofd voorover, tot het den grond raakte.
‘Die bewonderenswaardige, plastische schoonheid van dit volk,’ had 'k opgemerkt.
‘Zwijg er me van,’ zei de dame; ‘dan moet ge weten hoe ze hun vrouwen
behandelen.’
Ik noemde ‘Les Désenchantées’; maar ze kende dit van Pierre Loti niet. Ze kende
ook Constantinopel niet. Maar zij had lang in Tunis gewoond en kende zelf het
harem-leven dezer stad. Het gebeurde er meer, dat Europeesche vrouwen hier toegang
verkregen tot de vrouwen-vertrekken der Arabieren, als belangstellende bezoeksters.
‘Op het eerste gezicht weet-je niet wat je er ziet,’ vertelde ze. ‘Tapijten, koperen
lampen, wierook brandend in zilveren vaatwerk, alles schemerig achter voorhangen
die den zonneschijn afweren. Het is er week van Perzische vloerkleeden en zijden
kussens, divans en gestoffeerde nissen. En in deze satijnen nesten, op hun wolkige
rustbanken, onder hangende sluizers en gedrapeerde stoffen, liggen er de verschillende
vrouwen samen, gehurkt, op hun ellebogen gesteund of lang-uit liggend, als een luie,
droomerige kudde. Zij zijn in kostbare gewaden gehuld van bonte zijde en gaas,
behangen met juweelen, parelsnoeren, ringen en armbanden, rijkelijk geparfumeerd.
De muiltjes, te kort voor den voet, zijn bestikt met parels en gouddraad. Vormloos
van gestalte, in hun poffende broeken, vadsig en loom, met groote schitteroogen in
het geverfd gelaat, liggen die ongelukkigen er, in hun kostbare lappen en brokaten,
als op wolken tusschen de opgestapelde kussens. Wat doen ze er? Niets. Wat kakelen
en ruzie-maken en zich opdirken. Liggen moeten ze er; want de Arabier begeert een
zware vrouw: waarom hij ze gewoon
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vetmest. Mooie dieren zijn het, met een groote mate van kinderlijkheid, met al het
bekoorlijke, maar ook al het kwade van verwende, onopgevoede kinderen. Zij hebben
niets geleerd en kunnen dus ook voor niets belangstelling voelen. Ze zien altijd maar
dezelfde menschen, huisgenooten en familie, oude vrouwen die hen streng bewaken,
altijd achterdochtig bespieden. Zij gaan niet uit dan onder streng geleide. Zij leven
als gevangenen, zonder inzicht in hun toestand. Zij hebben nooit iets van de wereld
gezien, weten niets, hooren niets, doen niets. In Constantinopel kon er allicht meer
van het Europeesche beschavingsleven tot de verborgenheid van den harem
doordringen. Tunis moet in dit opzicht altijd achterstaan. Het ligt verder van Europa
weg en de toestand, met betrekking tot de overheerschers, is er doorloopend
gespannen.’
Mijn gezelschap praatte gewillig voort:
‘Op hun twaalfde jaar worden de meisjes uitgehuwelijkt, wat gelijk staat met te
zeggen: door den vader verkocht. Daarmee begint dan hun vrouweleven, dat niet
anders is dan een langzaam wegkwijnen in een min of meer kostbaren broeibak. De
zekere mate van geluk die hier mogelijk is, hangt niet eens af van haar persoonlijken
aanleg, karakter en geaardheid, bescheidenheid van eischen, eenvoud van geest en
goedigheid des harten, maar vooral van de willekeur van den man, de ééne echtgenoot
van zooveel en zooveel vrouwen tegelijk. Met verbazing kijken ze ons, Europeesche
vrouwen, aan, die zich ongesluierd vertoonen, die vrij uitgaan, een eigen wil hebben,
door niets gebonden zijn, en er zoo heel anders uitzien. Zij betasten onze kleeren,
willen weten hoe dat alles in elkaar zit. Zij lachen, rooken, snoepen en laten hun
juweelen zien. Dat is alles wat zij kunnen. Maar ons doen ze vertellen. Alles wat wij
zeggen, verbaast ze en brengt ze in verrukking. Tot de ijverzucht in hun oogen oplicht.
Of zij gelooven er niets van. En ondertusschen dienen zij zoetigheden rond, met
koffie die geparfumeerd is.
De oud-geworden vrouw, die voor de liefde niet meer in aanmerking komt,
bereddert het huishouden. Zij is de kwelgeest der jeugdige gezellinnen. Op zijn
twaalfde jaar houdt elke jongen op, de zoon zijner moeder te zijn Dan noemt deze
hem Sidi, mijnheer. Zelfs de vader kent zijn schoondochters niet. De vader is de
almachtige heer des huizes, die straft naar willekeur; de oudste zoon heeft den
voorrang boven de andere broers, die niet schertsen in zijn bijzijn, eerbiedig zwijgen,
en alleen maar bevelen wachten. Jon-
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gens te hebben, is voor den Arabier een tegenvaller. Voor zijn zoons moet de vader,
vroeg of laat, een vrouw aanschaffen, hetgeen een zwaren uitzet kost. De dochters
vormen het fortuin der familie: die doen geld uit.’
‘Maar de jongelui nu, die te Parijs gestudeerd hebben, en terug keeren naar
Noord-Afrika?’
‘Zijn terstond weer Mahomedanen; laten alle Eutopeesche manieren varen, wanneer
ze in de oude sfeer teruggeplaatst zijn, en zetten hier, zonder uitzondering,
onveranderd, de traditie der vaderen voort, barbaarsch en fanatisch. Want ook voor
hen luidt nog altijd het woord van den Koran: De poort des hemels staat in de schaduw
der zwaarden; wie zeven vijanden van den profeet verslagen heeft, eerst die is een
man.’
Het eerste uur der spoorreis van Tunis naar Algiers, is een vreugd van rijk-groen
veld, van eucalyptusboomen en sparrebosschen, van zwaar beladen mimosa's met
haar stralenden bloei, en witte villa's, witte woningen, witte gebedshuisjes met
koepeltjes, onder bloeiende ranken van vreemde, purperroode bloemen, tusschen
cactus en aloë, tusschen heggen van wilde geranium en rozen, met palmenwaaiers
tegen de fel-brandende, prachtige, zondoorstraalde blauwte van dit laaiende Zuiden.
Daarna wordt de landstreek onbewoond en kaal, aldoor meer heuvelig en rotsachtig.
Nog is 't er nu, in 't vroege voorjaar, gedeeltelijk groen. Maar bij het begin van den
zomer droogt alles weg en verschroeit er tot steenen dorte. Dan grazen de schaarsche
kudden droog hooi van het veld.
Maar nu is 't een overvloed van blijde kleur; als met wijde vegen gepenseeld op
't groene doek der velden, stroomt het rood en wit van massa's bloemen over het
land, binnen mijlenwijde vlekken en vakken saamgevloeid: kleurige meren van
fonkelend gebloemte, dat in dolle weelde de vreugd zijner lachende verven uitviert,
waarboven de franjige boomen, palm en peperboom en eucalyptus, hun groen als
stille vlaggen laten zwieren. Dat is de lente van Afrika's noordkust.
Doch even later, en de zomer is er, in heel zijn verzengende vreeselijkheid. Dan
wordt alles er kleeurloos geel en grauw over de wijde landerijen, die nu pralen met
hun sappige vruchtbaarheid, hun rood en goud van oranjes en tomaten, hun maïs en
pompoenen
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en ananas. Dan is alles er verteerd en vertreden en uitgedoofd. De Bedoeïn kruipt
dan in zijn hol terug; de Arabier die onbeschaaft daarbuiten voortleeft, sluit zich op
in zijn hut; de dieren leiden er een onzalig bestaan, en de menschen hebben 't er niet
beter, wanneer de stofwind opwaait uit de woestijn, die alles als met geesels pijnigt.
Alle leven versmacht; de doode aarde barst open, de boomen versmachten. De hette
wurgt en verstikt in durende foltering. Dan heerscht er de zon alleen, boven het land
dat de blonde kleur van haar stralen aanneemt, - de zon en haar zengende gloed,
verheerlijkt in de majesteit van haar glorie.
Tegen twee uur wordt de streek weer anders. Nu groeien de heuveltjes van straks
plots tot heuvels aan, de rotsige velden tot rotsen. In bochten gewonden, volgt ons
een klotsende rivier, tusschen het schilderachtig gewarrel van groen en rotsmuren.
Wij vliegen door een opeenvolging van tunnels heen. En wijder diept nu de verte
open, groen, blauwig-groen in de schaduwen, zonnig-wijd en warm onder de zuivere
lucht, glanzend van het jonge voorjaarsloover en geurig van sterken bloei-aroom.
De mimosa is er weer, de accasia met haar stuivende bloemtrossen; en een uitgestorte
gloed van louter brandend geel, als van donker oranje, van bloeiende stekelwisch,
doet me aan onze brem denken.
Hoe wonderlijk zijn de bloemen er. Ook de gewoonste huis- en tuinbloemen van
overal elders, krijgen hier een ander aanzien. De kleuren zijn dieper, brandender,
feller; de vormen rijker ontwikkeld, het blad intenser groen, als van een juweelige
straling waar de zon 't beschijnt. Tegen de zon gezien, waar deze flora tegen de
glooiïngen opbloeit, wordt het alles ijl, of er een louter waas van kleuren over den
grond bewoog.
Maar nu zijn we op Algierschen grond. Prachtige rijwegen, waar auto's snorren,
doorsnijden de velden der ‘colons’, en bruggen overspannen de schuimende stroomen.
Als ‘blockhouses’ zie-je er hun woningen gebouwd, omheind met hooge muren. In
Tunis lagen de hoeve-gebouwen onbeschut naast elkaar, als dorpjes in miniatuur.
Maar hier mag geen koe onbewaakt grazen; de boer trekt er naar zijn veld, met een
pistool in den gordel. Doch de onmiddellijke omgeving der goed-bewaakte steden
is veilig. Betrouwbaar vooral is Constantine.
Deze stad ligt niet aan de hoofdlijn Tunis-Oran. Een zijlijntje
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voert er heen. Men had ze mij als merkwaardig aangewezen. Zoo werd er dan een
dag aan gewaagd.
De maan scheen al over de velden toen we haar zagen, helder bestraald door louter
electrisch licht. De trein wond kromming na kromming, naar de hoogte toe waarop
ze blokkend leunde. Fantastisch lag het Afrikaansche landschap met zijn verrassende
gewassen en grilligheden in den helderen maneschijn. Koetsen wachtten er bij het
station. In de straten zag-je evenveel Europeanen als Arabieren krielen door elkander.
Stampvolle koffiehuizen langs de hellende straat en een druk plein met hooge,
Europeesche gebouwen. Maar alle verrassingen bleven voor den volgenden dag
weggelegd.

VI.
‘De stad der ooievaars’.
Ontwaken in een vreemde stad, niet in 't minst weten waar men zich bevindt: het is
altijd weer opnieuw iets heerlijks. Maar als alles dan van een verrassende schoonheid
is!...
Denk u een hoog en breed rotsplateau. Denk u dat gekloofd. Die kloof is een
ontzettend diepe spleet, waaruit de rotsen loodrecht tegenover elkander opstaan,
dreigend, donkerrood. In de diepte daartusschen bruist een machtige stroom. Op het
plateau zelf, aan beide zijden dier kloof, ligt Constantine.
Bruggen verbinden, over de kloof heen, de voorstad waar het station ligt, en de
eigenlijke oudere stad. Met koenen sprong zweven die bogen over de diepte van den
afgrond heen. Nog hooger rijst het oude Constantine op de stijgende rots, het Fransche,
rechts van u, met helder roode daken belegd, het Arabische, links daartegen geleund,
blauwig, met zwarte daken. Op al die daken met hun puntige schoorsteenen zie-je
ooievaarsnesten, honderden ooievaarsnesten.
Maar de gespleten rots van Constantine staat zélf weer in een rotsenketel, naar
alle zijden door een ring van bergen ingesloten. Waar je door de rechtgelijnde straten
van Constantine uitkijkt, zie je overal weer bergmuren, schitterende rotspartijen van
rood, grijsbruin gesteente, die groene dalen wiegen. Ook in deze rotsen liggen valleien
uitgesneden; op hun toppen wuiven enkele dennenbosschen. Achter een kolos van
steen, als een toren, schuilt een boeket van groen dat ‘het tuintje van Salustius’ heet,
- en deze wist waar de wereld mooi was. Langs den rotsenrand, door sparren omgeven,
strekken
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zich ook de rood-blinkende kazernes der Franschen uit, met het uitgebreide hospitaal.
Die houden de stad van uit de verte in 't oog. En daarachter, verder weg, overal, de
wentelende kammen en ruggen van het vervloeiende gebergte.
Maar de groote aantrekkelijkheid voor de bezoekers is, midden tusschen de beide
stadsgedeelten, de verbijsterende rotskloof. Zij kronkelt in een halven cirkel om de
eigenlijke stad heen. Het is de ‘promenade des touristes’, waar de weg, beneden door,
gedeeltelijk over houten gaanderijen gaat. Maar welk een opeenvolging van
schilderijen, telkens tusschen de omlijsting der vochtige, groen-begroeide, rossige
rotsmuren, die zonnige vergezichten naar buiten, naar dalen en open land!
Beangstigend hangen de hooge bruggen er overheen te zweven. Je staat er verstomd
over die landschappelijke pracht de grillige natuurvormen der gekerfde en doorsneden
rotsgevaarten, met al hun hoeken en scherpe kanten, waarachter telkens nieuwe
verrassingen schuilen. Maar ook de meest onkundige en onpraktische kijker moet er
bewonderend stilstaan voor het grandiose menschenwerk, dat het protectoraat daar
met waarlijk reusachtige inspanning heeft tot stand gebracht. En terwijl je kijkt naar
alle zijden in dezen doorgang tusschen de roode rotsen, zeilen over je hoofd heen,
door het prachtige blauw, met breede vlucht, de statige ooievaars.
Als Arabische stad is Constantine geen Tunis. Zij is lang zoo schilderachtig niet.
De schitterende lichtwerking der enkel-witte stad is vreemd aan deze nauwe,
gedrongen, telkens klimmende warrelstraatjes, met hun blauwige huizen en grauwe
daken. Haar markt is van geen beteekenis, en haar ‘souks’ zijn onbeduidend. Men
zou ze als eerste moeten zien; als tweede in de rei voldoet zij niet. Doch de
ooievaarsnesten op al haar lage daken, geven Constantine een bizonder voorkomen.
Iets heeft er me verder nog vooral getroffen. In Tunis had 'k geen enkelen Arabier
opgemerkt, die er met kinderen solde. Hier wel, en zelfs vele. Maar dan waren er de
Jodenkindertjes, de kleine meisjes vooral, om te stelen. Mooi als engeltjes, zwart als
kleine heksen; rank en fijn als tooverkindertjes: poppetjes, weet-je, wandelende,
dansende, pratende, bontgetooide sierpoppetjes!
Ze speelden heel gemoedelijk met kleine ventjes. Ik zag er overal. Je kent ze aan
de kleeding. Ze dragen, hoe klein ze nog zijn, de puntige hoofdbedekking die de
Arabische Jodin kenmerkt. Deze trechtervormige hoofddeksels, met goud belegd,
zijn op het hoofd bevestigd
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door een wrong van zwarte zijde, waarvan de slippen even afhangen. Maar het
kluchtige is hun juweelenopschik: groote ringen in de ooren, en versierselen die den
bovenrand van het oor omspannen. Om het bloote armpje dragen ze rammelende
ringen en reepen van zilver. Een los japonnetje van schelle kleur fladdert om het
tengere lijfje, door een band onder de armen hoog opgeschort. Het zijn
ballet-poppetjes. Over de schouders heen draagt het kleedje nog stiksels van kant of
andere stoffen, die opwaaien. Dat geeft ze vleugeltjes. En zoo dartelen ze, als bonte
vlinders, en stoeien ze over straat en vallen over je voeten, zoodat je wel in de
bekoring komt, om wat van dat levend speelgoed, ‘as a you for ever’ in je zak te
stoppen.
En toch, al is 't geen Tunis of Tanger, is dit Constantine wel iets bizonders, met
zijn schilderachtige hoofdstraat en zijn stadspoort, waar bedelaars en
oranje-verkoopers kleurige groepen vormen, met een groote moskee naast groote
hotels, half Europeesch en half Arabisch, terwijl zware vrachtwagens er de hellende
straten opsjokken, voortgesleept door zeven en acht stijfpootige paarden, met voerlui
in burnous en kaftan, donkeroogig en bruin van gelaat.
Maar het mooie waarvan je nooit genoeg krijgt, daar het telkens anders is en altijd
nieuw, is het spel van lucht en licht over deze heuvels, deze rotsen en diepten, rossig
en groen: de kleurenwisseling in den laten namiddag, en het tintenrijke sterven van
het licht in den avondstond. En Fransch renteniertje, met wien 'k bij 't standbeeld
van Lamoricière op dezelfde bank in 't park zat, verzekerde me, dat veertien dagen
niet genoeg waren, om al het bizondere dezer stad in oogenschouw te nemen. Ik heb
mij afgevraagd, of hij er de speling van het licht bij zijn breken al gezien had. Dat
alleen was het waard om hier voor goed te blijven. Ik beleefde er maar één avond;
maar deze was de mooiste van mijn leven.
De lucht was, als aldoor nog wolkeloos, stil en strak. Maar een enkele nevelstreep,
een ijle sluierbank hing dezen avond als een strook van donzen vlokken, veere-teer,
voor de zon bij haar dalen en sloot het westen af. Daarachter gloeide de hemel voort,
zacht-goudig en geel. Vreemd beschenen in de gulden schaduw der zon, lag er het
diepe veld met de verre, groene heuveltoppen, als een rij van golven naast elkaar in
hun heffen verstild en gestold tot smaragd van bloeiende landerijen; en daarachter
de lijnen der bergkammen, in al blauwe tinten gedoopt en paarsig verkleurd. De zon
doorstraalde de nevelbank die haar droeg, die haar sluierde, en deed ze gloeien en
laaien in oranjeverven.
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Donker beschaduwd stond een rotsenkegel tegen den brandenden hemel, in
scherp-zwarte omlijning. De stralen schoten langs hem heen; zij boorden zijn
omtrekken met purper. Maar niets verroerde hem, die er rees als een sfinx. Toen
wendde ik mij om naar de stad, die achter mij lag op haar heuvel, boven de rotsen
pralend. Zij zag naar de zon en droeg haar weerschijn op al haar muren, vensters en
daken. En toen de zon opnieuw ontsluierd verscheen, onder de wolkenbank
neergezonken, die als in vuur vervluchtigde tegen den koperen hemel, baadde
Constantine in een glorie van rossigen gloed.
Nu lag ook het heele landschap in het late licht, het laatste zonneschijnen, het
laatste glanzen was een luisterrijken dag, die heenging in verpuurde pracht. En deze
laatste luister over dat landschap, met de steenen stad als karbonkelend middelpunt,
- dàt was het.
De zonneschijn stroomde in schuine, horizontale stralen er over heen en bestreek
er het groen, het grijs en grauw, het blauwige en het rossige van graan en grond, van
boomen en zandvlakten, van rotsen en tuinen. En alle dingen die door dit licht geraakt
werden, die in deze lichtzee dreven, werden als verklaard, doorluisterd, geheven in
een nieuw bestaan; zij verkeerden tot een nieuwe werkelijkheid. Alles verijlde en
verteerde, doorschijnend en zelf lichtend. Het was alsof een tweede glanzen begon
te stralen uit de dingen zelf. En van oogenblik tot oogenblik verinnigde de
kleurengloed, verdiepten zich de verven. Het groen werd dieper groen, werd als met
goud doorvloeid. De blauwe schaduwstreepen werden fluweelig-paars; het rosse
rotsenveld werd koperrood; de heuveltoppen bloeiden purperig op, de verre
bergkammen, donker achter het licht, kregen den donkeren gloed van nachtviolen.
En alles werd zoo duidelijk voor het gezicht, zoo scherp omlijnd, zoo zuiver
geteekend, alsof het heele landschap begon te leven, alsof alle lijnen zwollen en
voller werden, of alle heuvels stegen en langs de lucht gingen vloeien, die licht was
van groenig-gele tinten. En toch was er een volkomen rust over het land en de verte.
Er was niets dat bewoog; er was geen geluid ook, van niet één vogel. Er was niets
dan de toover van het licht.
Ik zat op een terras, door een afgeknotten heuvel gevormd, waar leege terreinen
lagen, en zat er op een steenhoop. Verderweg stonden nog huizen. Er was daar geen
mensch die opzag naar den hemel. Vrouwen hingen er buiten het raam, die naar
beneden keken in de donkere straat. Iemand was er op het platte dak gestegen, om
er linnen van de lijn te nemen, waar het te drogen hing. Dan gingen enkele
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menschen aan me voorbij, die niet opzagen en niet stilstonden. Een Arabier kwam
ten slotte, zette zich even verder op een aardrand neer, bijna naar het oosten gekeerd,
en begon te eten uit een pakje, dat hij in zijn wijde mouwen had meegebracht. Ik
stond alleen en eenzaam te staren naar deze avondpracht, en sprakeloos.
Toen wist ik, dat het onmogelijk was, daarvan ooit iets in woorden weer te geven;
en ik zag met een eindelooze droefheid deze heerlijkheid van licht verzinken en
vergaan. Zoo bloeide dit wonder hier dan even voor mijn oogen, voor de mijne
misschien heel alleen; en ik zag het verbaasd, onmachtig als een stomme, zag het
zwijmen en erijlen, en kon er niets van terughouden, in geen woord noch beeld. Ik
zat en schouwde maar naar dit hemelsch palet, en 'k zag die tinten vervloeien in
wondere teerheid van toon, zag de doorzichtigheid der verven in het verijlen der
vluchtige gamma's; ik zag de warme glorie van dat grandioze koloriet, en dacht aan
muziek. De kleuren zongen; de stemmen wemelden door elkaar: het werd een
symphonie van kleuren, die klanken waren. Ik dacht aan het mooiste, het teerste, het
fijnste en fluweeligste wat 'k maar bedenken kon. De herinneringen verdrongen
elkaar, en volgden elkander op; maar niets wat dit kleurenvisioen kon weergeven,
niets wat het ook maar benaderde.
Zoo werd mijn gedachte een vaag gemijmer. Ik herinnerde me in een rij de mooiste
dagen van mijn leven, de gelukkigste van mijn gelukkige jeugd. Zoovéél wat nu heel
ver is, heel vaag, maar nog heel mooi. Doch de gedachte kon bij dat alles niet rusten.
En 'k droomde voort, van het verre land waar ik geboren ben, en dacht aan allen die
nu ver zijn, ginds, en me wachten; aan allen die ontroerd en gelukkig waren, konden
zij de heerlijkheid schouwen die er in den zuiveren, stralenden hemel voor mij stond.
Het gezicht werd nog aldoor schooner, dieper glanzend, glorieuzer. Toen zag 'k niets
meer dan mijn moeder; aan haar alleen bleef ik denken. Dan verdween de zon. Het
was het einde der pracht. Ik wist mijn hart doorstroomd van zooveel innigheid en
geluk, om de schoonheid mij verschenen, en de herinnering bij haar luister in mij
ontbloeid, dat 'k me voorkwam dezelfde niet meer te zijn van pas geleden. En 'k
voelde mijn oogen vochtig.
Nog bleef ik staan en staren, tot ook de laatste glimp was weggevloeid en de nacht
duisterde van de andere zijde. Toen glinsterden boven de bergen de eerste sterren.
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Amerikaansch-Engelsche Letteren
door Marnix Gijsen.
Thornton Wilder: The Angel that troubled the water. Longmans, Green, London
en New York.
Beverley Nichols: The star-spangled manner. Jonathan Cape Ltd. London.
Howard W. Odum: Rainbow round my shoulder. Bobbs Merrill, Indjanapolis.

In een vorige kroniek was het ons een vreugde alle mogelijke goeds te zeggen van
Thornton Wilder's The Bridge of San Luis Rey dat op korten tijd de wereld veroverde.
Zijn uitgevers en hijzelf hebben er geen gras laten over groeien en terwijl Wilder
met zijn vriend Jack Dempsey - hoe rijmt men die twee te saam? - Engeland afkuiert,
verschijnt een reeks kleine tooneelstukjes verzameld onder den titel ‘The Angel that
troubled the water’.
Dit boek bevat jeugdwerk wat niet wil zeggen onrijp geschrijf. Het zijn zestien
kleine ‘three-minutes-plays’ uit zijn oude manuscripten door den schrijver opgedolven.
Vooraf laat hij ons weten hoe zij ontstonden. Hij levert ons de scheidkundige formules
van zijn kunst, maar ieder weet hoe het in zoo'n omstandigheden gaat: de
bestanddeelen kennen wij wel maar de goddelijke kunst van het mengelen ontsnapt
aan velen. Over zijn literair vlegeljaren deze opheldering:
‘Authors of fifteen or sixteen years of age spend their time drawing up title-pages
and adjusting the tables of contents of works they have neither the perseverance nor
the ability to execute. They compass easily all the parts of a book that are inessential.
they compose dignified prefaces, discover happy quotations from the Latin and the
French, and turn graceful dedications. This book is what is left of one of these
projects. - (Schrijvers van vijftien of zestien jaar verdoen hun tijd aan het ontwerpen
van titelbladen en inhoudsopgaven van werken, die zij nimmer ten uitvoer kunnen
brengen, omdat hun daartoe zoowel de kunde als de volharding ontbreekt. Zij
vervaardigen echter met groot gemak al die
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deelen van een boek, welke er het minst op aankomen. Zij schrijven vloeiend een
handige voorrede, zij munten uit in gelukkige aanhalingen uit 't Latijn en uit 't Fransch,
en weten een fraaien draai te geven aan een opdracht. Dit boek is wat er overbleef
van een dusdanig ontwerp’.)
Uit die inleidende, incubatie-periode zijn deze korte dialogen geboren. De behoefte
aan beknoptheid, de passie voor den gekristalliseerden vorm hebben Wilder aangezet
de hooge gedachten die hem beroerden in zijn jeugd en die in zijn later groot werk
blijven doorzingen hier weer te geven met behulp ten hoogste van drie personnages
en in de beperkte tijdspanne van drie minuten. Zeggen dat hij erin gelukt is zou te
weinig zijn, hij streeft zijn opzet voorbij en geeft in een paar dezer kleine dramas
notities van een wijsgeerige en psychologische diepte die we zoo zeer in de
Amerikaansche literatuur ontberen.
De eenige bron van inspiratie die Wilder bezit is de verzoening met de
doodsgedachte. In een maatschappij die als opperste uiting de gedurige overwinning
van het leven, van den arbeid, van het dynamische erkent, bevestigt Wilder al maar
door die groote idee dat de dood het eenigste oogenblik van belang is in dit leven.
Al het overige is van zoo'n potsierlijke onbelangrijkheid dat dit wijding en schoonheid
spreiden moet over de minste en de nederigste onzer daden. De ondergrond van al
deze spelen is dus religieus, van een ijle, verhevene en subtiele religiositeit lijk die
Rilke's proza kenmerkt, maar soberder en wellicht edeler.
Het vreemdste en schoonste wellicht is Mozart and the grey Steward. Bij Mozart
meldt zich aan een gemaskerd bode die hem vraagt een Requiemmis te componeeren
voor een onbekende. De muziek moet anoniem blijven en de vergoeding is rijkelijk.
Mozart's vrouw ziet dààr een uitkomst in huiselijke beslommeringen. Mozart zelf is
niet enthousiast, want hij raadt voor wie de muziek bestemd is: Graaf von Walsegg,
wiens belachelijke vrouw kortelings stierf en die voor gewoonte heeft aan bekwame
componisten muziek af te koopen en als zijn eigen werk te doen doorgaan. Mozart
revolteert dit en hij weigert het Requiem te schrijven voor Vrouwe von Walsegg, hij
zal het bestemmen voor zijn eigen uitvaart. Hij slaapt. De bode keert weer, het is de
Dood zelf die Mozart een harde les geven komt.
The Grey Steward: It is Death itself that commands you this Requiem. You are to
give a voice to all those millions sleeping, who
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have no one but you to speak for them. There lie the captains and the thieves, the
queens end the drudges, while the evening of their earthly remembrance shuts in,
and from that great field rises an eternal miserere nobis. Only through the intercession
of great love, and of great art, which is love, can the dispairing cry be eased. Was
that not sufficient cause for this commission to be anonymous?
Mozart zinkt bevend op een knie: Forgive me.
The grey Steward: And it was for this that the pretext and mover was chosen from
among the weakest and vainest of humans. Death has her now, and all her folly has
passed into the dignity and grandeur of her state. Where is your pride now? Here are
her slippers and her trinkets. Press them against your lips. Again. Again. Know
henceforth that only he who kissed the leper can enter the kingdom of art.
Mozart: I have sinned, yet grant me one thing. Grant that I may live to finish the
Requiem.
Maar de grijze bode is onverbiddelijk en weigert. Het Requiem blijft zonder slot.
In al wat Thornton Wilder tot heden in het licht heeft gezonden treffen steeds twee
dingen: den adel der gedachte en de voornaamheid der uitdrukking. Is het niet al wat
een schrijver behoeft om werkelijk groot te zijn? Dit boek is als een aantal schitterende
scherven van een Grieksche vaas. De edele godengestalten ziet ge niet meer volledig.
Het is geen kwaad. Gij dankt degeen die wel heeft willen zeggen: ‘Colligite fragmenta
ne pereant’.
*

**

Tot de goede en amusante reisliteratuur over Amerika behoort The Starspangled
manner van Beverley Nichols, een geestig Engelsch schrijver, die op zeer
onderhoudende wijze spreekt over menschen en dingen die hij in de V. St. heeft
ontmoet en bekeken. Men moet reeds met de sociale structuur van Amerika vertrouwd
zijn om zijn boek te kunnen lezen zonder gevaar te loopen zijn paradoxen al te
letterlijk op te vatten. Hij aast al te zeer op sensatie en op het amusante opdat hem
niet vaak de normale bestanddeelen der dingen die hij aanraakt zouden ontgaan. Er
is middel met elementen als een Blauwvoetersmeeting, een interview met de
hoogepriester van het Antoinisme, een gesprek met V. Delille en een interview met
Francqui een ‘beeld van België’ samen te stellen, maar aan zoo'n ‘Gesamtbild’
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zullen enkel snobs en minus habentes zich laten vangen. Toch doet een aldus
geschreven boek veel kwaad: het negeert de volksziel en de diepere ware problemen
en benevelt het doorzicht met belangstelling te vragen voor meer treffende doch min
belangrijke dingen. Het is op de sensaties dat Beverley Nichols de vinger legt: een
langer verblijf en een ernstiger opvatting van zijn taak had zijn aandacht kunnen
wenden tot het essentieele-bestendige, tot de ware kenmerken van de Amerikaansche
ziel. Violenta non durant... en Beverley Nichols heeft juist die bijkomstige ‘violenta’
willen vasthouden.
Laat mij toe te zeggen dat hij dit uitstekend kan en doet. Hij beschikt over een
zeer lenig journalistiek talent helaas ontsierd door een te fellen zucht om op ieder
moment geestig en gevat te zijn. Dat is eenisgzinds obsedant, evenals zijn zucht om
het al te persoonlijke te doen gelden. Zijn persoontje komt met valsche bescheidenheid
nogal dikwijls naar voor.
Weinig effectbejag en veel interessante dingen kenmerken een paar hoofdstukken
van literair-historisch belang. Het eerste wordt hem ingegeven door het graf van Poë,
het tweede is een interview met Anitta Loos, de schrijfster van ‘Gentlemen prefer
Blondes’ en ‘But they marry Brunettes’ Eigenaardig is zijn hoofdstuk over Lindbergh
die hij ons toont als ‘the american prince of Wales’ luisterend naar de onnoozele
flepse melodie:
‘They have found that the Fountain of Youth
Is a mixture of gin and vermouth......’

Onrechtstreeks gewaagt Nichols van de zware moreele crisis die de V.S. op dit
oogenblik ondergaan. Hij doet het op zijn gewone speelsche, oppervlakkige wijze
maar leert ons toch een en ander zooals in ‘Three women’. Het slot van zijn boek
kan dienen als leerzaam staal van zijn schrijftrant en geestig talent, meteen krijgt de
lezer de slotsom van dit al te wijze, al te dandy-lijke, al te geestige boek.
‘It gives me, I admit, no very keen aesthetic pleasure to gaze upon the horn-rimmed
spectacles which seem to form so essential a part of the decorative scheme of many
American males. But neither am I moved to delight by the contemplation of walrus
moustaches, which are still to be observed in large quantities parading in the streets
of Leeds. I find no sort of satisfaction in sitting in the parlour of a Pullman train,
asphyxiated by the heat, but neither do I count it among the keener pleasures of life
to freeze to death in an English railway carriage. In a word, my friends, it is a very
imperfect world, and its
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imperfections are not bounded by geography, nor by climate, nor by race. A platitude,
but my own.’
*

**

De heeren die ten onzent dagelijks met oratorische krachtpatserij de beschaving en
de cultuur redden, discussieerden voor korten tijd academisch of zij de ‘chicotte’
terug invoeren zullen in Belgisch Congo om die negers te bedwingen die door hun
eigen ontuchtelijke voorbeelden in opstand gekomen zijn tegen het gezag. Te dier
gelegenheid wordt heel wat georakeld over de fatale inferioriteit van den neger en
hoe men dien onverlaat moet mores leeren. Bij die speciale soort Europeanen die
tegenover de ‘wilden’ ploerterij als een moreele verplichting voelen, groeit stilaan
de zelfde mentaliteit als bij de Amerikanen: de neger moet worden genegerd. Zalig
de schamele en schaarsche intellectueelen die om wille van een schoon vers door
een neger geschreven de Amerikaansche vooroordeelen bestrijden. Zij waken over
een der duurzaamste ‘schattrezooren’ der wereld, het vrije intellect.
Amerika komt tot het besef stilaan dat de Neger geestelijk gelijkwaardig kan zijn
aan den blanke: elken dag brengt hem daarvan een nieuw bewijs onder vorm van
een boek door een neger geschreven, in den vorm van een vers, een beeld, een of
ander ‘thing of beauty’ dat niet alleen een vreugd is voor immer maar ook voor
eenieder, zwart of blank. Een argument te meer lijkt mij het schoone boek van den
negrophiel Howard W. Odum, ‘Rainbow round my shoulder’ dat als ondertitel draagt
‘The blue trail of Black Ulysses’.
Met een zeker recht mocht de schrijver de verre en nobele schim van Odusseus
oproepen om zijn held te caracteriseeren. De neger die in dit boek steeds aan het
woord is en zijn avonturen verhaalt in het eigenaardige neger-engelsch dat in het
Zuiden der Staten gevormd werd tot een melodieus dialect, doolt door Amerika in
alle richtingen. Van die perigrinaties door veertig der 48 staten, die twintig jaren van
zijn leven duren, brengt de zwarte Odusseus een bijna episch verhaal mee thuis dat
door directe en zeer beeldende uitdrukking een groot charme en een strenge kracht
verkrijgt. Al wat de Amerikaansche neger kenmerkt, zijn eenvoud, zijn goedheid,
zijn kinderlijkheid, zijn sensualiteit, zijn speelschheid, zijn wreedheid, zijn luiheid,
zijn superstitie, dat alles wordt hier aan-
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gevoerd door hem zelf die het doorleefde en die het werkelijk ‘is’. Het boek, één
lange monoloog, bestaat uit een afwisseling van proza en gedichten waarvan sommige
van een aangrijpenden eenvoud en echtheid zijn. In hoeverre zij tot den schrijver
behooren dan wel tot de algemeene volksliteratuur is bezwaarlijk uit te maken.
Een staal van die literatuur is volgend vers waarin de negerphilosophie over de
vrouwen in primaire wijze wordt uitgedrukt:
Don't never git one woman on yo' min';
Keep you in trouble all time.
Buddy, let me tell you what nigger woman do:
She have 'nuther man an' play sick on you.
Well, oh my baby, you don't know my mind:
When you think I'm loving you, I'm leaving you behind.

Vechtlustig en wreed in het spel, zoo is de reputatie van meer dan een neger in de
Staten. ‘A bad nigger’ is dan ook een vreeselijk ding al gaat het vaak meer om bluf
dan om werkelijkheid. In epische rijmen geeft een dezer revolverhelden aldus zijn
biographie.
I can cuss, I can cut;
I can shoot a nigger up.
When I shoots, I shoots to kill
That's why they call me shootin' Bill.
There's a nigger on my track,
Let the undertaker take him back.
Hands up, nigger, don't fool with me.
I put nigger where he ought to be.
I'm a bad nigger; if you want to know,
Look at them rounders in cemetery row.

Voor wat het prozagedeelte van het boek betreft, dit munt vaak uit door een
vertrouwelijke taalplastiek die zeer gelukkige resultaten oplevert, vooral daar waar
de schrijver van zijn jeugd verhaalt. De moeder is uitstekend geteekend zooals ten
andere gansch het jeugd-
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milieu. Wanneer het défilé der ‘Wanderjahren’ aanvangt verzwakt ook de weergave
eenigszinds.
Een diep sociaal drama ligt in volgende familiaire en haperende zinnetjes schuil:
‘One o' the worst beatin's I ever got though was when my mother whip me for
playin' with little white girl. Then she say, “Now, you little black brat, if I ever ketch
you at that again, I'll sho' beat the life out o' you.” But that night she give me better
supper than other chilluns (= children), and look like she sorry she have to whip me
so much. An' when she send me off to bed she say I'm a fine boy’.
Er is inderdaad niets gevaarlijker voor een kleine neger dan faliair om te gaan met
een blank meisje. Wanneer een dergelijk kind iets overkomt is hij fataal de schuldige
en de meeste lynchings hebben voor aanleiding het verdwijnen van blanke meisjes.
Bij lange beschrijvingen staat de zwarte Odusseus niet stil. Hij duidt aan maar met
zoo'n scherpte en zoo'n amusante enluminures dat de teekening bijblijft en bekoort.
Luister hoe Odum een station beschrijft en de zondagdrukte daarrond.:
‘Well lot o' those colored folks down there, talkin' an' jawin' an' laughin' an' tellin'
folks good-by. Seems like we have good time at railroad station. All sorts o' folks,
home folks and strangers mixing and mingling. You ought to see'em dress, both men
and women, greens and reds and browns and blacks, and every other color anybody
ever see. Everybody know everybody else, and everybody mighty important.’
Is dat laatste zinnetje geen goud waard van humor en berekendnaïeve schriftuur?
Al houdt het boek zich niet altijd op dezelfde hoogte en al treft de al te sterk
aangedikte amoraliteit van den held op een onaangename wijze, toch is ‘Rainbow
round my shoulder’ een goed boek. Het put zijn kracht uit essentieele volksche kleur
en zwart-nationale folklore.
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Ringsteken.
Prof. W.L.M.E. Van Leeuwen, van Enschedé, schreef in zijn pas verschenen korte
schets van de ontwikkeling der Ned. letterkunde, dat vóór tachtig ‘vaderland,
huisgezin, kerkelijke godsdienst’ bedicht werden en na tachtig: ‘de menschelijke ziel
in haar oneindige diepte, de natuur in haar oneindige breedte en de vergoddelijkte
schoonheid in hare eeuwigheid. Zoo vreemd aan literatuur en onbegrijpend als bovenal
een ‘leeraar in de nederlandsche taal- en letterkunde’ (aan het gemeentelijk lyceum)
kan zijn, heeft hij juist daardoor gevat dat poëzie een gezegde heeft. De literatoren
zoeken alleen een onderwerp, maken er jacht op. Poëzie moet een gezegde hebben,
moet iets te zeggen hebben, moet iets zeggen.
Den Doolaard en Slauerhoff hebben dit gezegde gezocht langs de heirbaan der
epiek, Gysen heeft het in huis gevonden, Moens in Vlaanderen overal. Dààr is iets
dat ons boeit. Aan het ‘paradijs’ van Marsman gelooft niemand; evenmin aan de
andere af-en aanroepingen voor, tegen of buiten de gemeenschap. Al literaire
gecomplicieerdheid, overdrevenheid, zonderlingheden, gewildheden, fictieve
conflicten. De hoogmoedsvrees voor bourgeois-gevoelens, de hoogmoedswaan van
den literaat. Er gebeurt immer niets, dan een vormvernieuwing die evenwel groote
dichters als Henriette Roland Holst en Karel Van De Woestijne niet kan hinderen,
maar die telkens een groep impotenten gelegenheid geeft zichzelf wijs te maken dat
zij de mannen zijn en het Nederlandsch lezend publiek dat poëzie tot niets dient. Wat
hebt ge daaraan?
Ja, wat hebt ge daaraan? Nergens meer de eenvoudige eerlijke verontwaardiging.
‘Op het stoxken van Johan van Oldenbarnevelt’, de menschelijkheid van ‘Uber allen
Gipfeln’ en ‘De waterlelie’ (van Van Eeden!) de vrome verhevenheid van ‘Ego flos’.
En tusschen al de eenzaamheden en verscheurdheden durft geen enkel criticus meer
nuchter worden en zeggen: Heeren dichters, ik versta dat allemaal wel, zoo geleerd
is het niet, maar het interesseert niemand, niemand.
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Er zal, gaat het zoo door, een tijd komen, dat wij de grassprietjes van Cornelis Paradijs
zullen lezen, ditmaal ernstig, geboeid door het verhaal van Cornelis' liefde...
Wij denken aan Tschekov die zoo fijn de menschen rond hem leerde eenvoudig
zijn. Hij kreeg eens bezoek van twee dames. Zij zaten hem te bewonderen en zochten
gesprek over ‘hooge’ themas. Opeens zei Tschekov: Ik houd zooveel van marmelade,
u ook? en de lieve bezoeksters begonnen natuurlijk en gemoedelijk te spreken over
iets dat ze kenden en dat hun interesseerde. Ja, marmelade, maar ze moest zoo en
zoo gemaakt zijn. En de andere maakte hem nog anders, en óók fijn, meneer Tschekov.
Intusschen heeft H. Marsman geprofeteerd hoe het nieuwe proza dat er nog niet
is, maar dat komen gaat, er uit zal zien.
De jongere litteratuur is overwegend lyrisch geweest, en essayistisch. De
nieuwe lyriek is de laatste jaren gaan dalen, niet alleen qualitatief; ook de
vernieuwingen, die voor tien jaar ongeveer zijn ontstaan, gaf zij ten deele
weer prijs voor een behoedzaam behoudend traditionalisme, dat helaas
dikwijls tot conservatisme en epigonisme verviel. En het essay? Dat
ontwikkelde zich in de handen van enkele schrijvers tot een ook
emotioneel-bewogen en bewegend organisme van bizondere waarde. Maar
een betrouwbare, een bij alle subjectiviteit ordenende, tegelijk
breed-georienteerde en fel-oordeelende critiek had men daarmee nog niet;
en hoewel men, daarnaast, het verschil in waarde tusschen essayistisch en
creatief proza wegredekavelen kan, intuitief houdt men vast aan dat
waardeverschil, en terecht. Daardoor voelde men scherp het gemis aan
jong scheppend proza.
Inderdaad: dat gemis is aanwezig en groot; maar er zijn enkele vitale
symptomen van een herstel, en er zijn reeds enkele bewijzen voor dat
herstel. Deze bewijzen leverden Helman en Kuyle, de eerste vooral, en ik
heb de stevig-gegronde verwachting, dat zij in enkele jaren niet meer de
vrijwel eenigen zullen zijn. De kansen staan zoo: er is, ten eerste, èn onder
schrijvers, én onder lezers, een verlangen waarneembaar geworden naar
breedheid, en ruimere werkzaamheid dan de lyriek toelaat. En er is, wat
meer zegt, mede uit onvoldaanheid over den overwegend-lyrischen,
overwegend-poëtischen aard onzer nieuwste litteratuur, een begin gemaakt
met het schrijven van proza, en met het hernieuwde onderzoek naar het
wezen ervan; en vooral naar den voor onzen tijd organischen
uitdrukkingsvorm van dat wezen. Er is een felle stijgende belangstelling
voor het nieuwere proza in het buitenland, en men vraagt zich af, in hoever
zich daarin eeuwige proza-wetten realiseeren, en hoe deze zullen gaan
klinken in hedendaagsch nederlandsch, dat een ongehoord rijk, soepel en
sterk idioom is. Ik wil geen beloften geven (of zelfs maar verwachtingen
wekken) die de jongere prozaschrijvers zelf niet zouden willen geven, al
ligt er eenerzijds een groot stimuleerend voordeel in zulke beloften - men
kan zich althans eenigzins gehouden voelen ze na te komen, men spoort
er zich zelf soms door aan; maar anderzijds kan het nadeelig zijn ook maar
iets van zijn plannen te open: baren als ze niet bijna gerealiseerd zijn!
sommigen enerveeren en verstrooien zich door die annonces. Ik zwijg dus
over wat mij ter oore kwam van de gegevens en plannen van anderen en
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ik zwijg nog over wat ik aan ongepubliceerde fragmenten en stukken las,
maar het heeft in mij de verwachting gesterkt, dat het jonge scheppende
proza vol levende kansen is.
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De essentieele veranderingen, die dit proza reeds ondergaat, en voortdurend
sterker zal ondergaan, zijn deze: het zal breken met de lyrische
bewogenheid, die het neo-romantisch proza, ook bij ons, tot een
bastaardsoort heeft gemaakt. Dit heeft stellig zijn eigen bekoring en waarde,
die zelfs zeer groot kunnen zijn, maar kenmerkende waarde als proza heeft
het niet. De vurigheid en het enthousiasme behoeven volstrekt niet afwezig
te zijn in het komende proza (dat waarachtig niet alleen zakelijk is) maar
zij zullen de typische hardheid van zuiver proza niet kunnen vervluchtigen.
Voorts zal het breken met de explicatieve psychologie, die nog steeds
gangbaar is. Die gaat uit van de misschien onbewuste, in ieder geval
krankzinnige veronderstelling, dat een stuk leven (als men wil: het leven)
te begrijpen en dus te verklaren is, en dat is het niet; het is, receptief, te
ondergaan, te doorvoelen en te peilen, maar intuitief; het is nooit te
becijferen. Daarom moet de uitbeelding ervan niet expliceerend
(essayistisch) zijn (hoewel juist het nieuwe essay sterk beeldend geworden
is), maar suggestief, in den strikten zin van het woord.. Deze suggestie zal
worden bereikt door de organische (d.i. rytmische, mits men juist niet
denkt aan: rythmisch proza) rangschikking van de concreta.
Het nieuwe proza zal opnieuw verhalend en feitelijk zijn, en zijn
moderniteit onopzettelijk ontleenen aan zijn schrivers, die door de hardheid
en fantastiek van den tijd zijn bewogen.
Het feit dat Querido het proza geschreven heeft dat slechtst op deze formule past,
bestemde hem voor tot de repliek die hij in ‘Nu’ gegeven heeft. Wij zijn het ook met
hem niet eens, maar zeer goed is deze passus:
Als er nieuw proza komt, komt het in zijn geheel zooals het uit zijn
oer-wezen moet verschijnen. Structuur of levende elementen ervan,
vermogen geen enkel waar kunstenaar te worden opgedrongen. Stel je
voor: een kliekje jonge prozaschrijvers, die nu leeren in strakke heuschheid,
dat ze breken moeten met de lyrische bewogenheid en toch zoo graag een
beetje bewogenheid luchten. Die leeren, dat zij ‘typisch’ hard hebben te
zijn, vurig of nuchter... en toch zoo graag een beetje de tamboerijnen der
lusten willen laten klingelen; dàn week, dan woest. Die leeren dat zij het
leven niet kunnen begrijpen of verklaren, maar alleen receptief kunnen
ondergaan, doorvoelen of peilen! Nota bene... ‘peilen’ (Dat gaat soms
wonderwel op ‘becijferen lijken!’...... ‘Het zal breken met dit en breken
met dat, en dit moet zus en dat moet zoo zijn) Al deze catharsis theorieen
krijgen de genezende noodreddingsfaam van Pink pillen. Ze worden
bovendien allerbedenkelijkst cerebraal en opzettelijk en loopen uit op een
armelijk geknoei met “concreta” of op kreupele schrijverij’
*

**

Behalve Marsman zijn daar nog de heeren Engelman, Coster, Havelaar en misschien
nog wel anderen! Voor elk essay dat zij schrijven, schrijven vijf zes anderen een
repliek. Zoo is het den heer Havelaar gegaan met zijn boek over den nieuwen mensch.
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Van alle kanten wordt hij verguisd. Hij heeft nu in ‘De Stem’ een antwoord op de
kritiek van dichter C. Bloem gepubliceerd. Over den moed in Holland vereischt om
een houding aan te nemen. Wij zouden willen wijzigen: over de dwaasheid in
Holland... enz.
Het opstel van den heer Bloem zelf, is wel het sterkst bewijs tegen zijn
opvatting! Neen, er is in dezen tijd niet zoo heel veel moed toe noodig,
om alle vormen van geeste-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

726
telijke verenging en van moreele verharding te propageeren. Maar een
zekere moed en een innerlijke fierheid zijn noodig, om de minachting van
het Nederlandsch intellect gelaten te kunnen verduren. Er is moed toe
noodig, om zich een dilettant en een lummelachtige goedzak te laten
schelden die massale verdachtmaking weerstand te bieden, omdat men
boven alle dingen de innerlijke waarachtigheid lief heeft. Dat kost meer
pijn en strijd en dat vergt meer moreele flinkheid, dan de heer Bloem
noodig heeft bij 't schrijven zijner ignobele kleineeringen. Er is moed toe
noodig, neen te zeggen tegen alle machten en groepen, die de moreele
vrijheid in 't gedrang brengen. Er is moed toe noodig, temidden der
verwarring en verbittering, de groote lijn te blijven zien onzer Westersche
kultuur, die gaat van af het middeleeuwsch Katholicisme, over de
Renaissance, het oude Humanisme, de Reformatie, de Duitsche Verlichting
en de 19e eeuwsche democratie héén, naar wat ik het nieuwe, universeele
Humanisme heb genoemd. In weerwil van den intellectueelen boycott, in
weerwil van alle vijandigheden en vertroebelingen, te blijven gelooven in
een schijnbaar verloren zaak en zich zelf trouw te blijven, daar is die
moeilijke moed toe noodig, die geen ander voordeel krijgt dan een beetje
zelfrespect. Men wil tenminste dit eene, dit zelfrespect, niet verbeuren. Er
is eenige moed toe noodig, glorielooze moreele moed, in dezen tijd aan
te dringen op mildheid, op die weerzinwekkende ‘humanitaire’ mildheid
en verdraagzaamheid... Er is moed toe noodig, een moed op veel twijfel
gewonnen, om zoo te zeggen: niet het individualisme, maar wèl de groote
persoonlijkheids-idee; te zeggen: de mensch is trouweloos en valsch en
toch vertrouw ik op zijn fundamenteele goedheid; te zeggen: deze tijd is
klein en laaghartig, en toch geloof ik in een betere toekomst en aan de
regenereerende kracht van het leven.
De eeuw der brandstapels is voorbij; des te meer moed is er noodig vol te
houden en zich niet te laten verwarren, noch door de flauwheid en
hypocrisie der wereld, noch door de hardheid van het moderne intellect
en zijn superioriteits-waan. Het heldendom en het martelaarschap hebben
geen kans meer; des te meer moed is er noodig te vertrouwen in de
ongewelddadige krachten en in eenvoudige, menschelijke wijsheid.
In dezen moed ben ik ongetwijfeld vaak te kort geschoten. Ik heb het mij
niet ververbloemd. Maar ik kan den heer Bloem zijn soort moed niet
benijden.
De toon van dit stukje is zalvend en vol bedwang, maar het ontgaat niemand met
hoeveel pijn het geschreven is en niemand kan de heeren Bloem en Havelaar benijden
dat zij in Holland wonen, waar literaire polemieken gevoerd worden als bittere
huistwisten, waar men niet bij de zaak blijft, maar elkanders' gemoed kwetst.
Of wil men nog een ander voorbeeld. Hier krijgt er Dirk Coster van langs. Vrije
Bladen-redactie contra ‘De Stem’:
Het is niet gemakkelijk met den Heer Coster praten. Het blijkt: hij is een
meesterlijk misverstaander. Hij wil hardnekkig in de aanvallen op zijn
beleid als voorlichter van 't publiek, als verkondiger der jongere poëzie,
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als ‘de man die het wereldkundig gemaakt heeft’ niets anders zien dan 'n
soort tyrannie van jonge dichters tegen zijn toch zoo juist gefundeerde
meeningen. Hij heeft het immers aan het rechte eind, en altijd gehad. Want
als zijn humanistische poëzie-voorspellingen niet uitkomen, dan is dat niet
omdat hij het mis heeft gezien en omdat poëzie evenmin als alle kunst
uberhaupt iets te maken heeft met strekkingen, propagandistische inzichten,
enz, maar omdat de poëzie zoo beroerd is geworden, dat zij zelfs nietmeer
in staat zou zijn de groote verwachtingen te vervullen, die hij in die richting
daaromtrent uit dichters als Wies Moens, Achilles Mussche, Van Schagener
heeft willen ontdekken voorspellen.
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Coster is een uitstekend enscèneerder van de effecten, die hij op het oog
heeft. Wie gelijk wil hebben moet er in de eerste plaats voor zorgen gelijk
te krijgen voor de tribune, en de Heer Coster, die nu eenmaal verzot is op
het spelen van een leidende rol in de ideëele wereld, waarin men alleen
‘diep’ en ‘ernstig’ over het leven nadenkt en verhandelt, heeft er in de
eerste plaats voor te zorgen, dat dat publiek, dat zijn bewonderende
toehoorder is, niet in de gaten krijgt, dat hij ongelijk heeft. Wat zou de
Heer Coster nog als ‘leider’ beteekenen als hij ongelijk kreeg van die zijde,
die hem zijn reputatie in dat opzicht heeft helpen grondvesten.
Of wil men nog een derde voorbeeld en bewijs? Dan ziehier: Johan Theunisz in ‘De
Gulden Winkel’ over het jubelnummer van ‘De Nieuwe Gids’. Wij ook zijn geen
vrienden van ‘De Nieuwe Gids’, evenmin van den heer Kloos en wij hebben dit hier
herhaaldelijk geschreven. Maar kan er dit wel door zelfs indien Kloos niet een groot
dichter geweest ware en indien hij niet de verdiensten had die hij heeft in onze literaire
geschiedenis:
‘Om het nu maar eens dadelijk te zeggen! dat was een grappig nummer,
dat oranjekleurig Meinummer. Ik heb er heusch met plezier in gelezen.
Het deed me telkens denken aan iets, dat ik eens gezien heb in mijn
jongensjaren. Dat was toevallig ook in Mei, maar op een kermis. Onder
de vele kramen op het marktterrein stond daar eens een tent, die wat
verveloos en kaal, wat oud en versleten was, en onmiskenbaar de indruk
maakte van héél vele, zelfs eens jonge jaren gekend te hebben. Voor deze
tent maakten bij het begin van elke voorstelling wat muzikanten een
luidruchtig trommelvliesverscheurend tumult; in de “cassa” zat een
opgemaakte vette dame met veel briljanten aan handen, armen, borst en
hoofd; een verloopen meneer hield een gloedvolle rede, waarin hij de
omstaanders uitvoerig aan hun verstand trachtte te brengen, dat het een
zeldzaam voorrecht was, om in zijn kijkspel te mogen plaats nemen. Na
deze rede werd opnieuw furieus de groote trom geslagen, en de voorstelling
kon beginnen. Dat was de tent van h... Het Levend Lijk.
Aan deze, door de tijd wat verbleekte souvenirs werd ik onweerstaanbaar
herinnerd bij het aanschouwen en lezen van het jubileum-nummer van
“De Nieuwe Gids”. Wat een kabaal, wat een drukte! Wat een trieste
vertooning van begin tot einde! Hoe stakkerig en stumperig dit alles!!
Ik ben nieuwsgierig of mevrouw Jeanne Kloos (zie hare bijdrage) mij nu
ook zal verklaren te behooren tot allen, die met minachting spreken over
“De Nieuwe Gids”, omdat hun bijdragen geen genade konden vinden in
de poetische oogen van zijn redaktie. En ik ben overtuigd, dat ze (zie haar
reclame-bijdrage nogmaals) zegt gelijk te hebben met haar opmerking dat
niemand “De Nieuwe Gids” negeeren kan, dat “De Nieuwe Gids” overal,
hetzij in prijzende of misprijzende zin, wordt gekend. Zij heeft gelijk,
waarachtig zij heeft gelijk! Iedereen kent de klank: “De Nieuwe Gids”
Het is er mee als met een bepaalde ziekte, die sporadisch nog voorkomt,
en dan nog in broeihaarden van vuil of in historische lecuur, een ziekte,
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die we nooit hebben meegemaakt, maar die we toch allemaal bij name
kennen. Ik bedoel natuurlijk de pest’.
***
De held van den dag is Anthonie Donker, vereerd met den Domprijs voor poëzie en
met den prijs der Vereeniging voor Neder-
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landsche Letterkunde. Het intervieuw dat hij den ‘Gulden Winckel’ toestond is in
elk blad overgedrukt. Hier volgen enkel een paar goede bepalingen, eerst van den
dichter:
Een dichter is iemand, die meer voelt dan de groote massa. Dat kan men
zonder aanmatiging zeggen, maar zeker niet meer dan de overige
geprononceerde persoonlijkheden, menschen van intens gevoels- en
gedachtenleven. Want zijn dichterschap zit heelemaal niet in de apartheid
en superioriteit van zijn gevoelens. maar in zijn meesterschap over de taal.
Veel menschen hebben iets glanzends, een dichter straalt dat toevallig uit
in de taal.
Een dichter is een mensch, die een gevoelsleven, dat even diep is, even
zuiver en evenintens als van andere wat fijner besnaarde menschen toevallig
onder woorden kan brengen, die met dat gevoel bijna geheel
overeenstemmen. Zijn groote weerde is, dat hij kans ziet bijna een
equivalentie te scheppen tusschen innerlijk leven en woord. Als mensch
is hij heelemaal niet meer dan een ander, al is hij natuurlijk niet de eerste
de beste.
Het dichterschap heeft dus wel degelijk een groote waarde, hoewel ik
graag zou willen weten hoeveel menschen eigenlijk in hun innerlijk leven
gegrepen worden door gedichten Wat aan die waarde van het dichterschap
iets af kan doen is, dat de dichter zijn gevoel zoo beheerscht, bestuurt zou
ik zeggen. Ik bedoel er mee dat een dichter zingen kan terwijl Rome brandt.
Maar ik geloof toch wel dat de innigste menschelijke aandoeningen en
poëzie te uiten zijn, ik zou haast zeggen meer dan in proza, misschien
omdat ik geen prozaist ben.
Over de literaire toestanden van tegenwoordig:
‘En een voordeel is ook, dat we misschien op weg zijn een beetje minder
lettré te worden. Ofschoon de literaire ruzies bewijzen dat het lettré-schap
nog altijd een hopeloos hoogtij viert. Als je uit het buitenland terug komt
zijn de tijdschriften hier een litterair arena, waar ze elkander verscheuren,
en dat dien menschen die allemaal iets mooi kunnen maken. Het eenige
voordeel is, dat je nog eens satirisch proza krijgt. Coster b.v. schrijft zijn
beste proza als hij kwaad wordt.’
*

**

Hugo von Hoffmannsthal, de romantische Oostenrijksch-Joodsche dichter, wiens
klassieke taalbeheersching hem voornamelijk roem bezorgde, schrijver van vele
gedichten, van de tooneelwerken Elektra, Oedipus, de Sphinx en Alkestis, van
Jedermann, Der Tod des Titian en Das gerettete Venedig, en van verscheidene
opera-teksten voor Richard Strauss, is overleden. De particuliere correspondent van
de N.R. Ct. meldde daarover het volgende:
‘De bekende Oostenrijksche dichter, Hugo von Hoffmannsthal, die in het
verrukkelijke, bij Weenen gelegen plaatsje Rodaun, een geliefd
vacantieoord, in het jaar 1874 werd geboren, leefde en stierf in zijn

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

geboortehuis, dat een oud familie-bezit was. Uit zijn huwelijk werden drie
kinderen geboren, een dochter, die met een geleerde uit Heidelberg is
getrouwd en twee zonen, Franz en Raimund. Terwijl de dochter de
dichtersgaven van den vader had geërfd, al toonde ze haar werk slechts
aan een zeer kleinen kring van vertrouwden, ontbrak bij de zonen het
poëtisch talent volkomen. Beiden, fiksche sportsmen, waren in den handel
gedeeltelijk binnen-, gedeeltelijk buitenlandschen handel; zij hadden weinig
duurzaam succes. Zij keerden telkens weer in het ouderlijke huis terug,
waar zij met open armen werden
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ontvangen en waar hun een gemakkelijk, ja zelfs een weelderig leven
mogelijk werd gemaakt. In alle stilte echter werd de eerste tragedie
voorbereid: de oudste, thans 26-jarige zoon Franz, die als autobestuurder
en tourist om zijn waagstukken was bekend, leed dikwijls aan
zwaarmoedigheid, hij voelde zich minderwaardig. Misschien herhaalde
zich ook hier weer de tragiek, die men zoo dikwijls in families van een
zeer begaafde ziet: de prominente figuur drukt alle andere en wekt in hen
het gevoel, dat zij tot niets bekwaam zijn, niet waard te leven. Franz von
Hoffmannsthal pleegde Zondag, 14 dezer, zelfmoord met een revolver,
zonder de reden daartoe te vermelden, toch stond het voor allen, die hem
kenden vast, dat de oorzaak van zijn daad gezocht moest worden in zijn
vergeefsche pogingen om een hem passende betrekking te vinden, zoodat
hij moest vreezen misschien zijn geheelen leven door zijn ouders te worden
onderhouden.
Hugo von Hoffmannsthal, die den noodlottigen slag schijnbaar met
zelfbeheersching droeg is den 15en, op den dag toen zijn ongelukkige
oudste zoon begraven werd, door zijn gevoel overmand geworden. Toen
hij zich naar de begrafenis wilde begeven, werd hij door een beroerte
getroffen; hij kwam niet weer bij kennis en overleed den eigen avond.
Eerst laat in den nacht werd zijn heengaan bekend. De tweede, jongste
zoon, de 23-jarige Raimund, vertelde aan de verslaggevers, dat hij de ter
aarde bestelling van zijn broer had bijgewoond met de vaste overtuiging,
dat zijn vader de begrafenis niet zou overleven. In zijn smart werd hij
getroost door de wetenschap hoe zijn vader over den dood dacht, dien hij
steeds als bevrijding en verlossing begreep. Het is ook karakteristiek, dat
Hoffmannsthal's eerste tooneelstuk “Der Tor und der Tod” over dit thema
handelt, dat hij met heldere kleuren afschilderde’.
Ook Pater Gielen, S.J. de redacteur van ‘Boekenschouw’ is onlangs overleden. Hem
wijdde de ‘Maasbode’ een in memoriam, waardig en in den toon van waardeerende
objectiviteit.:
‘Nu pater A.B.H. Gielen S.J. is heengegaan, past ook te dezer plaatse een
enkel woord van gedachtenis. Naast zijn zuiver-priesterlijken arbeid,
waartoe ook de studentenbeweging hem ruimschoots gelegenheid gaf, is
pater Gielen een groot deel van zijn leven als publicist werkzaam geweest.
Bijna twintig jaar lang stond hij aan het hoofd van “Boekenschouw” en
hoewel de vele pseudoniemen in dat tijdschrift den indruk konden wekken
van een grooten staf van medewerkers, was toch de werkelijkheid, dat de
beste medewerker van den leider pater Gielen zelf was, die het leeuwendeel
van den arbeid aan het tijdschrift voor zijn rekening nam.
Het is overigens niet juist om de publicistische werkzaamheid van pater
Gielen van zijn priesterlijk ambt te scheiden, want als schrijver was hij op
de eerste, de tweede en de derde plaats zielzorger. Hij heeft zijn
geloofsgenooten met onverflauwden ijver advies gegeven in de keuze van
hun lectuur, in den stroom van honderden en honderden boeken die telken
jare het Hollandsch publiek overstelpen, is hij met nooit-falende energie
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de gids geweest, die de katholieken van ons vaderland tegen velerlei
ongewenschten invloed heeft beschermd en voor de gevaren van verkeerde
boeken heeft gewaarschuwd.
Een schaduwzijde had de methode, zooals pater Gielen die toepaste,
overigens wel. Behalve een verdeeling van de boeken naar hun geschiktheid
voor bepaalde klassen van lezers, was er ook nog een andere te maken,
n.l. naar de waarde die de boeken hadden om die lezers wat bij te brengen
en hoogere graden van genot te geven. Het is nu “Boekenschouw” veel
verweten, dat het voor het eerste te uitsluitend en voor het tweede te weinig
oog had. Daaruit ontstond een soort cultus van het onschadelijke, die voor
de cultureele verheffing van ons
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volk niet gunstig was. Veel van die aangeprezen onschuld-in-drukletters
was immers zoo onbenullig, zoo gebrekkig geschreven en valsch gevoeld,
dat het de waardeering in geen enkel opzicht verdiende die het kreeg.
Nam “Boekenschouw” uit dit oogpunt haar taak veelal te beperkt, op ander
gebied ging het tijdschrift te ver. Het is jammer geweest, dat het zich niet
bij zijn adviseerende taak gehouden heeft, want in de eigenlijke literaire
critiek was het meestal niet gelukkig. De beoordeeling van een boek als
kunstwerk en vooral het proeven van poëzie is een moeilijk werk, dat veel
geduld, een langzame inleving, een parate ontvankelijkheid, een uiterst
gevoelig wegen van de waarden vraagt. Waar hier een subtiel
onderscheiden noodzakelijk was, werkte pater Gielen met een sabelhouw
en dat heeft in later jaren velen, vooral onder schrijvers en kunstenaars,
van hem vervreemd. Een strijdbare, rondborstige natuur als hij was, stortte
hij zich in felle polemieken, die er de verstandhouding niet beter op hebben
gemaakt.
Dit alles is voorbij en er is niets in dat blijft. Wat blijvend is, dat is het
goede, groote werk door pater Gielen uit liefde voor de zielen gedaan,
wanneer hij zijn geloofsgenooten voorging in hun keuze van lectuur.
Behalve in de jaargangen van “Boekenschouw”, zal zijn adviseerende en
waarschuwende stem nog tot ons blijven spreken in zijn
“Standaardcatalogus”, waarin deze fabelachtig-belezen zielzorger zijn
kennis over schrijvers en boeken op zijn bondige wijze heeft samengevat.
Pater Gielen moge voor zijn onafgebroken werken thans zijn eeuwig loon
hebben.’
PERTINAX.
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Boekbespreking.
De Rubenssymphonie, door Huib. Luns, met 34 platen; 210 bl. Uitgave
Van Munster, Amsterdam.
Over dees boek kan men bij eene eerste lezing zoo geestdriftig worden, dat ge u
zelven mistrouwt, en bezinking wenscht alvorens het werk te recenseeren. Eene
herlezing bracht geen stortbad en ik blijf bij mijn gedacht dat het een der schoonste
boeken over kunst is dezer laatste jaren. Men kan er bij gloeien van geestdrift. Luns
is een levenwekker, een animateur. Geen schoolmeesters-gemeet van hoe groot hij
is; geen kleermakers-gedoe van 'nen lap hier die moet fokkedeeren met nen lap ginder
en op 't einde van 't spel een arlekijn-pak aaneendriegt maar een boek uit het hart,
en uit den vollen gloed van een rijk temperament. Het boek is een lange heerlijke
zang, in overrijke taal, die u doet spannen van geestdrift. Luister maar enkel naar de
indeeling van deze symphonie: Introduzione grave (wieg); Tempo di Marcia (de
leermeesters) Allegro con brio (à vingt ans, mur et maître) Adagio cantabile (Isabella
Brant) Andante religioso (Trente en Rubens) Large con gran expressione (de groote
kerkelijke schilderingen). Scherzo (de mythologische schilderingen) Allegro maëstro
(de europeesche werkplaats van de barok) Appassionata (Hélène Fourment) Finale
(het vorstelijk leven). Men luistert graag naar wie een leven zóó kan indeelen; en ik
wed dat sommigen heel een werk over Rubens ten beste geven voor zoo'n indeeling.
Geen gediscuteer, geen gepeuter aan teksten, geen bitterzuur geproef of er geen
smaakssken aan is. Uit den weg! met koninklijk gebaar treedt de kampioen vooruit
en zal zijne kleur verdedigen, eerlijk en moedig tegen allen. Rubens is de laatste
volledige mensch, de antipode van den hedendaagschen specialist. Hij is een reflex
van het beschaafde leven van het Antwerpen zijner dagen; er is daar zuiderlijke zwier,
zeker; maar het leven is er hartelijk, sterk, eenvoudig en genoegelijk. Onze geest (hij
spreekt van Holland, maar dat is ook waar voor Vlaanderen) kan de golflengte van
Rubens' geluid zelden vinden, het davert ons langs de ooren en een museum is een
slecht klankberd. Niet alleen dat ons anemisch vel tegen de straling van Rubens' zon
niet bestand is, maar we weten in ons wat verdorde beschaving geenen raad met
zooveel leven, met zooveel gezondheid, met zooveel natuur.
En Luns' katholicisme is breed en ruim genoeg van opvatting om de
breedsprakerige, nu eigenaardig voorkomende, maar even diep-voelende en
theologisch stevig-onderlegde kunst van den barok-stijl recht te laten weervaren.
Het boek is zeker niet te vergelijken met Rooses, 't welk een levenswerk was van
geduldig en pieteitvol opzoeken; dees werk is een hartstochtelijke zang. En 't is wel
wonder dat het weer een buitenstaander is, die, na Fromentin, (Cyriel Verschaeve 's
studie was te sommaire en is helaas te weinig verspreid), onzen trots moet opwekken,
waar wij eenigszins geblazeerd staan tegenover den reus. Met Fromentin vertoont
Luns meer dan een trek van gelijkenis, al ware het dan maar dat ook hier een schilder
de pen hanteert, en meesterlijk, iemand die thuis is in de techniek, die van de familie
is (lees maar de bladzijde over 't koloriet van de aanbidding der koningen). En dat
is zeker de beste, en misschien wel de eenige geldige kritiek; de anderen praten rond
het tableau; de man van het vak toont hoe het ineensteekt.
J. HALLEZ.
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Jozef Muls: Van El Greco tot het cubisme. Verzamelde opstellen over
kunst. Uitgave Excelsior, Brugge; 242 bl. 61 platen; 70 fr.
Het is steeds gewaagd opstellen, geschreven naar omstandigheden van tijd en
tentoonstellingen, te bundelen; omdat ze iets behouden van het voortvluchtige en
voorbijgaande dat hen deed ontstaan. Deze bundel ontsnapt aan dit euvel, en dat ligt
wel grootendeels aan zijne keurig wijze een biographisch-psychologisch beeld te
geven van de besprokene meesters. Muls weet de levensbijzonderheden zóó uit te
kiezen en te schikken dat ze den kunstenaar voor 't oog leven doen, en een schets
geven van karakter, tijd, strijd, van wat hem hielp en wat hem dwarsboomde. Om
maar enkele voorbeelden aan te halen: de opstellen over Watteau, Goya,
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Courbet zijn als samenvattingen - aantrekkelijke - van heele monographiën. Komt
daarbij de ontleding van keurig gekozene werken, en hierin ligt wel de groote kracht
van Muls; hij heeft een buitengewone gemakkelijkheid zich in den 't werk van den
kunstenaar in te leven; zijn ziel gaat aanstonds aan 't zinderen; hij brengt den lezer
tot de kern der dingen, hij beeldt het geestelijk wezen uit dat echter elke
kunstverschijning leeft.
Dat zijn wel de schoonste bladzijden: geene eruditie (uiterlijk toch niet, alhoewel
het veel belezenheid en veel training veronderstelt) maar een simpel eenvoudig
vertellen hoe het tableau hem heeft gesproken van ziel tot ziel. En dat zullen weinigen
Muls nadoen.
Moest men kiezen tusschen zooveel schoons, de voorkeur zou wel vallen op de
opstellen over Burne-Jones, over Moreau. Hoelang heeft Muls deze bladzijden in 't
hart gedragen, overwogen, hertoetst; want Burne-Jones en Moreau zijn wel zijn eerste
liefde; dat voelt men aan den innigen toon al deed de rijpere leeftijd zwakke zijden
ontdekken in de vereerde meesters, en deze zwakkere kanten worden dan ook zonder
vrees aangeklaagd. En het oordeel over Knoppf zal wel blijven.
Dat beteekent niet dat al de beschouwingen van Muls dienen onderschreven; mij
dunkt b.v. dat hij wat klakkeloos goed-koop de renaissance beschuldigt van pseudo
en onrechtzinnig godsdienst-gevoel.
Is het bundel nu eene schets van het verloop der schilderkunst van af El Greco tot
het cubisme? Een handboek is het niet, dat zal niemand verwachten, maar er loopt
een draad door heel het werk, en met de sobere en inslaande beschouwingen die
worden opgegeven vormt men zich een gaaf beeld van de ontwikkeling der
schilderkunst.
J. HALLEZ.

L. Lammertijn, Red. Gethsemani, H. Uur-gebeden. Te verkrijgen in het
Redemptoristen-klooster te St. Truiden. 560 bl. 20 platen.
Niets pleit beter voor de waarde van dees gebedenboek dan het feit dat in min dan
één jaar 20,000 exemplaren werden afgezet. We zijn niet gewend aan zulke degelijke
gebedenboeken en nog minder aan zulke keurig-verzorgde uitgaven. Bij het eerste
openslaan snoept men natuurlijk aan de fijne keus van gedichten en aan de waarlijk
mooie foto's, want de hulp van alle kunst werd ter hulp geroepen. De inhoud is niet
min verzorgd en degelijk. Dan dringt zich de vergelijking op met het H. Uur van P.
Matheo. Het werk van dezen grooten apostel van de Intronisatie en van het H. Uur
is door en door zuidersch van gloed, is wit van hartstoschtelijke begeestering; het is
één kreet, één spanning van liefde van het begin tot het einde, het rukt in zijne
onstuimige vaart alles mede; dat merkt men al aanstonds aan den vorm zelf van het
boek: ééne lange samenspraak tusschen Kristus en de ziel, en verder eene zang met
tegenzang tusschen leider van het H. Uur en de geloovigen. Het is lyrisch; en dat
geeft bij de lezing een diepen indruk; maar bij het voordragen is dat eene moeilijkheid;
want wij noorderlingen weten geenen weg met die zuidersche hartstochtelijkheid,
en weten niet hoe we die brandende zinnen den gloed kunnen bijzetten.
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Het H. Uur van P. Lammertijn is meer aangepast aan ons temperament; in
vergelijking met P. Matheo is het eerder koel, bezadigd; het zijn beschouwingen, en
er schuilt zeker een waar en innig gevoelen in, maar het slaat zoo niet uit in laaiende
vlammen. P. Matheo vraagt besnoeiingen; dees is niet zoo diep, maar schijnt
practischer als leiddraad. Practischer is het ook in opvatting en uitwerking; het blijft
niet verwijlen bij de ziele-catastroof van Gethsemani, maar beschouwt haar in verband
met allerlei omstandigheden en nooden; het plooit het lijden van het H. Hart naar de
noodwendigheden van het jaar en van het dagelijksche leven.
Daarom is het boek van P. Lammertijn er noodig naast het H. Uur van P. Matheo
en zal veel goed doen en veel troosten.
Een schoon boek wenscht men volmaakt, en daarom moet ik toch wijzen op een
kleine tekortkoming: in de korte historische schets over de godsvrucht tot het H. Uur,
zou de naam van P. Matheo niet mogen ontbreken: van hem toch ging de groote
stuwkracht uit.
J. HALLEZ.

Sãlection: cahier nr. 5. Fernand Léger, 30 bl., 31 platen 10 fr. Editions
Sélection. - Antwerpen.
Ook aan dees nummer werkten verscheidene kunstkritiekers mede en pogen ons
binnen te leiden tot het geestelijk wezen van dezen kunstenaar. Het cahier is belangrijk
voor alwie het werk wil kennen van den franschen cubist.
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‘Léger isole un fait, un détail détaché de l'ensemble. Un tel objet perd son sens littéral,
celui que lui accorde le commun des mortels. Il devient non seulement une entite
plastique, mais aussi un microcosme du monde’ (Waldémar George).
De manier waarop zulks geschiedt, blijft echter in het duister. Tériade ziet in Léger,
het type van den Noorderling: ‘on retrouve dans son oeuvre l'expression de cette
activité jeune, robuste, matérielle qui caractérise les hommes du Nord; leurs
aspirations secrètes y sont comme ramassées’.
Raynal spreekt over den invloed van Léger, op decoratieve kunst, op affiches,
opvatting van straatwezen en versiering.
‘Fernand Léger est avant tout peintre, la couleur au lieu d'habiller, agit par son
seul moyen.’
In de kroniek, tafelrede van Ensor bij de retrospectieve zijner werken.
J.H.

Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Nr. 4. Mendes da Costa, door
Roorda; 22 bl. met 25 afbeeldingen, Amsterdam, Uitgave Kosmos; fl. 1,50.
Mendes da Costa werd geboren in 1863, is dus reeds op jaren; van dezen meester
ging echter eene groote kracht uit. ‘In hem vereeren wij, in dezen tijd van geestelijke
verwildering op het gebied der beeldhouwkunst, den meest gaven vertegenwoordiger
van het waarachtig kunstenaarsschap; zijn werk bewonderen wij als veropenbaringen
van het wezen der vorm en als kristallizeeringen van wetmatigheden die immer en
overal de beeldhouwkunst beheerschen. Men stemt graag in met deze bewondering
als men opkijkt naar de foto van Job. of David, David, of Spinoza of Van Gogh,
beelden van eene wilde kracht, en van pakkende directheid.
De boekdeeltjes zijn typographisch mooi en verzorgd.
J.H.

Edward Leonard, Bouwen in het dorp en op het land. Uitgave De Sikkel.
49 Afbeeldingen naar foto's en 16 plannen en uitvoeringsteekeningen.
Uitgegeven met medewerking van Belgische Boerenbond en Vlaamschen
Toeristen bond.
Een prettig en leerrijk werk dat de gezonde bouwkundige beginselen uiteenzet die
op land dienen te gelden. Het behandelt een heel complex van vraagstukken: aanleg
van het dorp, van het huis, indeeling, ligging, schikking der plaatsen, keus der
bouwmaterialen, bijhoorigheden, hoevenbouw; en het geeft daarover practische
nuttige wenken; zoo staat het, lijk de schrijner zegt, ten dienste niet alleen van hen
die moeten bouwen, maar ook van allen wier woord doorweegt in de dorpen. Nu
velen uitwijken uit de ongezonde stad naar den buiten, bestaat er gevaar dat de
bouwtrant der steden overgebracht worde op den buiten; wat het landelijk uitzicht
zou vernietigen. Dat Boerenbond en Toeristenbond hunne hulp leenden tot dit werk,
is wel een borg voor noodzakelijkheid en degelijkheid. Leonard is voor een moderne
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bouwtrant, maar wortelend in 't verleden. Weinige boeken lezen zoo aangenaam;
treffende voorbeelden van goede en slechte landelijke bouwtrant wisselen over het
heele werk elkaar af, staan tegenover elkaar, en zijn met een enkel woord getypeerd.
J. HALLEZ

Ivan Tourgeniev: Mémoires d'un chasséur, présentés par Henri Mongault.
2 vol. - Editions Bossard. Paris. - Frs 42 les 2 vol.
Deze vertaling, voorafgegaan van eene interessante inleiding, is de eerste integrale
vertaling in 't Fransch; en met recht mag men den vertaler gelukwenschen, want zijne
taak was niet gemakkelijk. Hij is er echter in geslaagd het rijk genuanceerde van
Tourgeniev's taal en stijl terug te geven. Wie dit boek in handen neemt, wordt van 't
eerste oogenblik af geboeid en leest tot het einde, want die korte verhalen zijn
allerfijnst kunstwerk. Niet alleen leeft er al de poëzie, al het mysterie der natuur in,
maar ook heel de ziel van het russisch volk. Tourgeniev was een uitgesproken
tegenstander van de lijfeigenschap, die toen nog in zwang was. In deze novellen,
niet de minste declamatie of redeneering over dat onderwerp, daarvoor was hij een
veel te groot kunstenaar; één woord, één zin, hier en daar, volstaat om al het hachelijke
van het lot der lijfeigenen in een scherp licht te doen uitkomen. In enkele trekken
teekent hij die nederige, vreemd gelaten menschen, of die teugellooze heeren, met
hun onevenwichtige ziel. Al die verhalen ‘L'Eau de Framboise’, ‘Lgov’, ‘Le Pré
Béjine’
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‘Kassiane’, ‘Tchertopkhanov’, enz. zijn perels van den zuiversten glans, heerlijke
scheppingen van een van Ruslands grootste kunstenaars.
L.D.

Wanda Milaszewska: La Pendule arrêtée. Roman traduit du Polonais
avec l'autorisation de l'auteur. - Librairie académique Perrin et Cie. Paris.
- frs. 12
Een echt genot is het zulk frisch, eerlijk en oprecht boek te lezen. We danken het
aan een jong meisje. Is het haar eersteling?. Ik meen van ja; maar met den eersten
sprong heeft ze een heerlijke plaats veroverd. Alles heeft ze wat den echten
romanschrijver kenschetst: eene levendige verbeelding, oorspronkelijkheid, frischheid
van ingeving, opborrelende poëzie, en naar de welgelukte vertaling te oordeelen,
eene keurige, soepele taal. Een doodeenvoudig verhaal. Christine, na droevige,
diepbeproefde kinderjaren, ontmoet de liefde op haar pad. Maar terzelfdertijd het
sacrificie. Ter wille van een andere ziet zij van haar eigen geluk af. Vele jaren later,
vindt zij den vorigen verloofde terug, en beiden voelen dat hun hart niet heeft vergeten.
Maar in dat van Christine spreekt de plicht luider dan de liefde, en voor altijd zegt
ze vaarwel aan het geluk dat haar toelacht, en slaagt den weg der ballingschap in.
Het boek is zoo simpel en waar geschreven, alsof men dat alles voor zijne oogen zag
gebeuren: 't is als het leven zelf, en daarom ook vol melancholie.
L.D.

Paule Regnier: Heureuse Faute. - Librairie Plon. Paris. 1929. - frs. 12.
Hélène Helsonne is de weduwe van een aanbeden echtgenoot, in den oorlog
gesneuveld. Bij toeval ontdekt zij dat hij haar ontrouw was met hare beste vriendin,
Ariane. In de eerste opwelling van smart en verontwaardiging, jaagt zij deze met
haar ziek zoontje weg. Ze weet dat Ariane niets anders te wachten staat dan armoede
of zonde; maar hare ziel is vol bitterheid; alles in haar ligt in puinen. Zelfs haar
eergevoel, haar geloof. In hare ontreddering, geeft ze zich aan een man dien ze niet
bemint; doch annstonds werpt de wroeging haar in den biechtstoel. Haar oogen zijn
weer opengegaan; met het geloof heeft zij haar moreel evenwicht teruggevonden,
ook erbarmen voor de fouten van anderen. Ze heeft ondervonden hoe zwak zij zelve
was in het uur van verlatenheid en wanhoop. Voortaan zal zij trachten anderen te
helpen, op te beuren, te beschermen. Al is dit boek geen meesterwerk, al is het soms
wel wat opgeschroefd, toch is het boeiend, en bevat het prachtige bladzijden en
treffende gedachten. 't Is echter niet gepast voor jonge meisjes.
L.D.
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Charles Clerc: La Vie tragi-comique de Georges de Scudéry. Un Matamore
des Lettres. Préface de M.G. Lenôtre. - Editions Spes. Paris. - frs. 10.
Dit boek verschijnt in de verzameling ‘Des Fleurs et des Fruits’ door E.H. KLEIN
voor de jongeren ingericht. Al heeft het niet heel veel om het lijf, toch is het heel
verzettelijk om lezen. Het geeft ons een trouw beeld van de maatschappij ten tijde
van het Hôtel de Rambouillet, waarin Scudéry een tijdlang als een groot man werd
aanzien, en zichzelf boven Corneille waande. En toch wie leest nog de talrijke werken,
romans; treur- en blijspelen heldendichten, enz. enz. die uit zijne vruchtbare pen
vloeiden? Is die algeheele vergetelheid echter rechtvaardig? Om er over te oordeelen,
leze men dit boek, best geschikt om in handen te nemen als men te vermoeid is voor
ernstige lectuur.
L.D.

Fridtjof Nansen. Door Armeniê. uitg. W.J. Thieme. Zutphen. fl. 5,50.
Een prachtig werk. De onverschrokken poolreiziger Nansen werd als hoofd van een
speciale zending door den Volkenbond belast met het onderzoek naar de toestenden
in Armenië. Hij heeft zijn taak met angstvallige nauwkeurigheid en eerlijkheid
vervuld. Zijn verslag is een lijvig boekdeel geworden, waarin hij met bijna ruwen
moed zijn onderzoek verhaalt, de resultaten opstelt en de huidige feiten in het licht
van Armenië's geschiedenis plaatst. Dit prachtig werk ontleden gaat niet. Een beter
kennismaking is dit citaat, de laatste bladzijde van het boek ‘En heeft de Volkerenbond
dan niet dat gevoel van verantwoordelijkhid? Door zijn hoogen commissaris voor
vluchtelingen ondanks zijn herhaalde weigeringen uit te noodigen om zich de zaak
van deze Armenische vluchtelingen aan te trekken, heeft de Bond anderen ervan
teruggehouden om effectieve hulp voor de Armeniërs te
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organiseeren, doordat zij allicht uitgingen van de overweging, dat de Volkerenbond
onmogelijk een dergelijke zaak zou aanpakken zonder die ook ten einde te brengen,
vooral met het oog op de verplichtingen der mogendheden. Meent de Bond, dat hij
nu zijn plicht heeft gedaan, en de zaak nu verder kan laten rusten, zonder dat dit het
heele aanzien van den Bond in het Oosten geweldig zou schokken?
De volkeren van Europa en de staatslieden van Europa zijn het Armenische
vraagstuk moe. Ja, natuurlijk. Het heeft hun immers niets anders gebracht dan
nederlagen. Alleen de naam reeds roept voor hun sluimerend geweten een
verschrikkelijke menigte verbroken of niet vervulde beloften op, van welke ze nooit
werkelijk een hebben gepoogd te houden. Het ging immers alleen maar om dit kleine
bloedende, doch begaafde volk, dat geen olievelden of goudmijnen had. Wee het
Armenische volk, dat in de Europeesche politiek betrolken werd. Het ware beter
geweest dat zijn naam nooit genoemd was door een Europeesch diplomaat. Maar het
Armenische volk heeft de hoop niet kunnen opgeven. Terwijl het voortdurend met
ijver werkte, heeft het gehoopt, lang gehoopt. En het hoopt nog’.

Wilhelm von Scholz. Perpetua. vertaald door Simon Koster.
wereldbibliotheek amsterdam.
Bij het lezen der inleiding die Simon Koster voor zijn vertaling schreef werd onze
arme geest duizelig en wij verwachtten ons aan een meesterwerk aller tijden. Het
viel ons weer eens op dat de boeken, die door hun inleider tot in den hemel getild
worden, door den lezer gewoonlijk weer terug naar de aarde worden gehaald. Er is
wel, bij Wilhelm von Scholz, een merkwaardig mediteeren over de dingen des levens
maar met meditaties vulde Ignatius van Loyola ooit een zeer schoon retraite-boek
maar nooit een romancier een schoone roman. Overigens is dit mediteeren zoo weinig
oorspronkelijk als het relaas dat een leerling van Freud over een lezing van zijn
meester zou geven. Wij weten niet hoe Marcel Proust een historischen roman zou
aangepakt hebben, maar in lengte en uitvoerigheid is VON SCHOLZ zijn mededinger
Wij zien hier het levensverhaal der tweelingzusters Breittenschmitt (circa 1500)
waarvan er eene stierf in hoogen ouderdom als abdis van het klooster Friedenspforte
‘in geur van heiligheid’ en de andere betrekkelijk jong als heks op den brandstapel.
Dit leven wordt ons vertoond achter een waas van comtemplatie, langsheen een stijl,
diep, kwasidiep en zonder veerkracht. Als dit zoo groot werk is als de pantheistische
inleiding van Simon Koster wil doen gelooven is onze tijd voor geen groot werk
meer vatbaar. In de achttiende eeuw zou dit boek modern geweest zijn. En over het
katholicisme heeft de auteur niet genoeg of liever mis gemediteerd.

Reinhard. Heilkunde fur alle, Verlag Herder en Co in Bresgau.
Schrijver is arts in Dusseldorf. Hij stelt het beginsel voorop dat ziekten moeten
genezen worden met medehulp van den geneesheer. Deze is onmisbaar en kan door
geen bibliotheek van medicinische werken vervangen worden. En dit heel eenvoudig
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omdat de geneesheer geen ziekten behandelt maar zieken, d.w.z. elke ziekte heeft in
elk individu haar individueel karakter. Dr Lóbel heeft eens zeer juist geschreven: er
bestaan geen ziekten er bestaan alleen zieke menschen.
De geneesheer gebruikt als geneesmiddelen o.a. medicijnen en voedingsregiem,
maar het zou dwaas zijn te meenen dat al zijn middelen tot deze twee beperkt zijn.
Zijn voornaamste middel is de zieke zelf. Dit hebben sommige wonderdokters tot
hun geluk begrepen en gemeend daarmee iets nieuws uit te vinden. Coué baatte door
een soort autosuggestie den wil van den patient uit. De heele patient heeft meer dan
wilskracht; hij heeft ook verstand. Ook dat is een middel tot genezing. Dr. Reinhard
wil de menschen inlichten. Evenals de meeste medicijnen vergif zijn naar gelang de
hoeveelheid welke men neemt en de lichaamsgesteldheid van den innemer, is ook
kennis een vergif. De beroemde ‘malade imaginaire’ is minder een slachtoffer van
zijn verbeelding dan van zijn ‘kennis’. Het is echter goed dat onder vertrouwde
leiding van een dokter de patient toch niet onwetend blijve van de beteekenis dezer
leiding. En dat is veruit het minste voordeel van kennis als geneesmiddel. Het
voornaamste is nl. dat de mensch in gezonden toestand zooveel afwete van ziekten
en hunne verschijnselen dat hij in staat zij zichzelf een rationeele levenswijze voor
te schrijven. Nu zijn er weer dokters die meenen dat men om gezond te leven, niets
mag afweten van ziekten. Dat gaat niet op. Evenals elke ziekte in elken patient een
individueel karakter heeft, heeft elke gezondheid in elken gezonden mensch haar
individueel karakter. Het is de kennis der ziekten die den gezonde
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in staat stelt deze ziekten in gezonden toestand te vermijden. Dit hoeft niet eens
betoogd.
Hiermee is vrijwel heel het werk van Dr. Reinhard verantwoord: zijn
vulgariseerendheldere uiteenzettingen van bouw en werking der menschelijke organen,
inwendige en uitwendige ziekten, verpleging bij ongevallen enz. enz. En wat zijn
lijvig werk (900 blz. in octavo) tot een ‘boek voor elk huisgezin’ maakt is het uitvoerig
deel over kinderzorg en al wat met het kind voor en na de geboorte van verre of nabij
verband houdt. Er bestaat een massa werken van dezen aard. De meeste zijn
geschreven door lieden zonder dokterstitel. Het boek van Dr. Reinhard maakt hierop
gunstig uitzondering.

Katherina Boudewijns: Het Prieelken der Gheestelijker Wellusten met
inleiding van Dr. Hermance Van Belle. Uitgegeven door De Sikkel, te
Antwerpen en ook verkrijgbaar bij C.A. Mees, te Santpoort.
Deze verdienstelijke Brusselsche dichteres uit de 16o eeuw, geraakte in een
onverdiende vergetelheid, zelfs bij menig schrijver van literatuurgeschiedenis. ‘Het
Prieelken’ in 1587 verschenen, is het hoofdwerk van K. Boudewijns, en bevat: ‘veel
schoone gheestelijke liedekens, leysenen, refereynkens, ende andere gheestelijcke
spelen’. Uit de diepte van haar geloofsleven, roept de oprechte smart van haar
weduwsstaat om troost bij Jezus Lijden: Mystieke volkspoëzie, spontaan, naïef
schoon, met bijwijlen een streng woord, eigen aan den tijd der Hervorming, tegen
Geuzen en Calvinisten.
DR. J.R.

Jan van Stijevoort: Refereinenbundel 1524. Privédruk. De Sikkel,
Antwerpen. Integraal en diplomatisch uitgegeven door Dr. Frederik Lyna
en Dr. Willem van Eeghem. 1929. blz. 310.
Jan van Stijevoorts bundel, die in Berlijn als handschrift bewaard is, werd reeds
herhaaldelijk besproken en geprezen door literaire historici: door Dr. de Vooys die
de ontdekker is, door Kalff en door Dr. Prinsen. Geen van hen echter heeft denken
te moeten overgaan tot een in extenso publicatie van het handschrift omwege de
onkieschheid van menig vers. M.i. was deze opvatting de goede: de vieselijkheden
die hier gedrukt werden brengen ons kulturhistorisch geen revelaties en esthetisch
zijn ze ook niet te rechtvaardigen. Minstens een viertal dier schunnigheden hadden
zonder schade kunnen achterwege blijven: dit zou meteen toegelaten hebben het
boek een breeder verspreiding te geven hetgeen het wel waard is.
Eens te meer blijkt hier dat het ras der rederijkers is een ware pest geweest voor
onze literatuur, alleen in de beginne en bij het einde hunner bloeiperiode hebben zij
ons iets geschonken van waarde. Is ons de poëzie van de latere rederijkers Jan van
der Noot, Harduyn en anderen stilaan vertrouwd, uit de eerste tijdspanne bleef ons
al te weinig bewaard. L. Baekelmans heeft aan de kennis onzer middelnederlandsche
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literatuur een zeer grooten dienst bewezen met de uitgave van Cornelis Crul's ‘Heynke
de Luyere’, een schitterend product van het eerste kwartaal der zestiende eeuw.
Mijzelf werd het gegeven op de ‘Refereinen’ van Crul en op een paar zijn andere
langere gedichten de aandacht te mogen trekken. Ik meen dat Crul een paar Refereinen
geschreven heeft die blijven zullen. Heelemaal in hun geest en soms van dezelfde
speelsche subtiliteit zijn veel der Refereinen die Jan van Stijevoort vicaris van de St.
Maria-kerk van Utrecht verzameld heeft in zijn bundel, het geduldige copieerwerk
dat hij ‘voor tijdverdrijf’ en met veel ‘diligencie’ heeft verricht.
Er is in dit eerste deel van den Refereinenbundel heel veel rijp en groen dooreen.
Als modellen van aartssaaie rijmelarij, een schande voor een volk bijna, mag ongeveer
een derde van den bundel doorgaan. Hiervan een staaltje, het begin van den A.B.C.
(Referein CXXXIV).
Ave Advocatelicste Adverteringhe
Afdoende Afgryselyke Arguscie
Adals Archeyts Absolveringhe
Abrahams Afcoomste Abelste Amiracie...

Zoo gaat dat voort voor elke letter. Dergelijke onzin kenden we reeds van elders en
't was totaal nutteloos zoo'n bucht te herdrukken. Er zou bij onze philologen meer
intellectueele tucht en zelfrespect moeten heerschen dat ze zoo'n schandelijke prullen
niet terug voor het voetlicht brengen.
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Daarentegen mogen wij hen van harte dankbaar zijn voor een tiental verzen die door
frischheid, sierlijkheid van zegging en zuiveren poetischen klank en gedragenheid
uitmunten. Vooral in de verhalende gedichten die bijna allen goed aangeslagen zijn,
en in enkele andere klinkt goede vaste taal door op heldere wijze en op een bevallig
rythme:
Ten is gheen haenken ten heeft een hinneken
een sotken is gerne bij tsottinneken
elc soeket gelijck van sijnen cleen
Een minnaer soect altijt sijn minneken
elc mach wel hebben sijn vriendinneken
die minrebroers gaan doch twe en twen...

Een meesterstuk in zijn genre is het zeer persoonlijke referein XXII, dat van zeldzame
taalbeheersching getuigt en dat gerust de vergelijking mag doorsataan met de
amoureuse lyriek van de Fransche zestiende eeuw en later nog. Het is eenvoudig,
zinnelijke verbazing die hieruit spreekt, het geeft weer een echo van een schralen
geest maar van een zinnelijke rijpheid gepaard met een zekere naïeveteit die wij zoo
graag saamverbonden als een characteristiek onzer middeleeuwsche letteren willen
erkennen. Daar overheerscht het picturale, het schoonbeeldende, het illustratieve:
hoort naar deze aanvangstrophe, hoe vast en hoe subtiel tevens:
Als therte volmaect in liefs accoort is
Als scaemte mit beijden oghen blint is
Als wille in wille en dwoert int dwoert is
Als vrese ende anxt daer onbekent is
Als vierighe appetijt present is
Als therte werct in een ionstich besueren
Als dooghe der ooghen obedient is
Hoe mach ijemende meer ghelucks gebueren.

Verwacht van deze ‘Refereinen’ dan ook geen ‘inschouwen’, geen peinzing, geen
opmerking die gaat boven den engen kring der materieel waarneembare dingen. Wij
staan hier voor essentieel volksche poëzie: wanneer zij het heeft over de
metaphysische waarden dan stamelt ez en wordt droog als kurk. Bij geval gebeurt
het haar dat zij een psychologisch teekening maakt die leuk aandoet, zooals het motief
uitgewerkt in Referein XVI: ‘Elc heeft een vreemt geestgen dat hem quelt’.
Wij hebben met dit eerste deel van den Refereinen bundel van den Utrechtschen
compilator stellig een aanwinst gedaan. Het ware echter verkieselijker geweest een
goede keus uit al dezen rommel te doen en het waardevolle, dat niet zoo omvangrijk
is, te behouden.
Intusschen kunnen wij de bezorgers van harte geluk wenschen om de wijze waarop
ze dit boek voorbrengen evenals den uitgever die het heeft aangedurfd. Wat ‘De
Sikkel’ sedert een tiental jaren voor de nederlandsche literatuurgeschiedenis heeft
gedaan, kan niet licht te hoog worden aangeschreven.
DR. J.A. GORIS.
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Albert Mathiez: La Réaction Thermidorienne. Armand Colin, Paris. Pr.
40 fr.
Meest al de vooraanstaande historici der Fransche Revolutie maken zich met enkele
bladzijden af van het jaar dat verliep tusschen 9 Thermidor en de afkondiging van
de Derde Constitutie. Is het omdat dit tijdstip in geen enkel opzicht en voor geen
enkele partij schitterend geweest is?
Prof. Mathiez van de hoogeschool van Parijs, wiens naam door zijn studies over
de Fransche Omwenteling reeds een goeden klank heeft, maakt hierop een gelukkige
uitzondering. Zijn studie, in feite een vervolg op zijn drie boeken aan de Révolution
Française gewijd, ontleedt in al hun bizonderheden de toestanden van de toenmalige
maatschappij en de handelingen en drijfveeren der hoofdpersonen. Malsch is hij er
niet voor: 't is een groepje gelukzoekers, fatterige en wulpsche menschen, die enkel
hun persoonlijk belang gediend hebben onder den dekmantel van de republiek.
Voortdurend hebben zij de democratische principes der republiek onder de voeten
geloopen uit eigen belang en heerschzucht. Enkel dank zij den steun van 't leger
konden de Perpétuels zich een tijdje handhaven aan het bewind. Maar een feit, zwaar
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aan gevolgen voor de jonge republiek is, dat reeds van meet af het parlementaire
regime, dat pas zijn eerste stadium doormaakte, vervalscht werd in zijn innerlijk
wezen en in zijn uiterlijke werking en dat de vertegenwoordigers van het volk niemand
anders dan zich zelf hebben vertegenwoordigd. Deze besluiten zijn gesteund op een
groot aantal documenten en getuigen van een scherp critischen geest. De schrijver
ziet alles van het standpunt uit van de republiek en heeft geen oog voor andere
belangen: enkele bladzijden, sommige besluiten lijken me dan ook te eenzijdig
gekleurd: de aanklacht is wel te sterk.
Toch heeft dit boek zijn waarde om de nieuwe gezichtspunten die het opent op de
maatschappij van dien tijd. Jammer dat, waar de schrijver er voor uitkomt
wetenschappelijk werk te willen leveren, hij niet altijd zijn bronnen voldoende
aanduidt en ook geen volledige bibliographie mededeelt.
J.U.

Floris Prims: Antwerpiensia 1928 (Tweede Reeks). Uitgeverij De Vlijt,
Antwerpen 1929. Pr. 24 fr.
Evenals het vorig jaar heeft Dr. Prims onder deze benaming zijn wekelijksche
bijdragen over de Antwerpsche geschiedenis in de Gazet van Antwerpen gebundeld.
Zij zijn dan ook meestal opgevat en uitgewerkt naar de zelfde methode; in een opzicht
verschillen deze bijdragen toch merkelijk van de eerste reeks: een groot aantal studies
gaan over toestanden of personen uit de XIIIo eeuw en sluiten dus rechtstreeks aan
bij het tweede deel zijner Geschiedenis van Antwerpen dat kortelings verschijnt.
Het doel waarmede deze artikels geschreven werden - een brok Antwerpsch leven
dichter brengen bij het Antwerpsch publiek - wijst er op dat hier in de eerste plaats
geschiedkundige vulgarisatie wordt bedoeld. Dit doet echter niets af van de
belangrijkheid dezer bijdragen ook voor niet Antwerpenaars, daar verscheidene
onderwerpen ook van beteekenis zijn ver buiten Antwerpen en personen en toestanden
herhaaldelijk van een gansch nieuw standpunt uit worden bekeken. Dat men het niet
altijd eens is met de voorgestelde besluiten zal Dr. Prims wel zelf niet verwonderen:
te veel detailwerk wacht hier nog op een afdoende en grondige studie.
Toch zullen deze losse bijdragen door velen gegeerd worden en verlangend doen
uitzien naar het verschijnen van zijn tweede deel van de Geschiedenis van Antwerpen.
J.U.

Aleid Ages-van Weel. - Een levenslied, uitgegeven door C.A.J. Van
Dishoeck, Bussum.
Een knap geschreven levensverhaal van Letje, een volkskind. De teekening van dit
eigenaardig figuurtje is verdienstelijk, de stijl is verzorgd, soms wat te literair. Alleen
heeft de schrijfster Boileau's vers vergeten: Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire.
Er zou van dit gegeven een uitstekend boeiend verhaal kunnen geschreven worden,
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maar Aleid Ages-van Weel heeft die kans vergooid aan duizend en een onbelangrijke
détails.

C. Visser, Ten Bruggencate en Schregardus, Onze hollandsche molen 2o
reeks Uitgave van De Spieghel, Amsterdam.
Een interessant hoofdstuk over ‘de gouden eeuw van onze hollandsche molens’, over
teekens met molenwieken, over molenconstructies, over de droogmakerijen der
zeventiende eeuw over de molens in het landschap. Daarna een fraaie serie fotos van
de mooiste hollandsche molens. Voor Nederlanders meer dan voor ons een mooi
boek.
D.W.

K.R.G. Browne, Een dag ridder, Drukkerij Jacob Van Campen,
Amsterdam.
Als ontspanningslektuur heeft dit schoon uitgegeven boek waarde. Het is boeiend
van begin tot einde. Het verhaalt vermakelijk hoe er twee ‘elkaar vinden’, er komt
een schilderijendiefstal tusschen die tot een serie achtervolgingen noodzaakt en
daarna... trouwen ze.
V.

Dr. S. Zwanenburg, Sociale psychologie, A. Oosthoek, Utrecht.
Over een jonge wetenschap een boek rustig en kalm geschreven zonder de
opdringerigheid aan eerste handboeken en de ‘leemtenvullers’ veelal eigen. Het
object der sociale psychologie staat tegenover dat der individueele. De sociale
psychologie onderzocht de wissel-
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werking tusschen twee menschen, rassen, volkeren. De schrijver vat deze relaties
aldus samen: Mensch en mensch, het gezin, de menigte, het publiek, de groep, de
maatschappij, de staat. De methoden van onderzoek zijn dezelfde als in de individueele
psychologie: de zelfwaarneming in de objectieve methode. Deze wetenschap ligt
nog in haar wieg en zal nog vele kinderjaren doormaken, ten eerste wegens de
onuitputtelijke verscheidenheid der te bestudeeren verschijnselen, ten tweede wegens
de moeilijkheden der talen en der voorbereidende studie. Met werken als dàt van
Zwanenburg zal men evenwel spoedig vorderen ten bate vooral van de sociale
wetenschap, die met deze psychologie sterk zal gebaat zijn.
D.W.

Knud Andersen, Brandung, aus dem Dänischen von E. von
Hollander-Lossow. Verlag Georg Westermann, Braunschweig.
Dit is het tweede vertaalde werk van Andersen. Verleden jaar werd zijn ‘Das Meer
(zelfde uitgeverij) in dit tijdschrift besproken. Het was een groote zeesymfonie met
het adagio van een eenvoudig liefdeverhaal. Machtiger dan om 't even welke brok
uit “Das Meer” is de inzet van Brandung’, de jeugd en het verlangen naar de zee van
Ture Vester. Maar eenmaal dat Ture een meisje gezien heeft is de branding en is de
zee verre. Het gaat dan om het toch niet banaal huwelijksconflikt a propos van
godsdienst. Wij maken een hoop dialogen en overpeinzingen mee, de eene al
goddeloozer en respectloozer dan de andere, een gediscussieer dat in dien toon geen
elken geloovige zal ontstemmen. Het akkoord geschiedt op een vrijzinnige
gemeenplaats dat het op den vorm niet aankomt. Ieder eert God op zijn manier en
de rest neme men niet te nauw. Die drie laatsten vierden zijn zonder veel climax en
passie geschreven en de constructie is verward.

H.H. Houben, De roep der Pool, uit het Duitsch door H.J. Van Balen. Em.
Querido, Amsterdam.
Nu de mislukte poolexpeditie van generaal Nobile nog steeds de pers en de
gemoederen in beweging houdt en de sympathieke pooltocht van Byrd met bijna
passie gevolgd wordt, komt dit boek van Houben op een gelegen oogenblik. Sven
Hedin, de groote ontdekkingsreiziger die thans in Thibet ‘zit’, heeft in een van zijn
boeiende groote werken een schets gegeven van wat Houben thans in den breede en
beter gedocumenteerd uitwerkt: een geschiedenis van de Pooltochten. Deze vangt al
aan met de groote zeevaarders der klassieke tijden, de Phoeniciërs. In de vierde eeuw
vóór Christus werd al de eerste Poolreis met wetenschappelijk doel ondernomen. In
de middeleeuwen en tot in de 19e eeuw hadden de ontdekkingstochten vooral een
commercieel doel: een korteren weg naar het Oosten vinden. In het begin der 19o
eeuw begint de periode van het wetenschappelijk poolonderzoek dat aan het einde
der zelfde eeuw door de verovering der lucht’ in een geheel nieuwe phase treedt. Wij
krijgen een beknopt verslag met gedrongen documentatie over al deze pogingen
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mislukkingen en triomfen. Een overzicht ook dat ons in de afzonderlijke
reisbeschrijvingen van dezen of geven held niet gegeven wordt, zoodat wij dan wel
eens de beteekenis van zoo'n onderneming onderschatten. Dit boek is een epos van
moed waarvan de laatste zang ‘Nobile’ echter voor onzen tijd niet eervol uitvalt.
Gaarne aanbevolen.

Eline van Stuwe, Het modehuis ‘Gez. Weerdt’, P.N. Van Kampen en Zoon,
Amsterdam.
Een niet alledaagsch geschetst vrouwenleven. Een winkeljuffer die zich opwerkt tot
eigenares der fijnste modezaak in den Haag. Hoe zij alles inspant op de zaak, geld
en de mode, hooghartig haar geringere familie steunt en onderhoudt, daarvoor
natuurlijk geen genegenheid maar schimp terugkrijgt. Hoe zij de liefde uit haar leven
wegdringt om de zaak. Maar als zij gearriveerd is komt de bezinning en het verlangen
naar een kind, daarna de ziekte. Dan wordt zij murw, verzoent zich met de familie,
sterft en de zaak gaat teniet. Het verhaal is jammer genoeg te lang, de stijl is
verdienstelijk. Maar Buysse heeft toch heel wat meer van zijn ‘Tantes’ gemaakt!
W.

Het boek van Trijntje Soldaats. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Trijntje Soldaats was een oude vrouw die aan twee knapen deze zeventien schoone
Groningsche volksvertelsels vertelde. Die twee knapen schreven de vertelsels op
zooals Tryntje ze verteld had, maar met fouten, zonder komma's en in heerlijke
volkstaal. Dat ge-
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beurde in 1804. En de achterkleindochter van een dezer twee broers, Mevrouw
Huizenga-Onnekes te Ten Boer vond dit eigenaardig cahier onlangs terug en
publiceerde het nu met zeer schoone houtsneden van Johan Dijkstra, gezet in schoone
egyptienneletter. Wij geven dit boekje een eereplaats vóór armvollen literaire kunst.
G.W.

H. Zondervan, Het spel bij dieren, kinderen en volwassen menschen.
Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Het eerste Nederlandsch werk over dit onderwerp. Schrijver bestudeert de
verschillende soorten spelen van dieren en menschen en laat deze studies voorafgaan
van wijsgeerige hoofdstukken over instinct, dressuur en intellect, over de beteekenis
en de oorzaken van het spel, over de sociale en psychologische beteekenis ervan. Hij
zet objectief de meening der geleerden uiteen en neemt hier en daar, bescheiden en
gedocumenteerd, een eigen standpunt in. Sympathiek is dat hij bij de dieren alleen
instinkt erkent en niet, omdat het instinct soms daden stelt die door het intellect geleid
ook zoo gesteld worden, besluit ‘tot één zeker soort verstant.’ Een zeer interessant
en goed geillustreerd boek.
D.W.

H.P. Geerke, Napoleon en zijn omgeving. Meulenhoff, Amsterdam.
Dit is reeds de derde druk, elfde tot zeventiende duizend, wat wel bewijst dat in dit
wetenschappelijk werk het feitenmateriaal op waarlijk aangename, vlotte en boeiende
wijze verwerkt is. Bewondering maakt H.P. Geerke wel eens wat te toegeeflijk in
de moreele waardeering van zijn held.
V.

H.E. Koopmans Van Boekeren, Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans.
Meulenhof Amsterdam.
Wie niet in heiligen gelooft moest het leven van de heilige Jeanne d'Arc niet schrijven.
Wie niets wil te maken hebben met de Kerk moet niet het leven schrijven van iemand
die door de Kerk tot de eer der altaren verheven werd. Als hij het echter doet, is hij
daarom nog niet te kwader trouw; maar hij kan zich, met eerlijke bedoelingen
nochtans, schromelijk vergissen. Dat is het geval van dit boek: een diepgaande
vergissing die dus ook zuiver wetenschappelijk niet te staven is.
V.
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Pr. Dr. J.P. Kleiweg De Zwaan. De rassen van den Indischen Archipel.
Meulenhoff, Amsterdam.
In 76 fraaie fotos worden ons eerst de ‘betrokken personen’ voorgesteld. Het is daar
een ethnologische warreling van de meest diverse typen. Daarop volgt een
‘beschrijving van deze rassen’. Deze beschrijving wordt gegeven met documentatie
ontleend aan de bevoegdste anthropologen. Jammer genoeg blijft het bij een
beschrijving en krijgen wij geen synthetische kijk die orde stelt in de bonte variatie.
Overigens alleszins boeiende en interessante lectuur.
V.

Dr. E.J.H. Ovink, De zekerheid der menschelijke kermis. Uitgeverij W.J.
Thieme en Cie. te Zutphen in Holland.
Wie Kant ‘weerlegd’ noemt, kon zich wel eens voorstellen dat hij weggeruimd is.
In weerwil van het neo-rhomisme behoudt het Kantisme in vele kringen, gezuiverd
of ongezuiverd, een zoo groot voorrecht dat wij, katholieken, het ons kwalijk kunnen
voorstellen, laat staan begrijpen. Dit groot werk is alweer een symptoom van die
‘populariteit’ van den wijsgeer van Kónigsberg. Het is Kantisti puriteinsch en het
verwacht nog een verhooging van Kant's invloed in de toekomst. Minder sympathiek
komt ons het historisch over - icht voor dt Prof. Ovink geeft van de oud-grieksche,
middeleeuwsche en Renaissance-philosophie. Hij spreekt van het hoogmoedige
intellectualisme en geeft aanleiding tot het verwijt evenmin de scholastieken te
begrijpen als deze volgens hem Kant begrijpen. Uit den aard der zaak wordt een
gespecialiseerde kritiek in dit tijdschrift onmogelijk. Genoeg zij het dat wij vermelden:
dit lijvig en ernstig werk richt zich tot specialisten, niet tot onze doorsneelezers. Doch
deze specialisten zullen omwille der uiteenzetting van Kant's leer, Ovink's boek niet
kunnen missen
M.D.W.
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Overzicht van Tijdschrift.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juli). - Leo Dens: De huidige toestand der Antwerpsche
haven en haar toekomst. - A. Van Praag: Het meesterstuk. - A. De Marest: Nuptiale.
- Frans De Wilde: Naderende Lente. - F.V.E.: Septembermorgen. - K. Ceurremans:
Schijnbaar domme kinderantwoorden. - L. Monteyne: Vlaamsche kroniek. - H. Van
Tichelen: Onderwijs en opvoeding. - P. De Keyser: Uit het schoolleven in de 16o
eeuw. - M. Basse: Wie is de schrijver der navolging van Christus? - J.v.E.: Muziek.
- Joz. Peeters: Boebeschouwing. - A. Boekbespreking.
BOEKZAAL (Juli). - P.A.: De Pastorie van Driebeek. - Ton Kerssemakers: Franse
Religieuse Kunst. - Anton van Duinkerken: Letterkundige belangstelling in
Noorwegen. - Dr. Raph. Kreemers: Een katholieke bloemlezing. - Leo Fens: De
verlaten man. - B.W.: Soundfilm of Talkie? - Dr. Jacoba B.L. Hol: Helden van de
Pool. - Dr. A. Greebe: Sainte Beuve. - Kees van Hoek: Opera Synopses. - M.M.:
Nieuwe Columbus-Literatuur.
BOEKZAAL (Augustus). - C. Slootmans: Robespierre. - Willem Nieuwenhuis: Twee
boeken van Katholieke Nederlanders. - Dr. Raph. Kreemers: Gertrude Franklin
Atherton. - G. de van der Schueren: De onbekende Apostelen. - Ton Kerssemakers:
Wacht U voor den hond! - Dr. Raph. Kreemers: Het moderne drama. - Dr. H.v.d.M.:
De weg naar de vrijheid. - Deensche Redacteur: Overzicht der Scandinavische
Literatuur.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Juin): Béla Pogany: Plongeon dans le tumulte.
- (traduction L. Gara et M. Largeaud). - Jean Noël: Pastiche de Mme. La Comtesse
de Noailles. - Paul de Mont: Le Yacht Utopie (II). - A. Maseras: Les trois Novices
de Bruges. - Maurice Gauchez: Un bataille en 1542: Lettres étrangères. Levies.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Juillet): Nicolaï Dontchev: La Bulgarie sous
Siméon. - Pierre Massé: L'Animal Préhistorique chez J.-H. Rosny ainé. - Larin Kyosti:
Juoksa Joikuja. - Paul de Mont: Le Yacht Utopie (III). - Lettres Etrangères: A.
Schneeberger: Les Arts à Paris. - P.S.M. Krójer: Littérature Allemande. - Manóel
Gahisto: Lettre d'Amérique Latine. - Camille Poupeye: Le Théatre Anglais. - Camille
Pitollet: Littérature Espagnole: Un article ‘d'Andrénio’ sur l'ancien régime et le
Paysan. E. Kastner: Arthur Pierre. Livres.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (Août): Vera Imber: Les Intérêts de Lala (trad.
par A. Klister). - Ventura Gassol: Poèmes Catalans (adapt, par St. Chandler). - Lucien
François: Le Triste Voyage. - Pierre Massé: L'Animal préhistorique chez J.-H. Rosny
aîné. - Jean Delaet: Le Coeur baillonné. - E. Kastner: Alb. de Roover. - Lettres
étrangères. - Livres.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE: (Juin): André Gide: Suivant Montaigne. Jean Grenier: Portrait de Mouloud. - Paul Morand: De la vitesse. - Henry Michaux:
Ecuador. - Jules Romains: Quand le navire...) (III). - Chroniques etc.
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LA REVUE BELGE (Juin): Lieut. gén. Pontus: Les fusilliers marins de l'Amiral
Ronarch. - L. Bertrand: Préjugés contre l'Espagne et contre Philippe II. - John
Flanders: Les histoires étranges de John Flanders, Le Crocodile. - Dr. Vervaeck:
L'Examen prénuptial doit-il être obligatoire. - René Dupuis: La fin de Danton. - Paul
Prist: L'Esthétique humaine et la Chirurgie. - E. Chardome: La Quin-Jaine littéraire.
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REVUE GENERALE (Juin).: Emile Baumann: Bossuet en face de la mort. - Cte. L.
de Lichtervelde: Pour préparer 1930: Les Catholiques belges et la liberté. - Félix
Longueville: La Destinée de Philomène (Roman I). - Luc. Scholler: La Portée du
Pacte Kellogg. - H.P. Faffin: La Leçon d'Arthur Rimbaud. - Chroniques.
LA REVUE BELGE (15 Juin): Jean Kérouan: Les désirs de Riquette. - A. de
Goulévitch: Le déclin du Bolchevisme en Russie. - Ernest Claes: Kiki. - Dr. Fafner:
L'Examen prénuptial doit-il être obligatoire? - Cam. Mauclair: L'Art, ses snobs et
ses marchands. - Georges Cambier: Poëmes. - Charles Seinsevin: Poëmes. - J.M.
Tan: Quelques inventions chinoises. - Jean Nesmy: La quinzaine littéraire. - Les
Livres.
HOCHLAND (Juni): Der rómische Friede; seine Propheten, Pseudopropheten,
Vorlãufer und Märtyrer: Dr. Friedrich Fuchs. - W.M. Sensinow: Die verwahrlosten
Kinder in Sowjetrusland. - Archivrat Dr. Jean Lulvès: Bismarck und die Rómische
Frage. - D. Berneder: Der Hundezuchter (Novelle). - Dr. Heinrich Gezeny: Recht
und Grenzen der Soziologie. - Wilhelm Moock: Kritik: Neues zum Galileiprozezs.
- Dr. Wilhelm Karl Thieme: Deutsche Genien und Landschaften. - Rundschau:
Hundert Jahre ‘Correspondant’. - Filmkrisis. - Ein neues Platon-Bild. - Robert von
Erdberg. - P. Duhrs ‘Geschichte der Jesuiten in den Lãndern deutscher Zunge’. Kunstbeilagen: Gustinus Umbrosi, ‘Pius XI’ und ‘Benito Mussolini’.
HOCHLAND (Juli): Dr. Werner Wittich.: Sieg und Niederlage. - Prof. Dr. Ludwig
Hansel. - Herman Hefele - Ruth Schaumann: Der Petersiliengarten (Mãrchen). Prãlat Dr. Josef Weingartner: Sudtirol. - Dr. Hubert Schiel: Der unbekannte Sailer.
- Prof. Dr. Eduard Winter: Kritik: Neues uber Baader. - Rundschau: ‘Das Lesewerk’,.
- Ein-Gedenkblatt fur Friedrich Lienhard. - Otokar Brezina. - Krankheit der Jugend?
- Leophrastus Paracelsus. - Sailers Totenmaste. - Kunstbeilage: Johann Michael
Sailer (nach der Totenmaste).
DE GIDS (Juni): J. De Meester: Hollanders in en uit den vreemde. - A. Simoens:
Vlaanderen. - Anna Bruggeman: Vroege schemer. - P.J. Meertens: Vers. - Mr. J.M.J.
Scheppens: Willem van der vlugt. - Th. van Welderen baron Rengers: Grey en het
Engelsche kabinet voor den oorlog. - Mr. D. van Blom: Rijk en gemeente. - Hendrik
van Apeldoorn: Wat ik heb gezien in Rembrandt 's Nachtwacht. - Mr. J.C. Bloem:
de oude menschen. - Dr. J. Huizinga. - Bibliographie.
DE GIDS (Juli): Dr. H.T. Colenbrander: De liberalen en de verkiezing. - H.T.
Colenbrander: Curacao. - J. De Meester: Hollanders in en uit den vreemde. - Mr.
François Pauwels: Sonnetten. - Olga M: Twee Kwatrijnen. - Dr. J. Decroos: Zomer.
- Mr. J.M.J. Scheppers: Willem van der Vlught (Slot). - Th. van Welderen: Baron
Rengers: Grey en het Engelsche kabinet voor den oorlog (Slot). - Mr. D. Huding:
Gewestelijke plannen in Duitschland. - Dr. N. van Wijk: Een kwart eeuw na
Tsjechow's dood. - Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Juni): K.J.L. Alberdinck Thijm: Toespraak tot Willem Kloos.
- Willem Kloos: Nabetrachting. - Dr. H. Gerversman: Willem Kloos in Limburg. -
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L. van Deyssel: Schetsen. - Joan. H. Hol: Niets dan 'n lach. - L. van Deyssel: Losse
gedachten. - H.W. Sandberg: Een ongewoone mensch. - Willem Kloos:
Binnengedachten. ten. - Hélène Swarth: Kinderleven. - Dr. K.H. de Raaf: De Centaur.
- Joh. W. Broedelet: De Klok. - G.J. Peelen: Verleiding. - J.C. Sonneborn: De rijke
jongeling. - Jan J. Eekhout: Verzen. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht.
- Bibliographie.
LEVEN EN WERKEN (Juni): Dr. J.W.P. Warning-Drost: Van kinderleven in vroeger
tijd. - Annie Salomons: Bijkomstigheden. - Wibien Boissevain: Internationale
Vredesarbeid der jongeren. - Paul Kiroul: De reus van dikke Margriet. - E.C.
Knappers: Opstandige jeugd. - E.C. Knappers: Boekbespreking. - Bijlage.
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LEVEN EN WERKEN (Juli-Augustus): R.J. De Stoppelaar: Als de zomerwind waait.
- Annie Salomons: Bijkomstigheden. - E.C. Knappers: Oude amulette. - Ninon
Kromwijk: Verjaardag. - Dr. W. Schallenberg-van Huffel: Iets uit het leven van een
18e eeuwsche Vrouw. - Nine van der Schaaf: De Baerchhutte. - Dr. Chr.
Kroes-Ligtenberg: Het Jeugd-dagboek van Marie Bashkirtseff. - Annie Salomons:
Een prettig boek. - E.C. Knapper: Boekbespreking. - Parkherstellingsoorden. Antoinette van Hoytema: Fez. - Joannes Reddingius: Herinneringen aan Jules
Schurrmann. - E.C. Knappers: Jong en oud. - W.L.M.E. van Leeuwen: De
Nederlandsche Dichtkunst in de laatste jaren. - E.C. Knappers: Onze Bijlagen.
NU (Juni): Karel van de Woestijne: Pieter Meulewaeter. - Israel Querido: Literatuur.
- Balthazar Verhagen: De Aloiden. - Dr. Johannes Tielrooy: Een Aanklacht. - Mr.
Roel Houwink: Marceline. - Joh. W. Schotman: De Schone gave. - Mr. Frans Erens:
Eigen historie. - Dr. Paul Kenis: Amoureuse Schetsen: Agnes. - Edw. Katan: Onder
het licht der Reflectoren. - Joseph Gompers: Boekbespreking. - Arie Bos: Iets over
de Biljardsport in Amerika. - Israël Querido: Kantteekeningen over Spinoza.
NU (Juli): Fritz Francken: Had je niet die mooie blauwe oogen. - H. van Erlo:
Terugweg van den verloren zoon. - J. Saks: Kritische herinneringen. - Rud. Tempel:
Het probleem der erotiek in de literatuur. - Mr. Roel Houwink: Marcelline. - Joh.
Schotman: De Schone gave. - C. De Dood: Het laatste van Dr. Witsen. - Edw. Katan:
Onder het licht der reflectoren. - Sam. Goudsmit: Kroniek van ‘Nu’. - I. Querido:
Kantteekeningen over Spinoza. - Kleine boekbespreking.
BOEKENGIDS (Juli-Augustus): E. Van der Hallen: William J. Long. - Het echtpaar
Scharten-Antink. - Kroniek. - Besprekingen.
ROEPING (Juni) - Jan H. Eeckhout: Verzen. - H. Bruning: Eldorado. - A. Van
Duinkerke: De lange reis. - M. Molenaar: Bezuiden de Moerdijk. - Ger. Knuvelder:
De belgische verkiezingen. - P. Kemo: Vastenavond. - Boekbespreking. - Kroniek.
ROEPING (Juli): G. Zonderlo: De Zoen. - M. Meulenaar: Ghandi-Raspoetin. - W.
ten Berge: Verzen. - Teeuwis Meeuwis. - A. Van Duinkerke: Grenzen van den dood.
- A. Campert: De bruinvisch. - J.H. Eeckhout: Verzen. - G. Knuvelder: Kristin
Lavransdochter. - A. Van Duinkerke: Natuur en Dichter. - Boekbespreking. - Kroniek.
DE GEMEENSCHAP: J. Engelman: Interieurs van S. Van Ravesteyn. - K.G. Pfeil:
Ewiger Tag. - Th. De Vries: Donder gezang. - J.C. Van Schagen: Schampen langs
Just Havelaar's Nieuwe mensch. - W. ten Berge: Vers. - G. Wijdeveld: Vers. - De
leeas in het taphuis. - P. Kemp: Verbascum. - J. Verjans: De normen van G. Bruning.
- Kroniek. - Boekbespreking.
DE NIEUWE GIDS (Juli): Perskritieken. - J. Van Looy: Ouder worden. - Verzen
van Hein Boeken, H. Swarth, J. Redingius, W. Kloos, C. Tielrooy, E. Reitsma, M.
Favai-Kievist. - Joan C. Hol: Niets dan 'n lach. - W. Kloos: Lireraire kroniek. - Dr.
A. Haighton: Over Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe. - M. Wagenvoort:
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Buitenlandsch Overzicht. - J. Reyneke van Stuwe: Feiten en fantasieën. Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Augustus): Notulen. - Vervolg der artikelen van Jac. Van Looy,
Dr. A. Haighton, J. Reyneke van Stuwe. - Verzen van W. Kloos en H. Swarth Dr.
J.A. Russell: The dynasts. - C.J. Dinaux: Thomas Mann en de duitsche democratie.
- N.J. Swiestra: Floris Vester. - W. Kloos: M. Wagenvoort,. - M. Wagenvoort:
Buitenlandsch Overzicht.
DE GIDS (Augustus): J. De Meester: Hollanders in en uit den vreemde (vervolg) V.
Van Vriesland: Verzen. - G. Achterberg: Misschien. - An. Donker: De rattenvanger
van Hamelen. - W. Van Doorn: Ballade van Judas Iskariot. - Mr. D. Hudig:
Gewestelijke plannen in Duitschland. - Jhr. M. Van Schmid: Opperbevel. - Frans
Erens: Het dagboek van Benjamin Constant. - Mr. R. Houwink: De crisis der religie.
- Jeanne van Schaik Willinck: Amerikaansche letteren. - Bibliographie.
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LITERARISCHER RATGEBER (August): :Dichtung als Bildungsgut. - G. Keckeis:
Dichtung und Erziehung. - A.M. Scherer: Friedrich Lienard. - Fr. Joh. Weinrich:
Neue Kriegsbucher. - Besprechungen.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Juillet): J. Supervielle: Les Boiteux au
ciel. - André Gide: Dictées. - M. Leiris: Les chasseurs de têtes. - Gabr. B. Bounoure:
Enfances de Fargue. - Jules Romains: Quand le navire. - Chroniques. - Notes.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Août): Julien Benda: Note sur la Réaction.
- Marc Bernard: Zig-zag. - Fr. P. Alibert: Sémélé. - Franz Kafka: Bucéphale. - Jean
Giono: Un de Baumugnes. - Chroniques. - Notes.
DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus): V. de M.: Indrukken van de tentoonstelling
te Sevilla te Barcelona. - Anna Germonprez: Jeronimo. - Lambr. Lambrecht: Muziek.
- Sonnetten. - Lode Monteyne: Vlaamsche Kroniek.
DE GULDEN WINKEL (Juni): L. Van Deyssel: Hèrinneringen aan W. Kloos. - J.
Balbian Vester: In memoriam Dr. Cl. Faston. - A. Donker: Een bloemlezing uit
Couperus' werk. - Nico Rost: Bohême met een chequeboek. - H.C. Mayer: De
Wageningsche student in de literatuur. - H.M: Peter Hille. - R. Herreman: Kroniek
der Poezie. - E. Van Lith de Jeude: Kar. Wybrandts. - P. Gasus: Kunstknommen. G.H.'s Gravesande: M. Wagevoort. - Theun De Vries: Bries over Holland. - J. Talen:
Goethe's vader. - A. Perdeck: Drieser's wereldbeschouwing. - Joh. De Groot: De
Arabier als vechtersbaas, enz.
DE GULDEN WINKEL (Juli): H. Van Loon: Gide als Proteus en apostel. - J. Van
Nijlen: Een: Een objectief romancier. - G. Burssens: P. Van Ostayen en de kritiek.
- Jan Campert: Holladn door een vreemden bril. - M.J. Premsala: Mauricac's laatste
boek. - B. Van Eysestein: Hoe historie tot legende wordt. - Li Tai Po. - Theun De
Vries: Joh. Theunis: Kroniek van het proza. - G.H. 's Gravesande: Anthonie Donker.
enz.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (Juni): Armand Dayot: Anders Zohrn. - Job.
Hopman: Spaansche barokbeeldhouwkunst. - Jo Zwartendijk: Wijzigingen in onzen
smaak. - P.C. Boutens: Zwaluwen. - Thil Van Balen: De vader van Koschie. - P.
Verdoes: Da capo. - Kroniek. - Besprekingen, enz.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (Juli). - Mr. J.B. de la Faille: Albin Egger Lienz.
- H. Swarth: Bij een teekening van Van Gogh. - Hermance Ferenbach: Aan Floris
Vester. - Paul De Keyser: Em. Pitou. - C. Tielrooy-De Gruiter: Het Verzwegene. Corn. Veth: Drie letterkundigen als kunstcritici (W. Thackeray, Baudelaire, J.K.
Huysmans). - Jenny Mollinger: In de Bergen. - C. en M. Scharten-Antink: De Nar
uit de Maremmen. - Agnes Maas-van der Moer: Herfstzon. - Kroniek. - Besprekingen,
enz.
ELSEVIER'S MAANDSCHRIFT (Augustus): W. Jos. De Gruyter: Maurice Utrillo.
- J.S. Witsen Elias: De Sienneesche schilderkunst in de middeleeuwen. - El. Reitsma:
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Sterren. - Maud Kok: Atget. - C. en M. Scharten-Antink: De Nar uit de Maremmen
3e deel. enz.
TOONEELGIDS (Juni): J.M. Van Opdenbosch: G.B. Shaw. - Jan Bernaerts:
Zuid-Nederlandsche tooneelschrijvers (Aug. Hendrickx). - Kritiek. - Leestafel, enz.
TOONEELGIDS (Juli): Al De Mayer: Op zoek naar een scene-inrichting voor onze
kleine krijgen. - J.M. Van Opdenbosch: G.B. Shaw. - enz.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

745

[1929/10]
Karel van de Woestyne.
Toen we vorig jaar een huldenummer voor den vijftigjarigen dichter samenstelden,
hadden we 't gevoel dat dit hartstochtelijke leven een nieuwe periode was ingetreden
en zich voortaan bewegen zou in de gave, glanzende hoogten van het bergland. Maar
bij ‘Het Bergmeer’ was deze aardsche tocht voltooid.
Het was of de dichter dit einde had voorgevoeld. Het was of het pijpen van den
dood, wiens gelaat hem van zijne jeugd af was vertrouwd, scheller en dringender
was geworden. Van de Woestyne ging zijn al te vroegen dood als een mannelijk
aanvaarde zekerheid te gemoet.
‘Ik heb geen doel mijn God, dan van Uw wil geboden.
De zee slaat aan de maan de maat van allen tijd.
Ik ga geen wegen dan, misschien, den weg der dooden.
En 't is de weg der eeuwigheid.’
..................................................................
‘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.’

In het licht van dit verscheiden krijgen zekere gedichten uit ‘Het Bergmeer’ eene
huiverende en profetische grootheid.
Nu deze gemartelde mensch, die vaak zijn edelste wezen achter een schutse
beveiligde, in de aarde werd geborgen, zal Vlaanderen meer dan ooit beseffen de
grootheid van zijn kunstenaarschap, zoodat zijn werk, - wat hij zichzelf heeft
toegedicht - elke nieuwe jeugd in schoonheid moge tegentreden.
DE REDACTIE.
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De Dood van de Hoevevrouw
(Uit Herman Coene II)
door Ernest Claes.
I.
Over het land van de Hille varen de lichte dagen van het voorjaar, en op de
Donkelhoeve ligt nu de hoevevrouw te wachten op den dood. Sedert weken is zij
niet meer van haar bed kunnen opstaan, hare krachten zijn uitgeput, zij weet dat nu
het einde komt. En stil heeft zij liggen wachten, met haar blikken op het raam gericht
waarachter zij weet dat de eerste bloemen van de Lente gaan openbloeien, met haar
armen op de dekens en tusschen haar vingeren den rozenkrans. Zoo gelaten als haar
leven is geweest, en zoo rustig als zij door de dagen is gegaan, zoo kalm ziet zij nu
haar uur naderen. De vriendelijke dokter Berg komt haar nog geregeld bezoeken,
spreekt telkens bij het weggaan woorden van opbeuring en hoop, maar dan glimlacht
de hoevevrouw goedig, omdat zij weet dat er geen hoop meer is. Als Peter Coene
naast haar bed zit, staat zijn blik onafgebroken op haar mager gelaat. Hij heeft geen
woorden om iets te zeggen, en zij weet dat hij daardoor lijdt. Maar zij merkt aan alles
wat hij doet, aan zijn voorzichtigen stap door de kamer, aan de zorg waarmede hij
de ramen sluit en de gordijnen voorschuift, aan den blik dien zij steeds ontmoet
wanneer zij de oogen opent, wat er in Peter Coene omgaat.
Wanneer zij alleen ligt en Doka het raam heeft opengezet, luistert zij naar de
geluiden van de hoeve. Zij hoort de stemmen van Fons en Lauwerijns en Sep, zij
hoort de paardenhoeven op de steenen voor de stallingen en het moemen van de
koeien in den stal, het gekokker van de hennen en het zingen van een vogel in den
tuin. Aldoor ligt zij met haar blikken op het raam gericht, en luistert en peist.
En als zij wakende ligt in de uren van den nacht, blikt zij in het schemerdonker
naar de beelden van haar leven. Op de tafel in het midden van de kamer brandt het
kleine lampje. Het scherm dat er langs deze zijde voor staat doet het licht vallen in
den verderen hoek
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van de kamer en op een stuk van het gordijn voor het raam. En het is of dit deel van
de kamer niet tot het andere behoort, en wanneer haar gedachten soms wegdrijven,
half wakend, half droomend, lijkt die sober lichte hoek van de kamer haar eindeloos
ver weg, iets dat zij lange jaren geleden geweten heeft, en telkens denkt zij dan aan
hare kinderjaren.
Zij luistert naar den zwaren adem van Peter Coene, die in een leunstoel naast de
tafel slaapt. Sedert vier nachten slaapt hij daar, en zij heeft vruchteloos gevraagd dat
hij in het bed zou gaan liggen dat in de oude hoevekamer door Doka daar is geplaatst.
Maar nu vindt zij het goed dat Peter Coene dicht bij haar is.
Zij luistert naar al de kleine geruchten, naar het ruischen van de voorjaarswinden
in de jonge blaren van den tuin, naar het tikken van den regen tegen de ruiten. En
aldoor hoort ze den stillen verren tiktak van de klok in de oude hoevekamer. Die
langzame gedempte klop in den nacht kent ze van toen zij voor de eerste maal in
deze kamer trad. Nooit heeft die klok een oogenblik stilgestaan, iederen avond
gedurende al die jaren is Peter Coene, voor hij te ruste ging, in die kamer getreden,
heeft in de donkere kast de gewichten opgetrokken en het kastdeurke toegeklept.
Eenderlijk heeft de klok de uren en de dagen van het leven op de Donkelhoeve geteld,
geduldig als de kalme tijd, en rustig als een oud hart. Want zij is iets van het hart van
de oude Donkelhoeve, en niemand anders dan de heereboer heeft daar voor te zorgen.
Uren ligt zij te luisteren naar den diepen gelijken adem van Peter Coene, en als ze
haar gezicht op het kussen naar hem toekeert kan ze de donkere omtrekken zien van
zijn rustend lichaam. Zijn hoofd ligt schuins tegen de rugleuning van den zetel gezakt,
zijn handen rusten overeengeslagen op zijn schoot. En het is haar of zij in de
schemering iederen trek van zijn gelaat kan zien, met de zware wenkbrauwen en de
stroeve lijnen langs zijn mondhoeken.
Peter Coene... Zij denkt aan den dag dat zij hem zag binnentreden in haar vaders
huis, aan den dag dat zij op de Donkelhoeve kwam. Zij hebben naast elkander geleefd,
zij, de stille koele vrouw en Peter Coene, in zich zelf gekeerd, de trotsche boer van
zijn grond en zijn huis. Veel was haar vreemd in hem, in vele dingen hebben zij
elkander niet kunnen benaderen, maar zij weten beiden dat zij in hun hart van elkaar
hebben gehouden, dat daar één eendere rustige slag was, boven haar koelheid, boven
zijn trots. Zij hebben het nooit met
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een woord uitgesproken, bang dat ze waren zwak te staan tegenover zich zelf en
tegenover het leven.
Peter Coene... In de sterke ziel van den Donkelboer is zij nooit kunnen doordringen,
dat weet zij, iets van den geest der groote hoeve is haar vreemd gebleven, heeft boven
haar gestaan. Zij heeft het aanvaard, en zwijgzaam heeft Peter Coene het begrepen.
Heeft zij haar taak vervuld? Heeft zij aan Peter Coene gegeven wat hij van haar
verwachtte?... Zij weet enkel dat hij alleen zal staan als zij gestorven is.
En de beelden van de toekomst trekken door het schemerduister van de kamer, een
voor een.
Fons, haar groote zoon, die is van het geslacht der Coene's, als zijn vader. Maar
Herman...
Dat is haar kind, die is zooals zij. Ze zegden het reeds allemaal toen hij nog een
kindje was. Hoe verlangt zij nu naar den dag van morgen om hem te zien. En in de
stilte fluistert zij voor zich zelf zachtjes zijn naam. Neen, Herman is niet als zijn
vader, als Fons... En waarom komt nu opeens die vreemde angst over haar! Fons
blijft op de hoeve, Herman zal verder studeeren, later in de stad wonen... Ja, dat is
het! Zoo lang Herman op de hoeve blijft is er hier iets van haar, naast Peter Coene.
En Herman weg, dan verdwijnt van de Donkelhoeve iets dat er met haar gekomen
is en dat in het hart van den heereboer, onbewust, hooger gestaan heeft dan de hoeve
en de oude geheimen van de Donkelboeren.
Peter Coene!
Haar uur is nu gekomen, zij weet het, en even kalm als haar leven heeft zij dit
oogenblik aanvaard. Zij heeft haar blik naar God gekeerd, daar is een groote rust in
haar hart. Haar uur is nu gekomen.
De voorjaarsnacht ligt over de Donkelhoeve en over de velden en weiden van het
Hilleland, daar zijn nieuwe geluiden in dezen nacht en de aarde ontwaakt uit haar
slaap. Maar zij zal het jonge koren niet meer rijp zien worden, zij zal de vruchten
niet meer zien blozen op de sterke boomen, - haar uur is gekomen.
Peter Coene, deze nacht is lang, en traagzaam tikt de donkere klok in de oude
hoevekamer den tijd voorbij. Peter Coene, ik hoor uw diepen adem in de stilte, ik
zie uw moede lichaam geleund tegen den stoel, slaap en rust, dezen laatsten nacht
wil ik zelf over u waken en bidden, zooals ik zoo menigen nacht wakende naast u
lag en voor
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u bad. Slaap en rust, want gij hebt sterkte noodig voor de eenzame dagen die komen
zullen...
En zegen het land en het hof, o Heer, zegen den boer en zijn volk. Ik heb getracht
Uwe wegen te gaan, en ik heb verlangd naar vele kinderen. In mijn onvolkomenheden
heb ik naar U opgezien, en ik heb gebeden om geduld. Zegen het land en het hof, o
Heer, zegen den boer en zijn volk, en geef aan hun hart den vrede in Uw naam!
Den vrede!...
Wat is daar altijd geweest, tusschen de heeren van het Wazinghuis en de
Donkelboeren, heel haar leven lang, die wrok en die haat, die als een schaduw hebben
gehangen boven het huis en over de ziel van Peter Coene, en dat oud was, oud... De
heeren van de Wazing kwamen vroeger geregeld bij Peter Coene, in de oude
hoevekamer. ...En nu treedt uit het doode verleden de jonge vrouw op haar toe. Zij
staat weer voor het raam, en zij ziet haar naderen door den zonnigen boomgaard voor
het huis. Zij is jong en schoon, en zij komt bij haar, de hoevevrouw, omdat zij een
kindje verwacht... En in de schemering van de kamer ziet zij het kind voor haar staan,
het meisje van het Wazinghuis, met dien zelfden glimlach van haar jonge moeder...
Herman!... Wat heeft ook Fiele weer gezegd van Herman en het kleine meisje van
het Wazinghuis die samen gingen over den weg...
De uren kruipen langzaam door den nacht, en de hoevevrouw ligt stil en luistert.
In de schemering boven haar hoofd ziet zij de gestalten komen en gaan, uit het oude
verleden en uit de toekomst, en haar hart klopt rustig.
‘Wees gegroet, heilige Moeder Gods, bescherm ons in onzen nood, bid voor ons,
arme zondaars, nu en als ons uur zal komen...’ Haar geest zegt de heilige woorden,
maar haar lippen willen niet mee. Haar hoofd is moe, en de pijn knaagt aan haar
zieke lichaam. Zij wil rusten nu, rusten, en niet denken...
Als zij weer de oogen opent staat Peter Coene rechtop naast haar bed, en legt
zwijgend de hand op de hare.
De grijze klaarte van den dag schemert door het gordijn.

2.
Herman kwam op de hoeve aan kort na den middag. Peter Coene was naar het veld
gegaan en in de hoevekeuken zat alleen Doka.
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- ‘Ik geloof dat ze nu slaapt, antwoordde Doka op zijn gejaagde vraag, en ze zal zoo
blij zijn u te zien, Herman, ze heeft den heelen dag al naar u gevraagd.’
Voor zij iets meer zeggen kon hoorden ze de stem van de hoevevrouw door de
openstaande deur van de kamer: ‘Doka, is Herman daar?’ Hij trad de kamer binnen,
sloot de deur achter zich toe, en stond voor het bed van zijn moeder.
Op het witte gelaat van de hoevevrouw lag een gelukkige glimlach. Met een glans
van alles gevende liefde zagen haar oogen hem nader komen van aan de deur, en
toen Herman zich over haar neerboog sloeg zij de armen om zijn hals en drukte zijn
gezicht tegen haar wang.
- ‘Moeder!’
- ‘Maantje, mijn kind... ik ben zoo blij dat ge bij me zijt.’
Eenige oogenblikken was het heel stil, en zij hoorden elkanders hart kloppen.
- ‘Is het opeens zoo erg geworden, moeder, dat vader een telegram zond?’
- ‘Och, jongen, dokter Berg wilde het zoo... en als de tijd daar is...’
Zijn keel was als dicht gesnoerd en zijn oogen brandden. Hij drukte zijn gezicht
nog vaster tegen hare weeke wang aan, en herhaalde telkens weer dat eene woord:
‘Moeder’. Hare hand lag op zijn hoofd en streelde met de vingeren over zijn haar.
Dan ging hij op den stoel zitten naast het bed, met hare magere hand in de zijne. Ze
bleven stil elkaar aanzien, omdat zij niets te zeggen of te vragen hadden, en het hun
genoeg was elkaars bijzijn te voelen.
Als een doffe slag was het bericht gisteren op hem neergevallen dat hij naar huis
moest komen, dat moeder ernstig ziek was. Het had een oogenblik geduurd eer het
geheel tot hem doorgedrongen was. Het was juist of hij zich eerst had moeten ontdoen
van de omgevende dingen, dat hij eerst langzaam moest teruggaan naar het Hilleland,
- en dan begreep hij: de Donkelhoeve, thuis, moeder. Hij kon dien avond niet meer
vertrekken, en hij had uren lang klaar wakker in zijn bed gelegen, met de blikken in
den donker boven hem. De wonderlijkste phantasiën waren hem dan in het hoofd
gekomen, die zijn gedachten hadden afgeleid naar vreemde en verre gebeurtenissen,
en hij had zich telkens opnieuw pijnlijk moeten inspannen om aan huis en aan moeder
te denken. Hij had er in zijn hart bitter om geleden. En aldoor was hij er van bewust
geweest dat er iets als een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

751
groote waarheid aan hem was geopenbaard geworden, die terugging over al de dagen
van zijn leven tot aan den eersten dag, maar dat hij die nog niet heelemaal begrijpen
kon. Door zijn slaap waren dezelfde gedachten en verbeeldingen hem bijgebleven,
altijd aan had hij vruchteloos en met inspanning naar iets gezocht, om iets dat als
een massa hem bedreigde te willen heengaan, en te gelijk was dat alles zoo helder
geweest alsof het wakende met hem gebeurde, was hij zoo sterk bewust gebleven
van zijn eigen ik en zijn aanwezigheid in het bed dat hij 's morgens niet wist of hij
geslapen of wakker gelegen had. Het was slechts toen de trein achter de
Donkelbosschen uitschoot, en hij rechtstaande voor het raam het bekende land zag
met de hoeve ginder, dat de wezenlijkheid met ontzetting op hem neersloeg. Hier
was hij nu plots weer één met zijn land en zijn oorsprong, met zijn moeder en met
alles van zijn huis. En misschien was moeder nu al dood!... Zijn hoofd was een
oogenblik duizelig geworden en hij had een stekende pijn gevoeld boven aan zijn
borst. Aan mijnheer Legein, den stationsoverste, en aan Vien den kaartjesknipper
had hij gemerkt dat het ergste nog niet gebeurd was, ze zouden hem dan wel op eene
andere wijze hebben gegroet, en de beklemming was weggegaan.
En nu stond hij hier bij het bed. Hij kon zijn blikken van het bleeke vervallen
gelaat niet afdoen, en in den vreemden glans van hare diepliggende oogen wist hij
dat zij sterven ging. Hij had nooit iemand zien sterven, hij had nooit iemand gezien
die zoo ziek was als moeder nu, maar hij voelde het dat het zoo gebeuren moest. Hij
moest zijn tanden vast opeenklemmen, dat het pijn deed, om zijn tranen te
weerhouden, nu ze zoo gelukkig was hem te zien, en om gewoon iets te kunnen
zeggen of antwoorden. Maar zijn woorden waren als ijzerharde dingen in zijn keel
en zijn mond, en daar lag een band rond zijn borst die hem belette vrij te ademen.
Moeder weg uit het hoevehuis!... Als een verplettering is nu de nakende
werkelijkheid tot hem gekomen. Nu wist hij het, zij was het eenige zekere, het eenige
vaste dat hij bezat, zij was de band die hem bond aan het oude hoevehuis, de ziel en
het hart van alles wat hij hier kende en liefhad van af zijn eerste kinderjaren.
Zijn hoofd was leeg, hij kon aan niets geregeld denken, alles warrelde dooreen
om dat eene feit: moeder die sterven ging, die misschien morgen reeds niet meer
leven zou, heel en al uit het huis weg. En hij voelde het, hij kon zich dat niet in zijn
naakte waarheid voorstellen, want dan zou hij hier niet kunnen zitten zooals hij nu
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deed. Het was te vreemd en te overweldigend nu hij hier met haar sprak en hare hand
in de zijne hield. Ach, wat was het ijl en nietig al dat waarover hij zelf had zitten
tobben deze laatste maanden. Het lag opeens eindeloos ver achter hem, het had al
zijn macht en beteekenis verloren, en zijn hart was opeens veel ouder geworden nu
hij tegenover het simpel ware leven stond, nu hij de hand van zijn stervende moeder
in zijne hand hield.
Die goede lieve hand!... Die had hem als kind geleid, en die had hem, ongezien,
geleid als jongeling. Zooals zij daar straks over zijn haren streelde had zij hem altijd
gestreeld, hij herinnert zich nu alles. Als kind, wanneer hij voor haar kwam staan
om iets te vragen, om zijn leed te klagen, streelden hare vingeren van zijn voorhoofd
naar achter, en hare oogen blikten dan in de zijne met eene warmte van liefde die
alle leed vergeten deed. En als hij grooter werd kon zij niet langs hem gaan zonder
met de vingeren over zijn haren te strijken. Ze hadden er beiden soms moeten om
lachen.
Die arme lieve hand van zijn moeder!... Hij voelde hoe dun de vingeren waren,
hoe er geen levenswarmte meer in klopte, hoe zwak zij in de zijne lag... Had hij zijn
moeder ooit verdriet aangedaan? Hij zocht in zijn geest naar het verleden, naar feiten
of woorden, maar alles was zoo troebel wat achter hem lag, daar scheen niets te zijn
dat hem een sterken indruk nagelaten had uit het leven van zijn moeder, alles was
zoo gewoon geweest met haar en hem zelf, zoo zonder schokken. Hij wist dat hij
altijd van zijn moeder gehouden had meer dan van eender wie of wat, meer dan van
zijn vader of zijn broer, hij had geleefd in de zekerheid van hare nooit falende liefde...
neen, verdriet had hij haar wel nooit aangedaan.
En de anderen op de Donkelhoeve? Ja, vreemd was het toch wel in dit huis, zijn
vader die zoo zelden een woord sprak waar het niet het werk gold, Fons die ook niets
anders scheen te kennen dan de hoeve, en die hem bijna vreemder was dan Sep of
Sander, en hij zelf die vroeg weggegaan was om te studeeren. En in dit leven zijn
stille moeder... Ja, hij zag dat nu in, zij had hier altijd ietwat alleen gestaan. En nu
begreep hij ook hare blijdschap elken keer als hij thuis kwam. Zij had alleen hém
gehad...
Was zijn moeder dan misschien niet gelukkig geweest?... Hij schrok bijna van de
vraag die in hem oprees, en toch moest hij er aan denken, intens aan denken, - aan
zijn vader. Hadden zijn vader en zijn moeder elkander bemind, met innige liefde
bemind, zooals hij
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nu van het meisje van het Wazinghuis hield?... Neen, hij kon zich dat niet voorstellen...
En toch, wat zei Sep daar straks ook weer toen hij hem voor den boomgaard
ontmoette... dat zijn vader nachten achtereen naast moeders bed had gewaakt...
Moeder, mijn heilige lieve moeder, waarom heb ik niet beter begrepen alles wat
ik voor u was!...
Daarbuiten tikkelde de regen op de jonge blaren van de boomen. De grauwe
avondschemering vulde langzaam de kamer met een verren weemoed, en alles wat
er stond, het bed en de tafel, de ramen en de kasten, kreeg oude bekende vormen.
Zoo zat hij die laatste maal alleen met zijn moeder, met de hand op de hare. Telkens
na een lange pooze rust vertelde zij iets van de Donkelhoeve, van haar zelf, van Sep
die elken dag in de keuken kwam vragen! ‘Hoe gaat het nu met de pachtès, Doka?’
en hoe zij dat iederen keer hoorde. Hare stem was zoo zwak dat het soms een fluisteren
geleek, zij sloot bij wijlen de oogen en zuchtte met een zachten kreun.
- ‘Zal ik nu wat weggaan, moeder?’
- ‘Neen, Maantje, misschien is het de laatste keer dat we samen alleen zijn... En
zeg, Herman...’
- ‘Ja moeder.’
- ‘Ge zult later van de hoeve weggaan... Wilt ge mij beloven altijd goed te zijn
voor vader?’
Met een verbaasden blik keek hij haar aan.
- ‘Wat wilt ge daar mee zeggen, moeder?’
- ‘Ik weet het zelf niet, mijn kind... Maar ik denk dat vader u later misschien zal
noodig hebben.’
Zij sloot weer de oogen en zweeg. Hij dacht na een poosje dat zij ingeslapen was,
en hij meende stil weg te gaan. Maar hare vingeren klemden zich om zijn hand en
bijna onhoorbaar fluisterde zij:
- ‘Ik denk dat vader later zoo alleen zal zijn, Herman, en ge moet mij beloven...’
- ‘Ik beloof het u, moeder.’
De deur werd voorzichtig geopend, en Peter Coene trad in de kamer.

3.
Aan de deur zegt dokter Berg tegen Peter Coene: ‘Ik denk wel niet dat het dezen
nacht zal zijn, maar...’ Hij rijdt weg door den boomgaard, en Peter Coene staart hem
na, volgt het licht van de fietslan-
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taren dat links en rechts tegen de boomstammen slaat tot aan den straat weg. Dan
doet hij langzaam de deur toe, en komt terug naar de hoevekeuken.
Fons en Herman zitten daar, en naast hen Doka, Sander en Sep. Fiele zit nu naast
het bed van de hoevevrouw. Zij blikken niet op als de boer binnenkomt. Met hun
doellooze handen op hun schoot kijken ze voor zich, of in het vuur, ieder met zijn
eigen gedachten bezig. Doka bidt aan haar rozenkrans, Herman houdt een boek in
de handen met den vinger tusschen de bladzijden.
Zoo zitten ze daar, het volk van de Donkelhoeve, met den druk van hun
zwaarmoedige gepeinzen op hun hart. In dezen avond, die over de hoeve komt, weten
ze niet waar ze hun hulpelooze blikken moeten keeren, ze staan verslagen tegenover
de groote macht van het eeuwige. Ieder van hen zou willen dat de andere iets zei of
vroeg, iets dat de zware benauwenis van dezen angst zou breken, naar niemand doet
het, omdat zij weten dat het vreemd zou klinken in deze stilte, en omdat Peter Coene
daar zit... In deze zelfde hoevekeuken hebben ze zoo menigen avond samen gezeten,
na het avondeten, na den moeden dag van arbeid, zwijgzaam daar samen gezeten
zooals nu. Maar dan was er niet dat vreemde dat nu ieder, op zich zelf, deed peinzen,
dan was er rust, dan was alles wat achter hen lag of voor hen stond in de komende
dagen, evenwichtig bezonken in hun geest en in hun hart.
Toch zijn ze blij hier bijeen te zijn, alsof ze elkaar den dag door hebben gezocht.
Lauwerijns en Monne zijn nog bij de paarden doende, ze hooren Monne over het hof
stappen, ze hooren hem de ketting van den put neerlaten, en weer terug gaan naar
den stal. Liene en het jongste dienstmeisje zijn nog in den stal. Maar ze komen zoo
dadelijk allen naar hier, en dan zal Doka het rozenhoedje voorlezen. Nu voelen ze
meer dan ooit dat een zelfde band hen aan elkander bindt. Alleen de oude Mien is
er niet meer, denkt Sander in zich zelf. Hoe lang is die nu al dood?... Zeven jaar, acht
jaar?... Mien was met de hoevevrouw meegekomen toen ze op het hof kwam als de
vrouw van den heereboer, dat was een goede trouwe ziel geweest, die oude Mien en
ze hadden haar allemaal erg gemist. En ze waren ook blij dat Herman gekomen was.
Want ze wisten wel dat de hoevevrouw het meest van haar jongsten zoon hield, en
als hij onder de vacantie op het hof kwam kon men dat aan al haar doen wel werken.
Voor hen zelf was Herman zoo wat vervreemd, hij behoorde tot iets hoogers
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en groeide buiten hun leven, van hen weg. Voor hen gold alleen Fons, de toekomstige
heereboer.
Liene komt binnen met het jongste dienstmeisje. Zij zet een wit geschuurden
emmer onder het raam, waar hij vaal te blinken staat in het licht der haardvlammen,
en zet zich bij de andere. Liene spreekt ook geen woord. Dan komen Lauwerijns en
Monne. Het is buiten een natte koude voorjaarsavond, en die binnen komen brengen
een kille lucht mede in hun kleeren.
‘Kom hier zitten, Liene,’ zegt Sander, hij geeft haar zijn stoel en gaat achter Fons
zitten op de bank. Doka begint nu te bidden met gedempte stem, en de anderen bidden
even zacht na.
Ja, en nu sterft de hoevevrouw... Was Sander nu alleen, dan zou hij hardop in zich
zelf praten, zooals hij gemeenlijk doet. Over zoovele dingen zou hij nu met zichzelf
kunnen spreken... Hij wordt ook al oud, Sander, hij is zoo oud als de boer, maar hij
herinnert zich nog, of het pas gebeurd was, toen dat jonge vrouwtje hier op de
Donkelhoeve kwam als meesteres. Hij had toen gedacht en tegen Fiele ook gezegd
dat de nieuwe pachteres met hare vriendelijke zachte oogen in het ietwat bleeke
gezicht hem niet zoo op haar plaats leek op de Donkelhoeve. Maar van den eersten
dag af had zij het bestuur van het huis in handen genomen, met een zacht gebaar en
een zacht woord, kalm en zonder eenige drukte, en al gauw had Sander aan zich zelf
moeten bekennen dat er nog zoo geene vrouwe op de hoeve had gezeten. Zij had hen
allemaal aan zich gebonden zonder daar iets voor te doen, alleen door haar innemende
vriendelijkheid, al was, ja, daar toch altijd die afstand gebleven. ...En stil was zij
altijd geweest, zij maakte soms den indruk of zij over vele dingen nadacht ja, hoe
moest Sander dat zeggen... Peter Coene was gesloten voor iedereen... En nu ging de
goede hoevevrouw sterven...
Het stil gepreveld gebed is ten einde, en nu valt de stilte zwaarder in de
hoevekeuken. Ze hooren den regen tegen de vensters druischen en de wind roeft door
de notenboomen op het hof. De slag van de klok in de hoevekamer klinkt ver en dof
door het huis. Dan zegt Peter Coene dat ze zouden gaan slapen.
Nog een paar oogenblikken blijven ze zitten in dezelfde houding, alsof iets, dat
niemand zeggen wil, hen daar weerhoudt. Fiele komt van de slaapkamer, en ze hooren
haar stil hare blokken aansteken voor de deur. Tot Sander opstaat en met de anderen
de keuken
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verlaat. De wind staat op de deur, de regen slaat naar binnen en het haardvuur blikkert
helder op.
Peter Coene schuift de grendels voor, trekt de klok op, en gaat door de kamers
van het huis alsof hij iets vergeten heeft. Hij komt dan terug tot voor den haard, staart
eenige oogenblikken zwijgend in het vuur, stoot met zijn voet de houtblokken wat
aan, en opeens ziet hij met een afwezigen blik naar zijn twee zonen.
- ‘Herman en ik blijven hier bij het vuur zitten,’ zegt Fons. Hij staat recht, rekt
zijn armen uit boven het hoofd, drinkt de tas koffie leeg die op de tafel voor hem
staat, en zet zich dan op den stoel in den haardhoek.
Daar is in al de gebaren van het hoevevolk, van Peter Coene en van zijn twee
zonen, iets ongewoons, iets angstigs. Het is of op iedere beweging die zij zullen
doen, op ieder woord dat zij spreken gaan, eene ongewone gebeurtenis zou kunnen
volgen, die onverwacht van ergens dreigt.
Ze luisteren soms, daar in de hoevekeuken en in het huis van Sander, ieder voor
zichzelf, en zonder het aan de anderen te laten zien, of ze niet een geluidloozen stap
hooren rond de oude Donkelhoeve...
En in den nacht zit Peter Coene alleen naast het ziekbed van de hoevevrouw, met de
armen over de borst gekruist, en de blikken gericht op de slapende. Twee maal heeft
hij zich over haar heen gebogen en geluisterd naar haar adem.
Rechtop zit Peter Coene, en wanneer de loome slaap opkruipt in zijn afgemat
lichaam, schudt hij even de schouders of staat recht zonder de voeten te verroeren.
Want iets heeft hem gezegd, in het onwezenlijke van dezen avond, van de hoeve en
van alle dingen, in de oogen die staarden in de haardvlammen, dat deze wake de
laatste zal zijn.
De nacht ligt zwaar over de Donkelhoeve, daar is een groote stilte overal. Toch
weet Peter Coene dat er geen rust is in dezen nacht, dat er iemand buiten te wachten
staat met den vinger opgeheven om te kloppen op zijn deur. Hij denkt aan God, en
bidt. Daar buiten klinkt even het korte angstig gejank van den waakhond, en hij hoort
het stampen van een der paarden in den verren stal. Hij staat op en slaat het gordijn
weg voor het raam. De regen heeft opgehouden, en groote zwarte wolken jagen
onrustig onder de heldere maan voor-
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bij. Als nachtelijke geesten schuiven de zwarte schaduwen over het hof. Boven den
horizont is een flets bleeke klaarte blijven hangen tegen de lage lucht.
De hoevevrouw ligt stil, met gesloten oogen, en nu en dan hoort hij haar adem als
een benauwden zucht. Soms beweegt zij even de hand over de dekens, als zocht zij
daar iets, of zij schijnt stil voor zich Zelf iets te fluisteren.
En roerloos zit weer Peter Coene, met de armen over de borst gekruist. Hij denkt
aan wat het leven hem gegeven heeft en aan wat de hoevevrouw voor hem geweest
is. Hij denkt in dit eenzame uur aan dingen die anders nooit in hem zijn opgekomen,
aan zijn kinderjaren, aan zijn moeder, aan Geert Coene, zijn vader.
- ‘Peter, zijt ge nog altijd daar?’
Hij buigt zich over het bed. De hoevevrouw ligt met de oogen open en blikt hem
kalm aan.
- ‘Ge zijt altijd goed voor me geweest, Peter, en ik heb getracht...’
Zij zwijgt even alsof de adem haar ontbrak, en legt hare hand op de zijne.
- ‘We zijn lang samen geweest, Peter Coene, en nu zijn we oud geworden... en ik
weet dat ge altijd aan mij gedacht hebt.’ Zoo rustig is hare stem, en zij zegt de
woorden zonder merkbare inspanning.
- ‘Ge zult het wel eenzaam hebben zonder mij, Peter, ik weet het, maar Herman...
Herman is anders, Peter Coene, en laat hem zijn weg gaan...’
Dan loost zij een diepen zucht en zwijgt. Hare hand ligt op de zijne en het is of er
eene nauwelijks voelbare trilling door hare vingertoppen gaat.
Rechtop zit Peter Coene en peinst aan wat zij heeft gezegd. Hij heeft niet
geantwoord. Haar eigen woorden bevatten het antwoord dat hij had kunnen geven.
Alleen zijne hand omsluit even vaster de dunne vingers. Opeens hoort hij duidelijk
de klok tegen den wand aan de andere zijde in de oude kamer, als een voorzichtige,
bedaarde stap die door het huis sluipt en naar hier toekomt. Dan slaat het uur......
Plots recht de hoevevrouw zich op alsof ze iets hoorde, hare starre blikken in de
groot open oogen staan op het raam gericht, en met een gebroken stem, als in een
zucht, fluistert ze: ‘Peter!...’
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Zij valt terug in zijn arm, haar hoofd blijft even nog recht, een lichte schok trilt door
haar lichaam, en dan zakt het hoofd tegen zijn schouder. En nu weet Peter Coene dat
zij gestorven is.
Een oogenblik blijft hij zoo roerloos staan, met zijn arm om haar heen geslagen,
haar hoofd tegen zijn schouder geleund, als wist hij niet wat hij doen moest. Dan
laat hij haar voorzichtig neerzakken op het kussen.
En rechtop staat nu Peter Coene voor het bed, en blikt naar het doode gelaat van
zijn vrouw. In de schemering van de kamer zijn hare trekken vaag zichtbaar, daar
ligt iets aandoenlijks en wonderzacht op haar wezen... Opeens wordt zijn hoofd
duizelig, hij moet zich vastgrijpen aan de leuning van den stoel, en zijn vingers sluiten
zoo vast om het hout dat het kraakt.
En dan hijgt Peter Coene drie maal achtereen, langzaam en diep, dat zijn borst er
pijn van doet.
Met kalm gebaar legt hij de handen van de doode onder de dekens en trekt het
laken over haar gelaat. Dan stapt hij naar het raam, trekt het ver open en ademt de
koele lucht in. Geluidloos opent hij de deur en treedt in de hoevekeuken. In de halve
duisternis van het eerste aanschemerend licht hoort hij den adem van zijn twee zonen,
Fons voor den haard, tegen den muur geleund, en Herman met het hoofd op de tafel.
Besluiteloos staat hij een oogenblik stil en kijkt van den eene naar den andere, naar
de wanden van de keuken en naar het bleeke raam. Zonder gerucht te maken doet
hij de buitendeur open en stapt op het hof.
Het is nu het uur dat de eerste grauwe klaarte over de daken en de boomen kruipt.
Daar hangt een ingehouden stilte over de Donkelhoeve. De lucht is kil, en Peter
Coene rilt. Hij gaat langs den gevel van de koestallen, langs de holle gaping van de
hofpoort, langs de schuren, en aan den paardenstal stoot hij de deur open. De grijze
merrie die vooraan alleen staat met haar jonge veulen, draait den kop naar hem toe,
en kijkt hem aan met milde oogen. Het veulen springt recht, en komt met
vooruitgestoken kop naar hem toe. Hij stapt langs de woning van Sander, en langs
de haag. De hond komt uit zijn hok gekropen, rekt zijn voorpooten ver uit, met
neerliggenden kop, en steekt zijn koude snuit goedig tegen Peter Coene's hand. Hij
streelt het dier een paar keeren over den rug, en gaat verder. Voor het houten hek
van den moestuin staat hij stil, als kon hij niet
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verder meer. Hij steunt zijn elleboog op den paal, en blikt over het hof.
Vreemd is het hier, zooals de dag uit den nacht wordt geboren. In den tuin achter
hem piept reeds een vogeltje. Boven den zwarten horizont spreidt het licht zich uit
tegen den hemel, en zienderoog groeit het hooger tegen de lucht. En Peter Coene
blikt naar de muren van zijn hoeve met een starren blik, en hij meent dat de daken
lager gezakt zijn. Als versteend staan de boomen en de gevels te wachten op iets dat
komen gaat, al de dingen staren hem vreemd en grijs aan, met hollen blik, vaal en
oud, oud...... oud...... En weder hijgt Peter Coene met een diepen haal, dat zijn kleeren
er van spannen rond zijn borst. Hij zou nu rustig aan iets willen doordenken, aan hij
weet niet wat, maar de gedachten willen geen vorm aannemen, blijven strak en hard
in zijn hersens vastzitten. Zijn blikken gaan terug langs de gevels van de stallen
langswaar hij tot hier gekomen is, en het lijkt hem een zeer lange weg.
Met langzamen stap gaat hij dwars over het hof terug naar de hoevekeuken. En
weer kijkt hij naar zijn slapende zonen, van den eene naar den andere, wezenloos,
als verwonderd dat zij daar slapende zitten, en hij luistert even naar hun zwaren adem.
Dan treedt hij op Fons toe, en steekt reeds de hand uit naar zijn schouder om hem te
wekken. Maar hij houdt de uitgestoken hand in, blijft staan voor den slapende en
peinst. Hij keert zich om naar de tafel, en legt de hand op den schouder van Herman.
- ‘Herman......’
Als Herman het slaapverdwaasde hoofd opheft, meent hij eerst de stem van een
vreemde te hebben gehoord. En hij ziet voor hem, in de matte klaarte van het raam,
zijn vader staan, met gebogen schouders.
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Twee grooten uit West-Vlaanderen
door M.E. Belpaire.
Westvlaanderen is het hart van het Vlaamsche land, en uit dit hart zijn gesproten
twee van de grootsten onder Vlaanderens zonen: een dichter en een toondichter Guido Gezelle en Peter Benoit.
Meer dan eene reden bestaat er om die namen te koppelen. Brengt 1930 het
eeuwfeest van den zoetgevooisden zanger onzer innige Vlaamsche natuur, in 1934
zal het honderd jaar zijn dat Peter Benoit het levenslicht zag. Daarbij de wieg van
beiden stond in die gezegende streek waar de taal ruischt als sussende muziek, waar
alles nog spreekt van innigheid des herten, ingetogenheid van 't gevoel, poëzie des
levens.
Veel gelijkenis tusschen de twee - tusschen den priester, den vrome, den heilige,
te Brugge, in de diep-vlaamsche, heilige stad, op een eersten Mei geboren, en den
zanger die het Vlaamsche lied weer moest doen opklinken en die voor 't leven
ontwaakte op een Augustidag, in het oude Forestieren-stadje: Harelbeke.
Veel overeenkomst; misschien nog meer verschil.
Maar de diepe grond was dezelfde. Want alle twee waren zij trouwe zonen van
dien Vlaamschen bodem, die zoo rijken oogst heeft gedragen voor kunst en Kerk.
Beginnen wij met de familietrekken, en geven wij de eereplaats aan den oudsten,
den vroomsten - den meest bezielde?
Guido Gezelle noemen is als een wazem oproepen: wazem van innigheid,
oprechtheid, poëzie, zuiver gevoel. Zijn taal is muziek, zijn vers vloeit als een lied,
hij is als de ziel van heel die natuur die hem heeft gedragen.
IJdel is het zich af te vragen of hij een genie is geweest. Genie veronderstelt macht,
en zijne macht berust alleen in de bekoring van zijn zang, in de zuiverheid van zijn
opgaan door de schoonheid der natuur tot den Schepper dier natuur: God.
Maar zoo het woord: genie, enkel past voor epische gedachten, voor scheppen van
onsterfelijke typen, dan blijft nog voor de lyriekers weggelegd heel de schat der
meest genuanceerde, zoetst-aandoende
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poëzie. En daarin is Gezelle meester - meester tot aan der eeuwen slot.
Ook van Benoit kan men niet zeggen dat hij een volslagen genie is, maar hij, in
tegenstelling met Gezelle, bezit die macht die een der voornaamste bestanddeelen is
van het geniale - de macht om plots den toehoorder te overrompelen, met eene rilling
te doordaveren, zijne ziel te storten in de plaats van de eigene ziel. Die macht die bij
uitstek de Beethoven-macht is; maar Beethoven bezit die op het heele veld van het
humane, en Benoit slechts in zekere momenten van heldhaftige opgetogenheid.
Groot verschil dus in 't uitwerksel van Gezelle's poëzie en Benoit's muziekale
tafereelen. Waarin ligt hun overeenkomst? In hun diep-vlaamsche natuur; in den
eenvoud, de oprechtheid van hunne middelen; in de geaardheid van hun gevoel.
Gezelle is trouw gebleven aan den vadergrond van zijne wieg af tot aan zijn graf.
Zijn poëzie is die innige, diepe, mystieke poëzie van al het omliggende rond hem;
van de stad waar hij het licht zag, die stad die als een schrijn is van heilige schoonheid,
van vroom geloof; waar de kunst nooit dan gehuwd aan den godsdienst bekoort stad van zoete droomerij, hemelzoete vizioenen. Brugge's atmosfeer leeft in al die
stukken van Gezelle, vol van soms smachtend gebed.
De poëzie van het Westvlaamsche land zweeft ook door al die verzen waar hij het
minste geluid van 't veld opnam - kwinkelen of door de lucht schieten der vogelen,
ruischen van ‘'t ranke riet’, gesjirp van 't nietigst krekeltje, opengaan der bloemen.
Al wat gij doet is blomme zijn...

Eenvoud, schoonheid... Geen stormen door dat leven. Lag er enkele jaren eene
schaduw over 't rimpelloozze water, dan voorzeker kwam nooit bitterheid of
wrangheid uit de diepte tot de oppervlakte - Hoort hem maar zingen van:
't Er viel 'ne keer een bladjen op
het water...

Dat is geen Beethovensgeweld!
En zooals hij geboren werd, zoo stierf hij, de vrome priester - in God. Luisterend
naar de vogeltjes die hij zoo geerne ‘hoorde schuifelen.’
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Eenvoudig in het leven, eenvoudig in de dood.
Eenvoudig zooals de meeste Vlaamsche menschen - tot aan Vlaanderens heiligen
toe: een Ruusbroeck, een Ludgardis - zooals onze jongens op den IJzer, die hun leven
schonken zonder dien zwier die bij voorbeeld de Franschen vermaarder maakte.
En van Peter Benoit is ook die grond-eenvoudigheid de hoofdeigenschap.
Ik sprak van zijn tafereelen: inderdaad, picturaal is zijne kunst. Aan loutere muziek
heeft hij weinig gedaan. Het woord is hem noodig om die stoute beelden op te hangen,
in den Rubenstrant, verheerlijking van heel een verleden, brandende bede om de
toekomst van zijn volk te veredelen, te verzekeren.
Benoit is nog niet tot volle opbloeiing van zijn roem gekomen. Terwijl de fijner
aangelegde Tinel - uit Oost Vlaanderen nochtans, maar als Westvlaamsch getint door
zijn mystiek - met één worp de wereld veroverde, schijnt Benoit, de machtige
persoonlijkheid, de Vlaamsche reus, in den engen hoek geduwd van het enkele
Vlaanderen, of enger nog: van Antwerpen.
Is dat wellicht te wijten aan zijne grootsche eenvoudigheid? Want alles bij hem
is eenvoudig: lijn, kleur, gevoel. De elementaire gevoelens, de volksgevoelens heeft
hij uiting gegeven: het godsdienstige in zijn Quadrilogie, waarmee hij begon; het
vaderlandsche met zijn Schelde - het slot van 't tweede deel werd zelfs door den
Oorlog niet overtroffen. Weer het godsdienstige in zijn Drama Christi, die misschien
de zuiverste uiting is van Vlaanderens vroom geloof - en tegen het einde van zijn
leven, de Moederspraak; dit lied dat geen mensch, geen Vlaming voorzeker, zonder
tranen in de oogen kan aanhooren. - Hoe dichter de mensch nadert tot zijn graf, hoe
liever hij nog eens neerbukt op zijn wieg.
Dat zijn de elementaire dingen die Vlaanderens grootste toonkunstenaar bezong;
daarin gelijkaardig aan Vlaanderens meest gelezen schrijver: Conscience.
En in die eenvoudigheid geeft Peter Benoit de hand aan Guido Gezelle.
Niet in den levensloop. Hoe werd de arme Meester door 't leven geslingerd, zonder
kompas! Uit zijn Westvlaamsch dorp, naar 't cosmopolitische Brussel. Dan naar
Duitschland, met zijn in nevels opgaande rationalisme. Dan naar 't wufte Parijs. En
eindelijk alleen - zonder de gade die zijn engelbewaarder had moeten zijn - in de
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havenstad, de stad der artisten: Antwerpen. Vreemd genoeg, scheen zijn kunst, van
het begin af, meer te aarden naar de wijdsche schilderschool der Antwerpsche meesters
dan naar de stille aandoening van Brugge's mystieke tafereelen.
Daarin nog stond hij verre van Gezelle.
En in zijn levensopvatting? In de richtende gedachten van zijn geest?
Niet ongedeerd was hij gegaan door de filozofische nevels van de Duitsche atmosfeer.
De woorden: subjectiviteit, objectiviteit had hij meegebracht, maar had hij wel dieper
de beginselen ingezien? Begreep hij deze filozofie? Begreep zij zich zelf? Waar een
Gezelle stond in 't volle licht van zijn geloof, van aan zijn wieg tot aan zijn graf, daar
tastte de arme andere Westvlaming in den donkere, godsdienstig nog in zijn hart,
maar beneveld in zijn geest.
Arme Vlaamsche Meester!
En toch zoo ingoed! Hij had het zoo noodig het familieleven! de glimlach eener
vrouw, de blijheid van blonde kinderhoofden. - Wie zal aan zijne ziel de bede van
erkentenis en bewondering kunnen weigeren?
Want ontzaggelijk veel heeft hij ons geschonken. Aan zijn vlaamsche overtuiging
heeft hij nooit verzaakt. Hoe onbeholpen zijn taal ook was in 't begin - Hij kwam uit
Duitsche, Fransche middens - toch streed hij hardnekkig den strijd door, eischte dat
Vlaamsch de taal zou zijn van zijn Muziekschool, gaf in 't Vlaamsch die lessen van
aesthetica, - waarvan ik misschien nog de laatste aanhoorster ben - sprak enkel
Vlaamsch in de herhalingen van zijn grootsche werken: Schelde, Oorlog. - Waar is
de tijd! Wie zal de ontheffingen, het bezielend enthousiasme van die dagen
vermelden? Niet anders kan ik dan persoonlijke herinneringen mengen bij die
beschouwingen die heel een jeugd doen oprijzen. Zij werden mij trouwens ingegeven
door die laatste uitvoering van de Requiem-mis, door Arte Vocali, die mij zoo vele
jaren achteruit bracht, tot 1864. 't Was onze eerste kennismaking met Peter Benoit.
Ik was een kind van elf jaar, had dit jaar mijne eerste communie gedaan, maar overal
gingen wij met de ouderen mee. En op dien Aprilzondag zie ik mij weer in de zaal
der Cité, op de bovengaanderij, luisterend naar die machtige koren, maar vooral naar
de zuivere, engelachtige stem van tante Constance. Later zong ik in de koren mee,
die zelfde requiem-
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mis, met het steeds grootscher aanzwellende Sanctus, dat bij machte is eene gansche
zaal in vervoering te doen oprijzen.
Gelijk zoo menig koor van den grooten meester.
En luisterend naar die tonen, kwam mij de volgende droom voor de oogen: eene
viering, in 1930, tegelijk omvattend Peter Benoit en al de heldhaftige jongens die
voor Vlaanderen hun leven schonken. Eene uitvoering, in kerk of openlucht, in
Westvlaanderen of te Antwerpen, dezer Requiem-mis van Benoit, onder een dienst
tot zielelafenis onzer jongens.
En deze korenmassa zou m.i. moeten geleid worden door Lodewijk Ontrop, een
van Benoit's laatste leerlingen, bezield met den Vlaamschen geest van zijn meester,
met het katholieke geloof dat hem dit prachtig werk ingaf, en wien wij vroeger o.m.
verschuldigd waren eene ideale uitvoering van de Missa Solemnis, dit gewrocht van
den geniaalsten aller Vlamingen: Ludwig, van Beethoven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

765

De Ilias en de Belegering van Troia
door Prof. Dr. R. Van Pottelbergh.
Als iemand, die nog frissche herinneringen aan zijn humaniora bewaard heeft, de
vraag gesteld werd: Hoelang heeft de oorlog om Troia geduurd? zou ongetwijfeld
het antwoord luiden: Tien jaar. Die Homeros, den ‘vader der Helleensche dichteren
altegader’ heeft gelezen, weet immers dat eerst in het tiende jaar de stad werd
ingenomen. Dat heeft men ons altijd voorgehouden en geleerd. Van deze lange reeks
poëtische gevechten is de Ilias dan een korte episode, welke de dichter, dank zij zijn
sterk ontwikkeld kunstgevoel, heeft weten te omlijnen. Horatius en trouwens alle
menschen met goeden smaak hebben er hem om geprezen dat hij niet gansch den
oorlog heeft willen uitwerken van het oerbegin af, met inbegrip van alle kleine en
onbeduidende feiten:
‘...nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo;
semper ad eventum festinat, et in medias res
non secus ac notas auditorem rapit, et quae
desperat tractata nitescere posse relinquit...(1)’

wat bij Vondel luidt:
‘nochte (hij begint) den Trojaanschen oorloog van het paar eyeren(2): altijd haast hij
naar het einde, en verrukt(3) den toehoorder tot het middenste zijner vertellinge, gelijk
of ze bekend was; en laat na die dingen, waarvan hij wanhoopt die sierlijk te kunnen
uitbeelden,...’
Omtrent de chronologie van den Trojaanschen oorlog en van de Ilias hebben Homeros'
oude landgenooten er nooit een andere meening op na gehouden. - Behalve Ilias en
Odusseïa lazen zij nog den zgn. epischen cyclus, een heele reeks Trojaansche
epopeeën, waarvan,

(1) Horatius. Art Poetica 147-150.
(2) Bedoeld worden de eieren van Leda, waaruit o.m. Helena, de eerste oorzaak van den oorlog,
geboren werd.
(3) en rukt, voert den toehoorder onmiddellijk in 't midden der feiten.
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links en rechts verspreid, maar vooral in de lijvige ‘Bibliotheek’ of
Boekenbeschrijving van den beruchten patriarch Photios (9o eeuw), de inhoudsopgave
en enkele karige fragmenten terug te vinden zijn.
Welnu, in al deze heldendichten werd een veldtocht vooropgezet, waarvan de duur
met elk nieuw epos verlengd werd.
In de Odusseia had reeds Telemachus, nog een onmondig knaapje toen zijn vader
Odusseus vertrok, een rol te spelen: dus Odusseus moest een twintigtal jaren afwezig
zijn: een tijdsspanne die symmetrisch werd ingedeeld in tien jaar oorlog en tien jaar
zwerven; dus de oorlog had tien jaar geduurd.
In het Kuprische epos, dat de schaking van Helena door Paris en de voorbereiding
van den oorlog behandelde, moet Paris de schoonheid beoordeelen van Athena, Hera
en Aphrodite (het bekende Paris-oordeel!): dit nu gebeurt ter gelegenheid van het
huwelijk van Peleus en Thetis, de toekomstige ouders van den nog ongeboren
Achilleus. - Uit het Paris-oordeel volgt, kort daarop, de roof van Helena, door de
bekroonde Aphrodite begunstigd. - Dus Helena wordt geschaakt nog vóór Achilleus'
geboorte. - Dus, wanneer ten minste twintig jaar later, Achilleus vóór Troia zal staan,
moet Helena ten minste twintig jaar ouder zijn; we overdrijven niet als we haar veertig
jaar toerekenen. - En zoo lezen we ook in Helena's klacht (Ilias XXIV 765 sq.):
‘Dit is nu het twintigste jaar sinds ik van ginds wegtrok en mijn vadergrond verliet.’
Wat niet belet dat, enkele dagen te voren, Paris nog een aanval kreeg van
jeugdig-wellustige begeerte, bij 't aanschouwen van deze... bloeiende vrouw (Ilias
III 442 sqs.):
‘Nooit heeft liefdebegeerte zóó mijn geest omneveld als nu,...’
Troia is niet meer gevallen onder de hand van Achilleus, dien Paris kort na Hectoors
dood had geveld (cf. Aithiopis); hij die de stad eindelijk innam was de zoon van
Achilleus, Neoptolemos, die vóór de Trojaansche belegering uit Deidameia te Scyros
geboren werd. Zóó leeren ons de reeds vermelde Kupria en de Kleine Ilias. Daar nu
zijn vader, bij 't uitbreken van den oorlog niet veel meer dan twintig jaar kan zijn,
ingevolge de vorige uiteenzetting, kan er niet veel tijd verloopen tusschen
Neoptolemos' geboorte en het begin van den oorlog. Heeft deze nu Troia ingenomen,
zoo moeten we den oorlog toch wel, op zijn minst, twintig jaar laten duren: vóór zijn
twintig jaar neemt toch niemand een stad in, vóór dewelke reeds zoovele helden
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hun leven vruchteloos hadden gelaten. - Maar! Dan is Helena ook al geen veertig
meer: ze gaat naar haar zesde kruiske. En dan wordt de uitbarsting van Paris nóg
potsierlijker!
Naderhand terug onder het echtelijk dak - in de Odusseia - treedt diezelfde... oude
Helena op als de frissche verschijning, de bezielende huisvrouw, die de kunst verstaat
haar melancholische gasten op te beuren.
De stokoude Nestoor van de Ilias schijnt maar niet meer te kunnen verouderen:
tien (of twintig?) jaar na den oorlog, heerscht hij te Pulos nog immer in volle kracht
van geest. En, bij dit alles, brengen we niet eens in rekening de jaren welke Menelaos
besteed had tot het aanwerven van bondgenooten, vóór dat de tocht aanving (Kupria).
Zoekt men dus naar een chronologisch samenhangende voorstelling in dezen
doolhof van poëtische fantazie, dan komt men wel tot vermakelijke maar heelemaal
onbruikbare gegevens. Wie toch kan, zonder ironie, spreken van een zestigjarige
Helena, zich een grijze, misschien tandelooze, reeds eenigszins gebogen vrouw
inbeelden die moet gelden als het type der ‘schoone’? *

**

Ons onderzoek heeft ons geleerd dat we het gewrocht van den vrij scheppenden geest
niet mogen behandelen als een historisch werk. - Wij zijn te veeleischend, als we
iets meer willen weten dan die voorstelling welke elk individueel dichter zich over
zijn stof vormde, en het tijdskader waarin ieder afzonderlijk gedicht te situeeren valt.
Willen we dus even onze Ilias, van dit standpunt uit, onderzoeken, nu we de storende
indrukken door andere epopeeën teweeggebracht hebben uitgeschakeld? En willen
we beproeven een antwoord te formuleeren op de vraag: hoelang duurt, voor den
dichter van de Ilias, de Trojaansche oorlog? In welk stadium van den oorlog wil hij
zijn epos zetten?
Een eerste lectuur zal den lezer voor tegenstrijdigheden stellen, maar, in 't algemeen,
zal ze hem toch in de traditioneele opvatting versterken. We hoorden immers reeds
de klacht van Helena: twintig jaar ben ik van huis weg. Daarnaast echter citeerden
we de liefdesuitbarsting van Paris. Dus tegenstrijdigheid! - Verder wordt in zang XII
meegedeeld dat de door de Grieken opgebouwde muur slechts bleef bestaan totdat:
‘in het tiende jaar Priamos' stad vernield
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werd’ (v. 15). In zang II, 295 sqs., waar Odusseus de Achaiers tot standhouden aanzet,
luidt het: ‘Wij wachten hier reeds negen jaar’, en hij verhaalt tevens het wonder dat
te Aulis vóór de afvaart voorviel: Onder het offeren verscheen een draak die negen
musschen verslond; zoo ook zullen we negen jaar te strijden hebben, had de ziener
verklaard, maar in het tiende de stad innemen. - Door Agamemnoon hadden we kort
te voren (II 134 sqs.) vernomen dat ‘reeds negen jaar voorbij zijn en dat het hout der
schepen en het touwwerk in dien langen tijd gerot is’, wat een onvoorbereide afvaart
op dit oogenblik zeer zou bemoeilijken.
Waar evenwel de grijze opperhoofden der Troianen bij 't aanschouwen van Helena
uitroepen: ‘Om zulk een vrouw is 't wel begrijpelijk dat beide volken langen tijd leed
verduren!’ (III 156), dienen we bij ‘langen tijd’ nog niet noodzakelijk aan ‘tien jaar’
te denken. - Zoomin als dat de strijdtooneelen die Helena in haar weefsel inweeft
(III 126) een reeds sinds lang begonnen oorlog veronderstellen.
Doch stellen we tegenover deze eerste reeks citaten bvb. den derden zang in zijn
geheel.
Voor de eerste maal zien we, in ons epos, de twee legers tegen elkaar oprukken.
Paris verschrikt bij den aanblik van Menelaos, et pour cause! - Weshalve Hectoor
tegen zijn laffen broeder smalend uitvaart (III 39 sqs.): ‘Schandparis, slechts uiterlijk
voortreffelijk, vrouwengek, verleider... Tegenover Aresvriend Menelaos zoudt geniet
standhouden, anders zoudt ge leeren van welk een man gij de bloeiende gemalin
bezit. U zouden immers weinig baten noch uw cither noch Aphrodite's gaven noch
uw mooie lokken noch uw schoonheid, laagt ge in 't stof’ (nl. door Menelaos geveld).
Deze bijtende woorden treffen den wellusteling op de gevoelige plek en in 'n
opwelling van moed laat hij Menelaos een tweestrijd aanbieden om Helena. Terwijl
de toebereidselen getroffen worden, roept Iris, de gezante van de goden, Helena op
den burcht om haar de voor haar zoo pijnlijke scène te laten aanschouwen. (N.B.: de
dichter had haar hier noodig met het oog op wat nu gaat volgen). Helena vindt daar
de ouderen van dagen verzameld rondom Priamos. Minzaam ondervraagt haar de
oude koning nopens de groote helden uit het Grieksche leger, dat in de vlakte vóór
hen tegenover het Trojaansche ligt: Wie is daar, mijn lief kind, die rijzige held, wiens
hoofd boven de andere koppen uitsteekt? Nog nooit hebben mijn oogen zoo'n statig
man
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aanschouwd; hij moet 'n koning zijn? - Inderdaad, de bedoelde held is Agamemnoon.
- En wie is die andere man daar, 'n hoofd kleiner dan Agam, maar aan schouders en
borst breeder? - Deze is Odusseus. - Antenoor, één der ouden, herkent inderdaad
Odusseus, dien hij te gast had ontvangen, toen deze met Menelaos als gezant gekomen
was om Helena terug te eischen. - En dan komen Aias, Idomeneus aan de beurt. Nu volgt het tweegevecht, dat 'n verrassenden afloop heeft. Paris ware zeker gedood,
had, de om het Paris-oordeel dankbaar blijvende, Aphrodite hem niet ontvoerd. De
godin voert hem, ter verkwikking na zijn krachtinspanning, bij Helena, die door
Aphrodite evenwel alleen door schrikaanjaging kan gedwongen worden haar bij den
eerloozen lafaard te volgen: ‘Waarom toch sneefdet ge niet onder de hand van mijn
vroeger gemaal!’ Zoo begroet ze hem. - Intusschen zoekt de verbijsterde Menelaos
tevergeefs naar den verdwenen vijand; de Grieken echter zijn zedelijk overtuigd dat
de zege hun behoort. Weldra (zang IV) zal de groote strijd weer losbarsten. - Dezen
zang heeft de (ver)oude(rde) kritiek als gansch op zich zelf staande aanzien:
Lachmann, Kayser, Niese, Koechly, om slechts enkele namen te noemen,
veroordeelden, zoo niet den ganschen zang, dan toch de scène tusschen Helena en
de Troiaansche grijsaards, omdat de dichter er van zijn behandelde gebeurtenissen
zich zóó voorstelt dat ze plaats grijpen bij 't begin van den oorlog, terwijl toch - zoo
dacht men - gansch de Ilias speelt in 't laatste der tien oorlogsjaren. - We laten
voorloopig deze laatste meening ter zijde, doch willen even het eerste punt nader
beschouwen. We moeten de kritiek gelijk geven: Een tweegevecht tusschen de
rechtstreeks betrokken partijen, den beroofden Menelaos en den roover Paris, is
nergens met meer natuurlijkheid te situeeren dan bij den aanvang der vijandelijkheden.
Menelaos en Odusseus waren, zooals we lazen, eerst als vreedzame gezanten naar
Troia gekomen. Zij bekwamen natuurlijk geen voldoening; - dit nu wordt ons wel
niet uitdrukkelijk gezegd, maar gansch de Ilias zet zulks voorop: geen voldoening,
geen regeling in der minne, geen teruggave van Helena, - dan maar de gewapende
oorlog. Vooraleer echter de twee legers te laten handgemeen worden, beproeven het
eerst, naar ouderwetsche zede, de beide helden alleen. Geeft dat geen uitslag, dan
zullen de legers beslissen. - In de veronderstelling dat deze gebeurtenissen spelen na
negen jaar strijd, zou het tweegevecht 'n onnatuurlijk aangebrachte, 'n ongemotiveerde,
eerder den gang der feiten storende episode zijn. - Maar hoe zou dan
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verder, met deze hypothese, te verklaren zijn dat Priamos niet eens de beroemdste
onder de Grieksche helden kent, indien hij negen jaar lang aan den voet van zijn
burcht het krijgsgewoel hadde kunnen gadeslaan en negen jaar lang over den oorlog
en de strijders hadde hooren spreken? - We vergeven den ouden dichter graag wat
wij bij 'n modern dichter niet kunnen gedoogen, maar zoo 'n volslagen gemis aan
overleg is bij een kunstenaar van zijn gehalte niet aan te nemen. De bevlieging van
Paris en zelfs de opgetogen bewondering der ouden voor de figuur van Helena zouden,
indien deze reeds negen jaar in hun midden had geleefd, hoogst zouteloos zijn.
De dichter, niet alleen van de Helena-Priamosscène - zooals de aangehaalde critici
meenen, maar de dichter van den derden zang in zijn geheel heeft wel de bedoeling
de eerste bladzijde uit het groote epos te dichten, het eerste treffen, de eerste
vijandelijkheden, nadat Achilleus zich had teruggetrokken.
Dan blijft nog het tweede punt te onderzoeken, als zou, met uitsluiting dan van
den 3o zang, de overige Ilias in het 10o jaar spelen. Hier raken we een buitengewoon
ingewikkeld probleem aan: hoeveel handen hebben aan onze Ilias gewerkt? Is 't waar
dat de derde zang het begin van den oorlog, de andere zangen daarentegen
gebeurtenissen van 't einde er van behandelen, dan vloeit daaruit voort, óf dat de 3o
zang niet het werk is van den echten Iliassdichter, óf althans niet door den Iliasdichter
bestemd was om de plaats te vullen die er door ingenomen wordt in 't geheel van de
Ilias. Dan voor een ander plaats bedoeld? Welke? Niet vóór, ook niet in de plaats
van zang I: in zang I wordt ons immers die Iliasepisode die de dichter wou behandelen
gemotiveerd en haar ontstaan beschreven; de wrok van Achilleus in zijn wording,
verloop en eindpunt, is wel het essentieele thema van de 24 zangen. Zang I is én
onmisbaar én noodzakelijk de eerste. - Moest dan zang III misschien vóór zang II
komen? Neen, want II bereidt het tweegevecht voor van III en wel zóó, dat de grens
tusschen beide zangen enkel moet dienen om een al te lang stuk te scheiden, niet een
stilstand beteekent in de handeling. In II worden de legers in slagorde geschaard en
we herinneren ons dat Paris eerst bij den aanblik van het aanrukkende leger, waarin
hij Menelaos had herkend, in angst geraakte, weshalve Hectoor hem tot een
tweegevecht prikkelde. - Zang IV is de natuurlijke voortzetting van III: de in III bij
het tweegevecht gesloten overeenkomst wordt door een Trojaan geschonden, wat de
oorzaak is dat de oorlog thans met volle
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machtsontplooing gevoerd wordt (IV en V). - Besluit: zang III moet de plaats innemen
die hij heeft en hij hangt zóó innig samen met de voorgaande en volgende zangen
dat hij onmogelijk zou kunnen uitgeschakeld en beschouwd worden als een voor een
ander epos bestemd of als een los, op zich zelf bestaande gedicht. - Maar dan mag
zang III gerust aanzien worden als het werk van dien dichter die het complex zangen
schiep - of bewerkte? - waartoe ook zang III behoort.
We kunnen hierbij voegen dat zang II weliswaar in menigen passus uitdrukkelijk
de tien oorlogsjaren vermeldt - dat komt nog verder ter spraak - maar daarbij dan
toch een merkwaardige aanwijzing bevat: v. 361 sqs. legt Nestoor den Griekschen
veldheeren een krijgsplan voor en hij zet uiteen hoe de troepen dienen opgesteld te
worden. Zijn voorstel bezorgt hem Agamemnoons warme lofspraak en het wordt
dan ook gevolgd. Welnu hier is het toch weer duidelijk dat we staan bij 't begin van
den oorlog; wat voor zin zou het hebben voor den wijzen Nestoor, na negen jaar
vechtens, te gaan leeren hoe men de mannen zal ordenen voor den strijd? Niemand
toch zal aannemen dat de Grieken slechts na negen jaar, hun eerste algemeen offensief
wagen, nu juist dat hun beste strijder, Achilleus, zich afzijdig houdt?
Zoover zijn we thans met ons onderzoek gekomen, dat we een eerste gewichtig
resultaat mogen formuleeren: Tot een niet onaanzienlijk en, in de Ilias zooals we
haar lezen, onscheidbaar geheel van zangen behoort o.m. een zang (III) waarvan de
gebeurtenissen klaarblijkelijk spelen in 't begin van den oorlog.
*

**

Hoe staat het dan verder met de overige zangen?
Het zesde boek beteekent een rustpunt in de handeling: zóó gruwelijk zijn er de
Grieken op los gegaan dat Hectoor naar de stad ijlt om de vrouwen te laten offeren
ter eere der schutsgodin en dan weer met Paris naar den slag trekt. Doch vóór zijn
vertrek grijpt de roerende afscheidsscène plaats van Hectoor en Andromache. Laten
we hier even stilstaan. - Daar is vooreerst het verschrikt krijtende en dan weer gesuste
knaapje Astyanax; daar is dus een onlangs gehuwd paar; daar is het afscheid zelf. Maar is het wichtje dan een oorlogskindeke? Of heeft Hectoor, midden in den
stedenvernielenden
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oorlog, hij, die alleen Troja kon beschermen (VI 403), dan bruiloft gevierd? Of neemt
de oprukkende krijger, eerst na negen jaar vechtens, afscheid van zijn vrouw? - Met
één slag wordt alles klaar, wanneer we ook hier, met Van Leeuwen, aannemen dat
dit alles het begin van den oorlog beteekent. Te tragischer wordt er dit tooneel om,
dat de zoo pas in vollen vrede gehuwde, bloeiende Hectoor, zijn jonge vrouw en zijn
onmondig kindje reeds moet verlaten; het afscheid past goed, wanneer de held, na
de eerste vijandelijkheden tegen een onverhoeds aanstormend leger, den ernst er van
heeft kunnen begrijpen en dus de kansen op behoud en terugkeer ziet slinken.
In zang VII gaat de strijd voort, waarvan het ridderlijk eindigende tweegevecht
tusschen Hectoor en Aias het hoogtepunt is. Daarop wordt een wapenstilstand gesloten
om beide legers toe te laten hun lijken te verbranden. - 's Anderendaags bouwen de
Grieken, op voorstel van Nestoor, vóór hun kamp een muur op, waarrond ze nog een
diepen wal graven. Deze verschansing was niet te vroeg voltrokken, want bij den
volgenden slag worden de Grieken op hunne beurt achteruitgeslagen tot aan den wal.
Gelukkig voor hen dat de nacht de wapens doet rusten (zang VIII). In dezen
hachelijken toestand zendt Agammemnoon gezanten met verzoenings-voorstellen
naar den wrokkenden Achilleus; deze worden afgewezen, alleen een grooter, hem
dieper en meer persoonlijk treffende slag kan zijn jeugdige, overmoedige
hardvochtigheid breken (zang IX). - Dan maar zonder Achilleus voortgestreden, met
de kracht der wanhoop in 't gemoed. Hoe schitterend de helden ook hun man staan,
toch dreigt de toestand voor de Grieken op een ramp uit te loopen. Achilleus'
boezemvriend, Patroklos, wil meer weten en gaat om nieuws bij Nestoor (zang XI).
De volgende zang beschrijft den aanval der Trojanen op den muur; het gelukt Hectoor
ten slotte een bres te slaan, de Grieken vluchten. Thans zal het gaan om het uiterste:
de schepen (XIII). Doch de Griekschgezinde goden weten vader Zeus te bedriegen
en hem in slaap te krijgen; van deze gelegenheid maken ze gebruik om hun
beschermelingen ter hulp te snellen (XIV). De list mocht echter weinig baten, want
Zeus ontwaakt en door zijn toedoen nemen de Trojanen aldra hun schitterende positie
weer in; Hectoor kan ditmaal zelfs één schip bemachtigen (XV).
De groep feiten, die we vluchtig doorloopen hebben, hangen voortreffelijk samen.
In 't eerste stadium waren de Grieken de over-
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winnaars, maar daarop volgt - geen ware kunst zonder contrast - de dalende lijn:
ieder uur wordt de toestand der Grieken hopeloozer. Dààr moest de dichter komen:
wel buigt de Pelide nog het stoere hoofd niet, maar Patroklos laat hij toch in zijn
plaats tegen de Trojanen aanrukken. Het verder verloop is bekend: Hectoor doodt
Achilleus' boezemvriend. Thans is het uur der verzoening geslagen; het onzeglijk
leed, de ontzettende mare van Patroklos' dood heeft Achilleus vermurwd en niet meer
tegen Agamemnoon, maar tegen Hectoor, keert hij zijn haat. In arren woede vaart
Achilleus op de Trojanen los, jaagt hun leger binnen de poorten maar doodt den
alleen in de vlakte achtergebleven Hectoor. - Na enkele dagen gaat Priamos, bevend,
van Achilleus het lieve lijk afsmeeken: de overmoedige woesteling van daar zoo
even ontvangt minzaam den ouden man, het evenbeeld van zijn eigen vader, en staat
hem het zwaar mishandelde lijk af; Troia beweent haar thans verdwenen stut en
steun. - Dat is het einde. - Over de inname van Troia wordt niet gerept: we zeiden
het reeds dat de Ilias niet het lot van Troia behandelt, maar enkel den wrok van
Achilleus en Agamemnoon, wrok die uitbreekt tijdens een bepaalden oorlog, nl. den
oorlog rondom Troia.
Het zou ons te ver leiden indien we, van ons standpunt uit, elken zang afzonderlijk
onderzochten; trouwens zulk een onderzoek zou, op enkele minder treffende
argumenten na, - welke we hier opzettelijk om der klaarheid wille weglaten, - niet
al te veel opleveren. Daarom slechts een paar bemerkingen. - Van alle de verhaalde
feiten is er geen enkel dat niet bij 't begin van den oorlog zou kunnen spelen. Er is
echter meer: Dat de Grieken een muur bouwen en'n wal opwerpen vóór hun kamp
(zang VII) is toch weeral beter te verklaren in 't begin dan na negen jaar. Immers,
door een bedrieglijken droom misleid, die hem voorspelde dat hij ‘nog heden, d.w.z.
bij het eerste offensief dat hij zou beproeven, de stad zou innemen’ (II v. 29 sq.) was
Agamemnoon, onmiddellijk met zijn mannen opgerukt. Wat was daar, nadat Zeus
zelf hem door middel van dien droom de onmiddellijke zegepraal had voorgespiegeld,
wat was daar 'n muur of 'n wal van noode? Muur en wal veronderstellen trouwens
een tegenoffensief, wat gansch uitgesloten scheen. - Alhoewel de Grieken dan de
eerste vuurproef schitterend doorstaan hadden, bleek toch de inname niet zoo maar
in 'n handomdraai te kunnen gebeuren. Na deze eerste bevinding, na deze eerste
ontnuchtering, komt Nestoor
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op 't denkbeeld zich voor mogelijke tegenaanvallen te verschansen. Hebben de
IJzerlegers niet dezelfde lijn gevolgd? Als 't blijkt dat, na de eerste gevechten in 't
open veld, de oorlog langer zou duren dan men verwacht heeft, gaat men over tot
den loopgravenoorlog, tot het bouwen van betonnen wijkplaatsen. - Maar om tot het
inzicht te komen van de noodzakelijkheid eener verschansing had de wijze Nestoor
zeker geen negen jaar noodig gehad!
Mogen we dan ons eerste resultaat uitbreiden tot gansch de Ilias? mogen we
bevestigen dat gansch het epos, naar 's dichters bedoeling, speelt niet lang na de
aankomst der Grieken, dus in het eerste jaar? Mogen we nog een stap verder gaan
en zeggen dat, te oordeelen naar de overal voorkomende opvatting als zou van het
lot van één man, in casu Hectoor voor de Troianen en Achilleus voor de Hellenen,
het lot van volk en stad afhangen, dat de val van Troia niet lang meer kon uitblijven
na Hectoors dood? - We gelooven dat die vragen bevestigend moeten beantwoord
worden. En zoo weze dan van deze lange uiteenzetting het korte besluit:
Onze Iliasdichter, d.w.z. hij die van de Ilias het plan ontwierp en dat plan uitwerkte
door poëtische motieven van velerlei herkomst en kleur tot een eenheid te bewerken
en te troianiseeren, heeft nooit gedacht aan een tienjarigen oorlog; zijn epos behandelt
een episode, die te situeeren valt haast onmiddellijk nadat de Grieken enkele steden
van 't Trojaansche landschap in puin hebben gelegd en leeggeplunderd, om dan ten
slotte, als bekroning van hun werk, voor de hoofdstad zelve te verschijnen. Die
voorafgaande tochten wijst hij enkel hier en daar aan door zinspelingen: was het
meisje, dat aanleiding gaf tot den twist van Agamemnoon en Achilleus, niet uit een
ander verwoeste stad als oorlogsbuit meegebracht? Had Achilleus niet reeds
Andromache's vader en broeders gedood bij de verwoesting van hun stad, het
hoogpoortige Thebe? (VI 414 sqs.). - De Iliasepisode zelve neemt niet meer dan c.
vijftig dagen in beslag. Troia valt niet in ons epos, maar tragisch-profetisch laat de
dichter het beeld der onafwendbare, nakende verwoesting over zijn gedicht zweven:
‘De dag komt, zegt Hectoor (VI 447), waarop het heilige Ilios wegzinkt, en Priamos,
en 't volk van Priamos. Dat ziet mijn geest, dat voelt mijn hart.’
Alles samengenomen kan de gansche krijgsonderneming ten hoogste één jaar
hebben geduurd, - althans naar de bedoeling van Homeros. Want of Troia eerst na
langen of wel na korten tijd gevallen
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is, mogen én de historici én een diepergaand onderzoek der poëtische traditie
daaromtrent uitmaken; de archaeologie in elk geval bevestigt het bestaan van negen
op mekaar gebouwde steden, waarvan de zesde - de Homerische wordt ze genoemd
- klaarblijkelijk de sporen draagt van 't vernielende vuur.
*

**

Laat ik echter tot mijn eigen domein terugkeeren en pogen eenige opheldering te
verstrekken nopens de andere, bij den aanvang geciteerde zinsneden, waarin
uitdrukkelijk de tien jaar vermeld staan. Van Leeuwen, de promotor der in dit artikel
uiteengezette stelling(1), kunnen we op het door hem betreden gebied der tekstkritiek
niet volgen. Overigens kunnen we ons principieel met zijn methode niet vereenigen.
De geleerde Hellenist, die er dwarsdoor van overtuigd is dat onze Ilias het werk is
van één scheppenden geest, moet, om zijn theorie te kunnen handhaven, moet het
disparate over boord werpen. Wij echter voelen ons vrijer tegenover ons epos: Van
Leeuwen gaat uit van een, overigens zeer bekoorlijke en gezonde theorie en hij
behandelt er den overgeleverden tekst naar; wij gaan uit van den overgeleverden
tekst, dien we liefst zoo ongerept mogelijk bewaren, en bouwen daaruit onze theorieën
op. - Wij kunnen met Van Leeuwen het geloof aan den éénen dichter deelen en toch
stukken, die met dat geloof in tegenstrijd schijnen of zijn, in onzen tekst dulden.
Omdat wij - maar hier moeten we bondig zijn - vasthouden aan een onderscheid
tusschen de echte, de oude Ilias - die wij niet gaaf meer bezitten - en de Ilias zooals
wij haar lezen en waarin wij, juist in datgene wat Van Leeuwen schrapt, de voor den
philoloog zoo kostbare sporen zien van wat ik zou noemen: de ontaarding, de
aanpassing van 't oude werk op den zich vernieuwenden geest. - Gedurende vele
generaties hebben vele rhapsoden het oude gewrocht gansch Hellas door rondgedragen
en is 't dan te verwonderen dat ze, in een tijd toen het begrip van geestelijk eigendom
nagenoeg onbekend was, den tekst, ten minste onbewust, hebben vervormd?
Trouwens, enkele stukken, zelfs een gansche rhapsodie, zijn al te klaarblijkelijk van
jongeren datum, dan dat een onbevangen geest die niet zou houden voor het product
van dichters-rhapsoden, die, vertrouwend

(1) In de Inleiding tot zijne uitgave van de Ilias, en passim in zijn opstel ‘De Compositione
Iliadis’ in zijne ‘Commentationes Homericae (1911) opgenomen.
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op de Muze, het aandurven op eigen hand het oude verhaal te verrijken, door er
bepaalde, den gang van 't verhaal eerder storende episoden in te lasschen (bvb. zang
X), door soms, ook weer bewust ditmaal, het oude gansch her om te werken, of nog,
ingaande op de behoeften van den nieuwen tijdsgeest of op de verlangens van een
bepaald auditorium, het poëtische werk 'n meer historisch karakter te geven (bvb. de
Katalogen der strijdmachten, in II), bepaalde helden, wier oorspronkelijke sage niets
met Troja gemeens had, getroianiseerd, in het epos een rol te geven.
Daar is dan vooreerst de klacht van Helena in zang XXIV. Welnu gansch deze
zang, zooals wij hem lezen, draagt het kenmerk van den nieuwen tijd, als zachtere,
mildere zeden heerschen, als de belangstelling, de bewondering niet meer uitsluitend
gaat naar het krijgshaftige, het oorlogsgewoel, het half-barbaarsche krachtsvertoon;
als ook reeds moreele grootheid gewaardeerd wordt en men met ontroering kan
luisteren naar den ouden Priamos die van Achilleus het lijk afsmeekt van zijn Hectoor,
naar den medelijdenden Achilleus die het lijk uitlevert van zijn aartsvijand, dien hij,
kort te voren, zoo deerlijk had mishandeld, zoo woest rondom de stad had gesleurd.
- Met de klachten van Hectoors gemalin, van zijn moeder, van Helena staan we
trouwens reeds in de periode der zuiverste lyriek. - Daar zijn verder de woorden van
Agamemnoon en Odusseus in zang II, in dien zang juist waarin het krijgsplan van
Nestoor voorkomt, hetwelk wij gesitueerd hebben in het begin van den oorlog. Zou
deze zang, die ook de zeker jongere katalogen der strijdmachten bevat, en waarvan
het eene stuk volgens de opvatting der tien jaar, het andere volgens de oude, echte
opvatting gedacht en gedicht is, - zou 't vermetel zijn dezen zang, zooals we hem
thans lezen, te houden voor een herbewerking?
Daar is ten slotte het citaat uit zang XII: de muur zou maar bestaan totdat, in het
tiende jaar, Troia vernietigd wordt.
Op grond van beschouwingen die echter van te louter philologischen aard zijn dan
dat ze in dit tijdschrift zouden kunnen behandeld worden, houd ik het er voor dat de
inleiding van zang XII (verzen 1 tot 33) het werk is van een dichter der jongere
generatie. - Vinden we dus hier en daar in ons epos de tienjarige belegering vermeld,
dan hebben we daar of wel zangen die - zooals wij ze lezen - in hun geheel van
jongeren datum, of althans een jongere herbewerking van een ouder stuk zijn, of wel
passussen die we meenen te
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moeten beschouwen als toevoegsels van jongere rhapsoden. In beide gevallen hebben
we, evenals in de Odusseia, eenvoudig den vervormenden invloed vast te stellen van
enkele, vroeger dan onze besproken stukken gedichte epopeeën uit den cyclus, die,
zooals de lezer zich zal herinneren, in strijd met den geest van de echte, oude Ilias,
een tienjarigen of nog langer durenden tocht vooropzet. Tegen de ware grondgedachte
van het epos vermogen deze storende elementen niets; het komt er dan ook op aan
het bijkomstige niet te gaan houden voor het essentieele.
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Twee Gedichten.
door André Demedts.
I.
En buiten is het ruisen van de regen onontkombaar als uw diep verdriet,
ik buig mijn lippen naar uw lippen en hun angstig vragen.
Het is of in een schommelende boot wij zijde aan zijde lagen
en 't water klotst aan elke wand en regen ruist zijn lied,
een eindeloze klacht, die één wordt met uw donker klagen.
Ik zoek u niet te troosten en het is ook beter niet,
wij moeten veel nog leren voor het einde van ons dagen,
en dat ons veel ontvalt en dat de beste ons verliet,
mijn lieveling er is geen enkel leed, dat gij en ik niet kunnen dragen.
Het is toch alles maar een droom die eindt als wij hem dieper gaan bezinnen,
en onze handen worden slap en krachteloos en laten al het schoonste vallen;
maar mijn gelaat is dicht bij uw gelaat, ik zal u grondeloos beminnen
om uwe droefheid en mijn eigen smart, en om de armoe van ons allen.
En, buiten regent eindeloos de duisternis,
en 't wenen van uw hart is als mijn eigen wenen;
en al wat ons gescheiden hield is nu verdwenen,
het is of niemand anders meer, nog op de wereld is.
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II.
Uw liefde heeft mijn heimwee lang verdoofd,
maar weer zijn alle boten afgevaren
en wat ik eenmaal heb verwacht en schoon geloofd
drijft van mij heen, als wrakhout op de baren.
Ik kan niet los van het verleden
en ik hoop altijd weer als een dwaas op de komende dageraad;
ik heb niet genoeg aan de zon die schijnt en wat vreugde heden,
o ik verlang onzeggelik naar een zon die niet ondergaat.
En naar uw witte smalle handen die mijn handen strelen
en naar uw goedheid die mij sterk doet zijn;
maar lijk ik het schrijnendste leed van uw hart niet kan helen
geneest uwe liefde nimmer in mij die vreemde pijn.
Maar soms is er een lange verdoving en kan ik mijzelf vergeten,,
om de anderen, en u, die meer dan 't eigen leven zijt,
maar niemand weet van zijn hart de donkere mogelikheden,
want het hart van de mens blijft een stromende water altijd.
Vergeef me, lieveling, mijn lafheid en mijn angstig klagen,
maar ik zeg het u alles, want om zwak te zijn heb ik maar u alleen
en ik wil niet dat nog weerkeren de voorbije dagen,
toen mijn laatste hoop verzonk, met de laatste boot die aan de einder verdween.
Ik wil nevens u staan om niet te vallen
en boven de vreugde groeien en boven het leed:
help gij me weer, die mij het dierbaarst zijt van allen
en het diepste van mijn leven als uw eigen leven weet.
Help mij, nu al de boten weer zijn afgevaren
en het heimwee mijn hart overwint
ik ben niet bang voor de zee en het wentelen naar ons van de verre eenzame baren
als gij naast mij blijft staan, in wie ik 't beste van mezelf weervind.
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Zoo uw water.
door Dirk Vansina.
Zoo uw water, o zee, in ebbe en vloed
ongestadig
naar strand en einder wijkt en woedt;
naar aarde en heemlen keert en spoedt
van driftigen gloed
ongenadig.
O zee, zoo mijn ziel steeds keert en wijkt
vóór ze bereikt;
geen aarde verovrend; geen hemel verwervend,
door wankelmoed dervend;
in vrijheid onvrij
en, rustloos voortvarend
slechts baren barend
slechts baren beurend in ijdel getij.
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Schaduw-Spel
door Aug. Van Boeckxsel.
Gij zijt nog 't blijde kind dat wandelt in het licht,
met, op uw jonge leen, de milde Lente-zoenen;
gij zijt nog 't Lente-kind dat, onder boom-festoenen,
niets anders voor zich ziet dan 's Zomers klaar uitzicht.
Voor u is alles schoon: wat is en wat zal komen;
gij hoort, boven uw hoofd, der vooglen liefde-lied,
en, waar bezij de laan, soms uwe oogen droomen,
dan is het om 't vertoon dat aan uw blik zich biedt;
want, waar gij naast mij gaat, u lokt der bloemen-lach,
zooals u 't leven lokt, zooals uw blikken lokken
hem die in zijne borst gevoelt een angstig schokken,
spijts al 't beleefd geluk van dezen zonne-dag.
Hij is, wie naast u stapt, één, uit het licht getreden,
die reeds in 't duister dompelt het omdonkerd' hoofd;
één wien, misschien, weldra het licht wordt uitgedoofd,
nog vóór hij leiden mag, mijn kind, uw wankle schreden.
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Vers.
door Jan Vercammen.
Als we vingen de woorden van de Sjinese dichter
werd de avond heel groen en almaardoor lichter.
Je zei: laten we hier even blijven dromen,
want we zagen wondere gestalten uit het verre Hong-Kong komen.
En wat we verlangden is dan gebeurd:
met hun gebaren hebben ze de avond nog groener gekleurd.
Want oneindig was de zee die hen droeg
en wiegde ons hart dat maar vroeg:
aan de grens van het dal rijst de berg waarop we te staren staan
om te horen het lied der kim dat niet dood kan gaan.
In dagen die droef zijn als 'n dode den op de sneew,
- och ja, iedere dag is 't begin van 'n eew! spreekt de dichter en leert:
hij heeft nooit de grens van 'n blad voor z'n verzen begeerd.
Wijs is z'n woord en rond z'n gebaar
want groot is z'n ziel en z'n ogen klaar.
Op de vlakte deinen de mensen voorbij
maar wij naast hem en ineens heel blij:
ons leven gebouwd door de kracht van z'n woord
en we kunnen niet weggaan: we hebben God gehoord.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

783

De Boog der Duisternis.
door Pieter G. Buckinx.
I
Als van uw leven de laatste schaduw verglijden zal
in de diepe meren van den nacht.
- in het eenzame dal de plotse val
van een ster in de diepe nacht Valt met de ster ook uw diepste verlangen stuk
in de rimpelloze meren van geluk...?

II
In het eenzame dal de klare val
van het water der koele fontein.
Een herder schalmeit zijn eenzaamheid
bij het water der klare fontein.
Heimweepijn Huiverende waan?
Ach! als van uw ogen het laatste verlangen is weggedaan
zullen aan de blauwe Morgen Gods' Engelen staan?
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Hedendaagsch Uitzicht van het Geschil der Ouden en der Modernen
door Leopold Levaux.
Et pourquoi ne se hasarderait-on pas de temps en temps, dans la critique,
à traiter quelquesuns de ces sujets qui ne sont pas personnels, où l'on parle
non plus de quelqu'un, mais de quelque chose?
Sainte-Beuve.
De geschillen van geletterden omtrent litteratuur-kwesties zouden weinig om het lijf
hebben, als ze niet naar voren brachten iets van de princiepen van leven - en van
dood - die glanzen over den mensch, in het bovenzinnelijk halfduister waarin hij als
‘in den blinde’ zijn weg zoekt. Buiten dat is er slechts ijdel geestesspel, sombere
uitstalling van geleerdheid, en de zaak is zelfs de moeite niet waard dat we ons een
oogenblik afwenden van het zoeken naar de hoogere werkelijkheden, noch van het
dagelijksch vervullen onzer nederige taak, noch zelfs van het vruchtbaar genot dat
men smaakt in den privaten omgang met de werken.
Van hen die een pen hanteeren en zich druk maken om een of ander onderwerp alle kwestie van talent buiten rekening gelaten - verdienen lang niet allen dezelfde
aandacht. Dat is een gemeenplaats, waarmee echter in de praktijk weinig rekening
wordt gehouden. Door hun temperament, door hun atavisme, door hun kultuur, door
hun zedelijke antecedenten vooral verschillen de schrijvers ernorm veel van elkaar,
vereenzelvigd als ze zijn, in alle mogelijke graden, met de onzichtbare, goede of
slechte krachten die de wereld doen ronddraaïen. Want de mond spreekt uit des harten
overvloed.
En ‘Verschil brengt haat voort’ op verstandelijk, evenals op zedelijk gebied. En
wijl een christen mensch het amoralisme van Stendahl niet deelt, wordt ‘haat’ hier
genomen als gelijkwaardig met verstandelijke onvereenigbaarheid natuurlijk; maar
dat is reeds veel.
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Volgens M. Benda, triomfeert ‘de godsdienst van de ontroering’
De oorlog eindelijk, verschrikkelijke synthesis van het lijden (dat nochtans goed
is voor den mensch in zoover het hem vensters openzet op de waarheid) heeft, naast
onberekenbare rampen, ook eenig goed teweeggebracht. Een van de kostbaarste
gevolgen is, dat hij eenigen ernst heeft teruggelegd in sommige zielen van echte,
onvervalschte intellectueelen. Er is, op het oogenblik, in een uitgelezen schaar, minder
menschdoodende lichtzinnigheid. Dat blijkt uit een koortsigen nood naar inventaris
en uit de algemeene herziening der waarden, die daaruit voortvloeit. Op het gebied
der letterkunde geeft dat aanleiding tot een buitengewone ontwikkeling der litteratuur
van de daad. Hieronder versta ik die litteratuur die enkel wil zijn de weerslag van
het leven in den schrijver en die geen ander doel betracht dan, doorheen de kunst,
hoe verfijnd ook, op haar beurt op het leven in te werken. Ik meen dat dàt voor de
letterkunde een onschatbare aanwinst is.
Dat alles verklaart waarom Léon Bloy, waarom Francis Jammes, waarom Charles
Péguy, waarom Paul Claudel en hun aller werk voor onzen tijd komen te staan als
een waarachtig teeken van tegenspraak. Het feit van hun bestaan deed, in deze laatste
jaren, weer opnieuw ontbranden het bittere en beroemde Geschil der Ouden en der
Modernen, dat alsdan, noch min noch meer, in zijn metaphysische phase is ingetreden,
zoo als ik hier zal trachten aan te toonen.
Maar vooreerst eenige woorden geschiedenis.
*

**

In 1919, liet M. Julien Benda een klein boekje, ‘Belphégor’ getiteld, verschijnen,
om te bewijzen dat, sinds 1885 ongeveer, de Schoonheidsleer der hedendaagsche
Fransche Maatschappij overheerscht wordt door een ontketende sensibiliteit en een
teugelloos sensualisme, en dat alle Verstandelijkheid er uit verbannen is(1)

(1) ‘De ces esthéticiens intellectualistes, que j'appellerai forcenés,... il en est un qui me paraît
typique entre tous: c'est M. Julien Benda. Son Belphégor, en particulier, n'est-il pas
l'expression d'un intellectualisme à outrance, en vertu duquel tout ce qu'il y a de concret et
d'immédiat, de proprement senti dans l'oeuvre d'art, devrait s'évanouir chez qui possède
véritablement un goût cultivé et de l'intelligence à l'égard de ces choses pour faire place à
des concepts proprement dits, c'est-à-dire en principe à des abstractions?’ J. Segond, professeur
à la Faculté des Lettres de Lyon: L'Esthétique du Sentiment (Boivin Paris, 1927).
Het lijkt me nuttig te doen opmerken dat M. Julien Benda israëliet is.
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bij de Franschen, die in de kunsten en in de letterkunde niets anders meer zoeken
dan een ‘gelegenheid tot ontsteltenis, niet een genot des geestes’. Belphégor is de
vette en rookende daemon die deze zonde tegen den geest moet verzinnebeelden.
In 1920 antwoordde M. Gaêtan Bernoville in Les Lettres (Paris) waarvan hij de
bestuurder is, aan M. Julien Benda door een reeks artikelen, later in boekvorm
verschenen onder den titel ‘Minerve ou Belphégor(2), waarin hij de lijnrecht
tegenoverstaande stelling verdedigt. Volgens zijn meening, zijn het noch de
zinnelijkheid noch het gevoel die ontegensprekelijk de hedendaagsche schoonheidsleer
beheerschen, maar in tegendeel, de Rede in het meest exklusieve en het meest
willekeurige dat in haar is.
'T is weer de oude tegenstand tusschen Rede en Gevoel die voor den dag komt.
‘Aimez donc la Raison’; ‘Ah! frappe-toi le coeur!...’ Volgens M. Bernoville dringt
die stijf-koude heerschappij van de vergoddelijkte Rede zich met niet minder
duidelijkheid - ofschoon op een andere wijze - op in het Symbolisme als in de
zoogezegde School der Rede, die toch voor M. Benda belphegorisch is, want hij
klaagt in haar aan ‘le romantisme de la Raison’ (de vijand in 't hartje van den burcht!)
en hij duidt M. Charles Maurras aan als den Hoogepriester der sekte.
‘'T is een godin die over ons heerscht’ verklaart van zijn kant M. Bernoville (en
geen asiatische duivel, wat voor de arme christenen die wij zijn ternauwernood minder
hachelijk is) ‘en die godin is Minerva’. Niet, onthoudt dat wel, de Minerva uit de
Oudheid, rijk en veelomvattend symbool van het Verstand, van het Hart en van de
Ziel tegelijk, waarin op geheimzinnige wijze de eeuwige onrust trilde van de
smartvolle Menschheid, ten prooi sinds de Uitdrijving, aan de metaphysische
benauwdheid, maar de vervalschte, de overspelige Minerva der modernen, de koude
en verminkte ‘Godin Rede’.
Na alzoo ‘Minerva ontmaskerd’ te hebben, tracht M. Bernoville ‘ons binnen te
leiden in het donkere leven’ en het deel vrij te maken dat toekomt aan het Geheim
van de kunst. En hij besluit zijn werk met een verdediging en verheerlijking van de
‘Christelijke Wijsheid of Lof der Zotheid’. Kortweg, terwijl hij zijn best doet aan de
kunst der Ouden haar wezenlijke identiteit terug te schenken, die vervalscht is door
het systematisch intellectualisme der zich noemende voortzetters van de oude traditie,
bevestigt hij klaar en duidelijk de

(2) Bloud & Gay, Paris.
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superioriteit der Modernen op de Ouden, hierin dat de Modernen, door het
Christendom en zijn schoonheidsbronnen, in 't bezit zijn van een onmetelijken, en
overgelijkelijken rijkdom.
Zooals men ziet gaat het in dit geschil minder om de werken, dan wel om de
geheimzinnige zon (want ieder groot kunst- en letterkundig systeem heeft de hare)
die hen doet rijp worden. Dit wil zeggen dat het gaat om beschaving en om geestelijke
princiepen welke die notie in zich sluit en die, als meer of minder groote, meer of
minder schiterende sterren, uitstralen over heel den verstandelijken horizon der
menschen, in de verschillende tijdperken van 's werelds geschiedenis.
‘Wij komen niet tot U (o trotsche Athênê) als Barbaren, verblind door de fijnheid
en den glans der schatten die gij uitdeeldet, maar als beschaafden, in 't bezit van een
beschaving oneindig verheven boven de uwe, en aan gedachte-schatten oneindig
veel hooger dan die van U. Wij komen niet zoeken naar het licht, wij brengen U het
onze’. Dat is het thema der ontboezemingen van pelgrim Bernoville op de hoogte
der Acropolis.
Toch mogen we niet onachtzaam aan ons voorbij laten gaan de voornaamste bijtoon
van dit fiere klokkenlied: ‘Nous n'excluons de notre langage ni la vénération, ni la
reconnaissance; nous savons ce que nous te devons. Mais nous avons largement
dépassé la région, somme toute bien restreinte, où tes dons sont utilisables. La Vérité,
que tu as désespéré d'atteindre, nous l'avons trouvée. Le monde obscur et mystérieux,
dont tu as fui les approches, nous en venons, et c'est du fond de ce gouffre que nous
ramenons la Lumière...
Wijl hier toch in symbolen gesproken wordt, hier is er nog een dat me wonderwel
de gedachte van M. Gaêtan Bernoville schijnt weer te geven: ‘L'Eglise des
dominicains à Rome s'appelle Sainte Marie de Minerve, comme pour nous dire: dans
cette subordination, la sagesse naturelle, loin d'être asservie, est glorifiée et
transfigurée’(3) De rationalisten hebben heel wat moeite om dit tweevoudig realisme,
dat zoo echt en onvervalscht christelijk is, gewaar te worden; trouwens de geloovigen
zelf moeten al het mogelijke doen er zich in te vestigen en er stand te houden zonder
inzinking of afwijking.
*

**

Zoo is dus weer opnieuw de fameuse krijg ontbrand die nooit

(3) E.P. Garrigou Lagrange, O.P. Vie Spirituelle. Augustus 1921. ‘Le caractère et les principes
de la spritualité dominicaine’ blz 370.
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heel en al is uitgevochten, en die ook niet opgegeven kan worden zoolang een volledig
christelijke of heelemaal tot het heidendom teruggekeerde maatschappij (als dit laatste
mogelijk is en welke dan ook haar nieuw vorm zij) niet den eindzege behaald hebbe
op de puinhoopen van onze wegbrokkelende wereld. Hervat is de krijg, niet zoo zeer
onder zijn meest essentieel en algemeen uitzicht van den vooruitgang der litteratuur
in verhouding met den vooruitgang der waarden (die daardoor juist in 't gedrang
zouden komen), maar eerder onder een toevallig en bijzonder, geschiedkundig uitzicht
nl. of de laatste veertig jaren letterkundig leven moeten beschouwd worden als de
frenetieke staart van het raaskallend Romantisme, ofwel als de droeve prooi van een
koud en dwingend hyperintellectualisme, dat zijn strengst dogmatische uitdrukking
vindt in wat men overeengekomen is het Neoclassicisme te noemen. Met andere
woorden en op een anderen toon, wie van beiden: Verstand ofwel Gevoel en
Sensibiliteit - respectievelijke beheerschers van het ‘Oude’ classicisme en van het
‘moderne’ Romantisme - de bovenhand moet behalen en, op heden, zijn heerschappij
op het kunstwerk doen zegevieren?
Het geschil is, iedereen weet het, ontbrand al in 1687. Maar in heel zijn eerste
verloop, bleef het beperkt tot het terrein van een smaak die onbepaald blijft.(4). Men
dringt, ten slotte, niet verder door dan de huid. Verwarring, kinderachtigheden,
absurditeiten zijn niet zeldzaam noch aan deze, noch aan gene zijde. Geen
psychologische verdieping, een magere eruditie, hoegenaamd geen maatschappelijke
uitbreiding, geen het minste verband met groote wijsgeerige en godsdienstige
inzichten. Men gaat haast niet af van het ondergeschikt empirisch en eng gezichtspunt
van de Art Poétique. Tusschen de levende artistieke leer - voor lange eeuwen in de
schaduw gezet - der Scholastieken van de Middeleeuwen, en de mare tenebrarum
van

(4) Herinneren we even aan wat La Bruyére ervan zei: ‘Il y a dans l'art un point de perfection,
comme de bonté et de maturité dans la nature: celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait;
celui qui ne le sent pas et qui aime en deça et au-delà, a le goût défectueux Il y a donc un
bon et mauvais goût, et l'on dispute des goûts avec fondement.’
Maar La Bruyère heeft ons niet gezegd waarin dat ‘point de perfection’ en dat ‘fondement’
bestaat. Alles wordt overgelaten aan den staat van intuitie, van ‘gevoel’ van ‘haat’ in den
Pascal-schen zin van het woord. Pascal zelf die ‘s'est moqué de ceux qui, jugeant d'un ouvrage
sans règle, sont, à l'égard des autres comme ceux qui n'ont pas de montre à l'égard des autres.’
heeft dien regel niet of niet kunnen formuleeren. Toch moet men bij hem, en wellicht meer
nog bij Ridder de Méré (Discours de la conversation. Discours des agréments) de
diepzinnigste en de meest ophelderende verklaringen gaan zoeken omtrent dit duister en
kapitaal problema van den smaak. Gekend is b.v. het beroemde onderscheid tusschen den
‘esprit de géométrie’ en ‘esprit de finesse’. En in onzen tijd heeft iemand kunnen spreken
van ‘communion au génie opérant’. (F. Segond, op. cit.)
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de nieuwe esthetica (schoonheidsleer) - waarvan de naam zelf nog niet eens gevonden
was -(5) staan we op een zeer stevige, maar zeer enge landtong. De wijsbegeerte van
de kunst is er heelemaal afwezig.
Het is pikant te zien aan welke mannen, de Perrault's, de Fontenelle's, de
verdediging van wat we als een zeer kostbaar goed beschouwen - noemen we het ten
slotte het genie van het christendom - achtereenvolgens werd toevertrouwd. Dat is
niet de eenige keer dat zulk geval zich heeft voorgedaan, integendeel. Maar tusschen
die schoone, en toch zoo leêge en langs verschillende zijden zoo verschrikkelijk
sarrende geesten, en de - zooals men gezegd heeft - mystieke realisten als de besten
willen zijn, welk een afstand en welk een volmaakte, geestelijke ongelijkheid! De
Geschiedenis is vol van die tegenstellingen, en 't is wellicht daar, in die providentieele
aanvullingen aan de tekortkomingen van de aangeduide - en nuttelooze - dienaars
der Waarheid, dat de opperste Hand zich het best laat gewaar worden.
Met den voorrang te verordenen van het leven, van de levende - en dus aktueele,
‘moderne’ - werkelijkheid, hebben de Romantiekers het konflikt verlevendigd, ze
hebben het verruimd en hevigerge maakt in de mate van het leven zelf, en dan nog
in de wanorde en dikwijls in den chaos.
Toch, evenals de klassieken niets te bepleiten hadden met het Heidendom als
godsdienstig stelsel, in staat veilige beschutting te verleenen aan sommige hoogste
vereischten der menschelijke ziel., zoo hadden op slot van zaken, de Romantiekers
eveneens weinig te maken met het Christendom der Heiligen, met het echt en
onvervalschte, leerstellig, ascetisch en mystiek katholicisme. De protestantsche ont
aarding, onder andere, was bij hen ontzettend groot.
Nochtans, tusschen de Profession de foi du Vicaire savoyard van den modernist
Rousseau en het Génie du Christianisme van den katholieken estheet Chateaubriand,
doet wel degelijk de Ziel haar plechtige intree in de Fransche litteratuur, maar te
midden van een onmetelijke wanorde.
Er ontstaat een ongelooflijke eclosie van mysticiteit, waarinde notie van God
gewijzigd en vaag pantheïstisch wordt. Maar ten slotte

(5) Het woord, gemaakt van het grieksch (ais thanomai) en beteekenend, volgens zijn afleiding:
‘die het vermogen heeft om te gevoelen’ werd als titel gegeven aan een werk over het
vraagstuk van het schoone, door den philoloog Gottlieb Baumgarten (Francfort, 1750-1758).
Dat is zijn eerste gebruik geweest.
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zal toch het volledig herstel van het katholiek beginsel voltrokken worden.
Als er is moeten gewacht worden tot op onze dagen om na zooveel
wisselvalligheden, het beruchte Geschil, dat te gelijk zoo ingewikkeld en zoo
eenvoudig is, los te maken en, in zijn waar daglicht en in heel zijn draagwijdte, het
groote vraagstuk te stellen in dat geschil besloten, het problema nl. van de katholieke
litteratuur(6), dan is dat voor een groot deel te wijten aan de godsdienstige, politieke
en maatschappelijke toestanden van thans. Men moet niet vergeten dat de 19o eeuw
een groote godsdienstige eeuw is, en dat de 20e belooft er nog een grootere te zijn.
En wij leven, in elk geval, in tijden van extremisme.
Overigens, opdat de kwestie dien stap kon zetten, moesten de taal en de litteraire
kunst hun volle rijpheid bereikt hebben, welke specifieke voorwaarde in de
Middeleeuwen niet aanwezig was. Daarrentegen, waren toen de geestelijke
voorwaarden wonderwel vervuld, en we zullen er de volledige terugkeer van moeten
afwachten, opdat een groot tijdperk dat tegelijk ‘klassiek’ en katholiek is, inderdaad
mogelijk worde.
*

**

Ik ga stilzwijgend voorbij de min of meer juiste, verklarende en welwillende reacties,
ophelderingen en wederwoorden van de, in deze nieuwe phase van den strijd op het
tooneel verschenen persoonlijkheden, zooals de vinnig-scherpe afwering van
Criton-Maurras tegen M. Bernoville, de geleerde en pakkende verhandeling van den
hellenist M. Maurice Brillant over Athéna en haar volk de tusschenkomst van E.H.
Habert ‘pour la Raison’ tegen het instinctivisme van den vorige, den brief - in 't
Fransch - van den Spanjaard M. Luis Aranjo Costa over het bewust en het onbewust
Intellectualisme enz... Evenmin zal ik gewagen van de dichte massa min of meer
belangrijke commentatoren die rond dit debat zijn te hoop geloopen(7) En dan kom
ik aan een anderen tak van deze veelvormigepolemiek.

(6) Nochtans luidop erkennende dat Chateaubriand het reeds zeer wijd en breed gesteld had met
zijn Génie du Christianisme, dat een monument blijft, waarvan een deel dezen merkwaardig
veelzeggenden titel draagt: ‘Poétique du christianisme’ wat al een heele leer op zich zelf is.
(7) Den ganschen bundel van die artikels kan men vinden in Les Lettres, vooral in de Nos. van
af Februari 1920 tot en met Januari 1921.
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In 1919 eveneens, ongeveer in denzelfden tijd als M. Benda en nog vóór M. Bernoville,
verscheen er van de hand van M. Pierre Lasserre in de, sindsdien verdwenen Minerve
Française een reeks studies onder den algemeenen titel van Chapelles Littéraires.
M. Pierre Lasserre is de schrijver van een boek dat definitief heet te zijn, over het
Fransche Romantisme, hetwelk door hem wordt gelijk gesteld met de bandeloosheid
van den geest en met het alverstorend individualisme. De ‘kapellen’ die hij zijn best
doet te vernielen, omdat hij het ongepast vindt en slecht dat ze als kathedralen prijken
in de schatting van een handvol bewonderaars die, volgens hem, even fanatiek als
weinig in getal zijn, zijn Claudel, Jammes, Péguy(8). Wijl de kritiek voor zending
heeft streng politietoezicht te houden over de produktiè, en er over te waken dat noch
de smaak van het publiek bedorven worde noch de toekomst der fransche letteren in
gevaar gebracht door overdadige barbaren, doet M. Lasserre zijn best het volle licht
te laten vallen op al het kinderachtige, ongeregelde en gevaarlijke dat er gelegen is
in dezen ‘cultus hyperduliae’ die bewezen wordt aan zulke vreemdsoortige, ongelijke
en overschatte schrijvers als deze drie dichters zijn. Zijn meening over die drie
schrijvers is, wat ze is: dat is zijn onbetwistbaar recht en zelfs in geweten zijn plicht.
Maar des te erger, zoo hij zich vergist in zijn oordeel: het nageslacht zal zijn
slachtoffers op hem wreken.
Iedereen weet dat die drie schrijvers vurige katholieken(9) zijn, en dat Claudel en
Jammes (Peguy rust in vrede) het zijn met alle mogelijke vroomheid en ijver.
Natuurlijk is het niet als zoodanig dat een zoo onpartijdig en zoo objectief kritiker
als M. Pierre Lasserre - voor zoover hij zulks te zijn vermag - het aandurft hen te
beoodeelen. Hij wil zich uitsluitend houden op zuiver letterkundig terrein. Nu ‘la
religion littéraire de M. Lasserre est celle de Boileau.’ schrijft een zijner aanhangers
in het heete gevecht dat hij heeft doen losbranden.(10) En Henri Massis - want hij is
het (8) Hij vergeet er een, en nog wel de voornaamste, maar die is, ongetwijfeld, voor hem te
geheimnisvol, te ondoordringbaar, de ‘kapel’ nl. - nee de ‘zotte kathedraal’ Léon Bloy.
(9) Eigenlijk pratikeerde Péguy niet en was ook zijn theologie alles behalve onberispelijk. Maar
vurig en vroom was hij wél. Hij was het zelfs bij definitie. En, wat er ook van zij, men kan
niet ontkennen dat het ten slotte voor de katholieke Orde was dat zijn vurigheid in gloed
geraakte.
(10) Henri Massis, Revue Universelle No van 15 April 1921: ‘Les Chapelles littéraires’. Nu, men
kent genoeg Boileau, dien Jansenistischen geest, bewonderaar en verdediger van den grooten
Arnauld (cfr. het, wijselijk posthume opschrift, geschreven voor het graf van Arnauld,
gestorven te Brussel in 1694 en begraven in de kerk van Sinte Kathrien:
‘...De tous les faux docteurs confondit la morale.
Mais pour fruit de son zèle on l'a vu rebuté
En cent lieux opprimé par leur noire cabale.
Errant, pauvre, banni, proscrit, persécuté...’
dat is reeds, volop het laïcisme:
‘...De la loi d'un chrétien les mystères terribles
D'ornements égayés ne sont point susceptibles.
L'Evangile à l'esprit n'offre de tous cótés,
que pénitence à faire et tourments mérités...’
Art Poétique, Chant III (199-202).
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voegt er bij: ‘M.P. Lasserre parle littérature, on lui répond apolo gétique; il fait de
la critique littéraire, on lui demande un billet de confession. La position de M.P.
Lasserre est forte, et il a raison de s'y tenir: et c'est sur son terrain - celui de l'esthétique
- qu'on a le droit de le reprendre, et non pas sur un autre. Que gagne-t-on, je le
demande à de pareilles confusions? Mais comme elles sont significatives de ce
fanatisme dont nous parlions tout à l'heure.’
‘Fanatisme’? Dat is een zeer hoog woord en een erg groote grief. Dan volgt er een
aanhaling van M. Lasserre, waarin deze dat fanatisme ontleedt, en ook de
godsdienstige ‘inquiétude’ om niet te spreken van de ‘mauvaise conscience esthétique’
waar dat fanatisme uit voortspruit. Hij onderscheidt het zorgvuldig van de geestdrift,
‘qui est amour.’ Moeten we dan aannemen dat Claudel en Jammes in de niet-liefde
zijn? M. Henri Massis, schrijver van het Vie de Psichari en van het Sacrifice, al kiest
hij ook de partij van M. Lasserre, zal dat toch wel overdreven vinden.
M. Pierre Lasserre is een agnostieker, een rationalist en positivist. Hij behoort bij
het zedelijk ras van een Goethe (die, zooals men weet, met alle geweld wou doorgaan
voor een ‘gematigd liberaal’ en een echt kenmerkenden afschuw beleed voor alle
aanspraken op het godsdienstig en wijsgeerig volstrekte, en heel in 't bijzonder, voor
het katholiek volstrekte.) Maar het liberalism van M. Lasserre wordt, ongelukkig
niet in evenwicht gehouden en gedeeltelijk geneutraliseerd door de genialiteit van
den kolos van Weimar. Zijn Goethisme’ is zuiver rationalistisch. Hij, in elk geval,
zou niet onderschrijven deze woorden van Goethe: ‘Ieder genie of elkeen die een
eerste klas verstand heeft, zoekt altijd het oneindige te bereiken’. Hij is bij uitstek
een ‘leeken’ verstand, getuigen daarvan zijn liefde en zijn diepe bewondering voor
Renan. Zijn oprechtheid, ik herhaal het, wordt heelemaal

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

793
niet betwijfeld. Maar die trekken moesten duidelijk worden aangegeven voor de
helderheid van het debat. ‘Waar uw schat is daar is uw hart’
Ik kom nog wel terug op deze belangrijke en zelfs, als ze goed begrepen wordt,
centrale kwestie van de letterkundige incarnatie van het katholiek ‘fanatisme’. Al
wil ik op 't oogenblik minder diskuteeren dan uitleg geven, moet ik evenwel nog
doen uitkomen de splitsing die M. Lasserre teweeg brengt tusschen het gebied der
schoonheidsleer en dat van het zedelijk en geestelijk leven d.w.z. tusschen de artistieke
openbaring en wat er het meest mensch is in den bij uitstek mensch-zijnden artist.
Of hij het wil of niet (en ik denk dat hij het niet wil; maar hier is zijn wil niet, meer
baas want hij is door iets anders en hoogers gebonden) M. Pierre Lasserre is verwant
met hen die de kunst willen herleiden ‘à ce qui est exclusivement formel en lui (au
sens scolastique du mot) aux stricts éléments de la pure opération artistique prise
comme telle, une fabrication réussie, un tour d'acrobatie’ en die ‘rejettent tout contenu
humain comme une matière trop lourde et trop vile’(11) Nochtans moet men wel
‘reconnaître que l'art a un corps et qu'il vit d'un pain qui est l'homme’!(12)
(11) Jacques Maritain, Revue des Jeunes, van 10 Augustus 1921 ‘Chronique théâtrale’ blz. 334-335.
(12) Het lijkt me nuttig hier even in 't kort, de verschillende onderscheidelijke posities aan te
geven, die men kan toekennen aan de kunst en aan de moraal:
1. Men wil dat de kunst ondergeschikt zij aan de zedeleer:
a) wettig, op de wijze van Dante, de moraal zelf de voetbank zijnde van
de Mystiek.
b) onwettelijk, op de wijze van Zenaïde Fleuriot.
2.

Men wil dat kunst met zedeleer niets te maken hebbe - l'art pour l'art - zooals Flaubert
en Leconte de l'Isle.
Deze positie kan een geheime scheuring verbergen en een hoogen, wanhopigen
adel.
3. Men wil de zedeleer ondergeschikt hebben aan de kunst. Dan moet onderzocht
worden wat de kunst hier wordt. Ook leven is, ten slotte, een kunst. (De l'assassinat
considéré comme l'un des beaux-arts).
Drie gevallen moet men onderscheiden:
a) het simplistisch ‘heidensch’ geval van den kunstenaar die zijn leven wil leven en
zijn dood sterven ‘in schoonheid’, geval bij uitstek ‘esthetisch’, dus, bovennatuurlijk,
vitaal gesproken: oppervlakkig. Dat is het geval van d'Annunzio bij voorbeeld.
b) het ingewikkeld en tragisch geval van den kunstenaar die zijn best doet de waarden
om te zetten en de orden om te keeren (zoodat de zedeleer ‘une dépendance de
l'esthétique’ wordt), die het onverzoenbare wil tot overeenstemming brengen en het
‘samenwonen der uitersten (de engel en het beest) invoeren daar waar de heldhaftige
keuze moet heerschen en de ascetische uitsluiting. Sektenversmelting die overigens,
kunstvol en verfijnd kan zijn, zelfs ook ascetisch, maar ten voordeele van wat? Van
het genot en van de onverzadigbare verheffing van het voelende ik. De zedeleer om
de zedeleer. Het drama om het drama, tegen het woord in: Non in commotione
Dominus. Toestand van ethische omkeering en voortdurend onanisme, met duidelijke
terugkeeringen tot de positie 1. a (wettelijke ondergeschiktheid van de kunst aan de
zedeleer): maar het zedelijk element is ten slotte altijd gesteld als functie van het
‘ik’, van de kunst om te leven van de ‘intensification pathétique du sentiment de
l'existence’. Het is, in 't geniep ten minste, altijd krom of scheef.
Dat is het geval van André Gide, van wien al de tusschen haakjes geplaatste
aanhalingen zijn.
c) Eindelijk is er het ‘laï’, anti klerikaal, onberispelijk universitair en toch simplistisch
geval van M. Lasserre, die de kunst stelt boven de zedeleer omdat ze
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Daarom, als men spreekt van een ‘terrain de l'esthétique’ is het mogelijk een zeer
juist onderscheid te maken dat beantwoordt aan de werkelijkheid en dat, van het
innerlijk standpunt der kunst noodzakelijk is; maar het is ook mogelijk dat men de
ergste artistieke ketterij uitkraamt, waartegen uit al zijn universaliteit met al zijn
onzeggelijken ernst en met heel zijn waarachtigen luister, het katholiek Genie luidop
protesteert. Alles hangt af van wie spreekt.(13)
La Bruyère, een zuivere klassiek als ik me niet vergis, dacht er heel wat
menschelijker over dan M. Lasserre, ‘Quand une lecture vous élève l'esprit, et qu'elle
vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle
pour juger de l'ouvrage: il est bon, et fait de main d'ouvrier’.(14) Dat is nog wel niet
‘vive le mélodrame où Margot a pleuré’ maar het lijkt er op er bang van te worden,
en als men Margot verandert door ‘l'honnête homme’ is het zelfs heel en al hetzelfde.
Ik denk overigens dat Musset toen hij zijn fameuse boutade slaakte, zeer goed voelde,
dat hij een lichten wrong van paradoks gaf aan ‘de waarheid die in 't midden ligt.’
Met samen te verbinden Musset, La Bruyère en Boileau (‘Cent fois sur 1e métier...
polissez-le sans cesse... la langue respectée... aimez donc la raison’) d.w.z. de breede
menschelijke ontroering. de verstandelijke en zedelijke uitmuntendheid en de waarde
van den letterkundigen stiel - hart, ziel en gave - denk ik dat men volkomen het ware
bereikt, dat aan M. Lasserre ontbreekt bij gebrek aan menschelijkheid,
niettegenstaande zijn humanisme. Hij meent dat hij onderscheid maakt (distinguit)
maar hij splitst, en zulks wordt streng gevorderd door zijn wijsgeerige opvattingen,
'n soort empirisme zonder wezen en zonder

evolutionnistisch, relativistisch, fiéristisch en humanistisch is. De zedeleeren gaan
voorbij en de Acropolis blijft.
(13) Toch is het M. Pierre Lasserre die geschreven heeft: ‘Le romantisme est la décomposition
de l'art parcequ'il est la décomposition de l'homme’. Het lijkt dus wel dat voor hem evenals
voor ons, de kunst en de mensch ondeelbaar zijn. Maar 't zijn onze begrippen van den mensch
die zeer breed verschillen.
(14) Men kan gemakkelijk een heele hoop van die teksten verzamelen uit de meest uitgesproken
en als zoodanig erkende klassieken, die erg in 't nauw brengen het heel en al cerebraal
formalisme van de meesten van hen die, in dezen tijd, beweren hun geest en letterkundige
doctrine voort te zetten.
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ziel, dat men zou kunnen noemen een leer van iemand zonder hoofd.
*

**

De, in hun soort overigens uitmuntende studies van M. Pierre Lasserre, onvervalschte
voortzetter van Boileau in dit geding(15), verwekten een waarachtige opschudding in
het kamp der katholieke litteratoren, terwijl M. Lasserre een heele troep partijgangers
om zich verzamelde waaronder eveneens verschillende katholieken, zooals M. Henri
Massis, M. Lucien Dubech, M. Roger Allard, die hem verdedigden in de Revue
Universelle en vooral in de Action française.
Rond Claudel - omdat hij tegelijk de grootste en de meest bestreden is van de drie
schrijvers door M. Lasserre in 't gedrang gebracht - heeft het geschil zich toen
vastgelegd en is het echt brandend geworden. M. Robert Vallery-Radot en M. René
Salomé in de Revue des Jeunes, M. René Johannet(16) in Les Lettres hebben krachtdadig
en met een groote christelijke rechtzinnigheid aan M. Lasserre

(15) Om rechtvaardig en volledig te zijn, haast ik me aan te stippen dat M. Pierre Lasserre
geenszins besluit tot de verpletterende meerderheid der ‘ouden op de modernen’. Ziehier een
tekst die, denk ik, een juist idee kan geven over zijn meening hieromtrent: ‘Nous n'avons sur
les anciens aucune supériorité de nature; mais nous avons cette supériorité de fait qu'ils sont
les anciens et nous les modernes’ (Ik onderlijn, omdat men hier kan vatten al wat ons scheidt
van M. Lasserre die voor ons op de ouden slechts een voordeel van ‘postériorité’ ziet, terwijl
wij, Katholieken, er bovenal zien het verheven voordeel christenen te zijn, rijk, om alles te
zeggen, aan de onmetelijke, ook gansch menschelijke, gevolgen eener superioriteit van
verlichting en van genade.
‘L'exemple même de leurs créations et la magnificence des inépuisables leçons qu'elles
contiennent, comme aussi les leçons de leurs erreurs, nous ont permis de faire plus qu'eux...
Et si, sans doute, les divines qualités de simplicité et de naturel de l'art grec n'ont jamais été
atteintes, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles ont été plusieurs fois approchées de bien
près en Italie, en France et en Espagne. En revanche, combien le domaine de l'expression
embrassé par nos arts est plus étendu, plus varié, plus nuancé: nous avons plus vécu, plus
senti, plus connu que les Grecs’. (‘Réflexions sur Frédéric Nietsche’ Revue Universelle van
den 15 Juni 1921).
Dit is heel en al overeen te brengen met de Lettre à Mr. Perrault, waarin Boileau verklaarde
dat hij het ongetwijfeld eens was omtrent de hoofdzaak met Perrault, volgeling de modernen,
‘mais qu'il était différemment du même avis’. Evenals M. Lasserre en wij.
(16) M. René Johannet heeft, in het No van 1 Mei 1921 van Les Lettres, het eerste deel gegeven
van een ‘Defense de Paul Claudel ou Plaidoyer pour l'art libre’ met het opschrift ‘I. Autour
de la prose d'Art’ dat een schitterend toenaderingswerk is om aan te toonen dat, als men de
vlottende notie van het Classicisme verstandelijk wil begrijpen, men heel goed en opperbest
Claudel in de rij der Klassieken kan inschuiven. Beginnend met den vorm - ‘la prose d'art’
- vat M. René Johannet zijn bewijs aan. Ziehier zijn taktiek: hij tracht te verzoenen in een
zelfde geheel, uitgaande van den vorm, wat men tot hiertoe bijna voortdurend als niet te
verzoenen elementen tegenover elkaar heeft geplaatst, maar in een geheel dat men enkel
ontdekt als men een voldoende verstandelijke poging wil aanwenden om zich hooger op te
heffen en de zaken te zien van af een hoog genoeg en vrij genoeg standpiunt.
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een passend antwoord gegeven en alzoo zijn volle en algeheele beteekenis geschonken
aan het debat, dat ten slotte geworden is de strijd van de Natuur tegen de Genade(17).
Alzoo openbaren de geestelijke essenties die, onder de letterkundige gedaanten
meer dan drie eeuwen geleden onordelijk in het strijdperk traden, zich op heden in
hun gansche volledigheid en in al hun energie. Men ziet de plaats die daarbij toekomt
aan de kleingeestig opgevatte kwesties van techniek. Al zijn ze nog zoo gewettigd
in hun orde, en beslissend (want onze eerbied voor wat er technisch is in de kunst,
voor wat haar lichaam geeft, doet in 't minste niet onder, men kan het gerust gelooven,
voor dien van de meest scrupuleuze ‘magiciens ès lettres’), zoo verlagen die
stiel-kwesties op een onwaardige wijze het debat als men beweert zich strikt en zeer
ten onrechte te houden aan hen alleen, onder voorwendsel van onderscheid te maken(18).
Onder zooveel schrijvers op aarde verschenen sinds de duizenden jaren dat er
menschen zijn die denken, die voelen en boeken uitgeven, springt onze voorkeur
‘vers ceux qui écrivent par humeur, que le

(17) ‘Voulez-vous que nous risquions cette analogie? Israël serait le peuple de la révélation
surnaturelle et les Hellènes celui de la révélation naturelle on rationnelle. Loin de les opposer,
je täche de concilier ces deux révélations tout en accordant à la première la direction du débat
et le dernier mot.’
Ziedaar wat abbé Habert suggereert, in Les Lettres van November 1920, maar onze
neo-klassieken zullen dat vlakaf weigeren, om de heel eenvoudige reden dat ze het Geloof
niet hebben en dat ze, bij gevolg, slechts matig geloof hechten aan de Openbaring aan Israël,
zoowel in't Oude als in't Nieuwe Verbond.
Wat het verleden betreft, Boileau, ofschoon pratikeerend christen, kon toch geenszins doorgaan
als heraut van het christelijk genie. ‘Non, il fut gallican, ce siècle, et janséniste...’
(18) Een kunstwerk bezit een stoffelijk lichaam - kleuren, geluiden, marmer, zinnen - en een
bovenstoffelijke, ofschoon ondeelbaar aan de stof, aan het lichaam vastzittende organisatie,
een bezielende vorm, waarin bestaat en waarin trilt zijn schoonheid, in één woord, een ziel
waardoor het bestaat met een persoonlijk en, ideaal gesproken, ontastbaar leven.
Men denke slechts aan de plaats in de wereld ingenomen door de Venus van Milo, de
Sint-Pieter van Rome, of de Eroïca. Zijn er veel personen in vleesch en been waarvan men
hetzelfde kan zeggen?
Maar dat is niet alles. En ziehier wat die kunstwerken indeelt.
Dat bezield lichaam, die schoone stof, dat werk wat een artistieke persoon is, is in staat om
gehypostasiëerd te worden door het Begrip, door het Gevoel, door den Wil, door den Mensch
en, doorheen den Mensh, door God.
God, in het kunstwerk glanst slechts doorheen den mensch. God in de natuur, schittert
rechtstreeks. Maar toch is het kunstwerk, de ‘nature sublimée, spirituelle, charnelle et encore
spirituelle’ (Péguy). Vandaar de minderwaardigheid en tegelijk de meerderwaardigheid van
het kunstwerk.
Er zijn kunstwerken die enkel artistiek schoon zijn. Zij zijn eenvoudig weg kunst.
Er zijn kunstwerken die daarbij nog menschelijk schoon zijn. Ze zijn groote kunst.
Er zijn kunstwerken eindelijk, die de kroon van het goddelijk schoone dragen. Dat is het
stralend wonder van de kunst, de hoogste schoonheid en dus, na de Heiligheid, de kostbaarste
waarden op deze wereld. Want het kunstwerk is, maar de mensch leeft. Nosse, vivere. Servire,
regnare.
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coeur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures et qui tirent, pour ainsi dire,
de leurs entrailles tout ce qu'ils eprixment sur le papier’. En, vreemd genoeg, 't is
weeral de klassieke La Bruyère waaraan we die zoo volle, zoo hartelijke, zoo
‘moderne’ uitdrukkingen ontleenen. 'T is waar, hij is ook de schrijver van de
wonderschoone bladzijden ‘Les Esprits forts’ die, we brengen ze even in herinnering,
aldus beginnen: ‘...Quelle plus grande faiblesse que d'être incertain quel est le principe
de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin?
Quel découragement plus grand que de douter si son âme n'est point matière comme
la pierre et le reptile, et si elle n'est point corruptible comme ces viles créatures? N'y
a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l'idée d'un être
supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et à qui tous doivent se rapporter; d'un
être souverainement parfait, qui est pur, qui n'a point commencé et qui ne peut finir,
dont notre âme est l'image et, si j'ose dire, une portion comme esprit et comme
immortelle?... (Les Caractères).
(Slot volgt).
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Don Bosco(1)
door L.D.
‘Uiterst moeilijk is het 't leven van een heilige te schrijven.
‘De heiligen leven in hoogere sferen, wij gelijkvloers, zoo niet in de laagte, of op
den weg van den afgrond...’
Met die woorden leidt Johannes Joergensen zijn boek in, ter gelegenheid der
heiligverklaring van Don Bosco geschreven, en dat tot nog toe nog maar in
Italiaansche vertaling verscheen.
‘In volkomen nederigheid en eenvoud’ schreef hij het, en het is een zijner schoonste
boeken geworden. Niet zoo uitgebreid als ‘St. Franciscus’ of ‘Ste. Katharina’ maar
toch niet minder een boek van schoonheid. Want het meest gewone onderwerp wordt
tot kunstwerk onder zijne pen herschapen. Hoe kon het dan anders met dit prachtig
figuur? Zegt hij zelf niet: ‘Giovanni Bosco (of beter Don Bosco zooals hij zichzelf
nederig noemde) is feitelijk een der meest volledige en meest volmaakte menschen,
welke de wereld heeft gekend... In hem is alles licht, zonder schaduw... Heel het
tafereel moet in 't wit uitgevoerd worden: wit op wit, licht op licht...’ En verder: ‘Zijn
leven heeft niets van eene middeneeuwsche legende. Levend in de 19e eeuw (geboren
in 1815, overleden in 1888), in eene moderne stad als Turijn, had hij nevens zich
menschen die elk oogenblik, om zoo te zeggen, zijn leven van alle kanten navorschten,
om zijne biografie te schrijven. Wel, doorloop er de talrijke en zware boekdeelen
van met de oogen der scherpste en meest nauwgezette kritiek, en met den besten wil
eene vlek op die zon te ontdekken, een spoor van eigenliefde, zelfzucht, zelfbelang.
Ge zult ze niet vinden... Don Bosco is, volgens eene moderne uitdrukking, een altruïst
van honderd ten honderd. Hij werd aldus geboren... Gelijk zijn oudere broer der
evangelische gelijkenis, was hij de zoon die altijd thuis bleef en in al die jaren den
vader diende zonder ooit zijne bevelen te overtreden, maar... ver van ijverzucht te
ge-

(1) Johannes Joergensen: Don Bosco. - Edizione Italiana. Torino. Societa editrice internationale.
- Met portretten en platen.
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voelen over de onvangst die den terugkeerenden verloren zoon te beurt viel, ging hij
dezen opzoeken en bracht hem van bij de onreine dieren naar het vaderlijk huis
terug...’ En toch ‘Don Bosco is geen mirakel; hij is een voortbrengsel, een resultaat,
een vrucht van het volk waartoe hij behoort; een spruit van den stam... De italiaansche
stam degelijk in zijn natuurlijken oorsprong, werd gedurende langen tijd en vele
geslachten beïnvloed, gevormd, veranderd, verbeterd door een geloof door eeuwen
bekrachtigd, door een geloof vastgeankerd in het dagelijksch leven en nooit in twijfel
gebracht. Aan de vrucht kent men den boom. En Don Bosco, op den boom der
latijnsche christenheid, schittert als een vrucht van volle en volkomen rijpheid.’
Maar Don Bosco had het van niemand vreemds. Hij was de waardige telg van den
vader, die op zijn sterfbed aan zijne jonge vrouw zegde: ‘Zie welke schoone gunst
de Heer me verleent! Hij roept mij tot zich vandaag, vrijdag, op den dag die aan den
dood van den Goddelijken Verlosser herinnert en juist op dezelfde uur waarop hij
stierf en terwijl ik mij bevind in denzelfden ouderdom van mijn sterfelijk leven...’
En ook van zijne moeder, eene Piemonteesche boerendochter, die heel haar leven
lang, trots alle moeilijkheden van haar vroege weduwschap, haar tijd wist te verdeelen
tusschen arbeid en gebed; en in latere jaren aan haar zoon - wanneer hij onzeker over
zijne verdere loopbaan stond - zegde: ‘Bekommer u niet om mij. Ik verlang niets
van u; ik verwacht niets van u. Draag dit in uw aandenken: in armoede ben ik geboren,
in armoede heb ik geleefd, in armoede wil ik sterven. Ook zeg ik u dit: indien ge den
staat van wereldlijk priester zoudt kiezen en per ongeval rijk werdt, dan zoudt ge
van mij geen enkel bezoek meer ontvangen. Vergeet dit niet!’
Van kindsbeen af, toonde Don Bosco die warme liefde voor de zielen, die heel
zijn leven moest vullen. Niet ten volle vijf jaar, zocht hij reeds de ergste rakkers van
het dorp op, omdat zij, zoolang hij met hen speelde, zich onthielden van vloeken of
vuilen praat. En toen hij negen jaar was, beleefde hij voor 't eerst een dier droomen
- of waren het visioenen? - die later terugkwamen zoo dikwijls hij een nieuwen weg
moest inslagen: ‘Mij dacht dat ik dicht bij huis was, in een zeer ruimen tuin, waar
eene menigte kinderen verzameld waren, die zich aan 't verlustigen waren. Eenige
lachten, anderen speelden, niet weinig vloekten. Toen ik dat vloeken hoorde, sprong
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ik op eens tusschen hen, en trachtte ze met vuisten en woorden te doen zwijgen. Op
dat oogenblik verscheen een Man van mannelijken leeftijd, edel gekleed. Een witte
mantel bedekte heel zijn lichaam, maar zijn wezen was zoo lumineus, dat ik het niet
aanstaren kon. Hij riep me bij mijn naam, en beval me mij aan 't hoofd dezer kinderen
te plaatsen, er bijvoegend:
- Niet met vuistslagen, maar met zachtheid en liefde moet ge hen tot uwe vrienden
maken. Begin met hun een onderricht te geven over de leelijkheid der zonde en de
kostbaarheid der deugd.
Ik antwoordde dat ik maar een arm en onwetend kind was, onbekwaam om anderen
te onderwijzen... en bijna zonder het te weten dacht ik:
- Wie zijt gij, die me onmogelijke zaken beveelt?
- Wat u nu als onmogelijk voorkomt, moet ge mogelijk maken door gehoozaamheid
en kennis.
- Waar en door welke middelen zal ik deze kennis bekomen?
- Ik zal u de Meesteres geven, die u alle wijsheid kan meedeelen, en zonder Haar
is alle wijsheid slechts hoogmoed.
- Wie zijt ge die zoo spreekt?
- Ik ben de Zoon van Haar die uwe moeder u drie keeren op den dag leert groeten.
- Mijne moeder heeft mij ook gezegd niet te gaan met dezen die ik niet ken; zeg
me daarom uw naam!
- Mijn naam, vraag hem aan mijne moeder!
Op dat oogenblik, vertelde verder Don Bosco, zag ik naast hem eene dame statig
van voorkomen, gehuld in een mantel die van alle kanten schitterde, alsof hij van
fonkelende sterren geweven was. Terwijl ik beschaamd boog, deed ze mij teeken te
naderen en nam mij met goedheid bij de hand.
- Kijk achter u, zegde ze mij.
Ik keek om; de kinderen waren niet meer daar, maar in hunne plaats zag ik eene
menigte geitjes, honden, katten, beren en vele andere dieren.
- Hier is uw arbeidsveld! Daar moet ge werken, sprak de Dame. Wees nederig,
sterk, krachtig; en wat ge nu met deze dieren zult vaardig krijgen, zult ge later met
mijne kinderen moeten doen.
Ik keerde mij om, en kijk, in plaats van wilde beesten, zag ik slechts zachte
lammeren die, als voor een feest, rond dien Man en die Dame dansten en sprongen.
Maar ik begon al droomend te wee-
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nen en bad de Dame mij uit te leggen wat dit alles beteekende. Toen legde zij hare
hand op mijn hoofd en sprak:
- Als de tijd gekomen is zult ge begrijpen.
In dezelfde stonde kwam er een groot lawaai en alles verdween, en ik werd wakker
met handen die smartten van de slagen die 'k uitgedeeld had, terwijl mijn gelaat pijn
deed van de oorvegen die 'k gekregen had. En 't was me niet meer mogelijk in slaap
te geraken’.
En toen hij dien droom thuis vertelde, werd hij door zijne broers onthaald, ongeveer
zooals Jozef, de zoon van Jacob. Maar zijne moeder, die begrepen had, dacht bij
zichzelve: ‘Wie weet of hij geen priester moet worden...’
Ja, priester zou hij worden - als eene lichtbaak stond dat doel voor zijne oogen, al
zag hij er geen weg naartoe. Te arm was zijne moeder om hem naar school te zenden,
en zijn oudere halve-broeder, nu 't hoofd der familie, hield hem aan 't werk op het
veld, ter wille der schaarsche stuivers. Moest hij daarvoor van zijn apostolaat afzien?...
‘Giovanni was geen romantische jongen, gelijk de Italianen in 't algemeen niet
romantisch zijn. Voor den Italiaan, trouwens, bestaat er niets waarvoor hij moet
zuchten, omdat hij alles bezit. De Duitsche schrijver Hölderling vergelijkt zijne
Noord-Duitsche medeburgers aan die ganzen die in het slijk met hunne platte pooten
trappelen, terwijl ze te vergeefs den hals rekken naar den hemel van Griekenland.
Boven den Italiaan koepelt dezelfde Grieksche hemel; daarom voelt hij alleen dàn
heimwee in zijne ziel, wanneer hij ver is van zijn vaderland... Slechts in zulke
oogenblikken... laenges de Italiaan, gelijk wij, Denen, zeggen. Hoe wordt dat in 't
Italiaansch gezegd?... Ik weet het niet. Maar ik geloof dat het woord Sehnsùcht alleen
ten Noorden der Alpen en ten Oosten van den Rhijn uitgevonden werd, omdat alleen
daar het gevoel ontstaat: schoonere dingen te zien... Giovanni was aldus geen
romantieker, zoowel als zijne voorzaten geen romantiekers waren. Een droomer was
hij wel, maar in zijne droomen zag hij geen blauw bloempje, dat is een onuitvoerbaar
mirakel. Hij droomde van werkelijkheid, en vooral, droomde altruïstisch.’
Dat bewees hij toen hij ‘La Società dell' Allegria’ stichtte. Nog een kind, kende
hij reeds den weldoenden invloed van de blijheid. Was hij niet, ter wille der zielen,
goochelaar geworden? Maar na het vermaak, hield hij eene korte preek, zonder
schroom of bedeesdheid. Zoo begon hij dat wondere leven., dat wel een aaneenschake-
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ling van mirakelen lijkt. Want, als 't ware, ging hij aan de hand van O.L. Vrouw door
't leven. Eén na één, hoe groot en onoverkomelijk ook in schijn, zwichtten alle
hinderpalen op zijn weg. Trots armoede en zwoegen om den broode, trots alle
stoffelijke moeilijkheden, gelukte Giovanni Bosco erin te leeren lezen en schrijven,
en langzamerhand de noodige studiën de doen om priester te worden. Telkens de
toestand zich hopeloos voordeed, telkens er geen uitweg meer te ontwaren was,
verscheen een onverwachte beschermer of weldoener, die hem een paar stappen
verder hielp.
Turijn werd in de 19e eeuw heel bizonderlijk met heiligen gezegend. Tusschen
eene reeks anderen, mocht zij tegelijk roemen op Cottolengo (1786-1842); en Cafasso
(1811-1860), die beiden, maar de laatste vooral een diepen invloed op Don Bosco
uitoefenden. Ze brachten hem in aanraking met alle ellenden van ziel en lichaam; op
hun stappen ging hij den weg op van armoede en zelfverloochening.
't Was op 8 December 1841, dat hij zijn eersten ‘armen wildeman der moderne
maatschappij’ opraapte, een verwilderde, verlaten knaap, de eerste van vele duizenden,
die door hem tot christelijke, eerlijke mannen werden herschapen. Zijn werk ‘het
Oratorio’, stichtte hij onder bescherming van den H. Franciscus van Sales, en van
nu af aan ging hij met reuzenschreden vooruit. En telkens weer, op ieder keerpunt,
toonde O.L. Vrouw hem den weg in een nieuwen droom.
Wel is waar ging het niet altijd van een leien dakje; hinderpalen van allen aard,
ook al haat of slechten wil kwam hij tegen; en enkele keeren verkeerde hij zelfs in
levensgevaar. Maar telkens ook stak een of ander op 't laatste oogenblik eene helpende
hand uit; en, als het zijn leven gold, dan verscheen ‘il Grigio’ een groote, grijze hond
- van waar? of hoe? niemand wist het - en joeg de aanranders op de vlucht.
Algemeen was Don Bosco nu bekend, en stond met iedereen op goeden voet, zelfs
met de alles behalve katholieke Regeering. Levert volgend verhaal daar niet het beste
bewijs van?’... ‘Minister Ratazzi minister van Binnenlandsche zaken) liet hem toe
eene reeks geestelijke voordrachten te geven aan drie honderd jonge gevangenen
van het verbeteringshuis “la Générale”. Hij wist het hart van die arme jongens te
winnen, en allen, op eene enkele uitzondering na, hielden ze hun Paschen in 1855.
Hij wilde ze beloonen door een uitstapje buiten de stad. Natuurlijk stiet hij op een
weigering eerst bij
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den bestuurder, daarna bij de hoogere overheid. Dan ging hij rechtstreeks tot den
minister; en deze, na vluchtig, nagedacht te hebben, stemde toe, doch op ééne
voorwaarde: van ver zou de bende door verkleede wachten gevolgd worden. Hij
dankte voor de toelating, maar weigerde de wachten.
Ik neem alles op mij; en Uwe Excellentie zal mij in 't gevang steken, indien er
onlusten gebeuren.’
‘Urbano Ratazzi deed hetgeen weinige ministers zouden gedaan hebben: hij stemde
toe.
De volgende morgen zag Turijn een nieuw schouwspel: eene feestelijke brigade,
uit drie honderd jongelingen door een priester geleid, samengesteld, sloeg in de beste
orde, den weg naar Stupigini in. Een paard met levensmiddelen beladen, ging vooraan;
en toen de weg steiler werd, ontlastten de jongens het paard, en deden Don Bosco
er op stijgen. Te Stupigini woonden ze de mis bij, aten in open lucht, speelden, en 's
avonds keerden de driehonderd naar de gevangenis terug, vermoeid en blij’.
Zulke mirakelen kon hij bewerken, omdat die rakkers voelden dat hij ze lief had.
Reeds had hij werkhuizen opgericht voor schoenmakers en snijders; hij was hun
eerste leeraar; dan kwam de beurt aan inbinders, timmerlieden, meubelmakers,
smeden, mozaïekwerkers. Eindelijk stichtte hij eene kleine drukkerij, die de wereld
bekende ‘Società Editrice Internazionale’ werd.
Don Bosco had begrepen dat hij, door middel van het boek, aan duizenden kon
spreken. ‘En dan nam de pen op en werd schrijver’.
Zijn werk, zoo nederig en klein begonnen, doch in volle vertrouwen op Gods
Voorzienigheid, verkreeg in 1896 de pauselijke goedkeuring. Wonderbaar zou het
voortaan gedijen. Hijzelf, gelijk de H. Pastoor van Ars, was een man van mirakelen:
hij las letterlijk in de zielen: en wie weet niet hoe een jongeling, gedurende eene
korte afwezigheid van Don Bosco gestorven, door hem weer tot het leven werd
geroepen, eene volledige biecht uitsprak, en daarna weer, gelukkig en blij den laatsten
adem uitblies? 't Mirakel overigens was dagelijks brood in Don Bosco's leven; vele
getuigen er van, die dag voor dag zijn handel en wandel hebben gadegeslagen, zijn
nu nog in 't leven.
Nu tellen de Salesianen 18 kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, apostolieke
vicarissen; over de 8000 priesters; meer dan
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600 huizen over de heele wereld verspreid; meer dan 2000 gasten weezenhuizen,
colleges, scholen, publieke kerken, werken van allen aard. Daarbij komen nog
ongeveer 6000 zusters met 600 huizen, en 2700 scholen van allen aard, gasthuizen,
lazaretten, patronaten, missiewerken, enz. enz.
Maar besluit Johannes Joergensen:
‘De kleine boerenjongen van Bechis heeft waarschijnlijk nog meer te zeggen en
te leeren ook aan de volkeren en landen die de beschaving in volle bezit meenen te
hebben. Vele andere vogels zullen op zijn boom eene schuilplaats vinden. Het kleine
zaad werd uitgeworpen in dat Italiaansch land, dat de vruchtbaarste grond der wereld
is.
En reeds breidt hij zijne takken over heel de wereld uit.’
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Vlaanderen eens te meer miskend
door Dr. Rob. Roemans.
Ik vond het interessant de zooeven verschenen literatuurgeschiedenis van Prof.
W.L.M.E. Van Leeuwen((1) mijne collegas voor te stellen en dit onder dubbel oogpunt:
ten eerste, omdat een leeraar in Nederlandsche taal- en letterkunde op de hoogte dient
te zijn en te blijven van de behandeling en de evolutie van zijn vak, wil hij na enkele
jaren niet verdorren in een oudbakken cursus, waaruit een muffe wind de leerlingen
tegenwaait; ten tweede, omdat ik zelden een boek heb gelezen dat het Vlaamsche
wezen zóó miskent als ditgene waarvoor ik thans de aandacht verzoek.

I.
1) In zijne ‘Inleiding’ (blz. 5-8) toont Van Leeuwen aan hoe de letterkunde van een
volk op tweeërlei manieren kan behandeld worden: door uitwijding van alleen datgene
dat ons door zijne ongetaande schoonheid nog weet te treffen - de aesthetische
methode - ofwel door eene taaie en volhardende bestudeering van al de neergeschreven
uitingen van een volk, dit als spiegel beschouwd van de waardebepaling van de
cultuurhoogte van dat volk - de cultuur - historische methode.
Deze voorstelling is waar, doch zij is doorweven met allerhande
tusschen-beschouwingen, die de bronheldere klaarheid en de logische opeenvolging
der voorgestelde opvattingen een pijnlijken deuk geven. Na lezing heb ik ze bij de
eerste kapittels van de heerlijke ‘Aesthetische Verantwoordingen’ van den
Vlaamschen Meester Jules Persijn(2) vergeleken, en de Hollandsche bladzijden leken
er maar kleintjes bij - alle verhoudingen eerbiedigend.
Wat echter eene nog grovere fout blijkt te zijn het is dat wij nergens uit Van
Leeuwen's Inleiding vernemen welke houding hij zelf met het schrijven zijner
literatuurgeschiedenis heeft ingenomen en
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dit werkt al dadelijk op den lezer pijnlijk na, die graag over deze primordiale kwestie
wenscht ingelicht. Bij lezing ontwaren we wel ras dat Van Leeuwen aan de
aesthetische methode een sterk uitgesproken voorkeur geeft, doch eene aanwijzing
was noodzakelijk, te meer als hij toch aan dit onderwerp toetste.
2) Tot welk publiek richt zich Van Leeuwen? Wel betitelt hij zijn werk ‘Korte
schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde’, doch eene juiste
omschrijving van wat hij door ‘Korte Schets’ bedoelt werd nergens aangegeven en
dit is een treurig tekort.
3) Na de aangave van de algemeene verdeeling in deze letterkundige geschiedenis
gevolgd (blz. 8-9), tracht Van Leeuwen in 't breed de invloeden te bepalen die op
onze literatuur hebben ingewerkt alsmede de stroomingen die haar hebben doorkruist.
Geleidelijkerwijze komt hij aldus tot de opvallende kenmerken van de
‘Nederlandsche’ - het woord is vermeld op blz. 10 - letterkunde - volgens Van
Leeuwen ‘vrome ernst en zin voor de dagelijksche werkelijkheid’. (blz. 10). Deze
uitlating is het eerste voorbeeld dat treffend aantoont hoe Van Leeuwen uitsluitend
het Hollandsche volk bedoelt en voor het ‘Nederlandsche’ - of is Vlaanderen soms
buiten dit begrip gesloten? - geen oog heeft.
Wel geven we den auteur grifweg toe dat door de geringe uitgestrektheid van het
Nederlandsche grondgebied - om alleen deze factor in aanmerking te nemen - de
invloeden op onze letterkunde sterkeren greep hebben gehad dan dit misschien bij
andere letterkunden het geval is, doch hij verwaarloost er voornamelijk de
grondeigenschap uit te herleiden van onze Nederlandsche Letterkunde. - Juist deze
omstandigheid brengt mee dat onze literatuur eene tweede handsliteratuur is - doch
verre van eene tweede rangsliteratuur afstaat.
Wat wij in den loop onzer letterkundige evolutie ontbraken, het is een groot
scheppend genie dat onmiddellijk een plaats zou ingenomen hebben in de
wereldliteratuur. Dat wel! Doch zijn wij geen groote scheppers, wij zijn buitengewoon
knappe bewerkers - voorbeelden hoeven hier niet aangehaald! - en wijl we begaafd
zijn met een sterk temperament - wat hoofdzaak is voor de blijvende waarde eener
literatuur - tweede kenmerk en wel ingrijpender als Van Leeuwen's ‘vrome ernst’! zoo is het ons steeds geslaagd de ontleende stof zóó te verwerken dat zij als eene ons
eigene stof verschijnt. en
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dit door de ons kenmerkende realistische behandeling - derde hoofd eigenschap(3).
Eene verdere terechtwijzing van Van Leeuwen's uitlating en eene nadere staving
van de door vooropgezette bepaling kunnen we hier, wegens plaatsgebrek, niet geven;
toch meenen we dat wie de Nederlandsche literatuur in oogenschouw neemt de
voorkeur geven zal aan onze aangave der drie hoofdeigenschappen.
4) Of ‘onze Nederlandsche Letterkunde geen invloed op buitenlandsche uitoefende’
(blz. 10) zullen we onbesproken laten, al lijkt ons de bewering wel zeer strak
geformuleerd. (op eene verdere plaats van ons opstel komen we daarop terug).

II.
Dan vangt Van Leeuwen zijn eerste hoofdstuk aan: ‘De middeleeuwen’. Het een en
ander zou ik hier graag vermelden.
1) Allereerst zijne indeeling van de Middeleeuwsche literatuur volgens de standen
(blz. 16). Deze indeeling kan moeilijk gehandhaafd worden, want aldus opgevat
zouden ‘de ridderromans door ridders, de geestelijke poëzie door geestelijken, de
gemeentepoëzie door burgers’ vervaardigd zijn - wat de waarheid tegenspreekt.
De Reinaert, die een burgerroman is (volgens hooger aangegeven indeeling) werd
misschien wel door een monnik gedicht en Hendrik Van Veldeke schreef een
ridderroman èn een Heiligenlegende.
Verder wil ik bij dit punt niet ophouden en zal mij vergenoegen door eene
verwijzing op blz. 51-52 van Dr. Pater Van Mierlo's inzicht over deze indeeling in
diens monumentale ‘Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche
Letterkunde’(4).
2) De eenige kenmerken van onze Middeleeuwsche literatuur volgens Van
Leeuwen, zijn het volksche en het onpersoonlijke. Treffend vind ik het dat niet alleen
met betrekking tot de Middeleeuwsche letterkunde - waar een waarheidsgetrouw
doorzicht het werkelijk eischt! - doch over het geheele werk heen de benaminge
‘katholiek’ nergens voorkomt. Het ontgaat Van Leeuwen dat onze Middeleeuwsche
literatuur in haar diepste wezen eene uiting van katholiek leven is en dit tot zelfs in
hare geringste gewrochten.
Wat het ‘onpersoonlijke’ betreft, dit mag niet overdreven
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worden - en hier alweer verwijs ik naar Dr. Pater Van Mierlo's uiteenzetting.
Het internationaal karakter van onze Middeleeuwsche literatuur - door dezelfde
behandeling van de overal in zwang zijnde motieven - en dit niettegenstaande, de
doordringing van het eigen nationale, mocht ook belicht.
De neiging naar het mystieke gepaard aan dien onuitwischbaren drang naar het
reëele - hoofdkenmerk van onze literatuur! - wordt nergens aangetoond - en het
verzwijgen van dezen hoofdtrek alleen reeds bevat eene zware veroordeeling van
Van Leeuwen's karakterizeering onzer Middeleeuwsche literatuur.
3) Nog pijnlijker verschijnt deze onbegrijpelijke tekortkoming - wellicht omdat
onze Middeleeuwsche literatuur in hoofdzaak door Vlaamsche productie is gevormd
- wanneer de naam van Zuster Hadewych slechts éénmaal vernoemd wordt (op blz.
17) met volgende kentschetsing: ‘dichteres van naam door haar persoonlijk geestelijk
leven’ zondar eenige verdere omlijning. Van Leeuwen schijnt niet te gissen dat de
ware hoogtepunten van onze literatuur uitingen zijn van onze Vlaamsche mystiek
en dat deze zoo glansrijk vertegenwoordigd is door eene vrouw met ongemeene
begaafdheid, met een alles overheerschend gemoed, met eene blindende echt
vrouwelijke liefde doorvlamd van goddelijke opwinding, eene vrouw aan wie geestes
verrukkingen zoo gewoon vertrouwd lijken, eene vrouw die met eene verbazende
kunstvaardigheid onze taal hanteerde, de vizioenaire Zuster Hadewych, die door de
uitdrukking van haar buitengewoon individueel gevoel reeds eene voorloopster is
van de later eens bloeiende Renaissance. En nochtans worden hare geschriften sedert
den oorlog hier in Vlaanderen ijverig bestudeerd!(5) Voorwaar, voor Van Leeuwen
schijnt Vlaanderen een ver-afgelegen, belangloos eilandje.
Wij beamen deze meening met des te meer overtuiging, wanneer wij op blz. 30
boven aan den louter vermelden naam van Jan Van Ruusbroec de volgende
waardebepaling van diens proza lezen: ‘Deze literatuur is vaak alleen te begrijpen
en te genieten voor gelijkgestemden’.
Eene dergelijke formuleering in het werk aantreffen van iemand die een overzicht
gunnen wil van de Nederlandsche Letterkunde kan ik eenvoudig noch begrijpen noch
verklaren... tenzij dat wij
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er eene volkomen onkunde van den schrijver hoeven in te zien - Want Ruusbroec's
werken zijn, om het met den geleerden Dr. Patel Van Mierlo na te zeggen ‘de
heuveltoppen, waar de Dietsche taar hare hoogste levensidealen heeft verkondigd’
(blz. 259, hooger aangegeven boek)(6). En waar op blz. 10 van zijn overzicht Van
Leeuwen met brio bevestigt dat onze ‘Nederlandsche letterkunde geen invloed op
buitenlandsche uitoefende’, dan geven we Van Leeuwen den raad, na instudeering
van Ruusbroec's werken in dewelke hij den geest der zoogenaamde Germaansche
mystiek zal terugvinden naast - wat literaire hoedanigheden betreft - een heerlijk
rythmisch proza, vol golvende klankrijke perioden met een frissche en sappige
woordkunst, een merkwaardig verbeeldingsvermogen en een uitgesproken liefde
voor de natuur, het werk van Prof. Dr. Willem De Vreeze over ‘De Handschriften
van de werken van Jan Van Ruusbroec’(7) eens van naderbij te bekijken, en dan zal
hij zijne uitlating wel vermilderen... misschien wel totaal veranderen.
4) Ook Van Leeuwen's aangeduide aanvang der Middeleeuwsche literatuur laat
aan juistheid te wenschen over. ‘Voor 1250 zijn weinig of geen werken in de volkstaal
geschreven’ (blz. 8) en verder ‘Voordien was het Latijn de algemeen gebruikelijke
taal’ (blz. 17).
In zijn hooger vernoemd werk toont Dr. Pater Van Mierlo aan de hand van een
tot hiertoe onbekend bewijsmateriaal treffend aan dat er lang vóór de XIIIe eeuw ten
onzent eene dichtkunst bloeide in de volkstaal. Deze dichtkunst was echte volkskunst
en werd door de opkomst van de hoogere kunst die zich van het Latijn bediende
langzamerhand verdrongen. Trouwens is dit gansch natuurlijk wanneer wij het tijdperk
van welstand en beschaving inzien dat Vlaanderen in de Xo, XIo en XIIo eeuw heeft
gekend, hoe zou er dan geene literatuur in de eigen taal hebben bestaan!
Van de IXo eeuw af bestond er reeds eene geschreven literatuur in de volkstaal,
dit volgens de bewijzen geput uit de gelijkheid van spelling voor Toponymische
namen uit die tijden met later, zooals de bestuurder der Koninklijke Vlaamsche
Academie het aantoont in zijne merkwaardige rede op de Plechtige Vergadering van
Juni 1928 gehouden, onder den titel: ‘De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór
1250’(8).
Ook had Van Leeuwen langer mogen uitwijden over de beteekenis van Hendrik
Van Veldeke, van wie hij getuigt dat hij een groot
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deel van zijn leven aan het Thuringsche hof’ (blz. 17) doorbracht. Van Leeuwen
schijnt ook hier niet te weten dat het thans uitgemaakt is dat niets bewijst dat Van
Veldeke zich aan het hof te Thuringen is gaan vestigen zooals de bewering als zou
hij geboren zijn te Maastricht geen steek houdt. Van Veldeke zag het daglicht op
zijn heerlijkheid Veldeke, te Spalbeke, tusschen Diest en Hasselt gelegen en zeer
waarschijnlijk heeft hij aldaar zijn gansche leven doorgebracht - alleen was hij
tegenwoordig bij het huwelijk van de gravin von Kleef met Lodewijk III van
Thuringen(9).
5) In zijn gelukkig-geslaagd overzicht van de Rederijkers dat in zijn bondigheid
toch een echt beeld opwekt van deze beweging, bemerken wij alweer eene
betreurenswaardige leemte. Sprekende over Anna Bijns getuigt Van Leeuwen van
hare refereinen dat zij ‘tot het goede behooren in deze school’ (blz. 42).
‘De grootste kunstenares door de rederijkers voortgebracht’ (Dr. Pater Van Mierlo,
blz. 395) mocht wel uitvoeriger voorgesteld. Wij zullen het hier niet doen - wij
verwijzen naar Dr. Pater Van Mierlo en Dr. Maurits Basse(10) - toch willen we eventjes
aanwijzen dat ook hier zooals voor Hadewych, wij voor een vrouw met echt dichterlijk
temperament en vurig gemoedsleven staan - wat het tweede door ons aangegeven
hoofdkenmerk onzer Nederlandsche Letterkunde - zijnde het bezit van een
temperament - niets dan staaft.

III.
Uit zijn hoofdstuk aan de Renaissance gewijd, lichten wij het volgende toe:
1) De bepaling van het begrip ‘renaissance’ is klaar en duidelijk en
wetenschappelijk juist, doch Van Leeuwen's overzicht van de Renaissance in de
Nederlandsche Letterkunde is alweer geheel ontoereikend.
Nergens wordt aangetoond hoe de Renaissance bij ons in hoofdzaak eene
vormvernieuwing heeft beoogd en slechts bij hooge uitzondering het private leven
doordrong, zooals dit het geval was bij de Italiaansche kunstenaars. En ook hier treft
men deze vormvernieuwing voor de eerste maal in het werk van een Vlaming aan,
den Gentenaar Lucas d'Heere, die in zijn ‘Hof en Boomgaard der Poësiën’ in 1565
verschenen de elisio en het alexandrijn als regel-
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matige versvorm gebruikt(11). En wanneer Van Leeuwen slechts in de 17o eeuw op
blz. 53 schrijft dat ‘het sonnet zijn intocht in Nederland doet’ dan vergist hij zich
van menig jaar, want in dit werk van Lucas d'Heere vindt men het vroegste sonnet,
naar Fransch voorbeeld, terug
Deze eerste vernieuwing zou eene verdere ontwikkeling nemen bij den eenigen
echt-Renaissance-mensch dien we gekend hebben, bij Jonker Jan Van der Noot, den
man met het onwrikbare geloof in zijn dichterschap, den onvermoeiden verwerker
van wat aan schoonheid geschapen was, onmeedoogelijk voortgezweept door een
zucht naar perfectie en artisticiteit die zich bestendigt in een tot dan toe ongevenaard
rythmisch gevoel - wat ten slotte de hoogste verdienste van Jan Van der Noot's
nalatenschap is(12). Onze derde renaissancist Karel Van Mander, wiens ‘Schilderboec’(13)
nog steeds gretig gelezen wordt schonk ons de vertelkunst - en wat voornamelijk
voor de Hollandsche literatuur belangrijk is - dank aan Karel Van Mander werd de
renaissance-beweging aldaar bekend. Om aan de Waalsche Malcontenten te
ontsnappen vluchtte Van Mander naar Haarlem, waar hij met een aantal vrienden
een Rederijkerskamer stichtte aan wie wij de eerste Vlaamsche bloemlezing te danken
hebben ‘De Nederduitsche Helicon’ van 1610(14).
Aldus bracht Van Mander de Renaissance naar Holland over - en dat mocht wel
vermeld in Van Leeuwen's literatuurgeschiedenis, me dunkt - en zoo ‘het zwaartepunt
van de Nederlandsche letterkunde zich vanaf het eind van de zestiende eeuw naar
het Noorden verplaatst’ (blz. 51) is dit eenvoudig aan de Vlaamsche uitwijkelingen
van na de Pacificatie te danken, en dit ook mocht uitgelegd.

IV.
In zijn hoofdstuk aan de Gouden Eeuw gewijd, lezen we op blz. 53 dat ‘Vondel,
Huygens en Hooft en waarschijnlijk ook Breero het sonnet schreven’. Dit
‘waarschijnlijk’ mocht door een ‘zeker’ vervangen worden, want Marnix Gijsen
bezorgde in 1919 de uitgave van ‘De Twaalf Sonnetten van de Schoonheyt’, die
ongetwijfeld van Breero's hand zijn(15). Trouwens heeft Van Leeuwen slechts het
opstel van zijn landgenoot Dr. J.B. Schepers er op na te lezen dat in den Nieuwen
Gids van April 1913 verscheen, gevolgd van
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een afdruk van deze Twaalf Sonnetten’, door den uitgever van Breero's ‘Liedtboeck’
over het hoofd gezien. En zoo komt het dat zij in den vergeethoek zoo lange berust
hebben... doch voor Van Leeuwen mocht dat niet.

V.
Na de zestiende eeuw wordt de naam ‘Vlaanderen’ nietmeer vermeld, - de kieskeurige
zanger die Justus de Harduyn was, aan wie Dr. O. Dambre(17) zulke magistrale studie
wijdde - zij werd geestdriftig door Prof. Prinsen begroet - dit is nou toch een
landgenoot van Van Leeuwen? - en andere namen meer, - Van Leeuwen hoeft slechts
de Uitgave der Seven Sinjoren eens in te studeeren - en eerst op blz. 236 verschijnt
als hoofdstuk VIII ‘De Vlaamsche Letterkunde sinds 1830’.
Ik zal de ontelbare leemten niet aanwijzen, alleen Van Leeuwen wil ik bidden de
Vlaamsche productie meer belangstelling te gunnen en dan zal hij zelf inzien dat
wanneer hij een overzicht van onze letterkunde sinds 1830 tot den betreurden Paul
Van Ostayen wil geven - want op diens naam eindigt zijn werk - dit onmogelijk doen
kan op vijf bladzijden en enkele regels - (blz. 236-241).
*

**

Wat de algemeene behandeling van het werk betreft, heb ik ook een en ander in te
brengen:
1) een enkele bibliographische opgave noch vermelding van de voornaamste
uitgaven van vroeger werk, noch aangave van de bijzondere studies aan een
dichter of een oeuvre gewijd.
2) eene merkbare disproportie in de behandeling van het geheel: 112 blz. voor de
Middeleeuwen en de literatuur tot 1880; 102 blz. voor ‘De Beweging van 80
en de Literatuur daarna’. In een handboek dat de evolutie onzer letteren van
hun prilsten aanvang tot heden wil schetsen kan dergelijke indeeling der stof
nietverrechtvaardigd worden.
3) wat de behandeling van elk schrijver in het bijzonder betreft daarover lezen wij
op blz. 101: ‘Er is in dit boekje als regel vermeden, iets van het leven der
schrijvers te vertellen: wie aan de weg timmert heeft veel bekijks, en kunstenaars
hebben daarom

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

813
altijd het twijfelachtig voorrecht genoten, hun doopsel gelicht te zien, en meer
aandacht aan hun persoon geschonken te zien dan aan hun werk. Die, overigens
menschelijke, nieuwsgierigheid is geheel verkeerd’, doch op blz. 179 sprekende
over den dichter J.H. Leopold ontgaat Van Leeuwen deze oprechte bekentenis:
‘Men kan echterde dichter Leopold eerst begrijpen, zooals trouwens alle dichters,
door de mensch Leopold te begrijpen’. Deze waarheidsgetrouwe constatatie de eenige van belang om ten volle de innige gemoedstrillingen uit een werk te
vatten en te verklaren - had Van Leeuwen van de eerste bladzijde van zijn boek
hoeven te volgen en zoo zou menige voorstelling aan duidelijkheid en
volledigheid gewonnen hebben.
4) Voor wat de literatuur van na 1880 aangaat, las ik met tegenzin de zoo korte
voorstelling van meesters - prozaïsten als Is. Qeerido, H. Robbers, C.
Scharten-Antink, Top-Naeff, e.a. (de bespreking van hun gezamentlijk werk
bevat amper twee bladzijden! ook mis ik ongaarne namen als Dr. Aletrino om
slechts dien te vermelden, en het tooneeloverzicht na 80 dat ééne enkele pagina
beslaat (1/2 234 - 1/2 235) was in dergelijke voorwaarden beter weg gevallen.
Welk is het goede in deze literatuurgeschiedenis? Het best geslaagd zijn de zeer
gevatte algemeene overzichten van het wezen van eene periode - zoo b.v. de
Rederijkers, de Renaissance, de Romantiek, de Beweging van 1880; lezenswaardige
typeeringen zijn deze van Betje Wolff en Aagje Deken, Bilderdijk, Multatuli, doch
vóóral Van Leeuwen's voorstelling van de Beweging van 80, met de klare methodische
indeeling van het wezen van de kritiek en dezer evolutie tot op onze dagen - cfr. het
paralleel Willem Kloos - Dirk Coster - verhoogen merkelijk de waarde van het boek.
Men voelt het bij nauwkeurige lezing te goed aan, welke de schrijvers en stroomingen
zijn die Van Leeuwen van dichtbij heeft bestudeerd - zoo zal, te oordeelen naar de
rake voorstelling in zijn boek van de literaire beweging van 80, zijn aangekondigde
studie over de ‘Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880,’ eene waardevolle bijdrage
zijn tot de kennis dezer periode - doch met dergelijke eenzijdige vorming (op zich
zelf natuurlijk van waarde) mag men zich niet bezondigen aan het schrijven eener
algemeene literatuurgeschiedenis.
Vlaanderen heeft recht op royaler behandeling in onze gemeenschappelijke
Nederlandsche letterkunde:

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

814
Dr. Pater Van Mierlo toonde het schitterend aan in zijne geschiedenis van de Ouden Middelnederlandsche Letterkunde’; Paul Kenis zal eerstdaags den bloeienden
ontwikkelingsgang onzer Vlaamsche literatuur sedert ‘Van Nu en Straks’ schetsen
en thans wachten wij alleen op den geleerde die een synthetisch beeld zal opwekken
onzer literatuur van af de 16de eeuw tot ‘Van Nu en Straks’.

Eindnoten:
((1) Van Leeuwen, W.L.M.E. Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Groningen, Den Haag, J.B. Wolters, 1928. - 23,5 × 15 cm 245 blz.
(2) Persyn. Jul. Dr. aesthetische Verantwoordingen. Vlaamsche Bijgragen Antwerpen, N.V. Leeslust,
1935. 20×16 208 blz. In hun oorspronkelijken vorm thans heelemaal omgewerkt, werden de
eerste drie hoofdstukken op de vacantieleergangen te Leuven 1907 voorgebracht, in de drie
lezingen: Kiezen, Smaken, Schrijven. - Hoogstraten, J. Haseldonckx, z.j. 21,5 × 16 cm 136 blz.
(3) Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in de vroegste tijden, ook in de Renaissance en zelfs
in de hedendaagsche letterkunde. - Zoo bijvoorbeeld ontstaat het Fransch naturalisme in 1870
met Zola, bij ons slechts in 1890, enz. Doch alweer dragen die werken een eigen vlaamschen
stempel zoodat ons naturalisme hoegenaamd geen Fransch naturalisme, maar wel degelijk een
Vlaamsch naturalisme is.
(4) Van Mierlo, J. jun. Dr. S.J. Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde.
Brussel, Standaard, 1928. 25 × 16,5 cm 451 blz. Over dit werk verscheen een uitstekend overzicht
van Dr. J. Rombouts: Nieuwe inzichten in de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. in
O.M.O. Nummer 9, November 1928 (blz 193-194), N. 1, Jan. 1929 (blz 10-11) en N. 3, Maart
1929 (blz 58-61) Zie ook eene door ons te verschijnen beoordeeling in ‘Paginae Bibliographicae’.
(5) Een algemeen beeld van zuster Hadewijch ontwierp Dr. J. Van Mierlo Jun. S.J. in zijn heerlijk
essay ‘Hadewijch’ verschenen als nummer 5 in de reeks ‘Eigen Schoon’, Brussel - Amsterdam,
Standaard - Van Kampen, Z. j. (1926) 28,5 × 12,5 cm 124 blz. Men raadplege ook de ‘Inleiding’
die deel 11 van Dr. J. Van Mierlo's uitgave van Hadewijch's Vizioenen vormt in de ‘Leuvensche
Studiëen en Tekstuitgaven’ - De Vlaamsche boekenhalle, Leuven (z.j.) 147 blz verschenen. Ook de reeks ‘Hadewijchiana’ van Dr. J. Van Mierlo in de ‘Verslagen en de Mededeelingen
der Koninktlijke Vlaamsche Akademie’ is met betreeking tot de persoon- en de persoonlijkheid
van Hadewijch van de allerhoogste beteekenis. (1, Maart 1927, blz 195-309, 11, Maart 1927,
210-225, 111, Mei 1927, blz 425-442). Deze aangave bevat natuurlijk alleen het voornaamste
op dit gebied gepresteerd.
(6) Aan Ruusbroec wijdde in de reeks ‘Eigen Schoon’ Dr. L. Reypens, S.J. een essay Nummer 4,
Brussel Amsterdam, Standaard - Van Kampen, (z.j.) (1926) - 18,5 × 12,5 cm 137 blz. - In
Dietsche Warande en Belfort 1909-1910 verscheen van Dr. J. Van Mierlo S.J. een uitvoerige
studie over ‘Het Leven en de Werken van Jan Van Ruusbroec’. Zie in Dr Van Mierlo's
‘Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterhunde’ de verdere bibliographie over
Ruusbroec op blz 261. - Een vlot geschreven werkje - dat Dr Van Mierlo niet vermeldt - is
datgene van Jan Bergen: Ruysbroec de Wonderbare - Antwerpen, Veritas, z.j. (1920) 20 × 13,5
cm 48 blz.
(7) De Vreese, W. Prof. Dr. De Handschriften van de Werken van Jan Van Ruusbroec Gent, W.
Siffer, 1900 - alsmede zijne degelijke studie ‘Jean de Ruusbroec’ in de Biographie Nationale
t. xx.
(8) Jacobs, J: De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal voor 1250. - Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie - Juni 1928, blz 809-853, Ook afzonderlijk uitgegeven
door de N.V. Standaard, Brussel 1929 - 22 × 14,5 cm 49 blz.
(9) Bij gelegenheid der herdenking van het achtste eeuwfeest van Hendrik van Veldeke's geboorte
verscheen een meesterlijke studie van Jos. Droogmans - Hendrik van Veldeke. De eerste Dietsche
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(10)

(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

(17)

Dichter. Zijn leven en zijn Werk. Tongeren, G. Michiels, z.j. (1929) 24 × 16 cm 238 blz. Eene
volledige Bibliographie van de Veldeke-Literatuur besluit deze merkwaardige studie (blz
223-238) In de reeks ‘Eigen Schoon’ verschijnt eerstdaags een werk over Hendrik van Veldeke
van Dr. Pater Van Mierlo. - In zijne studie ‘De Speelman Hendrik van Veldeke’ in de ‘Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie’, November 1928, opgenomen. blz
999-1017, lezen we dat Van Mierlo's studie over Vèldeke in ‘Eigen Schoon’ synthetisch
opgebouwd is ‘op de ontwikkeling van den speelman tot den minstreel-dichter’ (blz 1017).
Over Anna Bijns schreven vooral F. Jos Van den Branden: Anna Bijns, Antwerpen, V. Resseler,
1911; Dr. Maurits Basse. Het aandeel der vrouw in de Nerderlandsche Letterkunde - Gent, Ad.
Hoste, 1920 - 1 ste deel IV hoofdstuk; blz 51-70; Dr. Pater Van Mierlo: Geschiedenis van de
Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde - blz 392-402
Over Lucas d'Heere schreven vooral Dr. M. Rudelsheim in Oud Holland, 1903 blz 85 e.v. en
S. Eringa, Luc de Heere et la seconde Renaissance française in Neophilologus, 11 blz 161 e.v.
Het belangrijkste werk over Jan Van Der Noot is datgene van Prof. Aug. Ver meylen: Leven en
Werken van Jonker Jan Van der Noot - Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1899. 24,5
× 16,5 cm 169 blz.
In de Vlaamsche Serie der Fonteine-Uitgaven verscheen in moderne taal van Eugeen De Bock
‘Karel Van Mander: Het Leven der doorluchtige Nederlandsche schilders uit zijn schilderboek
getrokken en voor de hedendaagschen lezer overgeschreven’
Dr. Leo De Vos promoveerde in 1925 aan de Gentsche hoogeschool met een proefschrift over
de ‘Beteekenis van den Nederduitschen Helicon’
Gerbrand Adriaenszn. Bredero. De twaalf Sonnetten van de Schoonheyt endrie andere sonnetten.
Ingeleid door Marnix Gysen - Antwerpen, De Sikkel, Amsterdam, Em. Querido, 1929 - 20,5 ×
15 cm 27 blz (Genummerde uitgave) Van denzelfden verscheen nog een werk ‘Breeroo's Lyriek
- Een bloemlezing uit Breeroo's Verzen met een Inleiding door Marnix Gysen - Antwerpen
Mercurius, z.j. 20 × 13,5 cm 78 blz (Inleiding 31 blz).
Dambre, O. Dr. De Dichter Justus de Harduijn - (1582-1641) Recueil de travaux publiés par la
Faculté de Philosophie et Lettres, 58 Fascicule - Gent, Rysselberghe en Rombaut, Paris,
Champion, 1926 - 25,5 × 16,5 cm 552 blz.
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Karel Van de Woestijne.
Heel de pers van Zuid en Noord, en ook de fransche pers in België, heeft voor de
baar van dezen grooten kunstenaar, de verschuldigde eer betuigd.
Pol de Mont heeft zich - en terecht - met voldoening herinnerd dat hij aan dezen
dichter, nog vóór een bundel van hem verschenen was, voorspeld had wat hij eenmaal
worden zou. En hij huldigt hem als een van de 5 of 6 grootste dichters welke Noorden Zuid Nederland tot nu toe zagen geboren worden.
‘De Maasbode’ heeft hem geroemd als den grootsten vlaamschen dichter van
dezen tijd, en gewezen op de dichterlijke bezetenheid die van de Woestijne tot zingen
dwong:
‘Karel van de Woestijne - schrijft dit blad - was de grootste levende dichter
van Vlaanderen; ware de taal waarin hij schreef in een breeder gebied
verstaan, hij zou algemeen als een der grootsten van Europa zijn erkend
geworden.
Er zijn er weinigen geweest, die zoo geheel-en-al dichter waren, die zoo
als de verpersoonlijking konden gelden van het dichterschap zelf. Er zullen
er altijd weinigen blijven in wie de gave van het zingend woord zich zóó
openbaarde als een sublieme en wreede razernij, als een natuurgeweld,
dat de dichter machtig beheerscht en dat hem tevens tot slachtoffer maakt.
In Karel van de Woestijne was het vermogen der poëtische vormgeving
als een bezetenheid, waarbij de persoon het medium lijkt van onbepaalbare
krachten. In dien staat was hem het gedicht een bevrijding, maar een
zelfkwelling tevens.’
In ditzelfde blad heeft Aug. Van Cauwelaert over het verscheiden en de grootheid
van dezen dichter o.m. het volgende geschreven:
‘De tragedie van dit leven heeft zich voltrokken. Drie weken hebben de
schaduwen des doods gedreven boven dit laaiende hart. Af en toe keerden
de rust en het bewustzijn weder, met de bittere zekerheid dat de beterschap
niet meer komen zou; maar dan ging weer deze ontstellende geest
verdwalen in de sfeer van droom en verbeelding. Doch zelfs in deze uren
bleven hem verteren, zooals ze al zijn dagen hebben verteerd, de demon
van zijn dichterschap en de zorg om de ongenade van het leven.
Van de Woestijne is een edel mensch geweest en een geniaal dichter. Hij
heeft de bewondering en overgave van zijn lezers vaak den weg
bemoeilijkt. Hij voelde de behoefte om zich te verdedigen en te verschansen
achter onvriendelijke bekentenissen of zelfbeschuldigingen en harde
schilden. Hij heeft zich aan de menschen beleden met een rechtzinnigheid
die oversloeg in zelfkwelling en zelfvernedering. Maar wie in vriendschap
nader tot hem treden mocht, weet welke goedheid en edele trouw en welk
vertrouwen dit groote hart vervulden. Zijne dwingende ironie, die zelfs in
de bitterste momenten van zijn leven doorbrak tot in
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t' minste bericht dat hij aan zijn vrienden zond, was niets anders dan
zelfbeveiliging; 't zij deze ironie op anderen dan wel op hemzelf gericht
was. Van de Woestijne heeft gelachen om niet te schreien. Hij heeft gedanst
als een koortsige danser aan den boord van den afgrond, opdat de dood
hem niet besluipen zou terwijl hij sliep.
Van de Woestijne heeft van het leven gehouden met den verdubbelden
hartstocht van iemand die zich wist de “schroomgeweerde uit dagelijksche
feesten”. Hij reed naar zijn toekomst als naar zijn verleden; en hij heeft
steeds het vernederend gevoel gehad van een mensch die altijd in het leven
een beetje op zij moet gaan’. Hij was te groot voor de wereld indewelke
hij leven moest en zijn kranke gezondheid hield hem doorgaans ver van
drukte en strijd. Maar in zijne zwangere of zwoegende eenzaamheid heeft
hij meer gedaan voor de geestelijke wedergeboorte van Vlaanderen en de
duurzaamheid van Vlaanderen's roem dan anderen met de luidruchtigheid
van veel meetings en stoeten. Wies Moens heeft onheusche woorden
geschreven over de verhouding van Van de Woestijne tot den Vlaamschen
strijd, zooals trouwens ook destijds over Gezelle werd geschreven, omdat
de stille man zijn eigen wegen ging. Maar wanneer 't geluid der
meeting-drukte zal verwaaid zijn, wanneer de vlaggen verrafeld zullen
neerhangen en het papieren strijdmateriaal zal verteerd zijn, zullen Gezelle's
en Van de Woestijne's verzen nog de komende geslachten, zooals de dichter
van “De Gulden Schaduw” het zichzelf heeft toegedicht, in schoonheid
tegentreden. Wij onderschatten de noodzakelijkheid en de waarde van de
Vlaamsche strijdbeweging geenszins; de kracht en de roem onzer
Vlaamsche literatuur valt of staat met den ondergang of de wedergeboorte
van ons volk; maar men krenke niet de liefde van een dichter door
onverdiende verdachtmaking en verwijt, omdat hij in de eerste plaats wil
geven de volle maat van zijn geweldig kunnen en het dichterschap uitviert,
waarmede God hem heeft geslagen.’
De dichter Jan R.Th. Campert zette in de N.R.C. zijn rouwhulde in met deze regelen:
‘Hartstochtelijker en bewogener werd zelden een leven geleefd, een leven
dat stuurloos slingerde tusschen de twee polen lust en berouw, telkenmale
weer geteisterd door een allesveterende drift om daarna telkenmale weer
opgeheven te worden tot een smetteloozen droom van vrede en
verworvenheid. Een gevecht; een dapper, manmoedig gevecht; een strijd,
die lijf aan lijf verloren of gewonnen werd; een moed die ondanks het
tragisch en vermoeide accent van vele zijner verzen zelden versaagde; een
ziel die eerbied afdwong om de tallooze tochtengedreven door het
verlangen naar een volkomen, zuiver en aardsch geluk, terwijl de nederlaag
reeds van te voren zeker werd geweten; een mannelijke kamp - dit leven
van Karel van de Woestijne.
Een werkkracht die welhaast aan het ongelooflijke grensde. Zijn poëzie,
zijn proza, zijn essays, zijn journalistieke arbeid en zijn colleges. En dit
alles ondernomen met een maximum van geestkracht en wil, steunend op
de diepte en rijkdom van zijn talent.’
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In ‘De Nieuwe Eeuw’ heeft Jan Engelman, de zuiverste en sterkste kritische geest
onder de katholieke Jongeren in Nederland, nogmaals de bewondering en waardeering
uitgesproken die hij den grooten doode herhaaldelijk had betuigd:
‘Als men de schraalheid der Nederlandsche letteren overpeinsde en zich
herinnerde dat, meer en meer, zij naar wie onze bewondering en ons
vertrouwen uitgingen, de lyrische dichters, hun beteekenis verloren als de
hooge koorts der jeugd voorbij was, dan dacht men
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plotseling aan den prachtigen man uit Zwijnaerde die den diepen toon van
Het Vaderhuis behield, de jaren door, en blad na blad beschreef in volle
helderheid en waakzaamheid. Karel van de Woestijne schiep wezenlijk
“een oeuvre”, - een oeuvre dat is en zal zijn een glorie voor de macht van
het Dietsche woord en een ontroerend getuigenis voor de zwaarmoedige
menschelijkheid van een hevig geschokt tijdperk.
Hij heeft na iedere bedrogen begeerte, die hij met de volle lust en
bloedrijkheid van Rubens' nazaten onderging, zijn onvoldaanheid beleden
en dan den dood onverschrokken in het aangezicht geschouwd. De niet
ingeslapen dichter. De onbeschimmelde. De aarde was te slecht voor wie
zoo hartstochtelijk de schoonheid van het aardsche onderging en een leven
noodig had om te verzoenen “les deux préoccupations dont l'une est
l'artifice, ou l'art, et l'autre la vérité, ou la vie”. Wanhoop heeft hem niet
overvallen, hij is, zonder verzwakken, tot een staat van berusting en
godsvertrouwen gekomen welke, juist in hem, die alles had gekend, diep
moest ontroeren. Dit konden ook zij erkennen, de jonge Vlamingen, die
eenmaal van zijn mond hadden gesproken als van “een uitgebrande krater”
en in het verlangen naar een kunst van grooter innerlijke harmonie
meenden, dat zij tegen zijn ruischende bedwelming te velde moesten
trekken. Hoe is de verholen bewondering later doorgebroken... En
inderdaad, Karel van de Woestijne is, door zijn van huis uit zeer zuivre
oriëntatie en door zijn overgroote vitaliteit, als het ware geworden tot een
verbindingsfiguur tusschen het vermoeide fin-de-siècle en 'n na-orlogsche
bezieling met nieuw vertrouwen in de kracht eener traditie.’

Kan. Muyldermans.
Bij de ziekte en het heengaan van dezen edelen vlaming is gebleken welke plaats
deze bescheiden maar schrandere priester in het hart van duizenden inneemt. Het
was niet louter een hulde voor wat hij wrocht, maar bij velen de bewogen
dankbaarheid voor het goede dat hij hun gaf onder vele vormen.
Hij is geweest een van de stille, nooit versagende arbeiders onzer Vlaamsche
wedergeboorte. Hij was van het geslacht van Vliebergh en Laporta, dat nooit een
avond zijn moede hoofd terust legt, zonder zijn dagtaak voor Vlaanderen te hebben
vervuld; niet om Vlaanderen alleen maar om Vlaanderen voor Christus. Voor dit
ideaal heeft hij gearbeid en gestreden, koppig en gestadig met het woord, met de pen
en met zijn voorbeeld. Hij heeft zichzelf, zijn kennis en zijn hart weggeschonken,
zonder terughouden.
DE REDACTIE.
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Boekbespreking.
Jean Lorédan; Madame de Lavalette née Beauharnais. 1781-1855 (Figures
d'Histoire tragiques ou mysterieuses). - Librairie académique Perrin et
Cie Paris.
Een boeiende geschiedenis, die van de mooie zachte Emilie Louise de Beauharnais,
nicht van Keizerin Joséphine, en gehuwd met Lavalette, den trouwen adjudant van
Napoléon. Na de gruweljaren der Revolutie, waarin ze trots haren jeugdigen
ouderdom, een zwaren smartenlast moest dragen, kende zij enkele jaren van geluk,
liefde, schitterend leven. Toen kwam Napoléons val, en na de korte opflakkering der
‘Honderd Dagen’, Waterloo, weldra gevolgd door de wraakzuchtige ‘Terreur
Blanche’. Ney, Labédoyère, anderen nog werden gefusilleerd; Lavalette - alhoewel
aan alle verraad onschuldig - ter dood veroordeeld. Tevergeefs wierp zijne vrouw
zich voor 's konings voeten, tevergeefs smeekte zij om genade. De vorst was
onverbiddelijk. Toen om haar echtgenoot te redden vatte zij een gewaagd plan op,
dat zij met wonderbare wilskracht uitvoerde. Lavalette geraakte vrij en vluchtte uit
het land. Maar zijne vrouw moest hare heldhaftigheid bekoopen. In een vochtigen
kerker opgesloten, werd zij gedurende één maand, dag en nacht ondervraagd,
verontrust en gekweld. De rechter ‘wilde ze doen spreken, die vrouw, haar doen
zeggen waar haar man was, om hem te doen guillotineeren; zij antwoordde altijd dat
ze niets wist en dat zij, al had ze iets geweten, niet zou spreken!’ Toen ze eindelijk
in vrijheid werd gesteld, was ze bijna krankzinnig. Eene sympathieke,
beklagenswaardige figuur, eene heldin der echtelijke liefde. Het boek is waard gelezen
te worden.
L.D.

Pio Baroja: L'Arbre de la Science. traduit de l'espagnol par Georges
Pillement. - Librairie Gallimard. N.R.F. Paris
Andrès Hurtado studeert op de hoogeschool van Madrid. Stipt en nauwkeurig
beschrijft Pio Baroja den handel en wandel van den student, de leden zijner familie,
zijne professors, zijne makkers, zijn langzaam slenteren door zijne studies. Wanneer
hij eindelijk zijn diploma van geneesheer behaalt, krijgen wij al zijne mislukte
pogingen om zijn bestaan op den buiten te verzekeren. Naar Madrid terugkeerend,
wordt hij aan den gezondheidsdienst benoemd. Intusschen is hij gehuwd. Maar al
meer en meer steken hem zijn ambt en de geneeskunde in 't algemeen, tegen. Hij
walgt van al de miseries die hij te zien krijgt, van al die wreedheid die hij niet begrijpt.
Tevergeefs zoekt hij naar den zin, de reden van 't leven. Kant of Schopenhauer bij
wie hij te rade gaat, kunnen hem geen antwoord geven; al evenmin de Wetenschap;
en in den Godsdienst, ziet hij slechts dwaasheid een huichelarij. Wanneer dan zijne
vrouw een doodgeboren kind op de wereld brengt, en zelf een paar dagen later sterft,
ziet Hurtado geen anderen uitweg dan zelfmoord om aan de lastige vraag over 't
waarom van 't leven te ontkomen. Een boek zwaar om lezen, zonder een zweem van
poëzie of humor, zonder een zonnestraal: doodernstig van 't begin tot 't laatste.
T.
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Roger Chauviré: L'Incantation. - Firmin - Didot. Paris. - Frs 12.
De hoofdpersoon in dezen roman is Ierland, voor wie hare zonen lijden en strijden.
Francis Hackville is evenwel geen Ier. Van Engelsche afkomst heeft hij echter heel
zijne jeugd in Ierland doorgebracht; en hij houdt van dat Iersche volk; hij stelt belang
in het herleven der oude taal. De bekoring van Ierland komt over hem. Wanneer de
groote oorlog uitbreekt, neemt hij dienst als officier in het Engelsch leger, en kwijt
zich moedig van zijn plicht. Zwaar gekwetst komt hij terug, doch geneest na ettelijke
maanden. Zal hij terug naar 't front keeren, waar de strijd altijd heviger woedt? Hij
haakt er naar, en tracht de dorpelingen, rond hem, insgelijks aan te vuren. Maar zijne
stem vindt geen gehoor meer. Engeland heeft alles gedaan om ze afkeerig van den
oorlog te maken. Wat zal deze aan Ierland
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bijbrengen? Overal in het land broeit de opstand. 't Wordt aldra een strijd van moorden
geweld, van afschuwelijke repressie. Er komt een oogenblik waar Francis het niet
langer meer kan aanzien, en zijn ontslag uit het leger geeft. Het ideaal dier
verdwaalden vindt weerklank in zijn hart; totdat hij eindelijk alles opoffert - liefde,
toekomst, vrijheid - en 't voor de Ieren opneemt. Gevangen genomen, wordt hij tot
tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Waar zal hij, in zijne ontreddering, een toevlucht
zoeken? Instinctmatig zoeken zijne vingeren naar den scapularis, dien hem - alhoewel
protestant - zijne oude meid gegeven heeft, toen hij naar het front trok. Zij, de Heilige
Maagd, zal hem helpen. Geen meesterwerk is dit boek; maar het is met geestdrift en
warme sympathie geschreven, en het boeit. In een adem leest men het door, en de
oprechte klank erin ontroert soms diep.
L.D.

Charles Silvestre: Le Voyage rustique. - Librairie Plon. Paris 1929. - Frs.
12.
Charles Silvestre heeft reeds verscheidene romans uitgegeven, waarvan ‘Coeurs
paysans’ en ‘Aimée Villard, fille de France’, wellicht de mooiste zijn, eenvoudig en
zeer fijn van ingeving. Zijn nieuw werk is geen roman, maar een verzameling schetsen
over het landelijk leven in Limousin. Schrijver kent die streek door en door: de natuur
zoowel als de menschen, zijn hem sympathiek; en zonder grootspraak, in enkele
trekken, schetst hij menig onvermoed drama in die nederige huisgezinnen. Veel fijne
soberheid doch misschien mist het boek wat kleur, en ontbreekt hier en daar een
vastere trek. Men kan er evenwel een paar aangename uren mee doorbrengen
T.

Cécile Gazier: Histoire du Monastére de Port-Royal. - Préface de M.
André Hallays. Documents inédits. - Librairie académique Perrin et Co,
Paris. - 30 fr.
Schrijfster geeft ons, in een zeer belangrijk boek, heel de wisselvallige geschiedenis
der beroemde abdij, van af de vermaarde ‘Journée du Guichet’, toen de zeventienjarige
abdis Angélique Arnauld de groote hervorming van haar klooster begon, tot aan de
algeheele vernieling van ‘Port-Royal’ op bevel van Lodewijk XIV.
Het boek leest als een roman, en weinige romans zijn zoo boeiend als de
geschiedenis van die abdij die zulken luister afwierp en zulken roem kende, zulke
sympathies en tevens zulken haat verwekte. Levendig wordt ons dit alles verhaald.
Doch het boek heeft een kapitaal gebrek: het cijfert het jansenisme eenvoudig weg.
Geen woord rept schrijfster over den theologischen twist, waarin toch de sluitsteen
ligt van heel het ‘Port-Royal’ drama. Had Saint-Cyran, gevolgd door Antoine Arnauld
en heel zijn aanhang Jansenius' leering niet hooggehouden - al had Paus Urbaan VIII
Jansenius' boek in zijn bul ‘In eminenti’ veroordeeld - dan zouden ze niet aangevallen
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en vervolgd geworden zijn. Eveneens voor de nonnen van Port-Royal, die met zulke
halsstarrigheid zich tegen de geestelijke overheid verzetten. Zeker waren ze allen,
de nonnen, zoowel als de ‘Messieurs’, de ‘solitaires’, hoogstaande menschen, maar
door den hoogmoed verblind. Doch voor schrijfster zijn ze heiligen, slachtoffers van
onwetendheid, nijd en afgunst. Over de Jezuieten vooral is ze niet te spreken.
Voorzeker viel hunne strijdwijze niet altijd te bewonderen, en zonder twijfel
geschiedde de tusschenkomst van Lodewijk XIV op de meest hatelijke en arbitraire
wijze. 't Valt echter niet te ontkennen dat de Jansenisten den weg leidden naar het
protestantisme.
Voor schrijfster zijn ze echter de echte voorstaanders van 't katholicisme. Daarvoor
is haar boek - hoe merkwaardig ook, toch gevaarlijk voor dezen die in de kwestie
van 't jansenisme niet ingewijd zijn; want het geeft een verkeerd begrip van de
gewichtige punten waarover heel het drama zich afspeelde, en die toch het leven zelf
der Kerk golden.
D.

Raymond Recouly: Le Mémorial de Foch. - Mes entretiens avec le
Maréchal. Les Editions de France. - 15 fr.
In dit uiterst belangrijk boek, geeft spreker slechts de gesprekken terug, welke hij
van 1919 tot 1928 met den grooten veldheer voerde. Met hem sprak Foch zijne
meening uit over alle militaire en politieke zaken waaraan hij, gedurende den oorlog
en de vredesonderhandelingen, deel nam, zoowel als over de politiekers die de politiek
voerden. Over deze laatsten viel zijn oordeel niet malsch. Want Foch was stellig
overtuigd dat de oorlog een jaar vroeger had

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

821
kunnen gewonnen worden. In 1916, na Verdun, na Broussilof's offensief en 't intreden
van Rumenië, was het Duitsche leger uitgeput.... ‘Malheureusement, il y eut à ce
moment, chez les gouvernements alliés, surtout le nôtre, une défaillance, un
inexplicable retard, dû uniquement à des raisons politiques; on perdit plusieurs mois
et ce retard, outre qu'il nous empêcha de gagner la guerre un an plus tôt,... risqua tout
simplement de nous la faire perdre car il se produisit entre temps l'effondrement du
front russe qui, s'il n'avait été largement compensé par l'entrée en guerre de
l'Amérique, assurait la victoire aux Allemands......’ Herhaaldelijk beweert hij dat het
slechts aan de politiekers te wijten is, indien de zegepraal niet alle vruchten
afgeworpen heeft welke men er, met recht, van verwachten kon. Keer op keer heeft
hij Clémenceau de oogen willen openen, maar wat kreeg hij tot antwoord?... ‘Votre
affaire à vous, c'est la guerre; mais tout ce qui touche à la paix... nous regarde et ne
regarde que nous...’ En terwijl, van het eerste oogenblik af, Engeland klaar en duidelijk
hare eischen te kennen gaf - de Duitsche oorlogsvloot, de Duitsche colonies, de
vrijheid op zee naar Engelsche opvatting - bekwam Frankrijk geen enkele soliede
waarborg, waar het de zoo ernstige kwestie harer veiligheid tegen een nieuwen
Duitschen aanval gold. Foch meende dat - om Frankrijk en België voortaan te
beschermen - Duitschland over den Rhijn moest teruggedreven, en daarom het
Rhijnland aan Pruisen onttrokken worden...’ Le Rhin, à mes yeux, n'est pas la frontière
de la France, mais celle de tous les peuples qui ont combattu avec elle pour la défense
du droit...’ zegde Foch. Maar zijne woorden vlogen in de lucht, en ‘le drame du traité
de paix’ werd afgespeeld tegen al zijne dringende vermaningen in.
Foch had natuurlijk eerst en vooral Frankrijks belangen in 't oog. Maar hij was
een hoogstaand man, eene edele figuur, en in dit merkwaardig boek komt hij prachtig
uit.
L.D.

Prince Lichnowsky, ambassadeur d'Allemagne a Londres (1912-1914). Vers l'Abime. Rapports de Londres, souvenirs et autres écrits. Traduit
de l'Allemand par P. Teillac, capitaine de corvette de réserve, ancien agent
consulaire de France en Allemagne. - Payot. Paris. - (Coll. de mémoires,
études et documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale). - 25
fr.
Eene lange reeks boeken verscheen reeds in deze uitstekende verzameling; ook vele
vertalingen van Duitsche, Engelsche, Russische werken. Vers l'Abîme is voorzeker
een der merkwaardigsten, want Prins Lichnowsky heeft gedurende twee jaren, en tot
het uitbreken van den oorlog, zoowel de Duitsche als de Engelsche politiek, met
schranderen blik gevolgd. Enkele deelen van dit boek, buiten zijn weten tijdens den
oorlog verschenen, brachten een groote opschudding te weeg. En niet zonder reden;
want zijne meening uit hij met de grootste onafhankelijkheid. Onmeedoogend
beoordeelt hij de politiek van het ‘Reich’ in de laatste halve eeuw, en leidt de ramp
van 1914-1918 terug tot Bismarck, en vooral tot zijn opvolger Holstein terug. Bitter
onderlijnt hij de fouten der Duitsche staatslieden, die stap voor stap het machtige
Duitschland naar den afgrond stuurden. Wel wacht hij zich te beweren, dat zij den
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oorlog willens en wetens hebben uitgelokt, maar hij tracht te bewijzen dat hij de
onvermijdelijke uitkomst was eener verkeerde politiek.
Uiterst interessant is zijn boek, want in de officieële stukken die het ons voor
oogen legt, zien we hoe Prins Lichnowsky dag aan dag, den kanselier op het hart
drukt dat Engeland geen oorlog verlangde, daar een oorlog met zijne handelsbelangen
niet strookte, dat het bereid was alles te doen om de vrede te doen zegevieren, maar
evenwel besloten was noch België noch Frankrijk te laten verpletteren, omdat
Engeland van geen overmachtig Duitschland wilde weten. Dag aan dag wijst hij in
zijne verslagen, en geheime nota's op de verantwoordelijkheid die - in geval van
oorlog - op Duitschland zou komen te wegen.
Maar zijne dringende waarschuwingen vonden gehoor noch bij den kanselier, noch
bij den keizer.
T.

Général Weygand: Le Maréchal Foch. - Firmin-Didot & Co. Paris.
Général Weygand was, verscheidene jaren lang, de voornaamste medewerker van
Maarschalk Foch. Zijn boekje is eene hulde van vereering en dankbaarheid voor den
pas ontslapen chef. Levendig toovert het den held voor onze oogen op in zijne vier
korte hoofdstukken: ‘le chef, le héros humain, le caractère, la simplicité’. Bij 't lezen
ervan weet men niet
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wien men het meest moet bewonderen: den leider die zulken volgeling vormde, of
de volgeling die zijn leider zoo grondig begreep, dat hij zoo goed als zijn levend
evenbeeld geworden is. Boeiend is dit klaar en bondig geschreven boekje, om zijne
verheerlijking van 't plichtgevoel dat, menschelijk gesproken, zulken diepen zin aan
't leven geeft.
E.v.C.

Capitaine Karl Spindler, commandant du Croiseur auxiliaire allemand
‘Libau’: Le Vaisseau fantôme. Episode du complot de Sir Roger Casement
et de la Révolte Irlandaise de Paques 1916. Traduit de l'Allemand par R.
Jouan, lieutenant de vaisseau. - Payot, Paris. - (Coll. de mémoires, études
et documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale). - 18 fr.
Kapitein Spindler werd in 1916 gelast wapens en munities aan de Iersche
opstandelingen te brengen; daartoe werd de ‘Libau’ tot zijne beschikking gesteld,
doch heel de expeditie was ‘G.G.’ (ganz Geheim). 't Ging er ook om leven of dood.
Zorgvuldig werd de bemanning uitgekozen, en het schip zelf van onder tot boven
gecamoufleerd; het kreeg het uitzicht van een Noorsche cargo, ‘Aud’ genoemd. Van
hunnen kant verwisselden kapitein en matrozen hun uniforme - en hunne tucht - voor
de plunje en ongedwongenheid van Noorsche zeelieden. En vooruit door de Deensche
zeeëngten, naar de Noordzee en den Oceaan, om eindelijk Tralee, den kleinen Ierschen
haven te bereiken. Heel het verhaal van dien tocht, is even boeiend als de boeiendste
roman van Jules Verne of Karl May. Doch de ‘Libau’ liep in de val, en zijn bemanning
werd naar een Engelsch concentratiekamp gezonden.
Maar het boek is ook nog belangrijk omdat het toont hoe Duitschland zoowat
overal kwaad vuur stookte, de ontevredenen in de hand werkte, en tot opstand of
afscheuring aanvuurde...
T.

Marika Stiernstedt: Les Meules du Seigneur. - Albin Michel, Paris. - 12
fr.
Deze roman, uit het Zweedsch vertaald, handelt over katholieke toestanden in Zweden.
Doch schrijfster verwittigt ons, dat hare heldin, Paula Schneckenström eerder naar
het jansenisme neigt; haar katholicisme is somber, en van alle mildheid beroofd; al
de smarten die haar treffen, ten gevolge van een onbezonnen huwelijk, neemt zij aan,
als zoovele straffen, waaraan zij zich niet mag onttrekken. Haar twee kinderen groeien
op in die strenge atmosfeer: weldra verliest Hans, haar zoon, zijn geloof, en laat zich
uit loutere zwakheid op allerlei dwaalwegen leiden, totdat hij eindelijk meent tot het
priesterschap geroepen te zijn. Zelfs dan is hij niet sterk genoeg om aan de bekoringen
der wereld te weerstaan. Slechts in een trappisten cel, vergeten en onbekend, zal hij
de kalmte vinden. En zijne zuster, Vanna, het lieve meisje, hoe diep geloovig ook,
toch verbreekt zij het woord dat zij aan haar verloofde heeft gegeven, en huwt met
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een gedivorceerd man, want hare liefde voor hem is sterker dan alles. Wanneer haar
gemaal in een auto-ongeval verongelukt, keert zij terug met haar kind naar het oud
vaderlijk kasteel, zoo fantastisch tusschen bosschen en zee gebouwd. Ook hare
moeder is dood, en ze blijft alleen: ze weet nu dat het aardsche leven geen blijvend
geluk, maar niets is dan ‘failure’, bittere ‘failure’.
L.D.

Dr. J.F.M. Sterck: Van Rederijkerskamer tot Muiderkring. Uitg. De
Spiegel, Amsterdam.
‘De 16de eeuwsche rederijkerij, het meest van voorname cultuur-historische
beteekenis in die dagen van woeling, beroering en verandering, is voor ons ook het
belangrijkst. De overgang van die ruwe, maar geestige en kerngezonde literatuur op
de verfijnde en beschaafde letteren van de 17de eeuw langs den nog onzekeren weg
van Coornhert, Roemer Visscher, Spieghel en Bredero naar het Muiderslot, geeft
zulk een helder beeld van onze volksontwikkeling, in een harer belangrijkste
tijdperken, dat die tijden te schetsen, tevens is het volk in zijn geschiedenis voor te
stellen; want in zijn literatuur geeft het uiting aan zijn wel en wee, aan zijn innigste
hartsgevoelens.’
Aldus licht Dr. Sterck in de inleiding zijn opzet toe. We bevelen gaarne deze studie
van den onvermoeibaren Vondelaar Dr. Sterck gaarne met nadruk aan.
D.W.
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Rufin Schockaert: Juvenilia. Poesies de mes dix-sept ans. Gedichten mijner
jeugd. Niet in den handel.
Laat ik een oogenblik veronderstellen dat Rufin Schockaert nog op de banken van
het College te Eekloo zit, en dat ik, als inspecteur van het middelbaar onderwijs, de
latijnsche, vlaamsche en fransche dichtproeven van dezen knappen leerling in handen
heb gekregen. Ik zou hem naar voren roepen en voor de stralende oogen van zijn
leeraar E.H. Felix Verhaeghen en de opgetogen bewondering van zijn medeleerlingen
zou ik hem ongeveer in dezer voege toespreken: Jonge heer Schockaert, ik houd
eraan u, publiek en met nadruk geluk te wenschen voor uwe buitengewoon geslaagde
dichtoefeningen, niet enkel in het Vlaamsch en het Fransch maar zelfs in de taal van
Cicero, Ovidius en Horatius. Wel is hiermede niet bewezen dat er uit u een groot
dichter zal groeien, - want mijne ervaring en de letterkundige geschiedenis hebben
me geleerd dat primussen soms maar povere krukken blijven in het leven, terwijl
soms schijnbaar-weinigbegaafde jongens uitgroeien tot geleerden of kun stenaars maar uwe proeven bewijzen stellig dat er in u een dichterlijke snaar trilt en, vooral,
dat ge de lessen van uwe leeraars met bijzonderen vlijt hebt benuttigd. Daarom heb
ik er aan gehouden u, en tezelfdertijd uw beminden leeraar, openlijk geluk te
wenschen. (Spontane en luide toejuichingen).
Maar R. Schockaert is geen collegejongen meer; hij is nu al vijf en twintig jaar
professor aan de leuvensche Alma Mater waar hij, met een gewettigde faam, de
gynoecologie onderwijst en het snijmes hanteert. En ikzelf ben geen inspecteur van
het middelbaar onderwijs...
DR. L.D.S.

Dr. Wilfried Broeckaert: Dokters humor. - Uitg. ‘Regenboog’ Antwerpen,
1929.
Heb ik het niet gezegd? Daar hebt ge de proef op de som! Te Dendermonde, in 't
college, - schrijft Dr. Broeckaert in zijn voorwoord, - kaapte ik, in de klas van Poësis,
de eerste plaats weg ‘in de edele conste van te rijmen’. En lees nu die z.g.
Doktershumor...
DR. L.D.S.
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Ter bespreking ontvangen:
R.R. POST. EIGENKERKEN EN BISSCHOPPELIJK GEZAG IN HET DIOCEES UTRECHT
TOT DE 18DE EEUW BIJDRAGEN VAN HET INSTITUUT VOOR MIDDELEEUWSCGE
GESCHIEDENIS DER RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, UITGEGEVEN DOOR PROF.
DR. O. OOPERMAN. VERLAG VON DUNCKER UND HUMBLOT, LEIPZICH UND
MUNCHEN.
BERNARDUS LIJDSHAN. C.S.S.R. INTRODUCTIO IN JUS CANONICUM CUM
UBERIORE FONTIUM STUDIO VOL. 1 DE NOTIONIBUS, DE FONTIBUS EXISTENDI,
DI FONTIBUS COGNOSCENDI JURIS CANONICI. BRAND HILVERSUM IN HOLLANDIA.

Schooluitgaven van de firma J.B. Wolters, Groningen.
Prosateurs Modernes. Anthologie des prosateurs français du XXo siècle, par J.
Fransen e M J. Premsela. Broché gl. 2,90; relié gl. 3,25.
De Nederlandsche Dichtkunst sinds 1880, door W.L.M. Van Leeuwen. Ing.
3,50 fl. geb. 3,90 fl.
Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde, door W.L.M.
Van Leeuwen Ing. 2,50 fl. geb. 2,90 fl.
Lyceumherdrukken: Gedichten van Genestet, Staring en Potgieter, verzameld
door Dr. Ph. Landsberg, 3e druk, geb. 2,50 fl.
Lyceumherdrukken: Pieter Corneliszoon Hooft als lyrisch en dramatisch dichter
en geschiedschrijver; bloemlezing uit zijn werken door Dr. W.L.D. Van den
Brink. Geb. 2 fl.
M.J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche Taal, zestiende
druk uitgegeven door Dr. J. Endepols, met medewerking van Dr. R. Verdeyen.
Oefeningen bij de beknopte nederlandsche spraakkunst door Dr. C. De Baere,
2o deeltje, 3o druk. 10 frank.
Opstellen ter vertaling in het Engelsch, met woordenlijst en hulpboek, door Dr.
H.G. De Maar, deel II, geb. 1,40 fl.
Beknopte engelsche spraakkunst voor Roomsch-Katholieke scholen, door L.
Bot en J. Houtepen, 1o en 2o deel. Ing., elk 1,60 en gegb. 1,80 fl.
Oefenboek bij de beknopte engelsche spraakkunst voor R. Kath. scholen door
L. Bot en J. Houtepen, 2o deel. Pr. ing. 1,60; geb. 1,80 fl. inbegrepen de
Woordenlijst.
Dertig eenvoudige vertalingen (Nederlandsch-Duitsch) door C. Brouwer en Dr.
G. Gras. Pr. 0,90 fl.
English passages for translations, for the use of higher forms in schools and of
students, selected by Dr. G. De Maar. Pr. 0,80 fl.
Joseph Conrad: Typhoon, bewerkt door Dr. C.E. De Haas. Pr. ing. 1,40 fl. geb.
1,60 fl.
G.K. Chesterton: The Innocence of Father Brown, bewerkt door Dr. N.H.M.
Zwager. Ing. 1,20 geb. 1,40 fl.
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[1929/11]
Maskaroen
Een spel van de Verlossing gespeeld in zes tafereelen, twee in de hel,
twee op de wereld, twee in den hemel, en voorstellende hoe de looze
duivel Maskaroen geprobeerd heeft den kruisdood Christi te beletten
en, als hem dat mislukt was, den mensch heeft in proces gedaagd voor
Gods oppersten Tribunaal. Naar aanleiding van het aloud gedicht ‘Dit
es van Maskaroen’ heeft het voor den modernen mensch geschreven
Gerard Walschap.
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DRAMATIS PERSONAE.
EERSTE TAFEREEL.
Maskaroen.
Lucifer.
Pompadoer.
Satanas.
Zeven andere duivelen, figuranten.
TWEEDE TAFEREEL.
Twee hellebewakers.
Twee verdoemden.
Twee gestorvenen.
Satanas.
Abraham.
Isaac.
Jacob.
Andere verdoemden, figuranten.
DERDE TAFEREEL.
Fameterella.
Maskaroen.
Pilatus.
Christus.
Satanas.
De beweldadigden, figuranten.
VIERDE TAFEREEL.
De gekroonde Dood.
Maskaroen.
De Wachter.
Zes doodsengelen, figuranten.
VIJFDE TAFEREEL.
Michael de aartsengel.
Maskaroen.
Christus.
Adam.
Ons Lievrouwke.
Kinderenengeltjes, figuranten.
ZESDE TAFEREEL.
Maskaroen.
Christus.
Ons Lievrouwke.
Michael.
Waarheid.
Gerechtigheid.
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Barmhartigheid.
Vrede.
Adam.
Een hemelsche stoet.
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Eerste tafereel.
Lucifer troont in de congreszaal der hel. Naast hem staat Maskaroen; weerszijden den troon
Satanas met zijn zeven gezellen. Als verslaggever van het congres staat Pompadoer voor
Lucifer. Bij 't halen is hij volop in lectuur. Zoohaast het stil is geworden in de zaal, hoort men
het volgende:

POMPADOER:

Sommigen zeggen, Majesteit, dat wij nog rechtstreeks kunnen ingrijpen. Voor mij
is het te laat. Want ziehier de status quaestionis kort en bondig. De tocht van
Palmenzondag heeft Jezus geen goed gedaan. Zijn aanhang viel af, zijn vijanden
groeien. Dezen nacht heeft een man, Judas, hem verraden en op ditzelfde oogenblik
zetelen de Sanhedrijnen in tribunaal tegen hem
(Hij buigt diplomatisch).

Sire, ik heb gezegd
(stilte).

SATANAS:

Wie zegt ons toch of hij de Messias is of niet!
MASKAROEN:

Satanas, kornuit, dat is de eenige vraag. Welnu, ik zeg: zoowaar als ik Maskaroen
heet, die man mag niet sterven.
LUCIFER:

Het is een verdoemde kwestie, Maskaroen. Uw teksten uit de schrifturen, uw
hypothesen zitten mij tot hier. Wij zijn geen detectieven, en ik, primaat van de hel,
ik ben een man van actie. Jezus van Nazareth zal sterven.
MASKAROEN:

Sire, daarvoor is hij vleesch en been. Maar het hangt er van af hoe of hij sterft.
LUCIFER:

Stilte! Als Jezus de Messias is, verlost hij de menschheid door zijn dood. Dan is het
uit met mijn heerschappij. Maskaroen, als hij de Mess as is, mag hij niet sterven, dan
mag niemand een han uitsteken naar hem.
MASKAROEN:

Neen, Sire.
LUCIFER:

Over de twintigduizend jaar beoorloog ik reeds den hemel en sedert de schepping
won ik slag na slag. Ik daag God uit dat hij de naamlijsten van zijn
voorgeborchtbewoners durve kompareeren met mijn registers van de hel. Sedert de
schepping heb ik het grootste deel van de menschheid het eeuwige vuur ingestampt.
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Maskaroen!
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MASKAROEN:

Majesteit, ik grijnslach van plezier. Geen oogenblik zou ik beweren dat Uwe Majesteit
bluft. Uwe Majesteit spreekt de zuivere waarheid.
LUCIFER:

Goed. - Welnu, ik heb dat alles tot stand gebracht, alhoewel God mijn macht beperkt
heeft. Zijn trawanten en profeten hebben mij tegengewerkt
(Hij windt zich op).

Duivelen, herinnert u nog eens onzen opstand. Hadt gij het toen tegen Michael maar
gewonnen! Zou God dan in mijn plaats bereikt hebben wat ik heb bereikt? Zou God
als koning aller duivelen, van de hel gemaakt hebben, wat ik er van heb gemaakt?
Neen! Stelt u dan voor wat ik, Lucifer, zou gemaakt hebben van den hemel als ik
God was geworden, stelt u voor wat een God ik zou geweest zijn!
(Hij staat in extase voor zijn waanzinnige utopie van voor 20.000 jaar. De duivelen, behalve
Maskaroen die zakelijk zijn kin streelt, staren zijn krankzinnige grootheid aan. De stilte is
plechtig).

Wat ik in twintigduizend jaar gerealiseerd heb, zal geen mensch te niet doen, ook de
Messias niet. Ik wist dat die Messias moest komen. Ik heb hem duizenden jaren
verwacht. Nu zal ik tegen hem in het perk staan. Lucifer handhaaft zijn suprematie.
Maskaroen heeft dit plechtig congres aangevraagd om het geval van Jezus van
Nazareth te bespreken. Die Nazarenus kwam ons leelijk te na. Als hij op dezen
moment in de handen is van de officiëele macht, dan zit Lucifer er tusschen. Ik
beheersch niet voor niets de politiek der landen en de joodsche vooral, want ik haat
dat volk. Hoort toe, ik stel een einde aan de discussies. Ik resumeer het congres. Als
Jezus een mensch is moet hij sterven, want hij is onze sterkste vijand. Maar als hij
de Messias is mag hij niet sterven, opdat zijn dood het menschdom niet verlosse. Ik
citeer Maskaroen.
MASKAROEN
(treedt voor hem)

Ik sta hier, Majesteit.
LUCIFER:

Ik zeg u nogmaals, Maskaroen, ik heb het land aan uw geleerde betoogen. De zaak
is dringend. Ik wil maar één woord van u hooren. Op dit eigenste moment staat de
timmermansknecht voor het tribunaal van 't sanhedrin. Is hij de Messias, ja of neen?
(stilte).

MASKAROEN
(streelt zijn sikje):
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Uw Majesteit, veroorloof...
LUCIFER:

Ja of neen!
MASKAROEN:

Dan weet ik het niet.
LUCIFER
(opstuivend):

Miljarden duivelen!
MASKAROEN
(kalm. Hij kent zijn meester):

Ik weet alleen wat ik denk, Majesteit, en ik verantwoord mijn opinie. Maar het geldt
hier het moeilijkste theologisch vraagstuk, het geldt
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hier de subtielste en delikaatste schriftuurverklaring die ik ooit ter studie had.
Majesteit, ja zegt een dommerik, de wijze zegt: wie weet! Onze kracht is niet ruwheid.
Onze kracht is sluwheid. Ik, Sire, ben een intellektueel. Gij vraagt mij: Is Jezus de
Messias? Dan zeg ik: ik weet het niet. Maar als gij mij vraagt: Maskaroen, denkt gij
dat Jezus de Messias is, dan zeg ik: Sire, primo zijn de profetiën aan hem vervuld.
Secundo doet hij wonderen waarvoor hij de kracht van ons niet krijgt. Dus van God.
Maar hij beweert de zoon van God te zijn. Als hij dat loog zou God hem de
wondermacht onttrekken. Ziedaar, Majesteit, mijn motieven. Ik denk...
LUCIFER:

Maskaroen, antwoord mij ditmaal zonder dilatie. Denkt gij dat Jezus de Messias is.
MASKAROEN
(energiek):

Majesteit, ja!
(stilte).

LUCIFER
(staat majestatisch recht):

Wij staan op een middenste keering der tijden. Hier snijdt zich de geschiedenis in
twee. Zij begon met den titanischen kamp tusschen mij en God. Gekomen aan het
midden der tijden, begint heden de strijd tusschen mij en den Messias. Ik heet geen
Lucifer als ik het ditmaal niet win. En dan nog eens aan het uiterste eind van de tijden
de laatste, de groote kamp. Dan zal mijn geest zich incarneeren in Antichrist en
zoowaar als ik legioenen trawanten slinger rond elk van deze tien vingeren, in die
dagen zwier ik volkeren met trossen de hel in. Ik zie op dien laatsten dag aller dagen
den Zoon des menschen verschijnen om te oordeelen. Ik hoor hem weeklagen dat er
de gansche hemel van kraakt: ‘Wacharmen, wat nut was er dan in het storten van
mijn bloed, dat ik verschijnen moet op dit laatste oordeel, voor een menschdom
zonder rechtvaardigen!’ Dan wil ik, Lucifer, nog eens in een gulp van vuur komen
opgedoemd uit mijnen afgrond en rijzen voor den geweldigen Rechter en roepen dat
het klabettert tusschen de Alpen en Hymalaya: Eisa, lala, schoone veldmaarschalk,
is de buit eerlijk verdeeld of niet? Haha!
(Maskaroen schraapt zich opmerkelijk de keel om zijne Majesteit terug te roepen tot de
werkelijkheid).

Hoort mijn plan. De Nazarener mag niet sterven. Ik mobiliseer twintig legioenen
duivelen en ik jaag ze met vijf tegelijk in de ziel van zooveel Joden als er in Palestina
zijn. Zij zullen met vijven in hun vijf zintuigen hun prooien tormenteeren, tot ze als
wormen liggen te kronkelen over den grond. Dan zullen zij ze bezeten de zee in
jagen. Zoo roei ik het Joodsche volk uit en de Messias zal geen beul meer vinden.
(Maskaroen grijnslacht)
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MASKAROEN:

Sire, ik zie daar Pompadoer opgepropt staan van holle woorden. Hij ontlaste zich
eerst.
POMPADOER:
(met een giftigen blik naar Maskaroen, tot voor den troon).

In verrukking aanbid ik uwer Majesteit genie. Ik schaam mij purper en blauw over
de bekrompenheid van mijn meening. Doch als intellektueel heb ik de eer eenigszins
af te wijken van collega Maskaroens' opinie. Laat Jezus de Messias zijn of niet, hij
is onze sterkste vijand en rechtstreeks vermogen wij niets op hem. Nu vraag ik mij
af: zal hij ons meer schaden door zijn dood dan door zijn leven? Ik denk van niet.
Maskaroen prijst de sluwheid. Welnu, zij leert: den vijand dien ge niet aankunt,
negeer hem. Laat ons Jezus negeeren en onze actie op zijn omgeving verdubbelen.
MASKAROEN
(tusschen zijn tanden):

Ah de idioot!
LUCIFER:

Wat zegt gij, Maskaroen?
MASKAROEN:

Dat ik soms beschaamd ben, Majesteit, van duivel te zijn. Als zoo'n idioot spreekt,
denk ik een mensch te hooren. Mijn lieftallige collega was lange jaren particulier
raadgever van assyrische politiekers. Dit verklaart de absurde lafheid van zijn
woorden. Welhoe, wij zouden gelijk de menschen maar durven waar geen moed toe
noodig is en wat we niet durven zouden we noemen utopie! Lucifer, was dat uw
taktiek? Is dat niet een lafheid die heel uw traditie verloochent?
(Lucifer gromt instemmend).

Ik vrees voor den mensch, Sire, die onder den invloed geraakt van een duivel. Maar
ik vrees nog veel meer voor den duivel, die onder den invloed komt van een mensch.
Ik vrees voor mijn vriend en collega Pompadour. Als ik niet wist, Sire, dat het reeds
op dit moment uw vast besluit is, dan zou ik zeggen, als denkende duivel en
bekommerd met ons gemeenebest: heilzaam ware voor makker Pompadour een vurige
retraite als stoker in ons onderste vuur. En dat hij nooit meer een levend mensch zie.
LUCIFER
(er direct op ingaand)

Inderdaad, dit had ik bij mijzelven beslist.
(tot Pompadour)
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Verdwijn in het vuur!
(Met een gefluit als van een fabrieksirene sijfelt Pompadour van het tooneel af. Maar van
verre, doch zeer duidelijk hoort men hem roepen):

POMPADOUR:

Lucifer, Lucifer, gij dient den hoogmoed van Maskaroen.
MASKAROEN
(roept hem na door zijn handen):

Lieftallige tegenstander, gegroet! Het is niet goed met Lucifer oneens te zijn. Leer
dat van Maskaroen!
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LUCIFER:

Goed gesproken, Maskaroen. Ik wensch tucht
(Hierop wippen de zeven andere duivelen tot voor den troon)

.
SATANAS
(in hun midden):

Sire, tucht en onderdanigheid staan voor u. Op uw bevel dagen wij de noodige
legioenen, opdat gij staander stonde uw order geeft.
MASKAROEN
(pathetisch, hij meent er niets van):

Welaan, Lucifer neemt zijn revanche op den Messias. Sommeert de troepen.
(De zeven kampeeren zich links en rechts, keeren hun tronie naar de schermen en heffen een gefluit
aan, schril en hoog als sirenen. Er volgt een lange stilte die klemmend wordt).

MASKAROEN
(fijntjes):

Men krijgt den indruk, Majesteit, of niemand in de heele hel verroert...
LUCIFER
(staat op. Hij siddert van woede. Men hoort hem letterlijk knarsetanden. Opeens schreeuwt hij):

Sommeert!
(Opnieuw vliemt de wilde gil, langer, gerekter, tot het pijn doet in de zenuwen. En het wordt
nog doodscher stil. Lucifer begint brullend te weeklagen)

Wacharm, wacharm, dat ik niet doen kan wat ik wil! Dat God mij niet aandurft en
zoo laf is!
(Hij slaat zich vertwijfeld voor 't voorhoofd, rukt aan zijn twee, roodehorens, strompelt de
trappen af)

Is het vuur dan bevrozen tot ijs? Is heel de hel uitgestorven, dat er geen vim verroerd
wordt voor Lucifers kommandement? Miljarden verdoemden, sta ik alleen?
MASKAROEN
(steeds zakelijk):

Sire, wij zijn hier met achten!
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LUCIFER:

Met achten, Maskaroen! Ik regeer over miljoenen en miljoenen. En nu nog met
achten.
MASKAROEN:

En de miljoenen, Sire, tijdelijk in potentia.
LUCIFER:

Impotentia, onmacht, nooit Maskaroen! Heb ik mij ooit ten onder gegeven? Waarom
heet ik Lucifer! Welaan, ik sommeer mijn bataljonnen tot ik mijn recht over de hel
terugkrijg. Ik zal hier staan, levend protest, tot in der eeuwigheid. Tot in der
eeuwigheid zal mijn vergeefsch bevel door al de ruimten gillen dat er al de engelen
hoorndul van worden. Sommeert!
(Men ziet de zeven duivelen geweld doen maar hoort niets. Dan beginnen zij zich te wringen, grotesk,
als van pijn. Satanas, vol ijver en wild getormenteerd.

SATANAS:

Sommeert!
(Nogmaals wanhopige pogingen. De zeven gaan te keer als epileptieken. Ze worden over den grond
gesmeten en woelen als jankende honden door elkaar).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

832

SATANAS
(huilend):

De hemel wil het niet! Ik kan geen stem meer geven! Mijn longen zijn hard als dorre
noten! Mijn ingewand wordt vaneengetrokken!
LUCIFER:

Al moet ge tot den laatsten man kreveeren, sommeert! (De duivelen vallen als dood
neer. Lange stilte).
MASKAROEN:

Het incident dezer zuigelingen is welsprekend. De hemel wil het behoud van het
Joodsche ras.
LUCIFER:

Maskaroen, ik...
MASKAROEN
(De nieuwe losbarsting afleidend):

Lucifer, zoo waant de grove tyran van hierboven ons, duivelen, in den weg te staan.
Maar als wij slechts bewegen binnen de perken van zijn woord, Hijzelf is niet minder
door zijn eigen woord gebonden. Zoo proclameer ik, als theologant, Lucifer gelijk
aan God.
LUCIFER
(met een gevoel van verlossing):

Ja, Maskaroen!
MASKAROEN:

Welnu, Gods woord gaf ons macht over de zielen. Dat is ons recht, een recht zoo
groot en heilig dat God het ons geven moet.
(Tot de duivelen die daar nog liggen)

Staat op, slaapzieken en deliranten, hoort naar Maskaroen!
(Zij staan op, nog geslagen en benauwd, met hangende staarten)

Den strijd dien wij beginnen met den Messias, uwe Majesteit vergeleek hem met
den kamp om de ziel van den eersten mensch. Goddelijk wijs was dat woord. Ik volg
uwe Majesteit op den weg der analogie. En ik zeg: Eens wonnen wij voor ons het
menschdom. Dat gebeurde in het Paradijs, Sire, dat gebeurde door de vrouw! Nu wil
de Messias het menschdom, door ons veroverd, heroveren voor God. Ik zeg op mijn
eer: wij zullen het behouden zooals we 't gewonnen hebben: door de vrouw.
SATANAS:
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Ja!
(Stilte)

.
LUCIFER:

Ja, maar toen was het Eva tegen Adam, nu is het Eva tegen al de Joden.
MASKAROEN:

Sire, liever met één vrouw tegen een heel volk, dan met een heel volk tegen één
vrouw.
LUCIFER
(zich zettend. Het plan is niet van hem):

Maskaroen, ik blijf sceptiek.
MASKAROEN:

Dat blijft men altijd, Sire, als het plan van een ander komt. Maar als wij de Joden
niet kunnen uitroeien, laat ons één enkele vrouw voor ons winnen en de Joden
marcheeren naar onzen wil. Kent uwe Majesteit in Jeruzalem de schoone
Fameternella?
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LUCIFER:

Ik heb al genoeg in mijn hoofd te steken.
MASKAROEN:

Kent uwe Majesteit één enkele vrouw?
(Lucifer heeft een gebaar van: moet ge dat nog vragen)

Dan kent uwe Majesteit Fameternella. 't Zijn allemaal vrouwen; eeuwig altijd dezelfde
vrouwen die spelen hun spel rond den boom der kennis. Fameternella is de vrouw
van Pilatus.
LUCIFER:

Al was zij mijn eigen vrouw, Maskaroen...
MASKAROEN:

Dan zou zij noch beter noch slechter zijn, Sire. Wij zijn duivelen omdat wij engelen
geweest zijn. De vrouw kan een duivelin worden, omdat zij de engel der menschen
is. Ik vraag maar één dag oorlof.
LUCIFER:

Waartoe?
MASKAROEN:

Het strijdt met mijn kostuimen, Sire, te babbelen voor dat ik werk. En ik ben altijd
voorzichtig! Op hoeveel kilometers zijn wij hier van de aarde?
SATANAS:

Zestien miljoen.
LUCIFER:

Spreek gerust luidop.
MASKAROEN:

Groote koning Lucifer, de Nararener is een groot man. Een groot man is nooit zeker
van zijn leven, zoolang maar iemand van zijn ras en bloed nabij hem is. De Nazarener
is in doodsgevaar zoolang er een enkel Jood zal leven. Ik lees in de schrifturen dat
hij zal sterven vrijwillig, als een offerlam. Dat is de ramp die nu gebeuren gaat. Welnu
dat zal ik beletten door de vrouw van Pilatus. Daarna heb ik mijn tijd om bedachtzaam
mijn slag te slaan. Ziehier. In de schrifturen staat geschreven dat Jezus zal lijden.
Om te kunnen lijden moet hij zwak worden als een mensch. Ik wacht dat oogenblik
van zwakheid af. Ik wacht tot het torment zijn geest zal verduisteren, tot hij niet meer
zal onderscheiden tusschen zelfmoord en vrijwillige dood. Nu luistert, want de hemel
siddert voor mijn opzet. God zelf houdt nu zijn hart vast. Ik zal den Messias tot
zelfmoord drijven in den waan dat hij vrijwillig zijn leven offert. De verlosser der
volkeren zal zichzelven verdoemen, door mij, Maskaroen.
(Satanas en de zeven kornuiten wriemelen dooreen, giechelend en malkander krieuwelend van genot.
Lucifer is in hevige ontroering recht gestaan. Al het jolijt van de hel karbonkelt in zijn oogen en men
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ziet hem aan dat hij Maskaroen om den hals wil vliegen. Maar het plan is van hem niet; hij zet zich
en, lakoniek:)
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LUCIFER:

Maskaroen, ik blijf toch sceptiek.
MASKAROEN:

Sire, ik vraag maar één dag oorlof.
(Gebaar van Lucifer: Ga! Maskaroen triomfant:)

Ziezoo! Op de wereld is het nacht. De Nazarener staat voor het tribunaal. Fameternella
slaapt... Ik groet Uwe Majesteit even galant als ik binnen de tien seconden, madonna
Pilata zal groeten
(gillend als een sirene, sijfelt hij af)

.
LUCIFER:
(plechtig)

Ik verklaar dit, ons zeven-honderd-zes-endertig-duizendste congres gesloten.
DOEK.
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Tweede tafereel.
(Tooneel donker, maar in den achtergrond een fel rood vlammend rotshol afgesloten met
zwaar traliën hekken: dat is een der ingangen van de hel. Ge hoort de verdoemden braden als
spek in de pan. Aan weerszij van het hekken hurken twee dikke struische duivelen-portiers.
Hun roode drietand staat nevens hen tegen de rots. Satanas staat daar plotseling, voorplan
links. De portiers wippen recht en salueeren).

SATANAS
(militair):

Luistert! In naam van Lucifer op raad van Maskaroen. Er is een reuzestrijd begonnen
tusschen Maskaroen en God. Aan Maskaroen gaf Lucifer volmacht over hel en
wereld. Poortwachters, hoort goed toe. Eer Maskaroen de strijd om den mensch op
de wereld begint, moet God voelen dat hij, Maskaroen, meester blijft over de hel.
Gij wordt gewaarschuwd: er zal een opstand ontstaan voor deze poorten. Gestorvenen
zullen beroep doen op den Messias en weigeren hun straf in te gaan. Poortwachters,
Maskaroens' alziende oogen slaan u ga uit alle hoeken van het heelal. Laat niemand
ontsnappen. Vreest de straf van den schrikkelijken Maskaroen. U groet Satanas, de
koerier. Slaat aan!
(De poorteniers salueeren eer Satanas verdwijnt met den ritueelen gil. Dan hurken zij weer
neder en het wordt stil. Zij houden hun sieste. Opeens achter de schermen een hevig krakeel).

EERSTE STEM:

Blijf van mijn lijf, zeg ik u. Ik geloof toch niet aan de hel.
EERSTE BEWAKER:

Ne geleerden bol op komst.
TWEEDE STEM:

Wat kan 't mij schelen of gij gelooft of niet. Ge moet gij niet gelooven, ge zult gij
dat wel voelen; dat is toch genoeg zeker? Ik heb u nooit om geloof gevraagd. Te
kontrarie.
EERSTE STEM:

Kontrarie, kontrarie! Van mijn lijf blijven.
TWEEDE STEM:

Er aan komen en gij muil toe. Ge moet geen ruzie meer beginnen te maken als we
er al zijn.
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EERSTE STEM:

Wie is begonnen?
TWEEDE STEM:

Da's eender! Ik heb mijn orders en daarmee uit. Komt ge door, ja of neen?
EERSTE STEM:

Ik wacht hier tot morgenmiddag. Daar is niets dat presseert.
TWEEDE STEM:

Ge wilt niet?
EERSTE STEM:

Neen, ik wil niet, bokspoot, kreeft, horenkop!
TWEEDE STEM:

Wel potvernonde! Là!
(Op dat schietgebed komt een roode duivel te voorschijn die een spartelenden man tegen zijn buik
geklemd houdt. De bewakers werpen elk een keten als een lasso naar de aangekomenen. Bliksemsnel
heeft de duivel zijn prooi gestropt met een keten aan elken enkel. Hij verdwijnt snel. Zijn slachtoffer
staat voor de hel, slaakt een kreet die eerder een reutel is en valt handenwringend op de knieën. Aan
het hekken trekt zich een naakt rood gloeiend menschenlijf op. Stem als een ratel. Tusschen elken zin
hoort men de tanden klapperen. Hij wringt zich smartelijk).

DE VERDOEMDE:

Zie hem daar zitten, den ouwen bok. Woekeraar, luizenjood, krab uw puisten, maar
zit niet te bidden, pharizeeër, verkreukeld perkament, corruptie! kreng!
TWEEDE BEWAKER:

Stoor zijn extase niet voor ons schoon vuurken. Daareven geloofde hij nog niet aan
de hel.
DE VERDOEMDE:

Och! Wat een geniaal idioot! complimenteer hem voor mij. Krieuwel met uw drietand
tusschen zijn ribbenkas, dat er het ingewand aanhangt, ha, ha, dat hij in twee splijt
van den lach. Allerliefste broederke zoet, nog een paar minuutjes en ik kan u razig
van wellust tempteeren!
(De geboeide kreunt)

Geloof toch niet aan de hel, ouwe tuchtige sater. Waarom gelooven? De hel bestaat
niet. Wat ik verduur
(met een huiver)

alles wat ik verduur, is het mateloos geluk van den hemel.
(Hij wringt zich in een kramp)
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Ik zie God en mijn geluk is volmaakt en eeuwig. Neen de hel bestaat niet. Hier gelooft
er niemand aan, hier hoopt niemand, niemand bemint. Hier is het land van het groot
onuitsprekelijk kontentement, ha, ha! En luister: vandaag sterft de Messias. Gij, gij
wordt nog gered!
(De twee bewakers springen woest recht, stekensgereed met hun drietand).

EERSTE BEWAKER:

Niemand wordt hier gered!
(Hij steekt vlak naar 't gelaat van den verdoemde die met een rauwen krijsch achterover ploft en
verdwijnt. Dan zet hij zich, zelfvoldaan giechelend).
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DE TWEEDE VERDOEMDE
(trekt zich op aan de tralie):

Laat mij eens drinken...
DE TWEEDE BEWAKER:

Drink! Beneden staat pek te koken.
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Och, voor eenen keer eens niet spotten! Ik zoek al zoo lang de hel af! Alle verdoemden
vraag ik er om! Ik sleet mijn tong op alle steenen; alle tralies heb ik afgelikt. Alles
gloeit!
DE EERSTE BEWAKER:

Weet ge wat, dorstige schrinkel, bestel u een schoon stuk helder en frisch ijs.
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Oooh! moet ge daar geen drie keeren duivel voor zijn. Als ik u zoo zie, infernale
hyena, dan heb ik geen trek in ijs, dan voel ik dat er nog iets is, dat ik nog liever zou
drinken: duivelsbloed.
DE TWEEDE BEWAKER:

En konden wij u dat maar geven! Zoo kwamen wij misschien ook nog aan een einde.
Konden wij ons bloed geven, manlief, dan kreegt ge vandaag nog genoeg om heel
de hel te verdrinken.
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Laat mij eens drinken... ik zal u liefhebben
(de bewakers giechelen tegen elkaar)

. Ja, ik zal u liefhebben als een jonge vrouw! Ik was een razende minnaar. Honderden
vrouwen bracht ik het hoofd op hol. Ik heb mij gezelfmoord voor een deerne. Ik zal
u liefhebben, schoone duivel, met een hartstocht!...
EERSTE BEWAKER
(tot zijn gezel):

Leuk, éh?
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Laat mij eens drinken, ik verga!
TWEEDE BEWAKER:

Wees daar niet bang voor. Je bent eeuwig en onsterfelijk.
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Toe... Kunt ge niet? Vandaag niet? morgen niet? Nooit?
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(hij wacht hijgend)

. Als het noodig is zal ik wachten. Beloof mij één druppel koel speeksel over duizend
jaar...
(Hij wacht. De bewakers grinniken. Hij vleit zich in een kramp tegen de tralie)

over honderdduizend jaar...... en ik zal u een eeuwigheid lang liefhebben.
DE TWEEDE BEWAKER:

Leuk éh?
DE EERSTE BEWAKER:

Weet ge wat? Probeer het bij den mensch die daar ligt, ze zeggen bij u toch: soort
zoekt soort.
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Ja, eer doe ik een doode snikken, dan dat ik u beweeg tot een barmhartig gevoel.
Geef mij dien doode.
DE GESTORVENE
(kruipt recht):

Ik ben niet dood en daar wil ik niet komen.
(Hij wil vluchten, maar ligt vastgebonden)

.
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DE TWEEDE VERDOEMDE:

Geef mij die keten dat ik hem bij me trek, hier tot bij me, dat ik mijn handen leg op
het marmer van zijn vleesch, zijn twee lippen eet als kersen. Lieve mensch, vriend,
vrees mij toch niet! Kom toch eens bij me. Ik sterf van dorst; dorst, dorst heb ik altijd
maar meer.
DE GESTORVENE:

Gij kunt mij ook niet helpen, wat zou ik dan voor u doen. Ik heb met u geen zake!
DE TWEEDE BEWAKER:

Zoo hoor ik het graag. Dat is nog eens een echte mensch!
DE TWEEDE GESTORVENE
(achter de schermen):

Ik heb met u geen zake.
DE EERSTE VERDOEMDE
(trekt zich op aan de tralie):

Oh! slechter volk dan de verdoemden zelf.
DE TWEEDE GESTORVENE:

Ge weet misschien niet wie ge voor-hebt. Ik ben de poortwachter van den tempel als
't u belieft.
DE BEWAKERS
(schaterlachen):

Welkom collega!
EEN DUIVEL
(sleurt den poortwachter op):

's Morgens in de kerk en 's avonds bij de deernen; mijn man zijt ge.
DE EERSTE VERDOEMDE:

Onze man! Schijnheilig, dat is verdoemd boven verdoemd. Kom, jood, en zit op het
hoogkoor!
DE TWEEDE GESTORVENE:

Ik wil daar niet in!
(Hij zakt van ontzetting door zijn knieên en wringt zich kreunend de handen)

.
DE TWEEDE VERDOEMDE:
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Geef mij dan te drinken en ik zal u zeggen hoe ge nog kunt verlost worden.
DE BEWAKERS
(springen recht):

Hier wordt niemand verlost.
(Ze grijpen hun drietand).

DE TWEEDE VERDOEMDE:

Slaat maar toe; slaat toe. Meer kan ik toch niet lijden dan ik nu van dorst doorsta. Ik
vrees u niet meer. Ik schreeuw de hel bijeen. Ik maak oproer tegen Maskaroen. Alle
verdoemden, ter hulp! Oorlog, oorlog, oorlog!
DE EERSTE VERDOEMDE
(gilt waanzinnig):

Oorlog, oorlog tegen Maskaroen. Hulp!
(De bewakers steken met hun drietand door de tralies, maar vruchteloos. Seffens hangt de heele tralie
vol roode, gloeiende verdoemden. Ze rukken en snokken aan de rammelende staven en van heel ver
en diep gromt het op-roer geweldig aan).
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DE EERSTE VERDOEMDE
(gilt maar steeds waanzinniger):

Jezus, Messias, die ineenkrimpt op uw kruis, machtelooze dwaas die de menschheid
verlost uit den klauw van Maskaroen, Jezus Messias, stort uw bloed over de hel uit,
blusch dit vuur!
DE TWEEDE VERDOEMDE:

Blusch dit vuur niet! Vernietig ons in ons tormenten. Vermaledijd zijt gij, God die
ons straft, duivelen die ons foltert. Alle verdoemden rukt aan ter hulp.
DE EERSTE VERDOEMDE:

Oorlog, oorlog tegen Maskaroen!
SATANAS
(springt op):

In naam van Maskaroen!
(Maar op hetzelfde oogenblik staat Maskaroen voor hem. De verdoemden ploffen met een
rauwen schreeuw achter over. De bewakers salueeren bang en bevend).

MASKAROEN:

Hier ben ik! Ik gelast mezelf wel met de boodschap! Fameternella droomt. Voor 't
oogenblik kan ze mij missen. Hier ben ik noodig. Hier wordt gepraat. Praten is larie.
Denken en doen, niets anders, hoort ge dat goed? Ik beveel een grootsche manifestatie
van mijn macht. God verlustigt zich in het gehuil van de duivelen en de verdoemden.
Een enkel oogenblik van de eeuwigheid zal gansch de hel haar gehuil verkroppen.
Een enkel oogenblik zal het stil zijn in de hel. Zoo wil ik God tergen.
DE TWEEDE GESTORVENE:

Dan zal ik huilen om u te tergen!
MASKAROEN:

Och arme, dat kosterken! Zult gij huilen, ja?
DE EERSTE GESTORVENE:

Ik zal roepen van nu af tot morgen.
MASKAROEN:

Och arme toch, gij ook al!
DE TWEEDE GESTORVENE:

Jezus van Nazareth!
DE EERSTE GESTORVENE:

Jezus van Nazareth, groote wonderdoe er!
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DE TWEEDE GESTORVENE:

Messias!
(De bewakers grijpen hun drietand en gaan op de gestorvenen toe. Maskaroen strekt zijn
armen uit om hen te weerhouden. Zij blijven militair links en rechts achter zijn armen staan).

MASKAROEN:

Roep voort, of zijt gij aamborstig? Roept voort of kent gij geen andere namen?
Romeinsche soldeniers bewaken uw Messias, hij kan niet komen. Roept de patriarchen
die hun wandeling houden, langs hier. Aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, alle
bewoners van het voorgeborcht, komt bij.
(De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob verschijnen voorplan rechts. Zij dragen een krans
van rozen op hun grijs haar. In blij-exatische houding gaan zij achter elkaar).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

840

MASKAROEN:

Met drieën maar? Roept ze toch allen, allen, van Adam, die de eerste was, tot den
laatsten profeet. Alle rechtvaardigen die er geweest zijn, komt en beproeft of gij een
mensch van de hel kunt redden!
DE TWEEDE GESTORVENE
(valt op de knieën voor de drie patriarchen):

In naam van Jezus, Messias, ontfermt u over mij.
JACOB:

Mijn arme zoon, er is geen ontferming voor de verdoemden.
DE EERSTE GESTORVENE:

Hij heeft mij genezen van de melaatschheid.
DE TWEEDE GESTORVENE:

Ik was de poortwachter van den tempel.
ISAAC:

Mijn zoon, er is geen ontferming voor de verdoemden.
DE EERSTE GESTORVENE:

Niemand viel hem te voet dat hij hem niet verhoord heeft.
DE TWEEDE GESTORVENE:

Hij deed mirakelen voor Samaritanen.
DE EERSTE GESTORVENE:

Geen plek in 't heelal waar zijn barmhartigheid niet machtig is.
ABRAHAM:

Jawel, mijn zoon, de hel. Groote vreugde vandaag in den hemel, op de wereld en in
ons voorgeborchte. Maar de hel jammert van razernij. De hel verzet zich tegen hemel
en aarde. Maskaroen strijdt tegen den Messias.
MASKAROEN:

Ja, patriarch, en om alles of niets! Dit is een strijd, grooter dan in het paradijs, aan
het begin der schepping. Mijn tweede strijd!
(Met een gebaar naar de opening der hel, waar de tros roode lijven weer aan de tralies hangt)

. Hier ziet gij wat ik heb veroverd. Beproeft één enkele te redden uit mijn klauw.
Beproeft het, patriarchen! Of ziet gij niet waar dit geding op staat? Eens heeft
Maskaroen het plan van de schepping verijdeld! Nu verijdelt hij de Verlossing. Voor
de tweede maal struikelt God in zijn geniaalste opzet, als Maskaroen dwars op zijn
weg gaat liggen. Ziet ge nu eindelijk wie Maskaroen is, genialer dan God, god boven
God?
ABRAHAM:

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

Wee degenen die nu staan aan den kant van Maskaroen. Er is geen hoop voor de
verdoemden.
(De patriarchen extatisch af)

.
MASKAROEN:

Er is geen hoop voor mensch, noch duivel, noch patriarchen, noch profeten, noch
verdoemden, zoolang Maskaroen leeft!
(De bewakers vallen op de twee gestorvenen aan, trekken ze bij. In den vloer wipt een valluik
open en de gestorvenen verdwijnen huilend in de vlammen. Benauwelijk jammert de hel: Er
is geen hoop, er is geen hoop, terwijl langzaam valt het)

DOEK.
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Derde tafereel.
(Tooneel in halfdonker. Midden uit den achtergrond treedt Fameternella in een lang
wit-schemerend kleed als een slaapwandelaarster naar voren. Achter haar Maskaroen in
wijden mantel. Hij vat post in den donkersten hoek achteraan rechts).

MASKAROEN:

Waarom kunt gij niet slapen, vrouw?
FAMETERNELLA
(gilt verschrikt):

Zijt gij daar, Pilatus?
MASKAROEN:

Waarom kunt gij niet slapen?
FAMETERNELLA:

Hoort gij dan niets? De stad staat vol oproer, de straten vol geschreeuw.
MASKAROEN:

Dat is het niet. Zijt gij niet veilig, vrouw van den landvoogd? Honderden zwaarden
beschermen u.
FAMETERNELLA:

Als die honderden zwaarden mij bedreigden was ik geruster dan nu.
MASKAROEN:

Niemand in Palestina moet minder vreezen dan gij. Voor één haar op uw hoofd dat
gekrenkt kan worden, zendt Rome honderd legionnairs om het te wreken. Ga toch
terug te bèd, ga slapen.
FAMETERNELLA:

Ik durf niet meer slapen gaan, ik blijf hier bij u, Pilatus, kom zet u naast me. Waarom
zijt gij hier gekomen?
MASKAROEN:

Omdat ik ook niet kon slapen.
FAMETERNELLA:

Om den Nazarener?
MASKAROEN:

Daar zegt gij het eindelijk. Ik wist wel wie u wakker hield zooals mij.
FAMETERNELLA:

Hebt gij hem ook gezien?
MASKAROEN:
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Ja.
FAMETERNELLA:

Met zijn gelaat vol bloed, op zijn hoofd een kroon van doornen?
MASKAROEN:

Ja.
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FAMETERNELLA:

Stond hij opeens voor u en keek u aan, niets dan aankijken, aankijken...
MASKAROEN:

Ja.
FAMETERNELLA:

Dan was het misschien geen droom!
(gillend)

Wie weet is hij niet ontsnapt en in het paleis gevlucht!
MASKAROEN:

Was het dat maar; ik wou het hopen. Uit het paleis verjaag ik hem met twee soldeniers,
uit onzen droom niet, al stonden al de legers van Rome rond ons bed.
FAMETERNELLA:

Ik ben toch niet gerust, Pilatus. Doe het paleis doorzoeken.
MASKAROEN:

Hij is niet hier. Hij staat voor het joodsch tribunaal.
FAMETERNELLA:

't Kan zijn, maar doe het dan om mij gerust te stellen. Ik sidder waar ik sta, ik houd
me niet van onrust.
MASKAROEN:

Maar als ik toch zelf het paleis doorzocht heb. Neen, ik weet het beslist, op dit
oogenblik staat de Nazarener terecht voor de sanhedrijnen.
FAMETERNELLA:

Dan was het een droom.
MASKAROEN:

Ja.
FAMETERNELLA:

Ja! Gij zegt maar ja of het u niet aanging. Weet ge dan niet meer wat een droom
beteekent?
MASKAROEN:

Jawel, groot onheil.
FAMETERNELLA:

Hoe, gij weet het, en zegt mij niets. Waarom doet gij zoo vreemd? Waarom troost
ge mij niet?
MASKAROEN:

Er is geen troost. Was er nog maar een redding, dat waar beter!
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FAMETERNELLA:

Oh, ik kan niet meer, ik kan niet meer! Ik zal vannacht nog sterven. Hebt gij nog
meer gezien?
MASKAROEN:

Wat gij gezien hebt. Het onheil is immers voor u en voor mij.
FAMETERNELLA:

Zaagt gij den Nazarener gekruist?
MASKAROEN:

Ja.
FAMETERNELLA:

De bergen opengescheurd, de dooden verrezen?
MASKAROEN:

Ja.
FAMETERNELLA:

De zon verduisterd en de gekruiste keek ons aan, niets dan aankijken, aankijken...
MASKAROEN:

Maar toen hij stierf, riep hij wee over ons...
FAMETERNELLA:

En wij vluchtten...
MASKAROEN:

Maar het visioen van het kruis zat ons achterna.
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FAMETERNELLA:

Wij vluchtten.
MASKAROEN:

Maar het stond voor ons.
FAMETERNELLA:

We keerden om.
MASKAROEN:

En het stond weer voor ons...
FAMETERNELLA:

We liepen links, rechts...
MASKAROEN:

Altijd stond het visioen voor ons. En achter ons, rondom ons, van alle kanten der
wereld rezen gestorven en toekomstige menschengeslachten op en riepen: rechter
van onrecht!
FAMETERNELLA:

Zij riepen: Water wascht het bloed van den Rechtvaardige niet af.
(Stilte)

Waar zullen wij ons bergen, Pilatus, dat we 't niet hooren, waar vluchten dat de
vervloeking ons niet inhaalt? Hadden we maar nooit dit vervloekt land gezien! Ik
blijf hier niet langer. Ik haat Palestina en de Joden.
MASKAROEN:

Zwijg, hij ook is een Jood! Hij zou zich ook voor die woorden wreken.
FAMETERNELLA:

Maar waarom toch? Ik wil niets tegen den Nazarener doen. Ik heb hem ook nooit
iets misdaan. Ik heb hem nooit gezien. Ik weet niets over hem dan wat Maria van
Magdala mij verteld heeft. Hij is een groot wonderdoener, hij is een profeet, misschien
wel de zoon van den God der Joden.
MASKAROEN:

Dat is hij, de zoon van hunnen God.
FAMETERNELLA:

Wat weet ik van den godsdienst der Joden. Rome heeft dit volk toch zijn Jehova
gelaten. Hebben wij niet zelf onze goden! Waarom vervolgt de Wonderdoener ons
dan in den slaap?
MASKAROEN:

Vrouw, zijt gij dan angstig en ongerust zonder te weten, waarom? Begrijpt gij dan
de reden van dit alles niet?
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FAMETERNELLA
(in gedachten):

Neen...
(Pauze)

Spreek toch, Pilatus, zeg iets. Laat het niet stil worden. Ik heb geen seconde geslapen.
Mijn oogen vallen toe en als ik ze sluiten durf, droom ik en staat Hij voor mij.
MASKAROEN:

Gij droomt ook nu nog!
FAMETERNELLA:

Ben ik niet wakker?
MASKAROEN:

Neen.
FAMETERNELLA:

Ik hoor toch de stemmen buiten?
MASKAROEN:

Ze brengen mij den Nazarener. Ik moet hem veroordeelen.
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FAMETERNELLA:

Neen, Pilatus!
MASKAROEN:

Ik moet, vrouw.
FAMETERNELLA:

Ge moogt niet, ge moogt niet, van mij moogt ge niet!
MASKAROEN:

Ik moet. De Joden mogen hem niet kruisigen zonder mij. Daarom moet ik het
doodvonnis vellen over den Messias. En daarom komt de Nazarener dreigen in onzen
droom.
FAMETERNELLA:

Och, wanneer wordt het toch morgen?
MASKAROEN:

Het is al morgen.
FAMETERNELLA:

Ik ben zoo moe en ziek. Het is of mijn hart in mijn slapen slaat. Ik ben versteven en
koud van angst.
MASKAROEN:

De Nazarener laat ons geen rust. Een wanhopige die zijn bestaan vervloekt, zegent
nog den nacht: dan weet hij niet dat hij leeft. Maar niemand kan zoo razig zijn leven
vervloeken als ik dezen nacht. En toch sla ik mij voor de borst en scheur als een Jood
mijn kleeren: ons geschiedt wat wij verdienen, vrouw.
FAMETERNELLA:

Ik heb dit niet verdiend, Pilatus!
MASKAROEN:

Jawel; en ik ook verdien het. En al was ik Lucifer zelf of Maskaroen de duivel, ik
zou nog de wereld overeind willen schreeuwen om te beletten wat ik zelf ga doen!
FAMETERNELLA:

De een verguist den Nazarener, de ander noemt hem God, maar is het niet waar dat
hij ten slotte een goed mensch is?
MASKAROEN:

Goede menschen vrees ik niet, maar hij is ook een machtig mensch die ons treffen
kan overal. Maar nu gij het zelf zegt, ja, hij is een goed mensch, een mensch goed
als een God. Hij is de zoon van God. Hij werd mensch om te boeten voor het kwaad
van alle menschen. En als de Joden terecht gelooven, dat de hemel sinds duizenden
jaren gesloten staat, dan maakt hij hem open voor heel de menschheid. Zie, ik kan
nog begrijpen dat een man zijn moeder doodt; ik kan begrijpen dat een moeder haar
kind vermoordt, maar dat dit volk den Nazarener kruisigt, daar staat mijn Romeinsch
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verstand bij stil. Al de gemeenheden van de geschiedenis opeengestapeld, vormen
nog geen heuveltje nevens dezen berg van onmenschelijkheid.
FAMETERNELLA:

Zwijg toch, Pilatus. Ik word nog banger. Ik wist niet, dat hij zoo'n groot man was.
MASKAROEN:

Ik kan het niet zwijgen. Ik geloof niet aan de Messias-mythe van de Joden, maar ik
ben Romein om ruim
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te denken. De Nazarener mag zijn wat hij wil, maar ik bedenk wat wonderen hij
verricht heeft en dan zeg ik: als hij de zoon van God niet is, nog veel minder is hij
de zoon van een mensch.
FAMETERNELLA:

Misschien een zoon van den duivel!
MASKAROEN:

Was hij van de duivelen, dan zou ik hem kennen en zoo niet spreken.
FAMETERNELLA:

Wat zegt gij, Pilatus?
MASKAROEN:

Ik zeg niets, vrouw. Ik stotter, ik kan mijn gedachten niet uitdrukken, omdat er geen
woorden bestaan voor de monsterachtigheid die ik zie. Dat zouden moeten woorden
zijn die nooit gebruikt werden en daarna nooit meer gebruikt zouden worden. Want
nooit is er een nacht geweest als deze en, bestaat de wereld nog miljarden eeuwen,
nooit zal er nog zoo een nacht zijn. Hoort ge ze ‘kruisig hem!’ schreeuwen? Dat is
de wereld! De wereld tegen den eenigen Rechtvaardige die ooit op dezen grooten
bol modder zijn voet heeft gezet. Het eenig antwoord dat zij weet is: Kruisig hem!
Vrouw, wat moet de God van dit volk zijn, als hij dezen nacht laat voorbijgaan en
de menschheid niet met één veeg over de wereld vernietigt? Als ik Lucifer was, dan
stond ik dezen nacht met mijn legioenen aan Gods poort te kloppen en te roepen: de
menschen die uw zoon vermoorden laat gij binnen, waarom ons dan niet? Ik verlang
niet naar den God van de Joden, maar vannacht zou ik hem willen zien. Ik zou willen
zien de mirakelen van geduld die nu in hem gebeuren. Vannacht, vrouw, gebeurt al
het goddelijk geduld
(Men hoort veel volk dat nadert)

.
FAMETERNELLA:
(roept angstig):

Pilatus!
MASKAROEN:

Zwijg!
FAMETERNELLA:

Waar zijt ge? Waarom gaat ge weg? Ge spreekt zoo vreemd?
MASKAROEN:

Ik berg mijn gezicht. Ook voor u zal ik me schamen zoolang ik leef als ik het
doodvonnis zal hebben bekrachtigd.
FAMETERNELLA:

Neen, dat zult ge niet doen!
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MASKAROEN:

Ik ga het nu doen.
FAMETERNELLA:

Ik zeg u: ge doet het niet, Pilatus! Liever vluchten we nog dezen nacht.
MASKAROEN:

Ge schijnt nog niet te weten waar het op staat. Als ik het vonnis afsla bewerkt men
mijn ongena bij den Keizer. Als ik het uitspreek vallen wij in de toovermacht van
den Nazarener. Waar ontvluchten we hem? Hij zal ons voortzwiepen over de wereld
met wroeging en dreigement.
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FAMETERNELLA:

Dan liever in ongena bij den Keizer.
(Intusschen is het volk heel dichtbij gekomen. Men hoort, gedurende het volgende, maar zoo
dat het niet verstaan wordt, de rechtszitting van Pilatus over Jezus).

MASKAROEN:

En als dat voor ons de dood is?
FAMETERNELLA:

Liever den dood dan een leven zooals dezen nacht.
MASKAROEN:

Vrouw, is dat uw wil?
FAMETERNELLA:

Mijn wil, en uw wil als ge ons geluk bemint... en mij.
MASKAROEN:

Geluk is voor ons een fabel geworden, een legende. Zie, ik heb ook geen keuze meer.
Ik doe wat gij wilt. Mij is alles om 't even. Wat is waar en goed? Maar ik voel dat ik
zwak ben tegen den wil van heel dat volk. De geschiedenis rolt over Pilatus en
verplettert hem. Hoor ze toch huilen, of zijn het hyena's die ik hoor? Wat heb ik te
winnen, wat te verliezen in den ongelijken strijd met die honderden wilde dieren?
Vrouw, ik doe maar wat gij wilt, maar help me dat te doen.
FAMETERNELLA:

Ik zal naast u staan, Pilatus, als gij zetelt in dat gerecht.
MASKAROEN:

Weet het goed, ik leg het lot van den Messias in uw handen.
FAMETERNELLA:

Dan wordt hij vrij!
MASKAROEN:

Uw zekerheid geeft mij kracht. Met u zal ik het kunnen.
FAMETERNELLA:

De Messias wordt vrij.
(Zij gaat naar Maskaroen. Deze drukt haar hoofd tegen zijn borst, opdat zij zijn gelaat niet
zou zien).

MASKAROEN
(vurig):
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Zie, met u kan ik alles, Fameternella! Ik heb angsten van alle duivelen doorstaan.
Mijn hart klopte niet meer. Maar nu hoop ik weer, nu ben ik weer sterk. Met u trotseer
ik die bende wilde beesten, den haat van de gansche wereld, den wil van God zelf.
Met u red ik den Messias, zoowaar als ik hier sta, zoowaar als Maskaroen... Neen,
kom niet bij me, ik ben mezelf niet meester
(Hij nadert de vrouw die verschrikt voor hem deinst)

. Ik voel me een hartstocht als een duivel. Kom mij niet te dicht, ik zou u wurgen
van vreugde......
FAMETERNELLA:

Ik ken u niet meer, Pilatus, spreek anders, word wakker, ge droomt!
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MASKAROEN:

Ik droom, ja, zooals gij, Fameternella, geliefde. Maar wat ik droom, dat heeft de
Jehova der Joden nooit gedroomd. Mijn zegepraal heeft hij nooit behaald. Luister,
ik speel zeker spel. Ik roep ons ter hulp allen aan wie de Nazarener weldaad heeft
bewezen. Als er geen recht meer is op de wereld, dankbaarheid moet er nog zijn.
Daarom roep ik op, ik roep u op
(hij roept luid en plechtig en op zijn woord dagen links en rechts donkere gestalten op)

alle moeders wier kind hij genas, alle dooden die hij deed opstaan, alle blinden die
hij deed zien, alle kreupelen die hij deed gaan, alle dooven die hij deed hooren, alle
bezetenen die hij bevrijdde, alle melaatschen die hij genas. Ziet, hier daagt op de
dankbaarheid der wereld tegen het onrecht der wereld in proces. Nu wil ik hooren,
ik Maskaroen, of nog een mensch zal ‘kruisig hem’ roepen
(de gestalten hebben zich tegen den achtergrond op rij geschaard. Fameternella deinst
andermaal in ontzetting voor hem terug)

.
FAMETERNELLA
(gillend):

Wie zijt gij? Droom ik nu nog?
MASKAROEN
(schreeuwt):

Nu zijt ge wakker!
(Daarop schuift het achtergrond-gordijn zeer snel open. Volle morgenlicht. Maskaroen heeft de kap
van zijn mantel over zijn horenkop getrokken en hurkt neder heel vooraan, voorplan links. Men ziet
nu op het plan dat achter het gordijn lag, Pilatus zetelend op een verhoog, met den rug naar het
publiek. Neven hem, iets lager, staat de gegeeselde Christus, half naakt en bebloed. Rond den troon
het volk. Men ziet van de menigte alleen de door Maskaroen opgeroepen dankbare beweldadigden
die hevigst tegen Christus te keer gaan in het volgend tooneel).

PILATUS:

Ecce Homo!
VOLK:

Kruisig hem! Kruisig hem!
(Fameternella klimt vlug de trappen op naar Pilatus' troon. Gedurende het volgend verloop ziet men
hoe zij bij Pilatus, smeekend, fluisterend, aandringend, angstig, tusschenkomt. Dit moet levendig
gemimeerd worden).

PILATUS:
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Neemt gij hem dan zelf en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in dezen mensch.
EEN STEM:

Maar wij ook, wij hebben onze wet, en volgens die wet is hij schuldig. Volgens die
wet moet hij sterven omdat hij zichzelf zoon van God heeft genoemd.
PILATUS:

Hoort gij niet, Nazarener, waarvan men u beschuldigt?
(Pause)

Van waar zijt ge?
(Pause)

Staat gij mij niet te woord? Weet gij niet dat ik macht heb om u te kruisigen en macht
om u vrij te laten?
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CHRISTUS:

Gij zoudt niet de minste macht over mij hebben, indien ze u niet van hooger hand
gegeven was. Daarom beging hij die mij aan u overleverde veel grooter zonde
(stilte)

.
PILATUS
(staat recht):

Joodsche volk, ik kan geen man straffen als hij mij blijkt onschuldig te zijn.
Ik zal u den Nazarener vrijlaten.
EEN STEM:

Indien gij hem vrijlaat zijt gij niet keizersgezind! Want alwie zichzelf voor koning
uitgeeft, treedt op tegen den keizer.
PILATUS
(zittend)

Ik zie niet in dat deze man eenigerwijze het Romeinsch keizerschap zou betwisten.
Heeft hij niet zelf gezegd, dat zijn rijk niet van deze wereld is? Ziet, uw koning is
hij.
VOLK:

Ahoe, weg met hem! Kruisig hem!
PILATUS:

Zal ik uwen koning kruisigen?
EEN STEM:

Wij hebben geen koning tenzij den Keizer!
PILATUS:
(wenkt. Een knaap verschijnt met water en handdoek. Pilatus wascht zich de handen).

Welaan, ik ben onschuldig aan het bloed van dezen mensch.
VOLK:

Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!
PILATUS
(springt recht, slaat woest de armen open en roept):

Hyena's, grijpt dan uwen koning en kruisigt hem!
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(Het volk brult van vreugde. Het gordijn valt als in 't begin van dit tafereel. Het tooneel is weer
halfdonker. Maskaroen is rechtgesprongen, werpt zijn mantel af en staat nu als een naakte maar
vuurroode gestalte met de armen wild omhoog in het midden tegen den zwarten achtergrond met den
rug naar het publiek. Opeens staat daar vooraan links Satanas de koerier en buigt spottend).

SATANAS:

Pompadour laat u gelukwenschen met het welslagen uwer onderneming. Over twee
uren hangt de Nazarener aan vijf nagelen tusschen hemel en aarde. Dan zult gij uw
tweede succes beleven, zegt Pompadour, als gij zult zien dat die daar sterft een
doodgewoon mensch is.
(Hij grinnikt vergenoegd omdat hij dat zoo goed gezegd heeft, schraapt zich de keel, staat
stijf)

. Maskaroen, in naam van Lucifer, op raad van Pompadoer, citeer ik u oogenblikkelijk
om te verschijnen voor den troon.
(Hij buigt niet, maakt stijf demi-tour en verdwijnt met den ritueelen gil)

.
MASKAROEN:

Zak ineen, Lucifers troon, of kantel! De hel mag ontploffen zoo groot als ze is, eer
dat Maskaroen overwonnen voor Lucifer kruipt. Zoolang hij den laatsten snik van
den Nazarener niet heeft opgevangen en vervloekt, geeft Mas-
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karoen zich niet verloren en nog dàn zullen we zien. Al moest ik mij incarneeren in
een leger van ratten en uit de kelders van dit paleis, dwars door de fundamenten van
den tempel en den steenromp van den Golgotha holen graven, om het kruis tot tegen
den grond af te knagen voor dat de Messias er op sterft. Ik zal het doen! Ik zal dien
dood beletten en belet ik den dood niet, dan de verlossing. Messias, ons rekening is
nog niet effen. Eer dat uw hooggeprezen hemelsche vader, Maskaroen aan banden
legt, zal hij dit onaanzienlijke corpus met hand en voet fixeeren, niet op een kruis.
Laat hij het dan binden aan vier uit mekaar vliegende planeten, de stukken slingeren
in de vier hoeken der oneindige ruimte, uit de scheuren van dit lijf, rijst
onverwoestbaar de geest van Maskaroen, al het satanisch genie. Sukkelaars, ge kent
Maskaroen nog niet. God en mensch en het leedvermaak van de hel heeft hij tegen
zich, maar wij ontmoeten elkaar nog, Messias, als er nog ergens rechtvaardigheid
is!
(Slot volgt.)

DOEK.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

850

Zeven sonnetten(1).
door Henriette Roland-Holst.
I.
Het kreunen wordt weer sterker over d'aarde
en het krijgt een nog smartelijker toon, de zielen zijn 't die kreunen, om den hoon
hun aangedaan kreunen ze, omdat hun waarde
wordt aangetast en hun wezen ontkend.
Zij kreune' omdat zij worden fijngemalen
door 't rad-zonder-gena, dat rent en rent
in 't ronde en laat hen geen adem meer halen.
In een gruwelijk stelsel zonder hart
zitten wij levenden allen gevangen,
maar niet aller lot maakt het even zwart.
Over de armen, de misdeelde schaar,
sluiten zijn wreede grijpers zich als tangen:
zij zijn het, die kreunen in doodsgevaar.

(1) Uit den bundel ‘Vernieuwingen’ ter perse bij W.L. en J. Brusse.
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II.
De heuv'len onzer dagen zijn bezond
wanneer arbeid is onze metgezel;
hij is de bron, hij is d'eeuwige wel,
waaruit te drinken het lijf maakt gezond
en de ziel frisch gelijk een morgenweide.
Dit alles moet hij en dit kan hij zijn
en dit is hij geweest te allen tijde,
die nu voor velen kwelling werd en pijn; die nu voor velen werd een gif dat richt
langzaam te gronde hun misbruikte lijven,
hun ingeklemde ziel verschromp'len doet
en in hun hart het warme bloed verstijven.
En dit is nu het vreeselijk gezicht
dat d'aarde zwart maakt als geronnen bloed.
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III.
Ik zie hen... Ze zijn namenloos en zijn
ontelbaar als de korrels onzer stranden...
Zij komen daaglijks, met hun mag're handen
en hun zwaar hart, vol onwil en vol pijn, zij kome' om dààr te worden opgesloten
waar de hamer ze beukt, die hun verlangen,
hun kracht, hun liefde, plet; - ze plet tot stangen
van goud en macht voor de nieuwe despoten.
Opgesloten diep in den schoot der aarde
waar de dood al het levende bedreigt,
of in de kracht-doorstroomde ruimten waar de
adem der hartlooze machines hijgt; het fijne slanke werktuig, waar de geest
in voer, die eens van den mensch is geweest.
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IV.
Zij komen, altijd nog de oude slaven,
zij nemen zwijgend hunne plaatsen in:
altijd nog bepaalt meesters wil 't begin
van d'arbeid. Het sein gaat. Nu mag hen laven
geen droom meer tot d'avond-verlosser daalt.
Ik zie hun aandacht aan de taak geketend;
hun lijf, voor zóó veelsoortig werk berekend,
dat één spierbundel spant, één greep herhaalt,
dezelfde in aldoor eendere bestiering,
als een dier dat met altijd eendre stap,
treedt in den mole' en kent niet één wils-viering.
Ik zie hun trekken worden wèlk en slap,
hun menschlijkheid verzwakken en bezwijken;
ik zie ze huiswaarts gaan, levende lijken.
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V.
Ik zie ze gaan, met den vermoeiden tred
van hen die moedeloos-ontkrachtigd leven,
die nooit op banen van manmoedig streven
een veerkrachtigen voet hebben gezet.
Ik zie ze gaan, met den sleependen gang
van wien niets wacht, na de doorzwoegende uren,
dan even 't kort opflikkren van de vuren
der lust, en weergalm van haar rauw gezang.
Ik zie ze willoos vallen naar de nacht
en neerstorten in den slaap zonder beelden
die hun trillende lijven maakt als lood...
Heeft àl ons wete' ons dan hiertoe gebracht
en àl ons kunnen? Tot ziellooze weelde
voor weinge' en voor de velen 't leve'-in-dood?
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VI.
Samengeperst in de benauwde wijken,
kwijnen de kind'ren en de vrouwen kwijnen;
waar is de blos, waar zijn de ronde lijnen,
bekorend in de kinderen der rijken
den blik, en ach, waar is hun dartelheid?
Deze zijn grauw, en in hun scherpe trekken
valt niets van kinderlijke vreugd t' ontdekken,
niets dan onkinderlijke treurigheid.
O moord die steeds zich voltrekt, alle dagen,
aan d'arme kinderen van 't zwoegend volk,
aan allen die den vloek der armoe dragen; langzame moord van onschuld, schoonheid, blijheid;
bove' alle landen zweeft uw duistre wolk:
wat spreken wij nog van wordende vrijheid?
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VII.
O arbeiders, reikt elkaar toch de handen,
legt de lange bittere veete bij;
rept u, rept u, de dagen gaan voorbij,
elke verzwaart het leed, vermeert de schande.
Gaat tot uw meesters: zegt dat ge niet wilt
meer op hun folterrad gebroken worden,
u niet wilt schikken in hun duivelsche orde,
die goud stelt boven menschlijk leven. Gilt
het uit, schreeuwt het luidkeels van alle daken,
dat de krachten van uw bloeiend lijf,
uw teere ziel, in doodsgevaar geraken.
Laat een heilige drift in u ontbrande' en
vloeibaar maken de liefde die ligt stijf
en star... O verstrengelt uw sterke handen.
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Hedendaagsch uitzicht van het Geschil der Ouden en Modernen.
door Leopold Levaux.
(Vervolg).
Het zijn dus twee levensopvattingen die thans, in de botsing van twee esthetica's,
tegenover elkaar staan. Het zijn twee groote klassen van geesten, twee geestelijke
menschenrassen die onderling hun verstanden wisselen. Daarin kan men een plotsen
ommekeer - en niet den minst pakkenden, noch den minst belangrijken - zien van
het reusachtig geestelijk drama dat, in het strijdperk van Europa - en dus van de
wereld - met elkaar in botsing brengt de twee groote krachten die sinds vier eeuwen
de heerschappij ervan elkaar betwisten, nl. die van de ‘kinderen der menschen’ en
die van de ‘kinderen Gods’, het humanisme dat van heidensche afkomst is, en het
humanisme dat van Christus afstamt. Hoe men de kwestie ook keere of draaie, en
welke overigens ook de aanknoopingspunten zijn, men moet er noodzakelijk
toe-komen tusschen de twee een radikale en onverzoenbare tegenstelling te erkennen.
Nochtans, onder een zekeren hoek bekeken, kan die oneenigheid, vooral op den
dag van heden, veeleer het uitzicht aannemen van een strijd tusschen twee, hoezeer
overigens ook ongelijke goederen, dan van een onvoorwaardelijken krijg op leven
en dood tusschen twee vijandelijke princiepen, want de Rede, waar de neo-klassieken
zich op beroepen is, als ze onvervalscht zich-zelf is, niet tegen maar met het Geloof
die haar absoluut onderstelt. ‘Gij hebt het verstand aangevallen’ zegt een heilige van
Chesterton. ‘Dat is niet orthodoks’.
Maar in den strijd dien we voeren voor het herstel der Orde, hoeveel spichtige en
puntige sektatoren van de hartelijke ‘rede’ der rationalisten staan daar niet tegenover
één verstandigen en gevoeligen bondgenoot die, ondergronds met duizend geheime
en misschien door hem zelf niet gekende vezels vastzit aan 't oude christelijk erf der
voorouders! Onze surelevaties worden door de rationalisten niet meer
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begrepen, het gewettigde ervan wordt ons zelfs bitter geweigerd. Een pseudo-goed
tracht zijn ellendige grenzen op te dringen aan een goed dat reëel is, onmetelijk en,
in één woord, alles te boven gaat, maar dat als zoodanig slechts verschijnt - men
moet het zonder omwegen verklaren - voor oogen die door het Geloof zijn verlicht.(1)
Dan ziet men die ‘klassieken’, die gewaande objektieven, zich insluiten in hun enge
en verstikkende grenzen en, door een wreedaardige ironie der dingen waar de
immanente, onverzoenlijke, wrekende en levende Logika haar strikken heeft
gespannen, in een heel en al ‘romantische’ ongebondenheid vallen, het Romantisme
dan bekeken langs zijn slechtste zijde, als zijnde nl. het willekeurig en rampspoedig
despotisme van één vermogen over de andere, een onevenwichtigheid en een delirium.
Maar ook de chaos kan het masker der orde aantrekken.
*

**

Den 12en April 1858 kloeg de oudwordende Sainte Beuve, in zijn openingsles aan
de Ecole Normale (‘De la traduction en littérature et dans quel sens il faut l'entendre’)
in de kritiek van zijn tijd reeds de neiging aan het voornaamste achterwege te laten
voor het bijkomstige door van de eruditie: biographie, bibliographie, geschiedenis
en sensationneele oudheidkunde meer gewag te maken dan van de vrij-openhartige
bespreking der werken. Hij verlangt wel niet juist dat men terugga tot de kritiek der
‘gens d'autrefois, un peu trop paresseux, trop délicats et trop gens du monde’, maar
dat men, zonder de nieuwe aanwinsten van het geschiedkundig oordeel te verachten
of te verwaarloozen, die aanwinsten houde voor wat ze zijn: de nederige en werkzame
dienstmaagden ‘de la méditation, du jugement, de la raison et du goût’. Hij wil ‘que
l'on maintienne les degrés de l'art, les étages de l'esprit’. Hij vordert ‘une haute critique
surveillante et judicieuse’. En niettegenstaande die altijd openliggende
onderzoekings-bijlagen, ‘conservons’ zoo besloot hij, ‘s'il se peut, la légèreté du
goût, son impression délicate et prompte; en présence des oeuvres vives de l'esprit,
osons avoir notre jugement net et vif

(1) Niet alsof de ongeloovigen niet zouden kunnen gewaarworden, zelfs op een heel menschelijke
manier, vaststellen, de boven-uitmuntendheid van het Geloof, en van de Kerk die het bewaart
en voorhoudt, uitgaande van beider weldaden. In een zekere mate kan de toeschouwer geldig
den kruisboom beoordeelen naar zijn goddelijke vrucht.
Maar gelooven is heel iets anders. Dan is de getuigenis van God in ons (S. Jan) strikte
vereischte. En die afgrond juist ligt tusschen beide.
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aussi, et bien tranché, bien dégagé, sùr de ce qu'il est, même sans pièces à l'appui’.
Wat zeventig jaar geleden waar was, is het heden nog, en nog veel meer, nu de
dekadentie zooveel erger is geworden. Maar we hebben geen Sainte-Beuve meer
om, esthetisch gesproken, ten minste levend en voor allen zichtbaar staande te houden
de zeer nabijkomende verwezenlijking van het hoog verheven ideaal.
Als ik met Sainte-Beuve de klaarheid opvorder van het kritisch oordeel - esthetisch
oordeel, geestelijk en moreel oordeel - dan verlies ik toch geenszins uit het oog het
vlottende, het onvatbare, het toevallige en bijzondere dat er in de litteratuur, en
bijgevolg ook, in de letterkundige kritiek aanwezig is, waar de proef op de som
evenmin gekend is als in eenigen anderen tak van de moreele bedrijvigheid. Ik heb
ook geen te overdreven hoog gedacht van de onverzettelijkheid noch van de
openhartigheid van den al te buigzamen en hervouwen Sainte-Beuve. En een ingelichte
katholiek weet wel wat hij denken moet van 's mans overtuigingen en van zijn al te
verstandelijk eclectisme, niettegenstaande de rugleuning van zijn wonderbaar
evenwicht.
Nochtans, het woord van Taine over ‘les vérités littéraires, donc vagues’ ten spijt,
moet men durven bevestigen dat er in de letterkunde duurzame gesteltenissen zijn,
vastzittend aan de constitutie zelf van den mensch, al hooren ze dan ook thuis bij
een andere, van de physieke of mathematische heel verschillende orde. Het genie,
de smaak, de inspiratie, de traditie, de vooruitgang, de invloed, de navolging, de
oorspronkelijkheid, de initiatie, de elite van den eenen kant, de geest, het hart en de
ziel, de waarheid en de dwaling, het goed en het kwaad van den anderen kant zijn
evenzooveel woorden die nochtans iets anders zijn dan een ‘bruit maussade et
menteur’ en die, als een oprecht verstand ze doorgrondt, inderdaad zeer rijk aan
beteekenis blijken te zijn en dragers van geestelijke energie(2).
En toch is er geen, en kan er, streng gesproken, ook geen katholieke kritiek zijn,
evenmin als er een specifiek katholieke letterkunde of kunst kan zijn. Als men er
over spreekt, is dat enkel op een onderstelde en gangbare wijze van spreken. Er is
de letterkunde en de kunst, die wijzen zijn van de schoonheidsuitdrukking van den
mensch. En onder de stervelingen, zijn er aanbidders van den levenden God die in
staat zijn om in hun werken, het aandeel van luister te doen uitstralen dat hen verlicht.

(2) Hier wordt een vraag gesteld, waarop, vroeg of laat, toch eens een omstandig antwoord zal
moeten gegeven worden nl. of er een letterkundige wetenschap mogelijk is?
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Onthouden we dat het beroemde geschil niet alleen het vraagstuk omvat van de
katholieke letterkunde maar ook, als daaruit voortvloeiend, dat van de katholieke
kritiek. En geven we, ten minste aan, wat, volgens onze meening de positie is van
dit laatste.
De letterkunde vertoont twee groote zijden, een artistieke en een menschelijke.
Als in een werk, de kunst ontbreekt, wat heeft het dan nog uitstaans met de litteratuur?
En als het menschelijke afwezig is, wat is het dan anders dan een speeltuig?
Van een echt, onvervalscht doch verderfelijk werk, kan de kritiek nog wijzen op
sommige kunsteigenschappen, nog levenskiemen voorbehouden, maar op één
voorwaarde: dat ze vooreerst het werk beoordeele.
‘Ieder kunstwerk’ zegt Chesterton, ‘het moge goddelijk zijn of diabolisch, draagt
altijd een onderscheidingsteeken, waaraan men het noodzakelijk moet herkennen zijn centrum is eenvoudig, hoe ingewikkeld ook zijn uitvoering moge zijn’.
De eerste taak van den kritikus, voor een boek is, eerst en vooral zich vergewissen
of het gaat over een kunstwerk; dan, onmiddellijk daarna, door de ingewikkelde
middelen heen, dat eenmakend middelpunt ontdekken dat de ziel ervan is.
Deze onderkenning nu is van geestelijke orde. ‘La critique’ heeft Hello gezegd,
‘est la conscience de l'art’ Maar Baudelaire gaat verder: ‘La critique’ zegt hij, ‘touche
à chaque instant à la métaphysique’. En Henri Brémond heeft zelfs beweerd dat ‘le
premier devoir de la critique est de définir et de peindre un écrivain, en lui arrachant
parfois, et peut-ëtre en lui apprenant à lui-même son propre secret’(3).
Maar wie moet oordeelen over de kunst? - De smaak, geholpen door de kultuur.
Den smaak zou ik willen noemen: een zeker doorzicht van de essenties en van hun
intieme gevoeglijkheden, verbonden met een juisten zin der maat, welke verbinding
een der delikaatste uitingen is van het praktisch verstand, gewikt en gewogen als een
schurkestreek, spontaan als een instinkt, onfeilbaar als een evidentie.
En over de geestelijke en zedelijke waarde? Een regel, zekerheden, een opvatting
van het Absolute. Men kan het nooit genoeg herhalen: alles, ook de litteratuur, en
vooral de litteratuur, hangt vast aan de ‘vervloekte kwestie’: Quid est veritas? en aan
het antwoord dat men daarop geeft.

(3) Pour le romantisme, blz. 166 Bloud et Gay, Paris. Maar welke schranderheid wordt er niet
vereischt voor dat ontrukken en voor die revelatie! En welke moed, dikwijls ook!
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Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om de listige streek aan te klagen van
sommigen die graag zouden willen van het letterkundig en wetenschappelijk veld
uitsluiten hen die, evenals wij, in naam der waarheid hun best doen, duidelijk te doen
in 't oog vallen de diepliggende en levende strengen die het letterkundig vraagstuk
verbinden met het godsdienstig problema.
Wij willen niets anders dan, in strijd met een verminkte, en door een venijnige,
‘wijsgeerige’ hartstocht bedorven, ofschoon zeer dikwijls over zich zelf beschaamde
kritiek, een breede en verstandelijke, totaal menschelijke, en daardoor juist, wettig
godsdienstige kritiek voorbereiden. Ongetwijfeld geeft ze een oplossing die men
altijd het recht heeft hic et nunc te bespreken, maar ze heeft toch voorop deze eerste
verdienste even dienstvaardig als streng bestudeerd te zijn.
En wie, eindelijk, zal moeten oordeelen over de ingewikkelde verhoudingen die
ontstaan tusschen beide: kunst en spiritualiteit? - Dat is wel de subtielste en moeilijkste
taak, de toetssteen zelf van den kritikus. Daar zit niets anders op dan zulks heel
nederig beproeven.
*

**

In 't kort ziehier hoe, denk ik, de zaken gebeurd zijn toen het uur sloeg der beslissende
wending van de Fransche letterkundige strooming.
Tegenover de primitieve grootheden en hun hoog kenmerk van zuiverheid, van
oprechtheid, van volheid, allemaal eersterangs hoedanigheden met veel andere nog
begrepen onder den betooverenden naam van Klassicisme, wanhoopte men nog ooit
die antieke hoogtepunten te bereiken. Meer nog, men dacht daar te staan tegenover
een soort onherroepelijk verloren paradijs, zonder eenige mogelijkheid dat ooit terug
te krijgen. Een verloren maagdelijkheid kan niet hersteld worden. Alles wat men zou
hebben kunnen doen, zou geweest zijn nieuwe maagdelijke landen te ontdekken.
Maar ‘tout avait été dit, depuis sept mille ans qu'il y avait des hommes et qui
pensaient’ Men nam dus niet aan dat er nog iets nieuws kon gezegd worden, zelfs
niet dat er een nog niet gekende wijze kon bestaan van gewaarworden, van denken,
van omvatten en weergeven der dingen van altijd - nova et vetera. De Menschwording
zelf scheen niets toegevoegd te hebben aan de oude, letterkundige (en dus
menschelijke) hulpbronnen der Ouden, geen enkele nieuwe bron van inspiratie te
hebben
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doen ontspringen, hoegenaamd in 't minste niet de gevoeligheid van den schrijver te
hebben vernieuwd, hem geenszins hooger ambities te hebben doen opvatten omtrent
zijn uitstraling en, als ik het zoo mag uitdrukken, het soort apostolaat van het sublieme
dat natuurlijkerwijze het zijne is.
Nochtans bestonden die pretenties werkelijk in de Middeleeuwen, en ze kwamen
opnieuw voor den dag in de 19e eeuw, maar deze werd toen tragisch met haar ‘art
pour l'art’ wat, in den grond, een even wanhopige als ongeketende liefde voor het
Wezen daarstelt, maar die ten slotte verkeert tot een passie van het niet.
Heel nederig dus, stelden ze zich in de 17e eeuw tevreden met de Ouden na te
volgen. De navolging der Oudheid, gelijkgesteld met de navolging der Natuur omdat
de Oudheid haar tot de volmaaktheid verheven heeft, is het grootste ‘klassieke’
dogma. Deze zeer schoone navolging van de oude genieën (en die, terloops gezegd,
enkel opgevat en beoefend kon worden door andere genieën) heeft ons de eeuw
geschonken, die men de grootste letterkundige eeuw van Frankrijk genoemd heeft(4).
Materieel, was die navolging noodzakelijk. De litteraire kunst, evenals iedere kunst,
is streng gebonden aan haar middelen van uitdrukking, hier in dit geval den graad
van volmaaktheid der taal, den aard der lettersoorten en hun graad van ontwikkeling.
De 17e eeuw heeft onbetwistbaar de Fransche letterkunde doen overgaan van de
landelijke frischheid tot de verfijnde wellevendheid. Maar op dien, in zich zelf
uitstekenden, zelfs noodzakelijken overgang, stond een zeer zwaar losgeld, wel niet
fataal, maar 't werd toch betaald. En dat is, om het maar heel in 't kort te zeggen, de
toetreding tot den heidenschen geest van de Renaissance, en het opgeven van iets
absoluut essentieels in de spiritueele en godsdienstige orde(5).
(4) Wie ziet niet in dat er aan deze eeuw iets essentieels ontbreekt om werkelijk te verdienen
alzoo genoemd te worden? Dat is: het volledig openbloeien te zijn van het godsdienstig genie
eener essentieel katholieke natie, en nog wel de eerste als zoodanig (de oudste dochter der
Kerk). Vandaar het woord van Claudel: ‘Qui se douterait à les lire qu'un Dieu est mort pour
nous sur la Croix? C'est cela qui doit absolument cesser’.
Sinds, heeft deze natie zich gedeeltelijk gezelfmoord, haar genie en haar wezen zelf zijn in
stervensgevaar gebracht. De politieke luister heeft, met de letterkundige verlichting in wat
ze het meest spiritueele heeft, niet kunnen samenvallen, ten gevolge van een noodlot waar
de vleeschelijke grootheid maar al te duidelijk de rol heeft gespeeld van noodlottige oorzaak.
De Roi-soleil trachtte de Zon van Gerechtigheid in de schaduw te zetten.
Maar dan dringt zich hier op de benauwende vraag: kan dat samenvallen nog ooit voorkomen?
Zal Frankrijk nog kunnen opnieuw de groote katholieke natie worden die het meet zijn opdat
er een groot letterkundig, echt en onvervalscht Fransch d.w.z. christelijk, tijdperk opdage
aan den horizon van zijn geschiedenis?
(5) Zooals men weet, wordt dat opgeven officieel gehuldigd door Boileau in zijn Art Poétique.
Maar rechtuit gesproken, ‘ce vieux croûton de Boileau’ - zooals Flaubert heel vriendelijk
zei - heeft niet meer idee van de kwestie, dan er iemand, die met kleine, welvoldane pasjes
langs een hoogen, poortloozen muur wandelt, heeft van het geweldige dat er achter dien
muur kan plaats hebben. Zijn scherm is de Malherbiaansche opvatting van den dichter, niet
hooger dan die van een kegelspeler. Met de overgroote meerderheid lieden van zijn tijd,
begrenst hij zeer eng het veld der letterkunde, zoowel binnen als buiten den dichter, tot ‘le
bel esprit’. Goethe heeft nog niet gezegd dat ‘poesie, bevrijding is’ noch de Bonald dat ‘la
littérature est l'expression de la société’ (en een uitdrukking, let wel, die ziel en leven is, en
die met woekerwinst aan de maatschappij het goed en het kwaad vergeldt dat deze haar
aandoet). Zij is er nog enkel, in theorie, het verzet van of het koddig amusement, in afwachting
dat ze er de ‘vloek’ van wordt aan den tegenovergestelden pool, met priester en profeet Hugo.
In een woord, de groote litteratuur van menschelijke handeling, al is ze geboren - om de
eenvoudige reden dat zulks de bepaling zelf is van de letterkunde der genieën van alle tijden
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Dit soort letterkundige apostasie was, het hoeft nauwelijks gezegd, noch absoluut,
noch algemeen, noch, vooral van te voren beraamd. Nochtans werd de door en door
kristelijke geest van de beste gedeelten der letterkunde uit de Middeleeuwen
verduisterd, bedorven, verdreven, niet door den heidenschen geest zonder meer,
zooals hij historisch bestond vóór Christus (ik buig zeer diep neer voor den ontzettend
grooten Homerus, de sublieme Treurspeldichters, en ik groet zelfs nog zeer beleefd
zoo'n bekrompen vertegenwoordigers van de Oudheid als Cicero en Horatius) maar
door den verheidenschten geest van christenen, te gelijk onverschillig geworden en
nog te vol eerbied, op de wijze van Jansenius, voor hun christendom.
Het Romantisme was, ten slotte, een wettig protest tegen den woeker-uitwas van
Campistron. De Fransche litteratuur had haar levensbeginsel opgegeven en lag
eindelijk te zieltogen onder den stijf-koelen grijnslach van Voltaire. Maar het
Romantisme, ook weer van den Mensch - en niet van den God-Mensch - zijn
begripsleer ontvangend en zijn bezielende kracht, kon, na den heilzamen genadeslag
aan het uitstervend Klassicisme, niet anders dan de letterkundige strooming in een
valsche richting doen afwijken en haar ten slotte in de moddergoot leiden. Wij liggen
er nog in te ploeteren. En het neoklassicisme, navolging van de navolging, wat ons
verschrikkelijk ver wegvoert van het klassiek realisme, zou durven beweren ons
daaruit te halen en het terrein droog te leggen. Onmogelijk.
Als het Klassicisme, waarvan het hoogtijd is te trachten een definitie te geven, de
koninklijke weg is dien we moeten terugvingden, dan is er slechts één leidsman die
ons daarheen kan brengen: de

- ze is dan nog niet erkend. Hoe beteekenisvol zijn hieromtrent de voorwoorden van de
Groote Eeuw, evenals ook de houding van Corneille, van Racine, van Molière ten opzichte
van hun eigen streven om aan hun tijdgenooten een spiegel voor te houden waarin ze zich
konden bekijken, tragisch of komisch, in diepte en ten voeten uit. Gelukkig heeft dat alles
niet belet dat Polyeucte, Athalie Tartuffe er zijn, zonder te spreken van de Pensées en de
Oraisons funèbres.
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Beatrice van Dante, de Sterre der Zee, de ‘Muse qui est la Grâce’(6).
***
Men heeft dikwijls beproefd het Klassicisme te bepalen, en over en rond die
bepalingen is er altijd heel wat getwist.
Eerst en vooral moet men onderscheid maken tusschen het geschiedkundig(7)
standpunt en wat men het metaphysisch standpunt zou kunnen noemen.
Dit tweede heb ik hier ingenomen.
Zonder overtollige subtiliteiten dunkt het me dat men het Klassicisme eenvoudig
zou kunnen bepalen: passie van den kant van het hart, begrijpen van den kant van
het verstand, metaphysische zin van den kant der ziel, maar dan hevige passie tot het
tragische toe, zeer breed en uitstekend begrijpen, brandende en alles omvattende
metaphysische zin.
Dat is niet voldoende. Deze zedelijke triniteit moet ten haren dienste hebben, om
zich op een waardige wijze uit te drukken, het genie zoo zulks kan, minstens een
superieur talent dat van den schrijver maakt het bevrijdende woord van zijn ras, van
zijn tijd en, door een heerlijk-schoone extensie waarin juist het wezen zelf der
klassieke deugd bestaat, van een gansche beschaving en dus, in zekere mate, van de
menschheid zelf, in een van haar eeuwige of anders van haar hoogste aspecten, want
een zekere laagheid zelf kan klassiek zijn, zooals men dat ziet in de satire en in het
kluchtspel.
Men zou daar nog andere trekken moeten bijvoegen, minder kenmerkend wellicht,
maar toch nog onmisbaar voor een volledige beschrijving.
Als het Klassicisme heel natuurlijk het begrip van algemeenheid in zich besluit,
omvat het toch niet minder dat van de grootste partikulariteit. Wat is er griekscher
dan Homerus, wat meer Engelsch dan Shakespeare?
Eveneens al besluit het in zich het begrip van banaliteit - dit woord genomen in
de beteekenis van wat er het meest gewoon is - het omvat minstens even sterk dat
van intense oorspronkelijkheid.
Hetzelfde moet gezegd van verstand en gevoel, van traditie en nieuwigheid, van
natuurlijkheid en fantasie en van verschillende andere begrippen, tegelijk met elkaar
in strijd en toch naast elkaar gaand, die als even zooveel paradoksen zijn,
samenwonend in dit rijke, in-

(6) Claudel.
(7) Waar ‘Klassiek’ staat tegenover ‘romantisme’, maar dat standpunt is al te specifiek Fransch.
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gewikkeld iets dat Klassicisme heet. Want dat is juist de grond zelf van de groote
kunst, evenals van het leven, evenals van den godsdienst, evenals van alles wat het
kenmerk van het goddelijke draagt, paradoksaal te zijn d.w.z. te doen bestaan in een
zelfde type - en te bewerken, door tegengestelden in toevallig konflikt - een innige
verzoening in de eenheid, een hoogste en hartroerende harmonie.
En als er dan nog een laatste zaak is die goed en wel in het Klassicisme zit
opgesloten, dan is dat, van den kant van den schrijver, de hartstochtelijke oprechtheid
en een gansch metaphysische waarheid (die hemelsbreed verschilt en lijnrecht staat
tegenover de lage naturalistische of cynische waarheid) die vereischt wordt door de
kunst evenals door iedere geestelijke manifestatie van de menschelijke
persoonlijkheid. Vandaar de naïeveteit van het genie.
Dan is dat ten slotte het geloof, den artist ingeboren, aan het hooger nut van zijn
kunst, op dezelfde manier als de vogel gelooft aan het nut van zijn gezang, te
oordeelen naar de overtuiging van zijn lyrisme. Klassicisme sluit twijfelzucht uit,
wat een zeker teeken is van ziekte. Nu, met Goethe, dien Sainte-Beuve noemt ‘le roi
des critiques’ (een konstitutionneel koning) houd ik dat het Klassicisme de gezondheid
is.
Is het noodig daaraan toe te voegen dat er in het Klassicisme zelf trappen zijn en
onderscheidingen, dat er groote, minder groote en kleine klassieken zijn, dat men
gedeeltelijk klassiek kan zijn, in één woord dat het Klassicisme geen absoluut iets
is, maar een begrip dat men met schranderheid moet behandelen met heel veel
wantrouwen voor begoochelingen en zinsbedrog?
*

**

Men zal nu wel begrijpen waar ik naar toe wil. Na alzoo de termen voorop gezet te
hebben die volgens mij de bepaling geven van het waarachtige en breede Klassicisme
dat, door ze te beheerschen, de scherpste tegenstellingen der ‘Ouden’ en der
‘Modernen’ met elkaar verzoent, zou ik nog moeten aantoonen dat het Katholicisme
alleen, op den dag van heden, bijna twee duizend jaar na de geboorte van Jezus
Christus in een Stabulum van Judaea, bij machte is om den letterkundige, den ‘Fransch
geboren’ litterator in de vereischte, zielkundige, maatschappelijke, godsdienstige
voorwaarden te plaatsen om daar te bereiken en het openbloeien te bewerken van
een uiterst grooten letterkundigen tijd.
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Doch ik zal me beperken tot eenige aanduidingen. Als het Katholicisme is wat het
beweert te zijn, de goddelijke, onvoorwaardelijke, uitsluitende en universeele
Waarheid in de godsdienstige orde, dan zou het wel wonder zijn dat het niet, ‘als bij
overmaat’ in zich zou besluiten de oplossing, niet voorzeker pasklaar gemaakt, maar
in de kiem, van alle groote menschelijke problemen, en voor wat de kunst betreft,
van de lichten, de hulpmiddelen, de waarachtig superieure rijkdommen. ‘Omnia in
ipso constant’(8).
Ziedaar zelfs stof voor een zeer nuttige verhandeling waarin zou worden aangetoond
dat de Wijsbegeerte, de Geschiedenis, de Kunst en de Letterkunde ook allen, op hun
manier, hetzelfde getuigen.
De kunst is een verstandelijke deugd, een heerlijk openbloeien van het verstand,
verstand dat ontdekt en verstand dat uitwerkt ten dienste van heel het wezen: gevoel,
hart en ziel. Er wordt absoluut niet beweerd dat de ware godsdienst noodzakelijk in
den artist het werkend verstand, den habitus van de kunst als zoodanig, vervolmaakt.
Maar het verstand dat ontdekt, dat onderzoekt den uitgestrekten reservoir van
bouwstoffen door die twee samen verbonden werelden, de natuur en de mensch homo additus naturae - gevormd, dat verstand juist is, voor mij is dat heelemaal
buiten allen twijfel, in theorie, hooger en grooter in den christelijken artist wijl deze
koninklijk begiftigd is met den philosophischen en theologischen schat der Kerk.
Ik zou nog moeten spreken van het hart, (ik denk aan de wonderbare
grootmoedigheid der Heiligen) van de christelijke gevoeligheid, die den mensch
verheven heeft tot hoogten, vanwaar hij aan zich zelf, in den heidenschen tijd
beschouwd, toeschijnt als oneindig veraf en klein.
De katholieke artist - de kwestie van talent altijd buiten bespreking gelaten - is,
in princiep, in de schoonst mogelijke voorwaarden om schoonheidswerk te verrichten.
Door zijn geloof kan hij meer dan overvloedig voldoen aan de meest trotsche eischen
der kunst, die zelf, om waardig te beantwoorden aan de sublimiteit der menschelijke
roeping, heel wat meer noodig heeft dan de zuiver artistieke werking, nl. dat wat
Goethe, alles bij elkaar, een karakter noemt. Alles wat de kunst onderstelt aan
edelmoedigheid, aan adeldom, aan verstand, aan

(8) ‘Ce qu'il y a, moralement et intellectuellement, de magnifique dans le catholicisme’ zoo
schreef Barbey d'Aurevilly, ‘c'est qu'il est large, compréhensif, immense; c'est qu'il embrasse
la Nature humaine tout entière et ses diverses sphères d'activité.’ (Aangehaald door J. Maritain
in Art et Scolastique blz. 179).
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ascetisme, aan menschelijke deugden, is noodzakelijkerwijze vervat in het Geloof,
de Hoop en de Liefde.
Door die drie Goddelijke deugden de waarde en de draagwijdte van het leven
kennende, behandelt de christelijke artist er alle uitingen van met een ernst van een
bijzondere hoedanigheid. Voor deze glorie van God die de Schepping is, ondervindt
hij de maagdelijke bewondering van het kind. De schepselen, die hieroglyphen van
het groot Poëma, inspireeren hem een godsdienstigen eerbied omdat zij hem spreken
van den aanbiddelijken Schepper. Hij heeft, boven al, den cultus van het Verstand,
dat vat van uitverkiezing, dien voorbestemden vergaarbak van de goddelijke genade,
en het toekomstig beginsel zijner zaligheid.
Wijl hij de drievoudige kennis bezit van de Onschuld, den Val en de Verlossing,
door de komst van den Zoon Gods ‘in slavengedaante’, bezit hij bij uitstek den zin
der Tragedie. Levend van liefde, is zijn hart gesloten voor geen enkele liefde dezen
schoonen naam waardig. En de kunst leeft van Liefde. Deelhebbend aan de
Gemeenschap der Heiligen, is hij bezield met dien maatschappelijken zin speciaal
eigen aan den artist, die van hem maakt den heraut der geestelijke families waaruit
de menschheid bestaat. Strevend naar de Heiligheid en haar aanbiddend
onuitsprekelijk in God, heeft hij de ingeboren drift der Volmaaktheid, ideaal van de
kunst.
Vriend van het kruis en ‘Scholier van een gekruisigden God’ trilt hij spontaan bij
de smart en bij het lijden, wijl hij zelf ook een dulder is die zich voortsleept doorheen
alle kwellingen en alle tegenheden. Vereenigd met het Offer van den Meester en zijn
best doend iets daarvan in zich zelf voort te brengen, is hij op een bovennatuurlijke
wijze geneigd tot de wreede verloochening die het te maken werk oplegt. Zich
toeleggend op de voorzichtigheid der slang, heeft hij het instinkt van de vondst,
vinding en samenstelling. En niet minder betrachtend de eenvoudigheid der duif,
wordt hij bewogen door het voorgevoelen van de zuiverheid der essenties. Wijl hij
bezitter is van de traditie van den apostolischen heldenmoed die, niets hebbend, er
naar streeft alles te bezitten, zoo is durven zijn aandeel en aanpakken zijn aard. Wijl
hij het gebod ontvangen heeft om te gelooven, zoo God het wil, aan ‘het welslagen
in de mislukking’ en zich te beschouwen als een onnutte dienstknecht, streeft hij
naar de moedigste volharding en de allerverhevenste onbaatzuchtigheid.
In één woord, er is geen enkele zuiver menschelijke geschiktheid, van af de meest
praktische tot de meest spiritueele, die hij niet be-
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grepen vindt, in potentia ten minste, in zijn erfenis van kindschap Gods. En er zijn
er eenige die daar boven uitsteken, en die hij alleen kan hebben. Het hangt van hem
af zich bewust te worden en gebruik te maken van de rijkdommen die hem gratis
zijn toebedeeld.
Ik geef onmiddellijk toe dat dit gebruik niet zoo algemeen is als men vooreerst
zou kunnen hopen. En ik herhaal dat, normaal gesproken, deze zeldzame realisatie
daarenboven nog zeldzame maatschappelijke voorwaarden vereischt, een geestelijk
klimaat zooals de Middeleeuwen alleen, tot nu toe, er ons het voldoend voorbeeld
van gegeven hebben.
Op onze dagen nochtans, heeft men in eenige genieën en in een groot aantal
katholieke talenten, het verheerlijkend Geloof voluit en volkomen zijn rol zien spelen,
zooals ik het hier, hoe onvolmaakt ook, beschreven heb. Dat heeft hen voorzeker
niet gevrijwaard van meerdere tekortkomingen(9). Maar om reden van een allerhoogste
hoedanigheid - laten we haar noemen een zekere vereeniging, in hun werk, van den
Hemel en de Aarde - waarvan de zuiver letterkundige gevolgen ontegensprekelijk
schitterend zijn, geven zij het onderpand van de allerheerlijkste hoop. Wijl wat men
‘Le Renouveau Catholique des Lettres françaises’(10), genoemd heeft, werkelijk bestaat,
mogen we gelooven dat zij, die na ons zullen komen, een gouden eeuw zullen kennen
waarin, in een synthesis die alleen door het verbond van Genie met Geloof kan
verwezenlijkt worden, de veelvoudige geestelijke luister der Middeleeuwen op een
goddelijke wijze zal uitstralen doorheen de verfijnde vormen van den Modernen
Tijd, welke vormen zelf weer de dochters zijn van de oorspronkelijke en betooverende
Oudheid.
En alzoo en ook dàn alleen zal de eeuwenoude strijd een einde nemen onder het
lichtende teeken van het kruis, van waar de Heer alles tot zich trekt.

(9) Toch is het hier de plaats eraan te herinneren dat ‘si c'est créer déjà qu'inventer des hommes,
c'est créer deux fois qu'inventer des Dieux’ (Taine). En de menschen zijn goden - dii estis voor ieder christen artist die zijn ziel niet te vergeefs ontvangen heeft.
(10) Dat is de titel van een lijvig, waardevol boek, geschreven door den Eerw. Heer Jean Calvet,
leeraar van letterkunde aan het Institut Catholique van Parijs (Lanore, éditeur' Paris, 1927).
Men zal ook goed doen zijn ander werk te raadplegen: D'une critique catholique (Editions
Spes, Paris, 1928), merkwaardige verhandeling waarin de kwestie prachtig belicht wordt.
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Italië
Napels.
door Felix Rutten
I
Naast Rome, de stad der eeuwen, is Napels een volkomen historielooze stad. Geen
sprekende herinneringen, geen verleden; alleen maar een toevallige episode. Niets
dan leven, warm-kloppend, bruisend schuimend leven. De muziek der zonnige uren,
de vreugde van het oogenblik.
Ten slotte heeft Napels niets dan de zon, de zee en den Vesuvius. Maar hiermee
werd zijn schoonheid spreekwoordelijk. De schoonheid van dit Napels zonder
geschiedenis, heeft haar eigen historie, trouw herdacht in het jaarlijksche
September-feest der zeekoningin. Dan rijdt een schoone uit het volk met de parelen
zeekroon, zinnebeeld van Napels, in een zegewagen die den vorm van een schelp
heeft, naar het strand, herinnerend aan het legendarisch ontstaan der stad, - wat als
een herinnering is aan Aphrodite. Waar Napels nu staat, stierf een der Sirenen, de
mooie Parthenope. Hier sloot zij voor altijd haar zeegroene oogen, verstilde haar
lokkend gezang in den dood. Maar op haar graf, als gebloeid uit haar zangen, uit het
zingend zeeschuim op den oever geboren, verrees Napels als haar laatst visioen: de
stad waarvan de wereld droomt als van een eeuwig paradijs; de stad der canzonetten,
wier naam al muziek is. Parthenope heette zij eertijds, vóór Christus Paleopolis. Als
‘nieuwe stad’ werd zij later Neapolis genoemd, en Napoli bleef zij.
Napels en de zee. Kerken noch paleizen zijn er merkwaardig naast die der eeuwige
stad. Torens kent zij niet. Heeft de vreemdeling haar museum bewonderd, haar
aquarium bezocht, haar volksbuurten doorloopen met gespannen aandacht, tot hij er
weldra van walgt, dan blijft er voor hem alleen nog maar de wandeling langs het
strand tot het eindpunt van het schiereiland de Posilipo, met het fort Sant Elmo en
de San Martino, een klooster dat gevangenis werd: en van hieruit heeft men het
beroemde gezicht, dat aanleiding gaf tot het: ‘vedi Napoli e poi mori’.
‘Napels zien en sterven’ is poëzie; in Italiaansch proza heet
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het: achter de stad Napels ligt het dorp Mori. Maar men zou het ook kunnen vertalen:
als je Napels bekijkt, val-je er van om. Of: je moet naar Napels komen om gevild te
worden. Of ook: bezoek Napels niet zonder doodsverachting.
De Napolitaan verkoopt zijn ziel voor een soldo; maar toch is de Napolitaan zeer
vroom. Geen stad in Italië is zoo katholiek als die, waar het bloed van den H. Januarius
jaarlijks vloeibaar wordt. Daarbij is Rome heidensch. Getuigen het de kerken en
kapellen van Napels niet, waar de menschen luidop hun nood klagen en tot de
Madonna roepen? Napels is een Maria-stad, meer nog dan Sevilla, getuige de
Madonna-vereering overal, - iedere winkel is er een Mei-altaar, - en de
Madonnafeesten van kerk tot kerk het heele jaar door gevierd, tot op den eersten
Zondag van Oktober de Madonna, als beschermster der zee, naar het strand wordt
gevoerd en er, op een versierde bark, een tocht maakt over de golven.
Maar ook de Napelsche heiligenvereering staat voor de vroomheid der Napolitanen,
al moet men deze devoties bekijken met een rustig gemoed. Die aangekleede, met
goud versierde poppen in haar glazen kastjes, door de kerken verspreid, kunnen
zonderling aandoen. Bij een beeld van den Spaanschen Heilige Giacomo Ferri lees-je
een gedrukt gebed: ‘bij uw beeld neergeknield, vraag ik u om hulp. Ik wil geholpen
worden, ik zal door u geholpen worden, ik moet geholpen worden.’ Zóó bidden
Napolitanen. Zij bidden met tooneelgebaren, met hartstochtelijke kreten en kushanden,
hier als te Bari. Ga bij het dreunen van het kanonschot, dat het middaguur aankondigt,
door de straten van Napels: overal zie-je er altijd weer menschen vrome kruisen
slaan. En de arbeider, de sjouwer, de volksjongen draagt op zijn borst, onder het
open hemd, aan een ketting of touwtje, een kruis, schapulier of medaille.
Niettemin: de Napolitaan verkoopt zijn ziel voor een soldo.
De zucht naar geld en gewin, de lust tot hebben en krijgen, brandt evenzeer in al
die brutale, bruine, prachtige oogen. Zij trachten aan duiten te komen op de grofste
manier niet alleen, maar ook op de meest schaamtelooze wijze, - zoodat Napels de
meest onbeschaamde stad van Europa was, tot de zedelijkheidspolitie der laatste
jaren er opruiming hield. Zoo gebedeld, zoo gefleemd, zoo gelogen en bedrogen als
te Napels, werd er nergens anders in Italië. Wanhopig. Je werd er op alle wijze
geplaagd en lastig gevallen. Beleedigde je dat volk, het voelde er niets van. Alles
botste af op een olifantenhuid, als er buit te halen was. Alleen bij
liefdes-aangelegenheden werd dat an-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

871
ders. Maar overigens... Iedere glimlach moest betaald worden. Koetsiers bleven naast
je rijden, om je hun rijtuig op de dringen. En dan geloofde je aan ridderlijkheid en
voorkomendheid. De venters met koraalsieraden, die je aan je rechterhand afwees,
kwamen aan je andere zijde terug met lava-voorwerpen. Gelukkig wie rustig te blijven
wist bij dit alles, en antwoorden kon zonder woede, met een lach en een kwinkslag,
een schertsend woord. Want scherts alleen was een afwerend wapen.
De bedelaars werden van de straat geveegd, maar de venters bleven, al mag
niemand het je lastig maken. Maar zijn de ventende kooplui, die schreeuwend en
zingend de straat overstroomen, eigenlijk beter dan de bedelaars van eertijds? Ze
zeuren je achterna, sjouwen heel den dag hun koopwaar mee. Wat je voor lire's wordt
aangeboden krijg-je voor soldi, en je bent nog bekocht: koekjes en prentkaarten,
vruchten en bloemen, speelgoed en snuisterijen......
Hoe komen ze aan den kost, al leven ze nog van zoo weinig? 't Is waar, dat 'k er
volksjongens den rauwen visch zag eten uit het net, zooals dat uit het water werd
opgehaald.
Om dit alles te verstaan, moet men het leidmotief van het Napelsche leven kennen:
dolce far niente. Wat is het lekker te luieren. Vooral niet werken, niet moe-maken.
Hoe er geleefd wordt, doet er niet toe. Leven, alleen maar leven, aan 't lauwe strand
in de zon! En de rest telt niet: geen schrale kost, geen vunzig slaapkot. Alleen maar
leven, liggen en luieren, het bestaan genieten: dat is den Napolitaan genoeg. Hij is
niet verwaand, niet hoogmoedig. Hij is geen Romein en geboren aristokraat. De
Romein is een vernuftsman, een prozamensch. De Napolitaan is, zijn Grieksche
afkomst getrouw, een artiest, een zanger.
Vraag-je hem hoe hij leeft, hij zal zonder blikken of blozen antwoorden: ‘fare
l'amore e cantare’, - minnen en zingen.
Het eerste is het gevaarlijke. Is de liefde in het spel, dan wordt er ieder een haan,
ijverzuchtig en fier, de bedelaar een troubadour, de venter een vorst. Dagelijks wordt
er bloedig gevochten, en bij iedere misdaad is de liefde medeplichtig. Van lafaards
en luiaards maakt de liefde helden, en vuurspuwende Vesuviusjes. Met de liefde
begint voor hen het leven in de tweede macht. De Napolitaan kan honger lijden en
ellende verduren, maar hij kan niet buiten dit pathos. Daarin drapeert hij zich als een
Spanjaard in zijn mantel. Hij beschouwt de wereld als een tooneelverhoog, waarvoor
de liefde de rollen verdeelt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

872
Alleen zijn ijverzucht is reëel. Maar zijn jalouzie is dan ook iets verschrikkelijks.
Voor de rest is muziek zijn tijdverdrijf. Het lied is Napels' roem. Dichter is er ieder
op zijn beurt, en bij gelegenheid. Over zijn canzonetten is geen overzicht. 's Avonds
hoor-je ze in de restaurants, ook op eenzame plaatsen, in tuinen, lustig en leuk, of
als klagende serenade, trippelend op dansrythme of op treurige wijs. Dan kun-je er
ook mooie stemmen hooren, want Napels weet wat zingen is. Allen zingen, spelen,
guitaar en mandoline, tokkelen de snaren en dansen, met zwier of met vuur. En
Napels ademt muziek, als de overige wereld ozoon.
Zoo verzoenen zang en zee je ten slotte weer altijd met heel Napels.
*

**

Zijn de meest onhygiënische buurten van Napels als de meest schilderachtige ook
het best gekend, daarom is heel de stad nog niet zóó. Ze heeft breedere en ook smallere
straten, die van de hoofdaders eener moderne stad niet verschillen, met boomen
beplant, met beelden en fonteinen gesierd op de kruispunten. Maar in die hoofdstraten
zelf monden dan weer smalle, nauwe en lange, heuvelige, hellende, ook met trappen
omhooggaande straatgleuven, rechtlijnige achterbuurten donker tusschen hemelhooge
huizen in. Hier groezelt het geschilderde Napels, modderig en vuil, zonder de kleuren
die je er vermoedt, zonder het verwachte, begenadigende licht, daar die huizen het
afweren, buitensluiten. Die straten zijn als reten, als barsten opengespleten in de
samengebalde huizenklompen. Voor alle vensters zijn er balcons en groene blinden,
met afhangend plantengroen. Van over naar weer wappert er overal linnen en
waschgoed, dat de heele nauwte der straat bevlagt. En op straat gebeurt alles wat het
leven meebrengt. Het is weinig, dat de werklui van allen aard er hun tafels
buitensleepen, op straat hun krullen schaven, schoenleesten snijden, laarzen lappen,
hameren en naaien. Ook het fornuis wordt op straat gezet; daar kookt de huismoeder
en wascht ze, verzorgt ze haar kinderen en kamt ze hun haar. Tegen den muur geleund,
zit er de man en eet zijn macaroni met de hand uit den ketel. Hij legt er zich languit
op de straatsteenen te slapen. In hun hemd springen de kinderen rond, zelfs ouden
van dagen blootsvoets. Bij een linnen broekje nog een jas vol gaten, is voor de jeugd
al een heele uitrusting. En daartusschen staan de venters te schreeuwen, staan de
karretjes en kramen
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met groenten en eetwaar, staan paarden, muilen en ezels, die balken. Koeien wandelen
er van deur tot deur, worden op straat gemolken geiten loopen er, en troepjes
kalkoenen. En uit de vensters van alle verdiepingen worden korfjes, mandjes en
bloempotten neergelaten, aan stevige touwen, waarin de hooge bewoner de koopwaar
ophaalt, waar hij schreeuwend van boven om vraagt en pingelt.
Een vreugd voor het oog kan een voorbijrijdende groentekar zijn, waar de zon op
valt, met haar stapeling van glanzende vruchten, meloenen, tomaten, spaansche peper
en druiven, met de gele citroenen nog vast aan de takken die de uitstalling optuigen.
Dan zijn er de teere akkoorden van de kleurenmengeling der bloemen, die op straat
verkocht worden: een juichende blijheid in het gore straatgezicht. Dan vergeet-je
walging en wee bij de poppenkast, waar Pulcinello met een sierlijke lat op het houten
hoofd van zijn vriend hamert, dat maar niet aan stukken wil. Een rijtje van half naakte
kinderen en kleuters hurkt er op den grond en klapt in de moezelige handjes. Rondom
lachen soldaten en burgers. Maar opeens liggen de poppen roerloos over den
tooneelrand heen. De speler kruipt te voorschijn onder het gespannen doek en biedt
loterijbriefjes aan. En er wordt gespeeld op een andere wijze dan eerst.
Volksbuurten van Napels: vergeet 'k het oude schoenmakertje op zijn werkstoel
in de ‘Santa Maria van alle goeds’, met naast hem, in de dolzinnige drukte, een grijzen
kalkoen, die er onbeweeglijk staat en slaapt met dichtgeknepen oogen, of 't jochie
dat een glijbaantje maakt uit zijn eigen plasje?
In den Borgo di Loretto staan de brandende fornuizen der frituren walmend op
straat. Daar dampt het en stinkt het. Smoutbollen en oliekoeken, vischlucht en allerlei
vuiligheid. Een geharrewar van gillende vrouwen, kinderen, karren en beesten, bij
het schijnsel van vuren en lampen. De klamme viesheid der straatsteenen,
centimeters-dik, zacht onder je voetzolen.
Daar nadert een begrafenisstoet. In een sarkofaag van gepolijst rood hout, vol
gouden versierselen, rustend op drakenpoten, is de lijkkist geschoven. Zij rust op
een draagbaar, behangen met roodfluweel, bestikt met goud. Zes kerels dragen ze,
schuilgaand onder het afhangend dekkleed. Twintig anderen er omheen, in witte
toga's met blauwen schoudermantel. Over het hoofd wit linnen kappen die het gelaat
bedekken, met gaten waardoor hun oogen uitkijken. Brandende vetkaarsen in hun
handen. Zóó gaat de stoet door de kleine steegjes. Het zijn de broedermeesters eener
begrafenis-vereeniging,
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betaald uit vaste fondsen. Geen familie volgt. In de doodskapel wordt het lijk door
een priester gezegend. Met de dragers vullen wat kinderen en nieuwsgierigen de
kleine ruimte. Allen praten er als in een herberg, zanger en organist mede, van het
oksaal af. De deur der sakristie staat open. Ook daar is groote herrie, woest
geschreeuw. Allen blijven even druk, wanneer de priester verschijnt. Eindelijk speelt
de koster met twee vingers op het orgel en de broedermeesters zingen.
Hartverscheurend, o dolce Napoli! Als het lijk uit de sarkofaag gehaald wordt, dreigt
het geheel te verloopen in een grapje. Ze kijken naar-je, of je 't zelf óók niet leuk
vindt.
*

**

De Piazza del Mercato. In werkelijkheid heeft de groenteverkoop ergens anders
plaats. Maar dit is dan toch nog altijd het groote marktplein eener stad van 'n half
millioen inwoners. Knijp je neus dicht.
Hier staat het huis van Masaniello, visscher en volkskapitein, die Napels in opstand
bracht tegen de Spanjaarden, maar vermoord werd zoodra hij benijders had. Zijn lijk
wordt door de straten van Napels gesleurd; maar den volgenden dag komt het volk
tot inkeer en bereidt hem een plechtige uitvaart.
Het is de Cola di Rienzo van Rome, maar zonder diens plechtige toga of pathos.
Hun naam bleef langer op de planken voortleven, dan in het hart der menigte; en
daarom staan zij ten achter bij Artevelde.
Hier ook, Piazza del Mercato, verrijst de Santa Maria del Carmine. Het is als een
bedevaartsoord voor den Germaan, die leeft met de groote figuren van het verleden,
en voor wien de vreugde van het reizen ligt in het beleven der historische heugenissen.
De Mercato is niet meer zooals hij vroeger was, toen de adem der historie daar
overheen waaide. Toen lag hij naar een zijde open; en daarlangs bestreek de blik de
blauwe zee. Nu is die vierde zijde volgebouwd. Hoe weinig die markt ook bedacht
is op vreemdelingenbezoek, zoo kun-je er toch niet aan voorbijgaan.
Vijftien jaar was hij oud, de kleinzoon van keizer Frederik II en zoon van Koenraad;
reeds heette hij na Manfreds dood, koning van Sicilië en Jerusalem, hertog van
Zwaben. Maar hij was een vorst Zonder land. Anjou, die Manfred verslagen had,
heerschte over Zuid Italië. Daar komen Gibbellijnsche gezanten van Pisa, Verona,
Pavia, Siëna, en afgevaardigden van Lucera en Palermo, met rijke geschenken,
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naar Beieren waar hij toeft: de reddende engel waarop de wereld haar hoop gesteld
heeft, de verwachte der volkeren, die de grootheid van Frederik eerst gezien hebben
na zijn dood. Zuid-Italië haat de Franschen en verafschuwt Anjou. Sicilië is Sicilië
niet meer. Het is een verloren Paradijs. Maar de dag der vrijheid, de nieuwe morgen
van roem en geluk, zal opgaan met Conradino. Kom in den naam des Heeren......
Latere schilders, Benozzo Gozzoli en Veronese, zullen zóó het tafereel malen van
den stoet der wijzen, die uit het Oosten kwamen met wierook en myrrhe, die knielden
voor Emmanuël in al hun luister en heerlijkheid. Hoe was het hart van den jongen
koning niet geroerd door de huldiging! Het erfdeel van zijn vader roept hem, de
schim van Frederik wenkt en de wereld wacht: de geschiedenis moet in andere banen
geleid, Frankrijk uit Italië verdreven.
Lodewijk de Gestrenge van Beieren, Conradino's oom, geeft toe. Al de vrienden
van het geslacht der Staufen juichen. Alleen de moeder van den vorstenzoon houdt
hem terug, als voorvoelde zij onheil. Maar wie belet een adelaarsjong zijn kracht te
meten?
De wereld trilt in haar voegen. Sicilië is in opstand. Rome haalt Conradino met
bloemfestoenen in. De vloot van Pisa heeft de Provençaalsche in brand gestoken.
Terwijl alles jubelt om den cherubijn, de morgenster van een nieuw geluk, den
dageraad van een gouden dag, den blondgelokten Germanenzoon, die den fieren
moed, den geest, de schoonheid van zijn geslacht tot erfdeel kreeg, en nu Italië gaat
plukken als een rijpe vrucht, - levert Karel van Anjou hem den slag van Tagliacozzo.
Daar wordt het Duitsche leger verslagen, Konradijn zelf gevangen genomen.
Konradijn, in boeien, aan zijn vijand verraden en overgeleverd, wordt door Italië
gesleept als een misdadiger en naar Napels gebracht. Wat zal de vijand beslissen
over zijn buit? ‘Vita Conradini, mors Caroli.’ De jonge koning had de menigte
bekoord door zijn jeugd, zijn schoonheid. Hij bezat de liefde van het volk, al verroerde
het nu geen vin om hem te bevrijden. Was het recht dan niet aan zijn zijde, daar hij
niet anders vroeg dan het erfdeel van zijn geslacht? Hij had verdedigers en
voorsprekers in Karels eïgen omgeving. Maar Anjou luisterde alleen naar zijn eigen
boos hart. En zoo zou deze den dood niet ontgaan. Hem worgen in de gevangenis,
hem dooden met vergif? Dat was niet genoeg voor een grenzelooze wraakzucht. Hij
wilde dat blonde hoofd zien vallen, die schoonheid vertrapt

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

876
zien; het gehate geslacht moest vernietigd worden, openlijk, voor heel de wereld ten
tooneel, voor aller oogen zichtbaar.
Daarom werd het schavot gericht te Napels op den Mercato, in het gezicht der zee.
Rood doek bekleedde het. Een enkel van de rechters, Robert van Bari, had den jongen
koning schuldig verklaard, waarop Anjou zelf het doodvonnis uitsprak.
Het was de 29 October 1268. Met Frederik van Baden, die hem gevolgd was, zijn
boezemvriend, en jeugdig als hij zelf, zat Konradijn bij het schaakbord, toen hem
het vonnis werd meegedeeld. Alles was gereed. Alleen werd hem nog even tijd
gegund tot het biechten zijner zonden en het regelen van zakelijke dingen. Dan ging
hij zijn laatsten gang, moedig en sterk, met de vrienden die sterven moesten met
hem, om zijnentwil.
Konradijn ziet van het volle plein weg over de zee, waar de Vesuvius oprijst en
Capri verschemert. Daarachter dommelt Sicilië, ver weg. Hij zegt vaarwel aan zijn
rijk, dat hij nooit zag, aan de kroon die hij niet droeg, aan zijn jeugd waarvan hij zich
nauwelijks bewust was. Dan hoort hij zijn doodvonnis lezen. Robert van Bari is het,
die 't voorleest. Maar op hetzelfde oogenblik ontstaat er tumult. Robert van
Vlaanderen, Anjou's eigen kleinzoon, springt op het rood verhoog en ploft er den
rechter zijn flikkerenden dolk in het hart. ‘Hoe waagje het!?’ stoot hij hartstochtelijk
uit. Karel van Anjou heeft een feestelijke tribune laten oprichten vanwaar hij het
tooneel bijwoont; maar nu siddert hij. Zijn eigen schoonzoon kiest aldus partij tegen
hem? Ongeduldig, zenuwachtig gebiedt zijn hand: maakt spoed.
Konradijn is als uit een droom ontwaakt. Hij begrijpt op dit oogenblik niet wat hij
ziet: voor zijn voeten, doorstoken, bloedend, het lijk van zijn rechter, dààr, waar hij
zelf het hoofd op het blok moest leggen. Zoo ijlings ging dit alles in zijn werk, dat
hij niets ontwaard heeft. Juist nam hij afscheid van zijn vrienden, hing hij aan den
hals van Frederik van Baden, dien hij kuste met een langen kus.
Was het toch nog mogelijk, dat op het laatst gerechtigheid geschiedde? Maar zijn
oog vindt het oog van den beul. Geen genade. Hij heeft het gebiedend gebaar van
Anjou verstaan. Dan roept hij van den rand van het schavot over de menigte uit: ‘Ik
heb als zondaar voor God den dood verdiend; maar hier ben ik onrechtvaardig
veroordeeld’.
Er wordt een gemompel hoorbaar. Eenige ridders morren zonder terughouding.
Honderden zijn in tranen uitgebarsten. Maar niemand verroert zich. Anjou rijst op
van zijn zetel, dreigend. Anders gebeurt
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er niets. De menigte houdt den adem in, versteend en roerloos.
‘O moeder’, roept Konradijn nog, ‘welk een verdriet doe ik u aan’, en moedig
knielt hij neer, met geheven hoofd, de handen ten hemel gestrekt. Het groote
slagzwaard bliksemt door de ruimte. De laatste der Hohenstaufen is niet meer.
Bloedig rolde zijn hoofd neer. Toen Frederik van Baden dit zag, stiet hij zulk een
hartverscheurenden kreet uit, dat de omstaanders ijsden. Maar ook hij liet het leven,
op dezelfde wijze, even zestien jaar.
De schandelijke moord was voltrokken. De beide lijken werden aan het strand
neergelegd en door een steenhoop bedekt. Zóó ook had Anjou met Manfred gehandeld,
na den slag van Benevento. Te dezer plaatse liet Konradijns moeder, Elisabeth van
Beieren, later de kerk del Carmine bouwen. En hier rusten zij beiden, zijde aan zijde,
de jonge koning en zijn trouwe vriend, wier tragiek de meest ontroerende bladzijde
der historie scharlaken verfde met onschuldig bloed. Conradino, de Phaëton der
geschiedenis.
Wij gaan achter de huizen om, waar de zee deint. De zon nadert de kim in een
teederen kleurenbloei. Haar bleek-gulden licht is op de blauwe wiegeling van het
water als een glimlach. In den klaren avondluister gebaad, rijst de stad tegen de
heuvels op, rijst de Posilipo uit den zeeschoot, met zijn pinio's en cypressen en het
geheimzinnig slot del Ovo, doorschaduwd met de herinnering aan de waanzinnige
koningin Johanna.
De witte wieken der zeilbooten lijnen hun blanke spiegelbeelden in het zeeblauw,
met al hun kleuren in kronkelende, bonte strepen, die er als slangen kringelen.
Er stijgt een waas dat over de golven heentrekt, dat als door het water wordt
voortgeademd, en ook door het water vastgehouden. De zee verkleurt tot grijs. De
dag is ten einde.
Nog glanst het gulden westen voort, en bloeit de stad met een glans en een gloed,
als lichtte die nu uit haar eigen diepte op, uit het rood en geel van haar opgestapelde
huizen en paleizen tegen den groenen heuvelrug. Ginds staat de Vesuvius zacht
overpurperd. Aan de andere zijde gloeit boven de witte schuimstreep die 't omkroeselt,
bruiniggrijs, met een gloed van brons, het spookachtig kasteel, zonder vensters,
onbewoond en hol, verlatener dan ooit in den licht-door-speelden avond. En de zon
heeft de lippen aan den rand der zee gezet, alsof zij dronk, - den dood dronk met een
glimlach.
Weer verkleurt de zee. Zooals water, wanneer roode wijn zacht in den beker drupt.
Dan wordt het teer getint met nuanceeringen die
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liggen tusschen rood en paars. Het is een lila dat naar bloed gaat zweemen. Zóó wordt
de wijde golf nu met tinten aangedaan, alsof het bloed van het brekend zonnehart er
in wegdruppelde.
Zóó leeft er met den zonsondergang over de zee van Napels elken keer iets óp van
Conradino's rooden dood.
De zee is nu donker, diep-donkerblauw. Meteen begint het oplichten rondom,
fantastisch, der electrische bollen van den strandboulevard. Het is een krans van
glanzende maan-bollen om den waterrand: een rondend parelsnoer van lichtkralen
in de verte.
Langs de blinkende huizengevels sterft het daglicht uit. De palmen van het park
beuren hun waaiers op boven een bed van duisternis. De nacht donkert plotseling
aan. Maar lichtend blijft de zeespiegel onder de laatste lichte glansstreep van den
hemel, die de heuvels relief geeft. En aldoor toeven wandelaars bij de borstwering
van het strand, waar de golven hun schuim sproeien, - dralen er in drommetjes,
zwijgend voor de zee-schoonheid: de prachtige zee van Napels, die rust in den donzen
arm van den Posilipo, terwijl aan de andere zijde de Vesuvius rijst als een
donker-violette urn.
*

**

Wilt ge den Vesuvius beklimmen? Daar is een spoortje, en daar is Cook. Maar wie
niet verder gaan wil dan waar deze beiden brengen, kan zich de moeite besparen. Zij
klimmen op tot den eersten rand van den berg. Van hier is het gezicht op de baai, de
stad en de eilanden, zeer mooi. Maar rondom Napels is het landschap, van wáár ook
gezien, overal prachtig. En tot hiertoe is de Vesuvius een berg als ieder ander.
Wie onverschrokken is, neemt een vertrouwden gids en mondvoorraad. Waar de
funiculair-toeristen halt houden en omkeeren, begint de bestijging van het vervolg
van den berg, den buitenwand van den krater, - wat inspanning eischt. Waar deze
wand eindigt en de bergkegel dan verder afgeknot heet, vangt, naar binnen-in, de
trechtervormige inzinking aan: het kraterveld.
Hier sta-je buiten de bewoonde wereld, in een oord van verschrikkingen. Het is,
tegen het gelaat van den hemel opgebeurd, als hangend in de ijlte der lucht, een
woestijn vol diepten en delvingen: een knekelveld. Een geheel uitgebrande aarde,
een sintelland; een versteend en voor eeuwig dor-geworden maanlandschap. Over
alles hangt de zware damp der gestadige uitwademing. Het is een heete nevel die
hier omdrijft, er tot wolken samenbalt. Uit de onzichtbare
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diepten kookt een dreigend gedruisch op, of 't van een verren donder was. Maar de
damp weert tot zelfs de blikken af, en sluiert alles dicht in geheimenis. Geen
onthullingen mogelijk.
Af en aan lichten vuurschijnsels op, van verborgen vlammen die den drijvenden
damp in gloed zetten, in rooden, in groenen, in zwavelblauwen gloed, als van
onderaardsche ovens die geopend werden en weer dicht vielen. Het is een tastbaar
hellebeeld. Hierlangs gaat de weg ter onderwereld.
Soms snerpt een steen door de ruimte. Het regent stof en gruis uit den drijvenden
damp. Het onderaardsch gerommel dreunt onophoudelijk voort, en slingert zijn
donkere dreigementen op, als telkens weer de onzichtbare Satan den drietand schudt.
En aldoor wolkt de heete rook omhoog in saamgedrongen, wervelende wolken, waar
rondom alles verzengd ligt: een landschap van opengebarsten en omgewoelde
grafkuilen, steenig en hard, waar alles verbrand en verteerd is, alles versteende in
starren angst, maar aldoor nog dood en verderf-brakende machten voortspoken met
ijzingwekkend geweld en een rustelooze wellust tot verderven.
Hier is alles ontzetting, doemenis en vernietiging.
Het is als een gedroomd spookbeeld wanneer ge, na deze uren van angstige
verbijstering, afdaalt en eindelijk weer het bloeien der aarde ziet, waar de weg slingert
tusschen olijven en druivenprieelen, en de oleanders met hun geurige, vleeschkleurige
kelken. Daar lachen de menschen hun zorgeloozen lach, die je twijfelen doet aan de
realiteit der doorleefde verschrikking.
*

**

Napels 's avonds is fantastisch; ook zonder de dolken der Camorra kan het benauwend
zijn. Dan gaan er de laagste instinkten op roof uit. Is het geen havenstad, die
daarenboven leeft van den vreemdeling? Zoo verleidelijk lokt dan de zee met haar
sirenenzang en haar spiegelingen. Maar juist dit is het uur der bandieten, die hier
gevaarlijker zijn dan in het gebergte.
Maar ook van het balcon der hotels af, kun-je Napels genieten, zooals het zich
tegen den naderenden nacht in zijn eigenaardige schoonheid geeft. De glans der
kroonluchters verlicht de straat. Voor de open vensters verdringen zich de gasten.
Helder klinkt hun zorgeloos lachen en praten in de stilte uit, waar wazig-blank, door
de klimmende maan beschenen, de deinende zee ruischt. Eén oogenblik: en
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het geluid van getokkelde snaren tinkelt uit de diepte der straat op: Drie gestalten
bewegen er zich in het donker, geheimzinnig, en treden in den lichtschijn. Met
hoffelijke gebaren groeten ze naar omhoog, naar het verlicht balcon. ‘Bona sera,
signore, signori’. En sierlijk zwaaien de breedgerande hoeden.
Wij wuiven terug... ‘Santa Lucia’, wordt er geroepen. Santa Lucia is Napels
lievelingslied, genoemd met den naam van Napels' patrones. En de Italianen in het
gezelschap der hotelgasten zetten zich luisterend in de vensternis. Daar is een Ier,
die wegduikt in een diepen zetel, de oogen sluit en den rechterknie met beide
handpalmen omvat. Twee Skandinaviërs zijn er ook, wier oogen glinsteren. Een
Duitsche dame laat tot allen het woord ‘ein Ständchen’ klinken. Buiten tinkelen de
snaren; een tenorstem heeft het lied ingezet. Zuiver en klankvol parelen de weeke
vocalen. En daar bloeit iets naar ons op van de gedroomde Napolitaansche
heerlijkheid:
Over het zeegezicht
Zilvert de maneschijn.
Geen wind de wieken richt;
Kalm is het zeegedein.
U wacht mijn bark gezwind, Barchetta mia......
Santa Lucia, Santa Lucia.

En de zee ruischt mee, onder de tintelingen der maan, die tusschen de beide toppen
van den Vesuvius hangt als een zilveren lamp. Als een lichtvisioen is de zee
opengebloeid, onder de duizenden sterren van den hemel. Lijkt de nacht niet
betooverd? Alleen de zee ritselt in de zilveren stilte. Zwijgend hooren wij toe. De
stem op 't getinkel der mandoline gedragen, vervolgt:
Met dezen wind zoo stil,
Zacht in de zeilen,
O, wie niet varen wil,
Uren verwijlen.
Kom, passagieren, mee, Venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia.

En weer zong de stem, terwijl de snaren hun parelend getinkel lieten fonkelen, nú
de derde strofe van den zang, die den Napolitaan
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doet sidderen van zielsgenot en verbleeken van geluk. Zij zong met luideren schal,
met een langer uithalen en rekken der tonen, met meer trilling in teederen tremolo,
als van weelde bevend. En wij stonden nog stiller en luisterden met eerbied. Het wàs
de betoovering van Napels die ons vasthield, terwijl bij het triomfante geluid der
muziek, de maan de zingende zee overzilverde:
O zoete Napoli,
O land van zaligheid,
Waar alles lacht wat leeft,
Glimlacht en zich verblijdt:
Gij zijt het rijksgebied
Der harmonia:
Santa Lucia, Santa Lucia!

Ja, toen klingelden de soldi graag op de straatsteenen.
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De Erfenis
door Kees Meekel.
- Maar waar kan nu zo'n oud mens dat goud hebben verstopt!
- St! Pas toch op, je weet nooit of ze luistert...
- Ik zoek mijn ogen uit mijn hoofd en ik kan niets vinden.
- Als die gierige geit zelf maar weet waar het is.
-?
- Ja, daar moet je niet zo raar van opkijken, Yvonne, dat is meer voorgekomen...
- Wat?
- Dat lui iets opbergen en 't later niet meer terug kunnen vinden.
- Maar dàt zou God geklaagd zijn! Dat zou... Daar zal ze voor branden in de hel
of er is geen God en geen hel... Ik zal van me afbijten!
In de kleine schoenmakerij zaten ze te praten. Het was een laag vertrek, iets van
het oude soort ‘pijpenla’, een meter of zeven lang en nog geen twee meter breed.
Voor een klein spinnewebbig venster zat Dumery - Lucien Dumery - de
schoenmaker, aan z'n overladen werktafeltje - - wat verder bij een kleine keukenkachel
madame Yvonne. Zij was een dikke lodderogende vrouw met twee mollige handen
die zij als kussentjes op haar uitpuilende buik hield.
Achter haar rug hingen aan de wand enkele potten en pannen - haar
keuken-uitrusting - en achter zijn rug stonden op krantenbelegde planken schoenen
naast schoenen, neven elkaar als boeken in een geordende bibliotheek. Deze schoenen
die zo netjes stonden, waren gemaakt en gepoetst en er hing een klein papiertje bij
met de prijs van de onkosten. Dan, opzij van hem, lag in een hoek een stapel andere
schoenen - het leek wel oud roest bij een voddenman - smerig, stuk, gehavend, en
zonder glans neer gesmeten.
Madame Yvonne Dumery keek donker-gallig van zich af deze morgen. Zij was
al niet mooi in gewone doen, maar wanneer ze, zooals ze het zelf noemde ‘van zich
afbeet’ dan leek er in haar huid een
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baviaan te springen met klauwen en al - - dan trok haar brede mond naar voren en
haar ogen begonnen te rollen en 'r wangen trokken terug uit. Ze had haar op 'r tanden!
Daar kwam nog bij dat ze last had van albumine en aan aanhoudende maag-ziekten
leed, en dat haar hart begon te vervetten en te vertragen. De buren mompelden, dat
ze ook nog kanker had en het niet lang meer zou maken.
Lucien Dumery, de schoenmaker, was een goedige stuiter-hoofdige lobbes,
een-mannetje-een-matje waar je over kon lopen. Hij had het ongeluk van geboren te
zijn met een knobbel-voet, waaraan hij kreupel liep en de indruk gaf van een
oorlogs-verminkte. De stompvoet scheen ook de reden dat hij schoenmaker geworden
was. Hij had andere plannen gehad in zijn jeugd: varen, zeeman. Maar de
monster-bureaux hadden hem niet gewild en hij kon de wijde zee niet over. Toen
nam hij een kist op den rug en werd koopman, de wegen langs, van huis tot huis. Dat
lukte ook niet, zijn voet hield het niet uit. Ten slotte landde-n-ie aan bij de
schoenmakers - omdat het zo'n gemakkelik zittend vak was en je voeten van minder
belang daarbij zijn dan je handen.
Toch had hij zo ineens de bestendigheid en de zit in z'n gat niet gekregen. Hij was
eerst als varend gezel de wereld in gegaan, van de midi kwam hij opzetten naar het
noorden, naar de grote stad die Parijs heet. Hij trok langzaam, van baas op baas totdat hij na jaren aankwam in het dorp waar hij nu woonde en het vele lopen en
zwerven moede, kennis maakte met de schoenen van haar, die Yvonne heette en aan
wier voeten hij de schoenen had neergezet met 'n liefdes-verklaring er bij: een
kompliment over haar kleine voetjes.
En het was er van gekomen: ze hadden elkaar getrouwd. De bruid, niet jong meer,
stond bekend om haar lastig karakter en de bruigom zoals eenieder kon zien, was
kreupel met 'n rare voet... ze hadden dus alle twee wat.
Daar kwam nog bij, dat Lucien na zijn langdurige tocht van het zuiden naar het
noorden, veel ontberingen had mee gemaakt en over hield van al dat zwerven, een
galsteen en een blaassteen en verder niet veel meer dan 'n paar goede schoenen en
wat schoenmakers messen en elzen.
Dat alles droeg hij in een grote leren zak die hij zelf gemaakt had; het was een
uitrusting die eigenlijk geen uitrusting was. Enfin, ze hadden elkaar getrouwd - ze
hadden elkaar - hij deed, zakelik gesproken een goed huwelik, de bruid had bezittingen
in de wereld:
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een stok-oude moeder en eigendommen: 'n paar boomgaarden, wat akkers en 'n flink
huis met koer en een tuin tussen muren.
Eigenlik deed zij ook een goed huwelik, want eerstens had zij nooit een man gehad
en vervolgens was ze de baas en liet hem opzitten en pootjes geven als een slaaf uit
de oude tijd. Lucien, de lobbes, liet zich alles aanleunen: koffie malen, water halen,
vuur aanleggen, kachel poetsen, vloer schrobben, wassen, strijken, hij leerde alles - een knappe werkvrouw die 't hem zou verbeteren. Op stuk van zaken vond hij dat
alles niet erg: een man kan heel wat verdragen als hij zuinig is en op de penning
gesteld, als hij weet waarvoor hij werkt. Alles immers, waar hij hier zijn voeten
drukte, werd zijn eigendom als de oude moeder kwam te sterven of zijn vrouw.
De oude moeder was een echte oude moeder - zo erg oud dat je bijna niet meer
aan haar dacht: vier en negentig, gebogen door de jaren, bijna dubbel gevouwen, met
haar als witte wol en zo mager als matglas waar je bijna doorheen kan zien.
Ze kraakte in haar gebeente als ze zich bewoog - haar stem piepte en haar gehoor
werd slecht, maar haar ogen bleven scherp en ze drilde haar dochter als een
bewaarschool-kind.
Deze oude vrouw - la mère Rochelle - had dàt wat zij bezat: haar goud en haar
huis, verdiend op een manier zoals maar weinig voorkomt.
Haar huis was iets dat er zijn mocht. Door een brede overdekte poort die er uitzag
als een stadspoort uit vroeger eeuwen, kwam je op het binnenhof: een ruime plaats
met bloemen en rozenboompjes versierd, waaromheen de gebouwen. Links van de
ingang bevond zich het lage schoenmakerijtje - je kon zien dat het een bijmaaksel
was uit later tijd, licht-dicht en laag. Daarnaast konijnen-hokken en schuur, het ruime
woonhuis, de hoge ouderwetse graanschuren met dorsvloeren, verder kippenhokken
en alles wat er zoal bij een goedverzorgde bezitting behoort aan schuurtjes en
gebouwtjes.
Het middenpunt van de bloemen en perken was natuurlik het huis met z'n stenen
ouderwetse stoep - - het huis rank en hoog in dikke vuursteens-muren die er
onvergankelik uitzagen. Vensters en deuren en blinden zaten goed in de verf en het
dak was bedekt met pannen die lagen zoals het hoorde, pannen die geen regen
doorlieten en tegen een stormbui bestand. Grote kelders waren onder de woning: 'n
kelder voor wintergroente, een kelder voor cider en wijn... en een kelder voor
aardappelen.
Achter het huis lag de moestuin, een uitgepikt stukje tuingrond
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met vruchtbomen en wingerd, aardbeien-vakken, bessen, aspergebedden - - dat alles
tussen muren waartegen vruchtdragende leiboompjes en klimplanten... zonnig, beschut
en dicht bij water.
Moeder Rochelle had deze kleine bezitting al kneuter-boerend en tuinend verdiend
met haar man, hij die al lang dood was, gestorven op zijn tachtigste verjaardag.
Eenieder haalt nu eenmaal niet de vier en negentig na een leven van zwaar slafelik
werken en dat altijd zonder dokter. Hard hadden ze geploeterd. Stuiver op stuiver
hadden ze terzijde gelegd en frank na frank - - langzaam, gestadig, en als ze genoeg
van die traag-verdiende franken bij elkaar hadden, wisselden ze dat in tegen goud
en begonnen opnieuw de jacht op 'n ander blinkend stukje geld. Die glinsterende
munten daar kon je alles mee doen, grond kopen, huizen kopen, maken en breken.
Ze hadden ze niet verkwist, ze borgen stukje voor stukje ergens weg, waar geen dief
en geen mot kon komen, zelfs Yvonne niet, de enige dochter die later trouwde met
Lucien Dumery, een vreemde...
Het opbergen van dat goud nam jaren in beslag - stukje voor stukje: altijd maar
weer eerst stuivers en dan franken en dan goud Het vergde een hap uit hun langdurig
leven eer ze het huis, waar ze woonden, konden kopen en de tuin met alles wat er
bij hoort. Ze hadden zich zelf maar weinig, gegund. Vlees aten ze nooit dan met de
grote feesten: Paas, Pinkster, Kerstmis, en dan nog was het spek dat ze uitbraaiden
en langdurig konden bewaren. De eieren van hun kippen werden verkocht en de
kippen gingen naar de markt en de groenten eveneens.
Een stuk brood, 'n kop koffie - dikwels ook geen koffie maar water - groentesoep
en zomers de melk van hun geit. De groenten die ze verorberden waren afval en niet
goed genoeg voor de markt.
Wie een ei brak brak geld en als zo'n gebroken ei in de braadpan kwam, smaakte
het niet vanwege de schade en de verkwisting.
Ja, ze hadden geld verdiend - de enige die eigenlik rechtstreeks. geld gekost had
was Yvonne: bij haar komen twintig frank aan de vroedvrouw en daarna 'n extra
kostuumpje bij haar eerste Communie en... toen, het allerlaatste en het allerdomste:
dàt huwelik met die vreemde.
Want die vreemde had haar getrouwd om het huis, om de tuin, om de
boomgaarden... en... en om het goud.
De oude moeder wist het wel!
Buiten voor het raampje van 't schoenmakers-werkplaatsje ketste
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de felle zon blond op de keien van de koer. De bloemen en de rozen in de
palm-omzette perkjes, vlinders en sidderende insekten, bijen, vogeltjes, alles wat
bewoog of stil lag, leek onder een gouden stolp te staan.
Een lome gele poes lag op de bovenste tree van de stoep voor het huis, opgerold
en lui, geen vogel die hem uit zijn soes kreeg.
Bij die mooie koester-zon kwam opeens de oude moeder Rochelle naar buiten het was of ze sloop - een stapje, twee stapjes, dan stond ze, gebogen en blinkend in
de zon, vlak bij de beweegloze slapende kat.
- Lui! Lui! jij mimi, knerpte haar stem, jij bent lui, jij bent lui, mimi!
Het geluid van haar stem leek op 't stuntelig kwetteren van een spreeuw.
- Lui! Lui! jij mimi!
Dan keken de ogen van het besje even naar het kleine raam van de schoenmakerij,
en van daar weer naar de poes, en telkens van de gele slaper naar het venstertje. Dat
duurde even in de zon totdat het oudje begon te hoesten, het was of ze zich verslikte.
Zij keerde met 'r holle hoest terug in de woning - een stapje, twee stapjes, drie stapjes...
Wat later werd een venster dicht geduwd bijna zonder gerucht, je hoorde er bij een
dorre schrapende kuch.
- Mooi weer, zon! kwam de schoenmaker.
Hij had het oudje zien staan en weer gaan: hij zei maar zowat en klopte op 'n
schoenzool.
- Wat kwam zij nou buiten doen? vroeg Yvonne. Je zou zeggen: ze hoest al genoeg.
- Het moest evenwel niet mogen bestaan.
Hij hield even op met kloppen en zuchtte.
- Wat? verwonderde zich Yvonne, hem niet begrijpend.
- Verbeeld je dat zo'n oud mens dood gaat en dat ze het in de grond gegraven heeft
en wij het nooit terug vinden? Verdomd!
Hij zei zelden een vloek of ruw woord; het moest Lucien deze keer wel erg dwars
zitten. Heftig klopte hij een stuk leer op z'n leest, zijn goedig gezicht vertrok er bij,
de slagen werden al feller.
Yvonne stond bij de kachel en roerde in een ijzeren pot vol groentesoep, voor haar
en de oude moeder. Daarnaast kookte een pan met melk - melksoep - voor hem omdat
hij het aan z'n nieren had. Zij liet een grote zware zucht, en er boven op een boer die
klonk als een klok - en lei de handen in de maagstreek.
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- Last van je maag?
- Neen. Maar, wil je wel geloven, altijd als ik me kwaad maak over haar om dat
goud, voel ik het hier.
Zij drukte met beide handen op haar dikke buik, het klonk als het leer van een
blaasbalg die in beweging wordt gebracht.
- Maar... Ben ik niet...!
Zij zette met een bruuske stoot de pot met groente op de roodbakken vloer van 't
schoenmakerijtje en schoof de melkkan opzij van het fornuis; hij keek schuw naar
haar bewegingen en hamerde dadelik een pak slagen op het leer van z'n leest.
- Ik ga naar 'r toe en ik zal 'r zeggen waar 't op staat. Wat denkt ze wel? Ik ben net
zo goed erfgenaam van m'n vader als zij.
Haar ogen rolden wit en zwart en haar wangen gingen op en neer als zeilen waar
de zee-bries op stoot.
Zij liep waggelend en onzeker, als een gans die haast heeft, over de zonnige koer
en besteeg moeielik - telkens 'n stapje hoger als alle twee 'r dikke benen op een trede
naast elkaar stonden - de vier stoepen van het stenen trapje naar het woonhuis. De
schoenmaker volgde haar voorzichtig en vol nieuwsgierigheid - klossend z'n
ongelukkige voet als een stamper. Met een grote zakdoek waarin paarse nopjes, wiste
hij zich het zweet van z'n voorhoofd.
De oude moeder zat in een leunstoel bij een tafel die gonsde van vliegen. Er stond
een glazen vliegenvanger waarin een bruinachtig vocht. Er dreven maar weinig
vliegen in. Je kon zien dat het buiten deze stolp beter leven was dan daar binnen.
Het zonlicht zeefde over de tafel en over het mummie-vellig gelaat van de oude
vrouw, haar handen had ze op 'r schoot: ze bewogen onrustig met grijp-gebaartjes
als van iemand die in een tuin aan 't onkruid wieden is. Behalve die tafel stonden er
in het vertrek nog twee eenvoudige matten stoelen en een fornuis onder een luifel
van een oude schouw. - Op de rand van deze schoorsteen stofnestten wat dozen en
bussen met specerijen en geneeskrachtige kruiden. De wanden waren grijs beschilderd,
kaal overal behalve op één plek waar een spiegeltje hing in de grootte van een
kerkboek, waarboven een roestig ijzeren kam.
Oude rode bak-stenen bedekten de vloer, daar waar de zon viel hadden ze kleur
van wijn.
Bij het binnenkomen van haar dochter hief de oude moeder een weinig het
rimpel-dorre hoofd terwijl haar oogjes begonnen te blikkeren.
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Haar stem knerpend-hoog:
- Ben jij het, Yvonne? Ik ben niks lekker vandaag.
Dat zei ze soms zestig keer per dag, dat: ‘ik ben niks lekker vandaag’. Het was
een vaste gewoonte van haar geworden, al tien jaar lang, even als die
onkruid-trek-bewegingen in 'r handen.
- En ik weer-klaagde Yvonne, ik heb 'n pijn, 'n pijn...
Ze drukte twee handen laag op haar buik en bedoelde de maag.
- Mót je maar water drinken, knerpte het oudje, water, je gaat er van naar de plee
en 't is goedkoop...
Ze zweeg even, schudde bevestigend het oude dorre hoofd waarbij de zon flikkerde
op haar wattig zilver haar en 't witte kapje dat ze droeg, en herhaalde nog eens:
- Goedkoop.
Het was goedkoop, dat water. Ze had het ongeveer vier en negen tig jaar bij
ondervinding. Ze had een diepe flinke put in 'r tuin en zelfs bij de allergrootste
zomer-hitte kwam-ie niet droog.
Voor haar was water het universeel geneesmiddel bij alle kwalen. Haar man was
gestorven aan verval van levenskrachten, de oude dag... ze had hem tot op de laatste
dag trouw water gevoerd en geen dure melk gekocht.
- Ach wat, jij met je water! foeterde Yvonne.
Zij had er haar deel van gehad zolang ze leefde.
- Ja, water, meissie; geen melk, kraakte het oudje.
Een kwade nijdige trek mommelde om 'r schrale lippen, ze dacht aan hem: de in
huis gedrongene, die schoenmaker, die dronk melk omdat-ie aan z'n nieren leed. Aan
z'n nieren, wist zij veel? melk! Het oudje bleef maar schudden met 'r hoofd... ze zat
in gedachten, zover als de gedachten gingen piekerde ze over melk en nog eens
melk... Een geit hadden ze niet meer. Nu moest er melk gekocht worden voor duur
geld.
Yvonne begreep haar moeder soms zonder woorden.
- Lucien moet melk drinken zegt de dokter, kwam ze stug. Hij moet, anders wordt-ie
ziek en kan niet verdienen. Ieder mens is niet zoals jij... jij heb mooi praten, jij heb
nooit wat.
- Neen, nooit wat, ik niet... hè hè!
Alle rimpels in het oude gezicht vertrokken, ze lachte van geluk en trots.
- Ik wou dat je mijn maagpijn eens had...!
- Water drinken, water!
De dikke Yvonne werd er onzeker van. Ze stond rond te kijken
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alsof ze iets zocht, een stoffer misschien, of een stuk kachelhout, een houvast in elk
geval dat zo eigenwijs was als die eigenwijze moeder van 'r.
Achter haar in de gang, in de nabijheid van de deur, hield de schoenmaker zich
zo klein als een nieuwsgierig kind dat bevreesd is voor straf als hij ontdekt wordt.
- Vraag 't haar nou, vraag 't haar nou, lispelde hij.
- Jij denkt zeker dat je nooit dood gaat, viel Yvonne uit.
- Wat zeg je? Watte?
Het oudje bracht een bleeke magere hand aan het oor.
- Jij denkt geloof ik dat je nooit dood gaat, herhaalde ze.
- Als 't m'n tijd is, kind, als 't m'n tijd is, een mens zijn tijd is bepaald.
Er klonk een alles-overtreffende opgewektheid in het hoge stemmetje van de
negentig-jarige alsof ‘haar tijd’ nog eens negentig jaar ver in de toekomst schuilde.
Yvonne stond besluiteloos. Dat verduivelde goud, hoe moest ze daarover beginnen
zonder haar te veel tegen 't hoofd te stoten.
- Vraag 't nou! Begin nou over het goud! kopstukte de schoenmaker fluisterend.
- Nou ja, plompte de dochter als een kei in kalm water, dat goud... weet je.
Ze was ten einde raad, zweeg even, haalde hijgend adem en begon opnieuw:
- Nou ja, je bent nog niet dood, gelukkig, maar je bent toch ook niet jong meer,
moeder, en ik zou wel 's willen weten waar of dat goud is, u weet wel.
- Goud is...? Goud?
Het oudje deed haar mond open als een kreet van verbazing, haar ogen werden
groot en stekend, de hand bracht ze aan het oor, zoals gewoonlik wanneer ze meende
niet goed te horen.
- Ja natuurlik, als je dood bent is het te laat. Waar is het?
Yvonne zette de vuisten ferm in 'r dikke uitgezakte heupen.
Het besje sloot mond en ogen even en begon dan te lachen voor veertig jaar jonger
dan ze was:
- Goud! Goud zeg je? Zou je dat willen weten? Hèhè! Hihi! Dat zeg ik je nooit.
Als ik dood ben moet je maar 's goed zoeken, hihi! moet je maar 's goed zoeken,
goed zoeken!
- Moet je maar goed zoeken, gromde de dochter. Waar? Waar?
- Ja, ja, goed zoeken!
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Krijsend werd haar stem, ekster-achtig, een specht in de verte:
- Moet je maar zoeken tot je het vindt. Goed zoeken!
Ze wilde geen woord meer van haar dochter horen, ze bleef bij dat ‘goed zoeken’,
goed zoeken’! Een triomfantelike dwaas-schelle klank klapte om haar heen, het was
iets van: je vindt het nooit, je vindt het lekker nooit! - - Wat moeten we nu doen, stond puffend en hijgend de dikke Yvonne bij haar man
die weer voor z'n stoffig raampje ging zitten en met moedeloos gebaar 'n oude schoen
op nam.
- Zoeken moeten we, sprak hij koppig, zoeken.
- Mooi zoeken! We hebben nog nooit wat gevonden...
Ze hadden al alle hoeken en gaten en verholen plekjes en holletjes doorkeken en
doorvingerd, buiten weten natuurlik van het oudje - - niets hadden ze gevonden. En
ze wisten zeker dat er goud was... goud, duur goud!
- Zo'n gierig dier, zo'n gierige bes, schuimbekte de dikke Yvonne met de hand op
'r hart, want het hart deed pijn en benauwde. Ze is gek geworden, gek geworden! Ze
kan het wel in de put hebben geworpen of ergens... Ze kan het wel...
Ja, waar kon een gek dat goud niet hebben geworpen?
- Verbranden gaat niet, kwam de schoenmaker, en opeten ook niet, dàt zeg ik altijd
maar en dàt is 'n troost! We moeten zoeken, zoeken, overal! Lieve God, verbeeld je
eens dat ze dood gaat en wij het niet kunnen vinden.
Hij streek met z'n grote zakdoek aanhoudend over z'n voorhoofd en blies door de
lippen, zoals iemand soms doet die last heeft van de hitte; opeens vertrok hij z'n
stuiterig gezicht pijnlik en stak de palm van de linkerhand ergens op z'n rug.
- Pijn, kwam-ie... ik merk het wel... ik krijg weer last van 'n galsteen, God nog en
toe!
Een hele verzameling hield hij er op na van die griezelige steentjes - - hij bewaarde
ze zuinig in een lucifersdoosje in zijn vestjes zak, ieder die er belang in stelde liet
hij zijn doosje zien; hij schudde er mee als een kind met een rammer, hij wees welke
steen van zijn verzameling het laatst was gekomen en welke hem het meeste pijn
had gedaan, welke de grootste was en vertelde lang en breed hoeveel pijn en
zweet-van-benauwenis er achter dit doosje met zijn inhoud schuil ging.
- Hou er over op! Komt er weer zo'n domme krisis? Heb je weer wat nieuws? Jij
kan ook tegen niets.
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Ze stond grauwend naar hem te kijken - hield een hand op 'r buik en één hand in de
buurt van 'r hart... ze voelde de zenuwen en de woede in haar lichaam ploegen, omdat
de oude moeder zo onverantwoordelik met het goud omsprong.
De schoenmaker had geen gemakkelik leven bij haar; over pijn van zijn kant wilde
ze geen woord horen. Wel liet ze hem 's nachts keer op keer opstaan als ze ergens
last van had, en liet zich verplegen en verzorgen als een drenkeling.
Zij was van dezelfde stiek als haar oude moeder, even gierig en even hebzuchtig.
Het geld, dat hij voor de schoenen-reparaties ontving, hield zij onder haar berusting
en als er af-en-toe wat fournituren en leer gekocht moesten worden, ging zij met hem
mee naar de stad, of liever hij met haar en hij werd beknibbeld tot in het
allernoodzakelikste.
Roken mocht hij niet van 'r, drinken nog minder - een krant kopen zo 's nu en dan,
en zich laten haar-knippen twee maal per jaar met pasen en kerstmis. Zij verschool
zich bij alles achter de dokter: de dokter had dit gezegd en dàt, een mens moest zich
aan de dokter houden... of je werd niet oud.
- Ik heb 'n gevoel of ik vannacht weer niet zal slapen; mijn maag kan niet tegen
zo iets met dat goud. Als het nog lang duurt, leeft zij het langste, langer dan jij en ik
en kan ze 'r goud meenemen in de kist...
Maar op een goede nacht was het er van gekomen.
Yvonne had onrustig geslapen, ze had last van haar ingewanden gehad - de hele
nacht moest Lucien er aan geloven: een warme kruik, een flanellen buikband, hete
kamillen-thee, kompressen.
De volgende morgen, de zon stond al ruim aan de hemel, sprak ze:
- Ik ben er zeker van, je zal zien: ik trek er nog eerder tussen uit dan zij met al 'r
goud.
Lucien keek zijn vrouw ongelovig aan, een twinkeling van twijfel leefde zichtbaar
in z'n ogen. Zo vrij en vrank als hij daar stond had hij sinds zijn huwelik niet durven
kijken.
Hij had een gedachte, heel diep weg, ergens in de geheimste lobben van zijn
hersenen: verduiveld, als zij toch eens kwam te sterven vóór de oude moeder, werd
hij dan de erfgenaam of kon de oude moeder hem onterven? Verduiveld! Hoe zat
dat?
- Wat kijk je? vroeg Yvonne.
- Niets Yvonne, ik kijk maar zo. Wor' je al wat beter, Yvonne?
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Er kwam een weke klank in zijn stem, moest hij niet zuinig op haar wezen?
- Ik beter? kwam ze. Ik? Je ziet toch zelf hoe ziek of ik ben.
Hij stond nu treurig te kijken.
- Ja, pas jij maar op. Als de oude langer leeft dan ik, onterft ze je vast!
Het was of ze zijn gedachten had gelezen.
- Neen, schudde hij moedeloos met het hoofd, neen, neen; hij wist niet wat-ie
zeggen moest.
- En heb je moeder al gezien? Heb je haar al gehoord?
Hij had het oude besje nog niet gehoord.
- Ik begrijp er niets van, sprak Yvonne, ze stommelde haar bed uit. Er is iets aan
de hand met 'r.
Anders was het oude vrouwtje één van de eersten; meestal stond ze op met de zon
en begon dadelik rond te scharrelen, zoekend en zorgend, grijpend met de handen
wat er gegrepen moest worden op een dag: een appel, onkruid, groente, een ei, 'n
tomaat... alles wat rijp was of geld waard. Bij haar was de gewoonte een tweede
natuur geworden: het verzamelen van vele kleintjes die één groote maken.
De oude moeder lag nog te bed. Dood was ze niet maar bijna. Haar bleek gezicht
was nog witter dan anders en nog gestreepter. Ze haalde moeielik adem met een
rochelend geluid ergens diep in de borst, niets bewoog aan haar, geen oog, geen
hand.
Daar had je het al. De twee keken elkaar aan.
- Moeder, stond Yvonne en zocht onbeholpen de magere hand van het oudje,
moeder.
Dadelik zonden ze een buurjongen op de fiets naar de dokter. Ze werden nu bang
voor dàt waar ze al zo lang op vlasten: ziekte, sterven. Ze voelden opeens de dood
angstwekkend worden en wilden er niet alleen voor staan. Waar had je anders dokters
voor en waarom werden ze duur betaald?
De dokter kwam, hij zei niet veel. Hij voelde het oude besje de pols, keek haar
oplettend aan, vroeg 'n paar dingen die zij niet begreep en schreef wat in een mooi
rood-marokijnen zakboekje.
- Ik zal jullie onmiddelik medicijnen sturen, sprak hij ernstig. En ze natuurlik in
bed houden en warm.
Voor de koude was er die dag geen gevaar: middenzomers stond de zon te braden
op de daken, de mussen gaapten in de schaduwvolste
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bomen en op het ledikant van het oudje lag een puffig dekbed dat zo hoog kwam als
de halve kamer.
- En je moet niet vergeten, meende de geneesheer, een man met 'n warm-rond
hoofd en 'n ronde bril, ze is niet meer van de jongsten.
Neen, ze was niet jong meer. Daar zat het 'm juist; dat wisten Yvonne en Lucien
ook, daar dachten ze de hele tijd aan met 't oog op het verborgen goud, daar ging ze
nog mee schoot.
- Kan het dan dadelik gebeuren, meneer de dokter? huichelde Lucien met een
ontstellend gezicht of hij in een afgrond storten ging.
De dokter die zijn mensen kende en op de hoogte van het goudprobleem, schudde
bedenkelik het ronde hoofd met de ronde glinsterende bril:
- Ik heb eens een patiente gehad... precies je moeder.
- En...? En? alle twee met wijde mond en grote ogen.
- Dat duurde zó twaalf jaar... ze werd honderd en acht.
- Grote...! riepen de twee uit één adem en sloegen gelijktijdig de hand op de mond
om de vergissing die ze begingen, het klonk of ze er spijt van hadden.
- Ja, bevestigde de dokter, honderd en acht, en...
Ze keken bang naar zijn mond. Wat kwam er nog meer?
- en... acht, ja honderd en acht en 'n halve maand werd ze.
- Grote God! riep Lucien, hij vergiste zich alweer, maar hij voegde er haastig bij:
- Wat 'n gezegende leeftijd...
- Ja, beaamde de dokter, en de vrouw was tot haar laatste dag toe, goed bij 'r
positieven.
- Zo...? stond Lucien, het deed 'm zeer tot in z'n nieren, al dat goede nieuws over
zo'n oudje dat óp was.
Yvonne keek ernstig en wist niet wat te denken.
- Alleen, vervolgde de dokter, werd ze de laatste jaren lastig. Niets vond ze goed
genoeg voor 'r.
- Grote...! Lucien kon zich alweer niet inhouden, slikte haastig en begon te hoesten.
Zweet stond hem deze hete dag op 't voorhoofd te parelen; telkens maakte hij gebruik
van z'n zakdoek.
- Maar ik moet dan ook zeggen, hield de dokter aan, met dat vrouwtje was ik erg
gelukkig. Ze reageerde als een klok op mijn medicijnen.
- Medicijnen? herhaalde Lucien, alleen maar om iets te zeggen.
- Met zulke oudjes moet je nooit de moed verliezen. Natuurlik,
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je moet er voorzichtig mee omgaan, maar ze zijn taai en in de regel hechten als klimop
aan het leven vast, en...
Even flikkerden de glazen van de ronde bril, de dokter zweeg. Wat komt er nu
nog meer, ging het in de twee.
- en, ik moet dan ook zeggen, ze hebben gelijk.
De dokter ging en liet de twee staan voor wat ze stonden. Als hij in é'n auto zat
stak hij moffellachend een goede sigaret op en gaf 'n paar flinke toeters met z'n hoorn.
Haastig kwam de schoenmaker aan op zijn ongelijke voeten, hij had het sein
gehoord.
- Wat is er van uw dienst, dokter?
Hij hijgde van 't lastig lopen. Ruim en zomers blies de dokter de rook van z'n
sigaret de wijde wereld in.
- Ik zal je dadelik, zoodra ik thuis kom, de medicijn voor je schoonmoeder sturen,
Lucien! We moeten zorgen dat het oudje honderd jaar wordt om er 'n feest van te
maken voor 't hele dorp.
- Ja dokter, ja doktere! stond hij. Ja, ja, dokter, ja dokter, best!
Dan nam hij snel z'n zakdoek en snoot zijn neus; onder de zakdoek vandaan, die
z'n eerste frisheid al begon te verliezen, klonk nog aanhoudend: ‘best, best! ja dokter,
ja dokter’.
De dokter zette z'n auto aan en reed weg, wat verder verloor hij bijna zijn bril van
't lachen: Goeie God, zat-ie, goede God, het is wel bijna zeker het besje d'r tijd, maar
je zou om een wonder willen bidden om 't oudje tot 'r honderdste jaar op te werken...
alleen maar om de ogen te zien van deze goudzoekers.
Moeder Rochelle kwam te sterven. Of het drankje van de dokter het er op aangelegd
had, bij de laatste lepel die zij er uit kreeg, sloot zij de mond met een paar knerpende
onverstaanbare geluidjes en was 'm. Op de kop af vier en negentig jaar en zes
maanden.
Lucien Dumery zelf bracht de treurige tijding door het dorp. Hij deed er zijn
zondagse pak voor aan en z'n wit frontje en stevende naar de pastoor. Ieder die hij
ontmoette moest weten wat hij wist. Hij straalde, de dood leek niet zwaar naar wat
er op zijn gezicht stond te lezen.
Bij de pastoor begon hij te rekken en te trekken over de begrafenis. Zij moest
natuurlijk kerkelik begraven worden, levenslang was ze een zuinig fatsoenlik mens
geweest... Het moest natuurlik niet te duur wezen... maar... 't ging ook niet van de
armen.
De pastoor, een stiekemerd met een leer-stug gelaat waarachter
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hij lach en sarcasme verborg, kende de zwakke plekken van de schoenmaker even
goed als de dokter.
- Eerste klas zeker, Lucien?
- Eerste...?
Lucien krabde zich op z'n hoofd, waar hij kale plekken kreeg. Hij keek zuinig voor
zich als iemand die zit te tellen en te rekenen of het er wel af kon. Opeens schoot hij
in een gelukkige lach.
- Neen, eerste? neen... dat is te... dat is te... feestelik.
Hij lachte maar door wijdmonds en oog-knijpend.
- Tweede dan, of derde! Het kan ook van de armen, dat is minder feestelik en 't
heeft 't voordeel dat 't niets kost.
Dumery lachte niet meer. Daar werd hij ernstig van.
- Derde? Neen pastoor, neen! Tweede moet 't zijn. Tweede!
Hij keek de pastoor aan met 'n royaal goedgeefs gezicht, hij wilde wel zeggen: dat
had je niet gedacht hè?
De pastoor zweeg. Even keek Lucien voor zich, dan zocht hij opnieuw de ogen
van de pastoor, hij kon niet langer zwijgen over zijn geluk.
- We hebben het gevonden, meneer pastoor. We hebben het moeten werken, jullie
moeten maar zoeken. En we hebben het gevonden! Het was niet moeielik, we hadden
het dadelik...
Hij zat even en schudde z'n zweterig hoofd heen en weer; de zon scheen door het
open raam van de pastorie en raakte zijn gelaat... rode moeten had-ie op de wangen,
zijn scheermes had 'm vandaag te uithalend geschoren.
- Het is in een linnen zakje, zó groot! - hij hield z'n schoenmakers-zwarte vingers
een eindje van elkaar - zo groot! Zo'n sterk linnen zakje als ze vroeger hadden voor
vlas-zaad, weet u wel? - - Ze had er een fijn koord wel zestig keer omgewonden en
aan het eind van het touw knopen gelegd - - al maar knopen - - wel een meter lang
niets dan knopen, wel duizend!
- Waarom dàt Lucien, àl die knopen? vroeg de pastoor.
Lucien hief het hoofd, heftig en beslist:
- Dat was, opdat wij het niet zo ineens zouden kunnen open maken; en het touw
met 'n mes doorsnijden, dat zou ze gemerkt hebben. Ah! ze was slim! Ze was slim!
Ze wist wat ze deed.
Hij zweeg even en vervolgde:
- Mooi goud, mooi goud, echt mooi goud!
- En hoe gaat het tegenwoordig met madame Yvonne en met jou Lucien? onderbrak
hem de pastoor.
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- Met mij, meneer pastoor? Best, best! Ik heb nergens meer last van.
Hij vergat voor 't eerst in jaren in zijn vestjeszak te zoeken naar het lucifersdoosje
met de verzameling blaassteentjes. Hij had zelfs vergeten het bij zich te steken.
Even nog zat hij breed en zonnig in een vinger-strelend geluk dat van goud kwam
en tot goud in zijn hart overging.
- Tweede klas begraven! Eerste is te feestelik, te feestelik.
Hij stond op, toefde, de ogen op de bodem gericht:
- Maar d'er is nog meer! Er is nog veel meer. Het zal alleen maar 'n hele toer zijn
om het te vinden. ‘Jullie moeten maar zoeken, heeft ze gezegd, jullie moeten er voor
werken’. Er is nog veel meer. Ik zal de vakken van de vloer open breken - - en de
put leeg halen en eens op de bodem kijken.
Hij ging, bijna zonder groeten, het hoofd voorover nu, en keek niet op of om, gelijk
iemand die vol is van het zijne - - ernstig zorgelik, zakelik, botsend zijn stompe voet.
(Slot volgt).
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Twee zeventigers: Cyriel Buysse en H. Swarth.
door Gerard Walschap.
Opeens bemerkte men dat Cyriel Buysse zeventig jaar oud was en dat men hem dus
moest vieren. Men heeft hem altijd maar zijn boeken laten schrijven. Men was er als
de wind bij om te waarschuwen dat het alweer een slecht boek was. Volgde er een
dat er wat beter door kon, dan meende men dat Buysse zelf iets gehoord had van de
waarschuwing en men voegde hem een: ‘ga zoo voort, mijn zoon’ toe. Maar dan
verscheen weer 't een of 't ander Bolleken. De man was onverbeterlijk.
Wat wij daarin bewonderen is niet de hardnekkigheid van elk jaar een slecht boek
te schrijven, maar de eerlijkheid en de rassigheid om een kunstwerk te laten komen
vanwaar het komen moet: uit den kunstenaar. En niet uit recensies of het publiek.
Hij had toch ook zijn ongeluk: rijk te zijn. Men voegt ons nu toe dat wij rijk moeten
worden. Onze intellectueelen hebben de Beweging gebracht waar ze nu is: onder de
fundamenten van het rijk. Maar om te doen wat zij deden voor een volk in nood is
het niet genoeg dien nood te beseffen, men moet hem ook voelen. Het is de vraag of
de rijke vlaamsche intellectueel den vlaamschen nood zal blijven voelen zooals de
arme. De Vlaming die rijk werd, werd, bij bepaling, franskiljon. Indien hij niet, dan
zijn kinderen. Een van die kinderen is Cyriel Buysse.
En hij schreef het epos van arm Vlaanderen. Wij konden het niet verkroppen. Wij
stonden daar anders tegenover dan hij, hadden te veel gehoord over het groot volk
dat we geweest zijn, hebben dat leven te veel meegeleefd en bekeken met deernis en
met de liefde die, niet waar, alles verdraagt en verontschuldigt. Hij zag het van boven
af, zag dus meer. Wij woonden er tusschen en zagen dus beter, maar minder.
Men heeft hem het opzet verweten ons ‘slecht te maken’. Alsof hij ons uitschold.
Ten onrechte. Hij zag ons nu eenmaal zoo en kon niet anders. Wat wilt gij, als men
den winter doorbrengt in Den Haag en in den Zomer boeken komt schrijven te Afsnee
aan de
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Leie. Zijn werk is eenzijdig, zooals dat van Conscience en Timmermans eenzijdig
is, maar het is niet oneerlijk. Het is eerlijk als kunstenaarswerk, al kunnen we de
eenzijdigheid betreuren. Gij kunt hoogstens zeggen dat bezijden een modderstraat
ook schoone boomen staan, dat neemt echter den modder niet weg.
Maar jammer genoeg bestaat het ‘geval Buysse’ voor ons altijd maar uitsluitend
in die discussie. Het moest lieve hemel nog door Maeterlinck gezegd worden dat
Cyriel Buysse is ‘een der drie of vier grootste vertellers-uit-het-landleven die er in
de laatste vijftig jaren geweest zijn’. Dat scheen ons bitter weinig te interesseeren.
Alsof wij soms nog een tweeden hadden die zooals Buysse weet hoe een roman moet
gebouwd worden.
Wanneer veel prachtig proza alleen nog in ‘Zuid en Noord’ en Van Neylen zal
bestaan, zal deze boertige en tragische kijkkast nog volk blijven lokken omdat zij
die pracht vertoont die niet demodeert: menschen, leven.
*

**

De tweede jubilarisse, Hélène Swarth, werkte niet bestendig, zooals Buysse, op het
slagschaduw-randje van den roem. Zij leefde jaren lang in die literaire glorie, die
slechts heel weinigen niet berooft van den moed en drift om steeds zichzelf te
hernieuwen. Zij debuteerde in het Fransch, hetgeen voor ons al een bewijs van
sentimentaliteit is en gewoonlijk - maar er bestaat geen gewoonte van - blijken zulke
bekeerlingen tot Neerlands' Letteren ook niet van de mannelijkste.
Herlees nu wat de groote bonzen van dien tijd over hunne literaire zuster
trompetten. Geen treffender illustratie van de vergankelijkheid des literairen roems.
Van pastoor Binnewierts (niet eens een bonze!) dit. Denk bij de eerste regelen niet
dat het een citaat is uit een Maria-boek, voor te lezen in een Mei-lof, het gaat over
Helène Swarth: ‘Zij is de souvereine koningin in ons schoonheidsrijk, die gebiedt
over land en zee, over al wat er leeft en er rust; die oproept tot haar dienst het gansch
heelal dat nederig en blij op één wenk gehoorzaamt. O! Haar verzenpaleizen zijn
beeldengalerijen, vol witmarmeren monumenten van onsterfelijkheid’.
Het is deze souvereine, over het gansch heelal bevelende koningin die wij nu
herdenken, zeker niet met leedvermaak omdat de zeventigjarige zelf heeft
ondervonden dat gansch het heelal, indien het bij
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geval ook nog zou gehoorzamen, althans niet meer blij is dat te mogen doen en zeker
nog altijd met meer genoegen, gelijk van ouds, luistert naar den God dien pastoor
Binnewiertz trouw gediend heeft. Maar we herdenken haar wel met een zeker leed
omdat, bij gebreke van het heelal, thans de Nederlanden niet spontaner opspringen
voor dit jubileum. Dit zij geen verwijt aan de Nederlanden, ook niet aan de jubilarisse
maar een leerzame lesse voor ons. De nieuwe schoonheid welke deze dichteres
openbaarde werd sedertdien in de praal van duizend Nederlandsche gedichten
vermenigvuldigd en overtroffen. Wat daarbuiten overschiet, de levenshouding, eilacy,
die is niet meer voor ons.
Hier ligt niet de voltrokken kreits van een menschelijkheid, eeuwig en diep,
onvergankelijk altijd nieuw, als bij de waarlijk grooten; niet de breede gamma van
het leven. Alleen een levenskant. Drie vierden de Musset.
Maar Helène Swarth behoudt haar groot aandeel in de groote verdienste van de
andere tachtigers, die ook niet meer gelezen worden, op Van Eeden na, en die ook
worden gevierd.
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Boekbespreking.
Pierre Gauthiez: Vie de Bianca Cappello. bibl. ‘Historia’, illustré de 16
hors-texte en héliogravure. - Editions Jules Tallandier. Paris. - 20 fr.
In dit keurig uitgegeven boek, herleeft het schitterend Florentië der Medici, toen de
kunst zegevierde - maar ook de meest heidensche losbandigheid haar skepter zwaaide.
Bianca Cappello is een dier vrouwen der Italiaansche Renaissance, die door hunne
schoonheid heerschten, en nog meer door hunne schaamteloosheid. Uit een adellijk
geslacht gesproten verliet zij op vijftienjarigen ouderdom Venetië, haar geboortestad,
om een Florentijnschen gelukzoeker te volgen. Te Florentië wist zij weldra de
aandacht van Francesco di Medici op zich te trekken. Snel groeide haar invloed op
den wulpschen prins. En eindelijk kwam de verbeide dag toen ze - na den tragischen
dood van haar man, en het vroegtijdjg einde van Francesco's echtgenoote Johanna
van Oostenrijk - in 't huwelijk trad met den Groot-Hertog, en als wettelijke vorstin
over Florentië heerschte. Doch haar triomf was van korten duur; de dood stelde er
al spoedig een einde aan. Haar leven lang had ze slechts voor het stoffelijke geleefd;
nu werd haar lichaam, door uitspattingen van allen aard uitgeput, verachtelijk in 't
algemeen graf geworpen.
Het boek is interessant om lezen: weinig romans zijn zoo rijk aan geweldige
gebeurtenissen, aan tooneelen van haat en liefde, van bloed en drift, van hinderlagen
en moorden. als de geschiedenis - geput uit het Florentijnsch archief - van deze weinig
stichtelijke vrouw.
L.D.

G. Duhamelet: L'espace d'un matin. - Bloud et Gay. - Paris. - 12 fr.
Het roman van een verweesd, elfjarig kind, Philippe Hennequin. Tot dat een verre
neef zich eindelijk zijner aantrekt, wordt hij door brave oude lieden opgenomen; en
gedurige eenige korte lente- en zomermaanden neemt hij de plaats in van hun eenig
dochtertje, sinds lange jaren gestorven, maar nooit vergeten. Philippe is een broos,
teer, al te gevoelig jongetje, dat zijn hart reeds aan alle doornen van den weg
verscheurt, en zijn leven vroegtijdig wegdroomt, al haalt hij nu en dan toch een
jongenstreek uit. Maar van een ‘Witte’ heeft hij volstrekt niets... Het boek heeft fijne,
mooie bladzijden, al is het over 't algemeen wel wat zoeterig en ziekelijk, en al mist
het echte originaliteit.
T.

Jacob Winkler Prins: Verzamelde Gedichten. Volledige uitgave verzorgd
door Joannes Reddingius. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
J. Winkler Prins is een dichter geweest van den overgang. Dit is geen voordeel voor
een kunstenaar, al laat het de wezenlijke waarde van zijn werk onaangetast. J. Winkler
Prins werd nog bewogen door dezelfde gevoeligheden als N. Beets, en zijn
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tijdgenooten, maar er was bovendien een frisscher natuurgevoel in zijn verzen.
‘Natuurvereering - schrijft J. Reddingius - was den dichter levensbehoefte. Zijn werk
is geboren uit het zuivere kontakt met de natuur; waarin hem het voorbeeld van
Shelley sterken zou, zooals ket ook de Tachtigers heeft beinvloed. J. Winkler Prins
leefde in en om de natuur niet alleen als een gevoelig mensch in wien het aanschouwen
der wisselende seizoenen het hart tot zanger maakt; maar hij was schilder bovendien
en een mensch die nadenkt over de raadselen en problemen des levens. Zoo werd
zijn vers dan hoofdzakelijk: een gevoelige mijmering in de frissche schoonheid der
natuur.’ J. Reddingius heeft zijn werk kieschvol ingeleid.
Dr L.D.S.

Peter Freuchen: Groot Wild. Roman uit het leven der Eskimo's. Uitg.
Elsevier, Amsterdam.
De gedachten, gevoelens en gewaarwordingen van de Eskimo's die we hier ontmoeten
zijn werkelijk ‘Eskimosch’ schrijft de bekende ontdekkingsreiziger Knud Rasmussen
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en hij kan het weten; want hijzelf heeft Eskimosch bloed in de aderen en hij heeft
zijn kinderjaren doorgebracht in het barre land en tusschen de zeer primitieve lieden
waarvan het boek van P. Freuchen verhaalt. Maar ook Freuchen heeft er herhaaldelijk
en langen tijd verbleven, en hij heeft ons thans den eersten roman, of liever het eerste
geromaniseerde verhaal gegeven van het leven, de gedachten en gewoonten der
Eskimo's. Ik heb het met onverzwakte spanning ten einde gelezen.
W.B.

Dr Lange Koch: Um Gronlands Norden. Ubertragen aus dem Danischen
von Else von Hollander - Lossow. Mit 76 Abbildungen auf tafeln und
karte. Verlag G. Westermann. Braunschweig
Ik heb dit boek onmiddellijk na het verhaal van Peter Freuchen gelezen, en wellicht
heeft het sobere, bescheiden, wetenschappelijk relaas van dezen jongen
ontdekkingsreiziger, die Groenland's hooge noorden gekarteerd heeft, me nog sterker
aangegrepen. Dr Lange Koch was pas twintig jaar toen hij voor de eerste maal op
ontdekking uitging in Groenland; en van toen stond het opzet in hem vast eenmaal
Noord-Groenland geologie die nog geheel onbekend was, te doorvorschen. Dat was
in 1913. In 1916 stoomde hij een tweede maal naar Groenland's Noordkust, onder
geleide van Knud Rasmussen. Vijf en twintig maanden heeft deze tocht geduurd;
maar toen hij ten einde was, was de heele Melville-bocht en een deel der Noordkust
gekarteerd en onderzocht. Maar een veel wijder gebied lag nog onontdekt. Dat wilde
hij doorkruisen. Deze derde tocht ving aan in 1920; en wanneer die na
bovenmenschelijke inspanning waarvan dit boek verhaalt, ten einde was, mocht Dr
Lange Koch, niet zonder trots, vaststellen dat de karteering van Groenland's Noorden
was voltooid. Het is een mannelijk en sterkend boek.
Dr L.D.S.

Otto P. Reys: Dichters in het Koffiehuis. met een voorwoord van J.
Greshoff. Uitg. Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Zoo ge wilt: een aantal bekende dichters van hier en elders en pantouffles. Met dit
verschil, dat Otto Reijs ze is gaan vinden tusschen pot en pint, te Lepizig in de café
Mercur; te Parijs in La Rotonde, of les Deux Magots; te Brussel in de Caves de
Maastricht, of in den Hulstkamp of bij Clement, waar hij de mannen van 't Fonteintje
zag, in de Bock-Halle te Arnhem, in de Rustende Jager te Bergen, of L'Espérance te
's Gravenhage. Zelfs tot in Italië waar hij destijds Papini mocht ontmoeten, ging de
litteraire belangstelling van dezen geestigen scherpkijkenden man van zaken.
W.B.
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Fabelen van Esopus, Phedrus en andere beroemde schrijvers, door
Edmond de Geest, naar Jean de la Fontaine.
E. de Geest is een van de verdienstelijke, volhardende werkers geweest uit de generatie
van Em. Hiel. Heel zijn streven was er op gericht bij het eenvoudige vlaamsche volk
weer belangstelling en liefde te wekken voor het vlaamsche woord. En met een
bewonderenswaardigen ijver heeft hij, te dien einde, deze fabelen omgedicht. Het is
hem niet altijd gelukt de geijkte bondigheid van zijn voorbeelden te treffen, maar de
bewerkingen zijn gewetensvol en verdienstelijk.
W.D.

Dr K. Grober und A. Hinderberger: Religiöse Funken: sprachen. 8, Herder
Vorig jaar heeft de Stuttgart-Freiburgzender een reeks aanspraken uitgezonden over
het wezen van Jezus-Christus, die thans ten nutte van de duizenden die ze reeds
aanhoord hebben en de duizenden die de stem der predikers niet hebben vernomen
in druk verschenen. Het is de waarheid in klaren bondigen vorm. Moge het woord
dat de ooren van zoovelen heeft getroffen bij tienduizenden weerklank geven.
W.D.

Dr F.H. Fisher: De Romantiek in Duitschland. Uitg. De Spieghel,
Amsterdam.
Dit is de tweede verhandeling der Cultuur-historische studiën, waarvan we reeds Dr.
J.T.M. Sterck's Van Rederijkerskamer tot Muiderkring hebben geprezen. Dr Fisher
heeft een compromis betracht tusschen wetenschap en publiek; en daarom naast de
karak-
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teristiek der romantiek vooral de persoonlijkheden belicht dezer gewichtige periode
in de literatuurgeschiedenis. Zoo worden behandeld: o.m. Schiller, Holderling, A.W.
en Fr. Schlegel, Novalis, Fichte, Schubert, Beethoven.
W.D.

Dr H.J. Schim van der Loeff: Het Voortplantingsleven van den Mensch.
Uitg. J. Romen en Zonen, Roermond.
Er is geen ouder en geen leeraar of leerares die dit boekje ongelezen mag laten, om
ten gepasten tijde hunne of de hun toevertrouwde kinderen in handen te geven. De
inwijding der kinderen in het zoo gewichtige en delicate probleem der voortplanting
zou moeilijk op kiescher en doeltreffender wijze kunnen geschieden.
Dr L.D.S.

P. Andreas: Pater Victor. Een apostel van Zuid-Italië. Uitg. Procuur ee.
pp. Ong. Karmelieten. Gent.
Pater Victor verdient zijn plaats in de rij der roemrijke vlaamsche missiehelden.
Over zijn leven en rustelooze bedrijvigheid verhaalt dit slordig gedrukte boekje.

Gedenkboek Eeuwfeest Dr. Aug. Snieders. Uitg. Huidevetterstraat 21
Antwerpen.
Het verslag over de plechtigheden die ter gelegenheid van A. Snieders Eeuwfeest te
Antwerpen werden ingericht. De uitgesproken redevoeringen en knipsels uit de
kranten.

Grazzia Deledda: De oude uit de Bergen. Vertaald door Dr N.J. Beversen.
Uitg. Wereldbibliotheek Amsterdam. - Geb. 1,75 gulden.
Men kan van meening zijn dat het Stockholmsche Comiteit de verhoudingen wel
wat geforceerd heeft om aan Grazzia Deledda den Nobelprijs voor Letterkunde toe
te kennen, en toch de bijzondere kwaliteiten van deze romanschrijfster erkennen en
waardeeren. Gr. Deledda is voor haar geliefde Sardinië, wat Mathilde Serao voor
Napels is geweest. Maar er is een grooter rust in haar werk, dan bij de Napolitaansche,
die soms door hare journalistieke eigenschappen tot overhaasting werd verleid. Het
kleurig verisme van Grazzia Deledda, de eenvoudige schildering van het Sardinische
leven en landschap heeft dadelijk haar werk niet alleen in Italië, maar tevens in het
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buitenland een benijdbaar succes bezorgd. ‘De oude uit de Bergen’ is een van haar
beste romans. Wie met haar werk kennis maken wil, heeft er dus gelegenheid toe.
W.B.

P. Martial Lekeux: l'Ami. - Editions Saint-Michel, Paris.
Wat gezegd van dit nieuwe boek van P. Lekeux? 't Is de geschiedenis van zijne
dubbele roeping als soldaat en als priester; 't is insgelijks zijne biecht over lang
voorbije jaren, toen hij, op de krijgsschool studeerende, verliefd werd op een zijner
kameraden. Vier jaren lang brandde ‘Kop’ (dat was P. Lekeux' bijnaam in dien tijd)
voor ‘Elred’ van eene stilzwijgende liefde. Slechts enkele weken vóór het eindexamen
durfde hij zich verklaren. Een schaterlach, en de vernederende woorden ‘tu es fou
mon pauvre Kop’, waren de belooning voor zijn vurig, geduldig, zuiver en
kinderlijk-onschuldig beminnen, voor zijn vier-jaren lang trachten naar edele,
verhevene vriendschap. Hoe verder geleefd na zulke bittere ontgoocheling? 't Scheelde
niet veel, of hij ging zich verdrinken; slechts de gedachte aan zijne moeder redde
hem op 't laatste oogenblik. Maar als een wrak sukkelde hij door de volgende weken,
totdat hij schielijk, als door een wonder der genade, God weer terugvond, dien hij
als kind aanbeden had, maar later verlaten. Nu eerst begreep hij dat de drang welke
hem naar ‘Elred’ gestuwd had, niets anders was dan zijn drang naar de absolute
schoonheid, die slechts in God kon verzadigd worden; l'Ami zou voortaan niet ‘Elred’,
maar wel Jezus zijn.
Schoone en ook geestige bladzijden zijn er in dit boek, een levendig afwisselen
van ernst en pittigheid. Maar het einde is heelemaal wel al te geëxalteerd, ja zelfs
wat ziekelijk. Moeilijk is het zijne biecht zoo in 't openbaar uit te spreken! Er is maar
één Augustinus... En was het volstrekt noodig ons dat alles, tot in de minste
bijzonderheden te vertellen? Is dit boek waarlijk geroepen om goed te stichten? Laat
het ons hopen...
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften.
LA RENAISSANCE D'OCCIDENT (septembre 1929): Willy Koninckx: l'Art
Flamand. - Fernand Demany: La Section Maritime. - Gaston Denys Périer: La Section
Congolaise. - Albert Marinus: La Section Folklorique. - Pierre Bourgeois: Anvers
au travail. - Florent Raes: Reflets. - Paul Neuhuys: l'Exposition d'Anvers. - G.D.
Périer: le peintre nègre Lubaki. - Littératures Etrangères. - Le Mois.
DE NIEUWE GIDS (September 1929): H. Laman Trip de Beaufort: Makkerschap.
- H.H.J. Maas: Fancy-Fair. - J.S. Witsen Elias: Poliziano. - H.S.M. Van Wickevoort
Crommelin: Het Proces van Jeanne d'Arc. - Minca Verster-Bosch Reitsz: De vreemde
klaarheid. - Willem Kloos: Frans Coenen als Psychisch voeler. - Mauritz Wagenvoort:
Buitenlandsch overzicht. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Hein Boeken: Verzen.
- Nico Oosterbeek: Verzen. - Dr. Alfred A. Haihgton: Over Jeanne Kloos - Reyneke
van Stuwe. - Bibliographie.
DE GIDS (September 1929): J. De Meester: Hollanders in en uit den vreemde. P.C. Boutens: Verzen. - Aug. Vanhoutte: Gedichten. - Mr. D. Van Blom: De
Amelandsche troebelen onder Marijke. - Moai. - Jhr. L.M.A. von Schmid: Opperbevel.
- J.J. Boasson: Bibliographie.
VLAAMSCHE ARBEID: A. Stubbe: Etappen uit Constant Permeke's
kunstontwikkeling. - Dr. E. Rombouts: Vondel en Zuid-Nederland. - Dr. J. Persijn:
Omer Wattez en zijn Werk. - Leo van Breen: Ballade van de Zeeman. - Victor J.
Brunclair: De Kapel aan het meer. - Dr. Van der Hallen: Tony Bergmann. - Dr. Jan
Grauls: Schampavie. - L. Hoyack: Het Astronomisch Wereldbeeld en zijn bezwaren.
- Kronieken.
DE VLAAMSCHE GIDS (September 1929): Jozef Peeters: Finland. - A.
Germonprez: Jeronimo. - Dr. Robert Foncke: Met een en twee en drie Woorden. Dr. F. Closset Het werk van Fritz von Unruh. - Uit de Tijdschriftentrommel.
BOEKZAAL (September 1929):: Vincent Cleerdin: Onder den Moerdijk. - Dr. A.
Greebe: Een Middeleeuwsch leven van Jezus. - P. Paschasius: Fr. Rombouts en zijn
laatste werk. - Jozef Conrad: Dr. Raph. Kreemers. - Deensche redacteur: Overzicht
der Scandinaafsche literatuur. - A.F. Van Beurden: Naar Palestina. - Uit boek en
blad. - Verscheidenheden.
NU (September 1929):: Jo van Ammers-Kuller: Vrouwen-Kruistocht. - J. Saks:
Kritische herinneringen. - Ina Boudier-Bakker: De Schildpad. - R. Rensburg: De
blauwe libel. - Dr. Paul Kenis: Amoureuse schetsen: Lucette. - Rud Tempel: Het
probleem der Erotiek in de literatuur. - Sam. Goudsmit: Kroniek van ‘Nu’. - Edw.
Katan: Onder het licht der reflectoren. - I. Querido: Kanttekeningen over Spinoza.
-Boekbespreking.
DEN GULDEN WINCKEL (Semtember 1929): Martina G. Kramers: De literatuur
in Esperanto. - G.H. 's Gravesande: Een Esperantistische romancier. - Cor van der
Lught Melsert: In Memoriam dr. Jan van Epen. - Dr. F.J. Otten: Duitsch
gevangenisleven. - Otto van Bonckersdorf: Hugo von Hofmannsthal. - Johan Koning:
Het coloniale boek. - Kroniek van het Proza. - F. Sternberg: De camera ten tooneele.
- Sjoerd Broersma: Kaspas Hauser.
ROEPING (September 1929): Prf. Dr. J.A. Veraart: De nieuwe Regeering. - Willem
ten Berge: Walpurgisnacht. - De Minnaar en de dood. - Teeuwis Meeuwis. - Anton
Van Duinkerken: Tolstoj's realisme. - Psychologie van de Kok. - Henri Bruning:
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Verhalend Proza. - M. Molenaar M.S.C.: Het proza van Theophilus. - Alex Campaert:
Paaschlied. - Paul de Mont: Het Parijzer theater. - Leopold Levaux: de goddelike
roepstem in de literatuur.
ELSEVIER'S GEILLUSTREERD MAANDSCHRIFT (September 1929): Theun
de Vries: de Teekenen. - A.C. Bouman: Het Afrikaanse werk van A.M. Luyt. - A.W.
Grauls: Calando. - Dr. T.J. Arne: Het Staats historische museum te Stockholm. - C.
en M. Scharten: De Nar uit de Maremmen. - Paul Kenis: Het Ascheid. - Kroniek.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (1er septembre 1929): Jean Rostand: Les
atomes héréditaires. - Marcel Arland: Naissance d'une amitié. - Vincent Muselli:
Nous irons tous deux. - Charles Vildrac: Vitrines. - Jean Schlumberger: Corneille. Jean Giono: Un des Baumudes (II). - Chroniques. - Notes. - Revue des Livres. Revue des Revues.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (septembre): Jean Rostand: Les atömes
héréditaires. - M. Arland: Naissance d'une amitié. - Vincent Muselli: Nous irons tous
deux. - Charles Vildrac: Vitrines. - J. Schlumberger: Corneille. - Jean Giono: Un de
Baumugnes (II). - Chroniques etc.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (15 septembre): Panail Ishati: L'affaire
Roussakot. - J. De Lacretelle: Mort de Silbermann. - E. Lochac: Suche en
Simili-romantiques - G. de Pourtalès: Les Chantiers de Michel-Anges. - H. Michaux:
Une vie de chien. - J. Giorio: Un de Baumugnes (III). - Chroniques.
HOCHLAND (Augustus): Englands Zweinationenproblem.: Dr. Hermann Lufft.
- Hilde Maria Kraus: Urztinnen (Novelle). - Theodor Haecker: Der Begriff der
Wahrheit bei Sören Kierkegaard. (Vortrag). - Prof. Dr. P. Martin Gufinde S.V.D.:
Das Feuerland und seine Bewohner. - Jakob Balde: Mariä Himmelfahrt (Gedicht).
- Prof. Karl Muth: Friedrich Lienhard (Gedenkblatt). - Karl Bernhard Kraker von
Schwarzenfeld: Hand in Hand (Gedicht). - Prof. Dr. Ludwig Hangel: Herman Hefele.
- Mila Radakovie: Karl Schmitts Verfassungslehre (Kritik). - Dr. Franz Mekel: Die
Geschichte der deutchen Zentrumspartei. - Dr. Friedrich M. Reifferscheidt: Razzia
in der ‘Vöttcherstrasse’. - Rundschau.
HOCHLAND (September): Herausgeber: Entscheidung. Ein ernstes Wort an unfere
Freunde. - Prof. Dr. Godehard Josef Ebers: Reichsverfassung und christliche
Staatslehre. - Dr. Richard von Schaukal: Hugo von Hofmannsthal. - Hilde Maria
Kraus: Artzinnen (Novelle). - Dr. Maria Schluter-Hermkes: Grundsäkliches zur
katholischen Frauenbewegung. - Pfrof. Dr. Josef Nadler: Hugo von Hofmannsthals
Ausklang. - Dr. Alois Dempf: Unsere zwölf kleinen Propheten. Eine
Auseinanderfekung mit Otfried Eberz. - Prof. Dr. Ludwig Hänfsel: Herman Hefele.
- Franz Hertwig: Neue Romane (Kritik). - Rundschau.
DER KATHOLISCHE GEDANKE (4e Heft): J. Cladder und Hermann Dickmann:
Der Brief an Philemon. - Angelus Walz: Zur Heiligsperchung des Seligen Albertus
Magnus. - Gottfried Hasenkamp: Die Einigungsversuche der von Rom getrennten
Christen - Fritz Grùninger: Anton Bruckner als katholischer Mensch und Kùnstler.
- Die Mùnchener Tagung ùber Religion und RecWt.
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[1929/12]
Maskaroen.
door Gerard Walschap. (Slot)
Vierde tafereel.
Zeven kleinere en een groot geraamte (de Dood met een gouden kroon op), springen op het
tooneel, en voeren een soort dans uit. Geen sinistere dans. De Dood is een engel in Gods
dienst, een barmhartige Werver die zich ontfermt over het smartelijk leven van den mensch.
Vandaag werd hij ontboden voor den dood van den Messias. De dansen moeten op een stijlvolle,
een liturgische manier, de verschillende wijzen uitdrukken waarop de Dood zich aan den
mensch voordoet, beginnend met de ruwste, om te eindigen met de dood-als-barmhartige
Samaritaan. Het tooneel verduistert langzamerhand en één der zeven accolieten die zich hoog
op een rotsblok op den uitkijk zet, spreekt kalm, gedragen, plechtig).

DE WACHTER:

Het Kruis staat recht op Golgotha.
(De geraamten, die stil staan om hem aan te hooren, beginnen dan hun tweeden dans. Als deze
geëindigd is):

DE WACHTER:

De Messias bidt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
(Derde doodendans).

DE WACHTER:

Eén der moordenaars smeekt: Gedenk u mijner als gij in Uw rijk zult zijn. De Messias
zegt hem: Voorwaar, vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn.
(Vierde doodendans).

DE WACHTER:

De Messias zegt tot Maria: Moeder, ziedaar uw zoon. En tot Johannes: Zoon, ziedaar
uw moeder.
(De vijfde doodendans is nauwelijks ingezet als Maskaroen, gelijk een bom tusschen de
geraamten ploft).

MASKAROEN:

Houdt op, gij stapelgekken! Bij Lucifer, wordt hel en hemel hoorndul?
(Muziek en dans stil)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

. Ik heb op de wereld veel gezien. Vrouwen die zich bedronken van vreugde bij het
lijk van hun man; lijkbidders dansend in een doo-
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denkamer. Maar wat zie ik nu? Ruk aan mijn horens, ik denk dat ik droom! Engelen
in geraamten staan in vollen dag te dansen op de wereld. En dat nu, nu, nu! Ik ben
van zinnen! Kom hier, een van u achten, dat ik u breek op mijn knie en uw beenderen
bijeenbind tot een mutsaard. Anders geloof ik niet wat ik zie met eigen oogen.
DE GEKROONDE DOOD:

Wat is er, Maskaroen?
MASKAROEN:

Wat er is? Welke planeet uit een hoek van 't heelal heeft u afgeschud, dat gij zoo iets
vraagt? Ik geloof inderdaad, dat gij niet weet wat er gaande is, anders liept gij hier
niet te dansen als bacchanten.
DE GEKROONDE DOOD:

Ik vraag wat er met u is, Maskaroen?
MASKAROEN:

Wat zou er met mij zijn? Maar waarom staat die kop zonder oogen te glariën naar
Golgotha als hij niets ziet? Waarom staat hij zonder ooren te luisteren als hij niets
hoort?......
DE WACHTER:

De Messias snakt: Ik heb dorst.
MASKAROEN:

Hij heeft dorst. Ik zou niet weten wat pijn is als ik niet wist dat het einde nadert. De
pijn heeft zijn zenuwen verzengd als touw. Hitte doet zijn ingewand drogen en
krimpen, stijgt als een klem naar zijn borst, als een schroef naar zijn keel, en hij
reutelt heesch: ik heb dorst. - Ik zal nog wild worden, wild zal ik worden, ik, de
cynieke Maskaroen. Hoort mij toch aan, de Messias gaat sterven!
DE GEKROONDE DOOD:

Dat alles weten wij. Het brengt ons in blijdschap.
MASKAROEN
(losbarstend):

Blijdschap!
DE GEKROONDE DOOD:

Wij vieren het uur van de dubbele verlossing. De Messias wordt verlost uit zijn
torment, de menschheid uit haar slavernij des duivels.
MASKAROEN:

Beenderen monseigneur zonder hersens, wat oremust gij geleerd uw leske van buiten!
Sedert twintigduizend jaar toen ik u verliet, zijt gij nog niet slimmer geworden.
DE GEKROONDE DOOD:

Ik volvoer Gods bevel, Maskaroen. Uw verstand benijd ik niet, want het heeft u tot
val gebracht. Het past u niet meer te bluffen met uw genie dat blind is van hoogmoed.
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Met al uw verstand zijt gij het die de grootste dwaasheden doet. Zonder uw geniale
hoovaardij zoudt ge nu nog een engel zijn. Wij, wij zijn engelen gebleven. Wat
hebben wij dan nog met elkander gemeens, wat kan er nog tusschen ons en u zijn?
Wij zijn hier om straks de ziel van Jezus den Messias uit het verhakkeld
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lichaam in ontvangst te nemen... maar wat komt gij hier doen?
MASKAROEN:

Bij Lucifer, ik had het half geraden. Daarvoor zijt gij dus hier, ex-collega, messire
de Dood! En ik, wat ik hier kom doen?
DE GEKROONDE DOOD:

Kwaad, Maskaroen!
MASKAROEN:

Goed! Ik kom Uw Messias redden!
(De gekroonde Dood lacht)

. Ik kom hem redden uit uw ontfermenden greep. Ik heb gezworen, hoort ge dat goed,
gezworen dat hij niet sterven zal.
(De gekroonde Dood lacht)

. Ik heb bij leven al dwazer hooren lachen, maar prikkel mij niet! Ik ben opgewonden.
Ziet ge dat Maskaroen, blind van hoogmoed, toch zijn weg weet te vinden. Ik kon
er niets uitrichten, ginder op Golgotha. Hier moet ik zijn. U moest ik ontmoeten, acht
afgezanten van de Dood. Gij zijt de vijand. Uit uw handen moet ik den stervende
redden. Ben ik niet een barmhartige duivel? Redden wil ik hem, als een barmhartige
Samaritaan. Wanneer hij zal zieltogen wil ik hem tillen op mijn schoot. Ik wil op
zijn wonden meer balsem gieten dan tien Romeinsche keizers kunnen koopen. Met
volle handen druiven uitpersen over zijn mond. Drink, Messias, drink, het is zoo
goed als bloed, in afwachting dat ik toegepleisterd krijg die tienduizend gudsende
aders van jou. Ben ik niet barmhartig? Hé... wat zei ik ook weer?... Barmhartig. Wie
is barmhartig?... Het duizelt mij wat in het hoofd... Barmhartig is niemand dan
Maskaroen, oh gij moordenaars! Wat belet mij dat ik u allen op een rammelenden
hoop door mekaar sla, met uw knoken het heele vervloekte Israël den berg afjaag,
den Messias van zijn kruis knuppel als een noot van den notelaar. Hier heb ik u dus
voor mij, laatste macht-van-geraamten die ik breken moet, wil ik nog triomfeeren.
Nog vier minuten en het is te laat. Hier waag ik nog éénmaal alles op één. Hier botsen
opeen de machten van hel en hemel. Sluit aaneen met u achten, mijn kegelspel! Op
dezen eenen worp waag ik mijn eeuwige verdoemenis.
(De gekroonde Dood treedt kalm en spottend-meewarig op hem toe met open armen).

DE GEKROONDE DOOD:

Begin maar met mij alleen, arm Maskaroentje!
MASKAROEN
(gevat, glimlachend):

Het is natuurlijk maar gekheid, alsof ik niet wist dat gij niemand moet vreezen!
DE GEKROONDE DOOD:
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Alsof het uw eerste dwaasheid was!
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DE WACHTER:

De Messias bidt: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
DE GEKROONDE DOOD
(wendt zich solemneel tot zijn accolieten):

Mijn broeders, mede-uitvoerders van de zwaarste straf der erfzonde, nacht en dag
bezaaien wij de vijf werelddeelen met wanhoop. Maar wij vervulden met blijdschap
dat werk om dit eene oogenblik te beleven als wij de ziel van den zoon Gods uit zijn
verwoest lichaam zullen tillen en ze den hemelschen Vader presenteeren op de
monstrans van deze bibberende kneukels. Miljoenvoudig vergoedt dit geluk al de
vertwijfeling die wij stichtten. Eeuwenlang stonden wij in het geschrei rond
sterfbedden. Laat ons nu blijder dan bruiloftsgasten dansen naar Golgotha.
MASKAROEN:

Sa, schijnheilig vertoon! Doet ge 't om mij of bedriegt gij elkander? Mijn memorie
is niet zoo kort. Ik herinner mij nog Lucifers revolutie. Denkt goed na. God legde
ons elk ons knechtschap aan den mensch op, den eenen dit, den anderen dat. Toen
was er een engel die de pij van zijn geraamte rammelend over den vloer smeet en
riep: Geef anderen dat beulswerk, ik ben er te goed voor.
DE GEKROONDE DOOD
(smartelijk):

Ik was die engel, helaas!
MASKAROEN:

En achter hem stonden zijn zeven accolieten, pakten het geraamte vast, dat God hun
gegeven had, zwaaiden het door de lucht en sloegen het te brij zei voor Gods voeten.
Of heb ik dat soms gedroomd?
DE ZEVEN ACCOLIETEN:

Helaas, helaas! Dat waren wij.
MASKAROEN:

Helaas, gij stondt te aarzelen en te drentelen. Lucifer en ik, wij stonden u maar te
wenken. Helaas, ja helaas, gij hebt niet gedurfd.
DE GEKROONDE DOOD:

God liet ons inzien, dat ons werk slechts wreed is in schijn, in waarheid echter
barmhartig.
MASKAROEN:

Ik laat dat nu zoo. Gij hebt nu eenmaal uw kans verkeken. Gij zijt slaven gebleven.
Wij werden vrije geesten.
DE GEKROONDE DOOD:

Ik heb geen tijd meer voor uw praatjes, Maskaroen.
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DE WACHTER:

De Messias spreekt: Alles is volbracht.
MASKAROEN
(uitvarend):

Alles begint nog maar
(Hij trekt de gekroonde Dood terzijde)

. Ik wil een koop met u sluiten.
(De Gekroonde Dood lacht).

MASKAROEN:

Onder het kruis dobbelen de soldaten voor het kleed zonder naad. Maar ik stel u geen
spel van kansen voor. Ik sluit een koop met u. Zoowaar ik ooit met Lucifer de
hoogstgeplaatste engel was, nu sta ik als eerlijk man tegenover u. Ik weet, dat ge
haast hebt. Wij hebben nog twee
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minuten. Ge ziet, ik verspil er geen woorden aan. Daareven speelde ik natuurlijk
komedie. Maar nu is het ernst.
DE GEKROONDE DOOD:

Zeg vlug op, dat ik neen kan zeggen en gaan.
MASKAROEN:

Speel met uw profijt niet. De tijd is kort, maar nooit te kort om na te denken. Kort
en goed: wat is u die dood waard?
DE GEKROONDE DOOD:

Ge zijt stapelgek, Maskaroen.
MASKAROEN:

Stapelgek? Neen, koopman ben ik. Zeg mij uw prijs. Hoeveel menschenlevens?
DE GEKROONDE DOOD:

Ik zeg u, ge zijt meer dan stapelgek, ge zijt......
MASKAROEN:

Ik ben koopman, anders niets. Stel mij uw prijs. Hoeveel menschenlevens?
DE GEKROONDE DOOD
(lacht):

Menschenlevens voor een God?
MASKAROEN:

God is zijn bijnaam! Zijn naam is Christus, en Christus beteekent Gezalfde. Hoeveel
gezalfden eischt gij als losprijs voor dien eenen gezalfde?
DE GEKROONDE DOOD:

Sophist!
MASKAROEN:

Koopman! Maar luister, ik bied u alle gezalfden van Israël aan, hoogepriesters,
sanhedrijnen, levieten van den eerste tot den laatste. Neem ze, dood ze, ik geef ze u.
DE GEKROONDE DOOD:

Maskaroen, gij beschikt niet over die levens.
MASKAROEN:

Goed geantwoord! Ik zal echter bewijzen, dat ik u niet bedrieg. Geef mij tijd om
Gods oorlof te vragen. Binnen het uur breng ik u de procuratie door Hem Zelf
gezegeld en geteekend.
DE GEKROONDE DOOD:

Gij zijt van zinnen. Ik lach met uw procuratie.
MASKAROEN:
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Pas op, wik uw woorden wat beter, of ik kon u aanklagen hierboven. Zal ik noteeren,
dat gij niet gehoorzamen zoudt als ik u een bewijs toonde van God zelf? Want dat
hebt gij gezegd.
DE GEKROONDE DOOD
(dreigend):

Dat gaat te ver, Maskaroen!
MASKAROEN:

Ik neem uw zeven gezellen tot getuigen. Zij bewaren u in hechtenis tot ik hier kom
met Michael den Aartsengel en u daag in proces.
DE WACHTER:

De Messias reutelt: Vader in Uwe handen beveel ik Mijnen Geest.
(Hij wipt van zijn rotsblok en schaart zich met de gezellen in rangorde voor den bruiloftsdans
naar Golgotha).
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DE GEKROONDE DOOD:

Het laatste woord Christi, dat de wereld zal hooren.
MASKAROEN:
(gaat razend te keer rond de geschaarde doodsengelen gelijk een schapershond rond een kudde):

Maar niet het laatste van Maskaroen!
DE GEKROONDE DOOD
(let niet op Maskaroen):

Broeders, den bruiloftsdans naar Golgotha!
MASKAROEN:

Ge verzet geen voet eer ik God en Michael heb geroepen! Geen voet! Gij zijt
ongehoorzaam aan God en ik zal u als zoodanig aanklagen, gekroonde Dood!
DE GEKROONDE DOOD
(juichend):

Wie zou Gods wil of de Verlossing aller menschen verhinderen? Uit onzen weg,
Maskaroen. Naar Golgotha!
(Opeens volslagen duisternis, gescheurd door bundels bliksem en vreeselijken donder. Voor
en achter op het tooneel gaan twee zerksteenen op, waaronder in wit linnen gewikkelde dooden
uitrijzen. De doodsengelen zijn verdwenen. Maskaroen als een waanzinnige midden het tooneel
en opeens breekt door luidsprekers uit de vier hoeken der zaal Lucifers geweldige stem door)

: Waar is Maskaroen?
HET DOEK VALT SNEL
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Vijfde tafereel.
De buitenste ringmuur van den hemel is maar een meter hoog en voorzien van een lage dubbele
poort in eikenhout met gouden nagelen en zilveren scharnieren. De binnenste ringmuur is
hooger en met tinnekens bekroond. Er hangt een zilveren poort in. Scharnieren en nagelen
zijn van goud.
Boven de hemelmuren wolken met maan en sterren.
Tegen het buitenste witte muurke hurken acht kinderengeltjes. Sommige slapen. De grootste
van de acht staat, een voet op de knie, tegen den stijl der poort op een rieten fluitje te spelen.
Een zoet herderlijk melodieken.
Opeens staat daar Maskaroen met gekruiste armen en de beenen wijd uit mekaar. Hij houdt
in de eene hand een papierrol; de andere streelt het eeuwig sikje. De slapertjes worden wakker,
de wakkere staan schuw op en de fluitspeler staart met groote oogen den duivel aan. In zijn
zoet spel komt aarzeling en nu en dan een snokje van angst. Maskaroen ziet er vervallen en
verarmoed uit. Hij let niet op de kinderen, stapt over en weer, den hemel bezichtigend gelijk
een groot eigenaar een gebouw dat hij wil koopen. De engeltjes schuiven 't een na 't ander
schuw en omzichtig door de poort naar binnen. De fluitspeler is de laatste. Men hoort hem
melodieus voortfluitend zich verwijderen.
Daarop slaat de zilveren poort vlug open en toe, dan ook de eikenhouten en daar staat martiaal
de aartsengel Michael, geharnast en met vleugelen van staal zooals op het stadhuis van Brussel.

MICHAEL:

Ga terug naar de hel, Maskaroen.
MASKAROEN:

Wees hoffelijk, Michael! Ook Maskaroen is nog een groet waard. En praat niet zonder
kennis van zaken: mijn plaats is beter hier dan in de hel.
MICHAEL:

Vroeger stelde ik prijs op uw lessen, maar nu houd ze voor u, ik weet wel beter.
MASKAROEN:

Ge hebt ten minste altijd beter willen weten.
MICHAEL:

Och neen, ik heb altijd gediend, maar gij, gij wist altijd alles beter. Voor u had God
zelf moeten zwijgen. En waarvoor heeft dat groot verstand gediend? Hier hebt ge
den hemel vol muiterij gestoken, de helft der engelen afvallig gemaakt. Nu ligt ge
al jaar en dag in ruzie met Lucifer.
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Waar zult gij het volhouden? Ge kunt noch voor God noch voor Lucifer bukken.
MASKAROEN:

Een duivel bukt niet, hij doet bukken!
MICHAEL:

Stakkerd! Arme Maskaroen, gij hadt moeten God zijn! Maar nu zijt ge zoo
bespottelijk!
MASKAROEN:

Ik ben God. Ik ben het intellekt dat god is.
MICHAEL:

Ik zou om u lachen als ik in den grond geen verdriet om u had. Ja, gij waart eens het
grootste intellekt dat God geschapen heeft, Maskaroen, en hoe staat ge daar nu?
Wanstaltig, symbool van waanzin, als een vagebond. Zie, onder de menschen zwerft
Ahasverus van pool tot pool. Maar God zal zich eens over hem ontfermen en dan
zal zijn ziel toch ergens in de eeuwigheid kunnen rusten. Gij, Ahasverus onder de
duivelen, zwerft en vindt geen rust tusschen hemel, hel en wereld. Gij tuimelt tusschen
planeten als een blad op een stormwind. De duivelen brieschen van genot om uw
verworpenheid, de wereld slaat voor u op de vlucht, en hier...
MASKAROEN:

Hier zal men van mij hooren!
MICHAEL:

Geniale krankzinnige van hooveerdigheid...
MASKAROEN:

Ta, ta! Roep mij den Messias hier!
MICHAEL:

Ga liever terug naar de hel, klop daar aan de poort en vraag: roep mij Lucifer hier.
Heb den moed te bekennen, dat uw plan mislukt is en verzoen u met hem. Daar is
uw plaats.
MASKAROEN:

Mijn plaats is hier! Maar kom, vriend, het spijt mij wel zeer, maar toch is het mijn
schuld niet dat gij mij niet begrijpt. Niemand meer begrijpt Maskaroen, en dat is een
goed teeken.
MICHAEL:

Dat het waanzinnig is wat gij u voorstelt.
MASKAROEN:

Dat het goddelijk is, maar, helaas, gij ziet tusschen die twee uitersten geen verschil.
Het is niet om niet dat men u legeroverste gemaakt heeft. Geweld hanteert gij beter
dan gedachten.
MICHAEL:

Ik beklaag u zoo, Maskaroen.
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MASKAROEN:

Ik dank u, legeroverste, voor zooveel kompassie, maar ik ben gekomen om met
verstandige lieden te spreken. Is het niet te veel gevraagd dan gelieve u terug te
trekken en mij aan te melden bij den Messias?
MICHAEL
(kwaad):

Ik zal niemand aanmelden, maar u van dezen dorpel schoppen, hond...
(De binnenste en dan de buitenste hemelpoort zijn opengegaan en daar staat nu
Christus zelf).
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MASKAROEN:

Pardon!
(Hij wijkt zijlings voor Michael uit en buigt staatsielijk en zwierig voor Christus)

Schepper van alle dingen, Regeerder over hemel en element, waar is uw
Gerechtigheid? Ik sta voor U als prokureur van al de helsche scharen.
CHRISTUS:

Indien gij prokureur zijt, toon uw prokuratie.
MASKAROEN:

Eerst zet ik in 't kort de reden van dit proces uiteen. De gansche hel is vol kommer...
CHRISTUS
(streng):

Waag hier uw listen en bedrog niet, Maskaroen. Geen woord verder eer gij uw
prokuratie toont. Zooniet, vertrek van hier.
(Maskaroen reikt zijn papierrol aan Michael over, die hem ontrolt en geknield aan
Christus toont. - Pause).
CHRISTUS:

Spreek, ik hoor toe.
MASKAROEN:

Ik, Maskaroen, prokureur voor mezelf, voor Lucifer en al de duivelen, ik beschuldig
en eisch proces. Sedert de zonde van Adam in het paradijs, genieten wij het recht
elken mensch in onze hel te tormenteeren. Door Uzelf werd ons dat recht ontnomen.
Wij werden daarin niet gekend. Ons recht werd geroofd. Jammerlijk beklaag ik mij
daarover en beroep mij op de opperste justitie. Dat hier tegen mij in tribunaal
verschijne het menschelijk geslacht. Ik zal mijn klacht voorleggen. Dat het er op
antwoorde als het kan. Zooniet eisch ik, dat ons, duivelen, het recht over alle menschen
worde teruggegeven, 't zij dat ze nu vertoeven in het vagevuur, 't zij dat ze met u in
de glorie zijn. Ik eisch dat recht over allen die nu nog leven op de wereld, over allen
die nog zullen geboren worden, zoolang de wereld zal bestaan.
CHRISTUS:

Ik heb uw aanleg gehoord en zal den dag bepalen.
MASKAROEN:

De Wet zegt, dat een geval van roof bij hoogdringendheid zal worden behandeld.
Daarom eisch ik, dat kort spel worde gespeeld en de tegenpartij gedaagd voor morgen.
CHRISTUS
(streng):
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Verdoemde, gij hebt al eens de trappen geteld van den hemel tot in den put van de
hel, maar ik zal u een tweede maal doen buitelen als gij niet matig zijt naar fatsoen.
Ik stel den dag op Goede Vrijdag, dag waarop de Joden mij kruisigden.
MASKAROEN:

Dan zal ik niet hier zijn, want Goede Vrijdag is een heiligdag en 't is verboden op
heiligdagen tribunaal te houden.
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CHRISTUS:

Kan de wetgever niet ontslaan van de wet? Ik geef voor ditmaal dispensatie en vraag
uw oordeel niet.
(Tot Michael)

: Gabriël dagvaarde het menschelijk geslacht. Komen ze, goed. Komen ze niet, ik
zal oordeelen naar vorm van recht.
(Christus af. Michael blijft martiaal in positie staan. Pause).
MASKAROEN
(spottend):

Welnu, generaal Michael?
(Michael bekijkt Maskaroen met verachting en woede keert zich plots om en stapt
den hemel binnen. - Pause. Maskaroen staat peinzend naar den grond te kijken. Hij
grijnslacht voldaan. Opeens stormt Adam door de hemelpoort op hem af. Hij kan
van woede niet spreken en staat voor den kalmen Maskaroen of hij hem met huid en
haar gaat oppakken en tegen den grond in gruizel slaan).
ADAM:

Duivel!
MASKAROEN:

Ja, ik ben de duivel Maskaroen en gij zijt Adam. Aangenaam u weer te zien.
ADAM:

Schurk! Verdoemde!
MASKAROEN
(groetend):

Adam!
ADAM:

Ik ken u!
MASKAROEN:

Ik ken u ook.
ADAM:

Slang uit het paradijs!
MASKAROEN:

Inderdaad.
ADAM:

Maak me niet razend, bedorven tong, bedrieger, verleider...
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(hij kan geen woorden meer vinden en slaat zich voor het voorhoofd)

: Ach, ik weet niet wat ik zeg!
MASKAROEN:

Word kalm, Adam.
ADAM
(begint te snikken. Hij jammert):

Wat hebt gij ons aangedaan? Oh! Wat hebt gij ons toch aangedaan?
MASKAROEN:

Daar is wel reden toe, Adam, dat ge schreit......
ADAM:

Schreien? Wij hebben onze oogen uitgeschreid......
MASKAROEN:

Maar dat helpt al evenmin als uw woede.
ADAM:

Wij hebben ons handen stuk gewerkt. Onze ruggen stonden krom, ons hoofd hing
naar den grond. Ik zag Eva wegteren. Maar zij klaagde nooit, om meer te kunnen
lijden. De kinderen werden geboren en zij liet nog geen zucht. Wij kropten alle pijn,
wij hunkerden naar boete. En toen de angst, de gruwelijke angst of onze zonde op
de kinderen zou overslaan. O, dat weet niemand! Wij hebben gesmeekt om nog meer
miserie en daarin te mogen leven zoolang als de wereld zal bestaan. Wij hebben God
gesmeekt, dat de allerlaatste mensch op aarde in onze armen mocht sterven om
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nog voor hem, op ons knieën kruipend, vergiffenis te vragen. Als de kinderen sliepen,
Kaïn neven Abel, bleven wij wakker. Wij wrongen onze handen en kreunden tot
God. Wij vroegen om verdoemd te zijn tot in 't diepste der hel als de slag maar
weggenomen werd van onze kinderen. Maar Kaïn sloeg Abel dood. Onze zonde werd
vermenigvuldigd. Wij hebben de wereld met ellende bevolkt.
MASKAROEN:

En zeggen dat één duivel dat deed. Zeggen dat Maskaroen de heele schepping 't
onderste boven zette. Ik heb u gezegd: Gij zult gelijk worden aan God. Ik bedoelde
mijzelf. In u heeft Maskaroen Jehova overwonnen. Het was een duel tusschen mij
en hem. De inzet waart gij en de miljoenen van uw geslacht. Toen wij verslagen uit
den hemel stuikten, riep Michaël: Wie is gelijk aan God? In het paradijs gaf ik het
antwoord: Maskaroen is grooter. Zijn genie veroverde de schepping.
ADAM:

Het is hard, dat ik het bekennen moet, maar, ik beken het: Wij kregen wat wij
verdienden. Maar dit heb ik gevraagd: dat uw helletorment vertiendubbeld zou
worden, want gij deedt ons dat aan. Honderdduizend van mijn kinderen, nu in den
hemel, steunen mijn verzoek tegen u. ‘Gij hebt ons gestraft, roepen zij tot God, en
wij verdienden het, maar straf tiendubbel Maskaroen die ons bedroog!’ En nu is uw
beurt gekomen, valscherik! Ik was dwaas, dat ik me nog boos maakte.
(Hij veegt zijn tranen af)

. Maar ik ben nog niet gewoon van gelukkig te zijn.
(Spottend)

. Wat een gevoel geeft het u mij hier zoo in den hemel te zien? Uw zegepraal duurde
dan toch niet eeuwig! Het is al uit met uw rijk.
MASKAROEN
(een schampere, lange lach):

Dat zullen we overmorgen zien op het tribunaal.
(Pause. - Verbazing van Adam)

. Hebt ge nu nog niet geleerd eerst na te denken? Weet ge niet, dat ik heel uw dierbare
menschheid in proces heb gedaagd? Weet ge niet dat ik met wetten en rechten in de
hand, Christus zal verplichten de verlossing te niet te doen?
ADAM
(blij):

Wat zegt ge? Ja? Is het waar? Jongen, wat ben jij een kerel! Sapristie nog toe! Een
proces en Christus verplichten! Ik weet niet waar ik het heb van plezier!
MASKAROEN:
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Ik weet ook niet meer waar ik het heb, stamvader. Op twee minuten tijds zie ik u
kwaad worden, schreien en lachen. Maar ik herinner mij, dat de menschen zeggen:
Wie lest lacht, best lacht.
ADAM:

Ik zal een eeuwigheid lang lachen. Dan zal ik toch wel de leste zijn.
(Hij schiet weer in een onbedaarlijken lach)

. De
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mensch in proces en Christus verplichten! Nee, dat is al te kras. Dat loop ik zoowaar
aan Eva vertellen.
MASKAROEN:

He, zoo gauw niet! Blijf nog maar eventjes hier.
ADAM:

Ik loop het door den hemel roepen, dat ze 't allemaal hooren. De profeet Jeremias
die nog nooit gelachen heeft, nu wil ik die zijn gezicht zien! Schateren zal hij!
MASKAROEN:

Gij ook, Adam, gij ook, maar niet van plezier. Als ge nu nog vijf seconden wilt
luisteren, want ik ben toevallig nog niet uitgepraat.
ADAM:

Ik ben ook nog niet uitgepraat! Maar laat mij eerst uit mijn lach komen. f Zal ik u
eens wat zeggen? Als ge honderd jaar lang hadt zitten zoeken hoe ge mij, oud man,
uw slachtoffer, genoegen kont doen, dan hadt ge niets beters kunnen vinden.
(Innig)

Ge hebt mij de grootste blijdschap gegeven die ik nog wenschen kon. De menschheid
in proces gedaagd door den duivel die ons heeft verleid. Daar zal ik bij zijn,
Maskaroen! Daar zal ik voorop staan en mijn kinderen verdedigen. Het is het laatste
wat ik voor hen kan doen.
MASKAROEN:

Mooi! Mooi! De grootste zondaar advokaat der onschuld.
ADAM:

Ik zal mijn schuld niet van me werpen. Ik zal schuldig voor de voeten van alle
menschen vallen. Maar ik zal hen verdedigen tegen u. Ik zal roepen: Als hier nog
een offer vallen moet, oh God, na 't vergieten van Uw bloed, dan werp dezen
duivelshond den romp van Adam voor.
MASKAROEN:

Of ik met één genoegen zal nemen.
ADAM:

Schurk, wat hebt gij dan nog meer te vorderen?
MASKAROEN:

En wat hebt gij zooveel praats! Ge zijt immers blij om de kans die ik u geef? Hebt
gij iets anders verdiend dan ellende? Hadt gij recht op de verlossing? Heeft uw boete
één vlekje van uw misdaad weggewischt? Tasch de heele menschheid op een
brandstapel; is dan een enkele zonde uitgeboet? Ik geloof, dat ge raaskalt, oude! De
zonde, dat is mijn werk en mijn werk doet geen mensch te niet!
ADAM:

Maar een God toch wel. Christus heeft ons gered.
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MASKAROEN:

Was dat een gift of een verdienste? Was dat een barmhartigheid of een recht? Spreek
op, Adam, hadt gij daar recht op?
(Adam zwijgt. Hij staat verslagen)

. God mag barmhartig zijn, maar Maskaroen is rechtvaardig. En als ik mij bij God
beroep op het simpele recht, dan mag ik Maskaroen zijn en twintig duizend keeren
Maskaroen, maar dan geeft God mij mijn recht of hij zou geen God meer zijn.
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Dat kan Adam niet helpen, daar kan God zelf niet van tusschen. Wat wilt gij u
aanmatigen, verworpeling die ge zijt? Ik wacht u voor het tribunaal, ik wacht u met
ongeduld. Ik wil u in 't gelaat van Christus hooren zeggen, dat gij, zondaar, recht
hadt op zijn dood, dat Zijn dood geen vrije weldaad was. Dat wil ik hooren. En dan
wil ik u met Maskaroen verdoemd in den afgrond zien stuiken. Sta daar nu niet bleek
en stotter niet. Hoe zult ge dan morgen hier staan als ge geen antwoord zult weten?
Zoo, ik wacht u voor den rechter, vader van het menschdom! Gij hoort nog van...
(Opeens slaakt hij een gil en verdwijnt snel als de bliksem. Ons Lievrouwke is in
de hemeldeur verschenen en Adam, die ontsteld omkijkt, loopt op haar toe, stort van
de trappen neer en schreit):
ADAM:

Maria, moeder Gods.
(Pauze)

.
MARIA:
(eenvoudig en zacht):

Laat u niet zoo bedroeven.
(Zij buigt zich over hem en richt hem op)

.
DOEK.
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Zesde tafereel.
De pauselijke vlag is gestoken op de twee poorten des hemels. Alle mogelijke nationale vlaggen
wapperen op de ringmuren, tusschen guirlanden van klimop en sparretakskens, ballonnekens,
palmen en laurierboomkens. Voor de kleine poort een dubbele troon. Een zandperkje, met
bloemekens bestoken, helt er tegen op, zooals voor een landelijk processiealtaar in Vlaanderen.
Met roode bloemekens is er een groot kruis op gestoken en met gele een schoone letter M.
Bazuinen schallen. Voorafgegaan van Michael treedt op een stoet van maagden, martelaars,
profeten, aartsvaders. Wat op afstand volgen met gebogen hoofd Adam en Eva. Dan Ons
Lievrouwke en achter haar Christus, elk onder een baldakijntje door kinderengeltjes gedragen.
De stoet schaart zich in halven cirkel rond den troon. Christus gaat rechts, Maria links zitten.
Het wordt doodstil.

MARIA:

Mijn zoon, het menschdom waartoe Gij en Ik behooren, werd ten onrechte bij U
aangeklaagd. Ik zie den verdoemde die dit proces aanlegt, voor de poort van mijn
rijk verschijnen In het lichaam dat U droeg klopt mijn hart van pijn. Maar Gij zijt de
Rechtvaardigheid zelf. De valschaard kome dus en spreke; ik zal hem antwoorden.
MICHAEL
(roept):

Maskaroen!
(Alsof die roep en een schelle, zeer valsche bazuinstoot hem neersmeten op het
tooneel, staat Maskaroen daar slaggelings. Hij kijkt niet naar den troon maar
gestolen-weg naar de hemelingen. Men ziet, dat hij onder den indruk is en zeer
bedachtzaam. Hij heeft een bijbel onder den arm. De strijd tusschen Maskaroen en
Ons Lievrouwke is van een ingehouden heftigheid, koud en strak).
CHRISTUS:

Ik hoor toe.
MASKAROEN:

O Rechtvaardigheid zonder krenken, Waarheid zonder bedrog, zekere weg zonder
dolen, wilt Gij oordeel vellen naar recht, laat dan vleesch noch bloed U ontroeren.
Ik bid U, als ik op dit gerechtshof spreek zij 't met Uw oorlof.
CHRISTUS:

In zooverre als dat mag en betaamt.
MASKAROEN:

Elk proces eischt drie personen: rechter, aanlegger en beschuldigde. Ik zie den rechter,
de aanlegger ben ik, maar waar is de beschuldigde?
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MARIA:

Ik neem zijn verdediging op mij.
MASKAROEN:

Dat is tegen alle recht, tegen het oude recht en tegen het nieuwe. Een vrouw mag
nooit advokaat zijn en pleiten. Ten tweede, deze verdediging maakt den rechter
verdacht. Vleesch en bloed trekken altijd. Het staat vast: de Rechter zal goedjonstiger
zijn voor haar dan wel voor mij. Ik ben zoo dwaas niet dat ik zal procedeeren tegen
de moeder van den rechter. Ik heb de menschheid aangeklaagd. Wie hier verschijnen
moet tegen mij is Adam.
ADAM
(springt vooruit):

Hier ben ik, belager!
(Hij werpt zich op de knieên voor den troon. Eva knielt naast hem)

Als hij een slachtoffer hebben moet, Heer, hier zijn Adam en Eva, de eerste zondaars,
straf ons, maar spreek ons kinderen vrij. Laat ons een eeuwigheid lang op de wereld
leven in grooter ellende en verdriet dan wij hebben gekend. Heer, als het moet, laat
ons beiden in de hel verdoemd zijn, als dan de andere menschen maar in den hemel
komen.
MARIA:

Gij zult dit edel offer niet aannemen, mijn zoon...
MASKAROEN:

Waarom niet? Ik begin met die twee en de rest zal volgen!
MARIA:

Gij zult niet dulden, mijn zoon, dat een duivel uw moeder belet de menschen te
verdedigen. Dat is een beleediging van uw moeder. En dan: ik ben toch ook mensch.
Als de mensch beschuldigd wordt, wordt ik het ook. Zou ik mijzelven niet mogen
verdedigen? Hebt Gij aan het kruis mij niet aangesteld voor de zorg over alle
menschen? Zou ik dan alleen voor hen mogen zorgen als het hun goed gaat, en ze
niet mogen verdedigen nu de hel hun eeuwig geluk bedreigt? Ben ik niet aangesteld
als troosteres en beschermster? Wanneer had dan de mensch mij meer noodig dan
nu?
CHRISTUS:

Maskaroen, spreek uw beschuldiging.
MASKAROEN
(roept):

Ik eisch akte van dit incident, zooniet gaat het proces niet voort.
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CHRISTUS
(harder):

Spreek uw beschuldiging!
MASKAROEN:

Hier wordt het recht den nek gebroken. Wat baat het dan dat ik procedeer? Ik zal
dan maar kortweg mijn beschuldiging spreken. Zet dan tot het einde uw onrecht
voort! Ik, prokureur in naam van Lucifer en gansch de hel, openbaar voor hemel en
aarde bezaten wij sedert eeuwen het recht om het menschelijk geslacht te tormenteeren
in onze hel. Dat recht werd ons met geweld ontroofd tegen onzen wil en tegen alle
wetten van justitie. Wij werden bestolen. Zoolang als er nog rechtvaardigheid zal
bestaan,
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zal die rechtvaardigheid eischen dat het gestolene worde terug gegeven. Dat eisch
ik in dit proces. Ik eisch restitutie van alles wat wij voor den roof bezaten en ik eisch
schadevergoeding voor de verliezen die wij geleden hebben door den roof.
MARIA:

Gij verkwist onzen tijd met uw zinloos gepraat. Drogredenen, haarklieverij, alles
wat gij daar uitkraamt. Wat spreekt gij van diefstal en restitutie, gij die de leugen
zelf zijt? Wat waarborg kunt gij geven opdat wij u gelooven als gij zegt: wij zijn
bestolen? Restitutie doet men als de bestolene recht had op het gestolene. Vanwaar
komt uw recht op den mensch? Gij hebt het zelf gestolen. Gij hebt het verworven
met list en met bedrog. God heeft den mensch voor u niet geschapen maar voor
hemzelf. Waar haalt gij het recht Hem zijn schepselen te ontrukken? Gij hadt een
tijdelijk meesterschap in feite, niet in rechten, en al hadt gij daar tienmaal langer van
genoten, recht, eigenlijk recht kon het nooit worden. Gij beklaagt u over roof bij
God, maar God moest u aanklagen: gij hebt Hem den mensch geroofd.
MASKAROEN:

Ik zegde niet ‘recht-zonder-meer’. Ik heb ook gezegd: gewoonterecht. En dat hadden
wij.
MARIA:

Dat liegt ge, duivel. Van eeuw tot eeuw hebt gij uw opzeg gekregen. Al de profeten
hebben voorzeid, dat de zoon Gods geboren zou worden op de wereld om weer te
winnen wat verloren was. Valsch is uw tong.
MASKAROEN:

Ik eisch akte van dit incident. Gij verkoopt poëzie. Maar, op een tribunaal kan men
niets doen met dichteressen. Weerleg mijn argumenten wetenschappelijk.
MARIA:

Mijn zoon, doe toch uw macht eerbiedigen, of moet ook de hel niet sidderen voor
uw gezag? Laat gij dan dezen prokureur uw gerecht bespotten, dat hij mag akte
eischen telkens hij niet meer weet wat antwoorden?
CHRISTUS:

Hoor, Maskaroen, gij hebt geen recht op restitutie.
(Gejubel breekt los. Zachtjes begint feestelijke muziek aan te zwellen. Adam en Eva gaan met
gevouwen handen blij dankend knielen voor Ons Lievrouwke. Deze doet teeken om stilte te
vragen).

MARIA:

Mijn zoon, vraag den duivel of hij nog iets te zeggen heeft.
MASKAROEN
(schiet uit):
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Of ik nog iets te zeggen heb? Ik heb nog alles te zeggen! Ja, leg uw blije muziek
maar stop, wat Maskaroen te zeggen heeft klinkt mooier. Sa, hadt gij dan heusch
gedacht, dat het spelletje zoo vlug uit was?
(groote ontsteltenis)

.
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CHRISTUS:

Houdt uw fatsoen als gij nog spreken wilt.
MASKAROEN:

Audite coeli et terra! Hoort toe, gij hemelen en aarde. Ik lees den Bijbel, uw boek
van waarheid.
(Hij leest)

God veroorloofde Adam en Eva te eten van alle vruchten des paradijzes, uitgenomen
van éénen boom. Indien gij daarvan eet, sprak hij, zult gij den dood sterven.
Almachtige Rechter, zijn dat uw woorden ja ofte neen?
CHRISTUS:

Ja.
MASKAROEN:

Gij hebt dus Adam en Eva verboden van een enkele vrucht te eten en dit op doodstraf.
Zij werden ongehoorzaam aan dat verbod. Welnu, als uw woord de waarheid is dan
moet het eeuwig waar blijven, dan moeten alle menschen de zonden met hun dood
bekoopen, want de zonde heeft Adam en Eva, den vader en de moeder besmet; die
smet erven al de kinderen. Indien gij dat verandert zegt gij nu wit en morgen zwart.
Indien gij uw woord breekt zijt gij niet langer meer de opperste Waarheid. Nu,
advokaat, en allen hier aanwezig, antwoord mij daarop. Ik zwijg nieuwsgierig.
MARIA:

Zwijg liever niet maar lees wat daar verder in den bijbel staat. Er staat dat het serpent
sprak tot Adam en Eva: als gij van den appel eet zult gij gelijk worden aan God. Wat
was dat? Was dat waarheid of bedrog? Nu vraag ik: wie verdient de zwaarste straf:
de bedrieger of de bedrogene? En als deze bedrieger een beschuldiging indient vraag
ik: mag men hem gelooven?
MASKAROEN:

Hallo!... Praat niet neven de zaak! Ik roep u tot getuigen, hel, hemel en aarde, met
uitvluchten maakt men zich af van mij! Hoe zou ik liegen als ik zeg dat Adam en
Eva gezondigd hebben? Weet dan God zelf niet dat het waar is? Liegt dan ook de
bijbel die de zonde verhaalt?
(Hij gaat recht op Adam en Eva toe)

En gij, kijkt nog eenmaal uw verleider in de oogen, erkent gij de oogen van de schoone
slang niet meer?
(Adam kijkt beschaamd naar den grond. Eva begint te schreien)

. Kijk mij dan aan, Adam, eergisteren nog zoo dapper tegen Maskaroen, kijk mij nu
aan en durf mij in mijn oogen zeggen: Neen, Maskaroen, ik heb dat niet gedaan.
MARIA:
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(staat op, valt geknield voor Christus):

Mijn zoon, hier knielt voor u uw moeder. Daar staat de duivel en tergt u. Dit is het
lichaam dat u droeg en zoogde. Daar staat uw vijand, de heuler met uw beulen.
MASKAROEN
(valt haar hartstochtelijk in de rede):

Ik sta hier niet als vijand. Ik sta hier onpartijdig. Ik beroep mij op feiten en
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op de rechtvaardigheid. Ik moet niet eens dit proces winnen. Ik lever mij over aan
den oppersten Juge, als hier maar recht geschiedt, recht, recht.
MARIA:

Als dat rechtvaardigheid is, laat mij dan ook gedoemd zijn.
MASKAROEN:

Niet gij, maar al de anderen!
MARIA:

Ik ben hun Moeder.
MASKAROEN:

Ik ben rechtvaardig! Ik wil zien...
MARIA
(zij roept):

Ik wil zien wien mijn Zoon verkiest: zijn moeder of dezen hond.
(Ook Adam en Eva knielen waar zij staan en strekken smeekend de handen naar Christus. Al
de hemelingen knielen en smeeken met uitgestrekte handen. Christus reikt de rechterhand naar
Maria, doet haar opstaan en weer op den troon zitten).

CHRISTUS
(Tot Maskaroen):

Ik ontzeg u mijn ambacht.
(Allen staan op; groote vreugde).

MASKAROEN:

Dat zal wel! Heb ik het niet van te voren gezegd? Als de moeder van den Rechter
advokaat is, wie kan dan een proces tegen haar winnen? Ik ondervind het nu. Ik had
dit niet moeten beginnen.
MARIA:

Hebt gij nog iets te zeggen, vijand?
MASKAROEN:

Nog iets te zeggen? Ik begin pas! De heele wereld zal weten hoe God zelf het recht
heeft verkracht. Ik bewijs het met Evangelie en Schrifturen; ik steun het met teksten
van het wetboek.
De wet zegt: Als de rechter twee partijen niet kan brengen tot accoord, dan zal hij
het betwiste goed verdeelen. Welnu er staat geschreven in de Schriftuur, dat God en
duivel de twee vorsten van de wereld zijn. Zoo vraag ik dan: laat ons rechtvaardig
de wereld deelen. Leg in de weegschaal langs den eenen kant de zonden van de
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wereld, mijn deel, aan den anderen kant het goed der wereld, dat komt u toe; dan wil
ik zien wat er nog overschiet voor u.
MARIA:

Dat hebben wij gezien! De deeling is gebeurd op Golgotha toen gij, Mijn Zoon, naakt
en geschonden, vol wonden en tormenten, stierft aan het kruis. Toen werd voor a l
het kwaad, zooveel als er gebeurd is en nog zal gebeuren, boete gepleegd. Daar werd
de groote deeling gedaan toen gij daar aan het kruis hingt en neven u de moordenaar.
Toen werden opeens alle zonden te niet gedaan en het was of ze nooit bestaan hadden.
MASKAROEN:

Bij Lucifer, nu houd ik het niet meer uit. Dit is geen proces meer, het is een
kinderachtige komedie, Ik sta hier alleen tegen heel dit komplot. Nog éénmaal beroep
ik
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mij op de wet. Er staat geschreven: hem die geen advokaat heeft zal men advokaten
geven. Ik wil dat men terstond distributie van advokaten doe.
CHRISTUS:

Dat staat u vrij.
MASKAROEN:

Ik neem er twee die niet suspect zijn: Waarheid en Gerechtigheid.
(Pause)

.
MARIA:

Ik neem Barmhartigheid en Vrede.
(Op een teeken van Michael verdwijnen de baldekijndragertjes door de hemelpoort. - Pause. - Opeens
schiet Maskaroen uit met vertwijfelde woede).

MASKAROEN:

De mensch moet verdoemd wezen! Wij duivelen zondigden en werden verdoemd.
De mensch zondigde en moet ook verdoemd-zijn.
MARIA:

Dat is geen gelijkenis! De engelen hebben geen lichaam en kunnen daarin niet lijden.
De mensch heeft in zijn lichaam geboet.
MASKAROEN:

Hij moet verdoemd wezen! Wij hadden niet eens een verbod gekregen. Maar den
mensch werd uitdrukkelijk gezegd: Gij zult van dien boom niet eten. Zijn schuld is
grooter dan de onze.
MARIA:

Dat is geen gelijkenis! De engelen hadden alle wijsheid, de mensch niet. De engelen
hadden geen lichaam. De mensch werd door het vleesch bekoord. Als hij misdeed
was het uit zwakheid. En gij, mijn Zoon, Gij hebt den mensch niet voor den duivel,
maar voor u geschapen. Laat gij ze verdoemd zijn, dan komt er geen enkel meer tot
u, dan hebt Gij den mensch voor niet geschapen, dan hebt Gij hem geworpen in de
groote miserie van de wereld, zonder hoop en zonder geluk, dan staat er hem niets
anders te wachten dan de hel. Ik ben mensch als alle menschen. Als Gij dat toelaat,
mijn Zoon, schrap mij dan ook uit uw boek des levens, laat mij dan gaan waar alle
menschen gaan. Ik ben hun moeder en ik zal mijn kinderen volgen, als ik ze van de
hel niet redden kan, tot in de hel.
(Terwijl zij sprak zijn de vier advokaten opgetreden. Gerechtigheid en Waarheid zetten zich weerszijden
Maskaroen. Ons Lievrouwke daalt van haren troon en plaatst zich tusschen Barmhartigheid en Vrede.
Zoo staan de twee kampen tegenover mekaar. Alsof hij Ons Lievrouwke zelf onderbreekt, zoo rap en
norsch roept Gerechtigheid):
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GERECHTIGHEID:

En toch moet de mensch verdoemd wezen! Want hij heeft gezondigd tegen den
eeuwigen God. Daarom moet de straf ook eeuwig zijn. Dat wil de Gerechtigheid.
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En als een mensch een aardschen koning naar het leven staat, wordt hij vervolgd tot
in zijn kinderen. God is de koning der koningen,. Hij zal niet anders doen, maar den
mensch straffen tot in zijn verste nageslacht. Want de mensch moet boeten en om
een eeuwig kwaad uit te wisschen moet er een eeuwige boete zijn, een boete zonder
ophouden. Daarbij is God onveranderlijk, en als hij eens een vonnis heeft geveld,
dan moet dat zoo blijven tot het einde der tijden.
WAARHEID:

Dat zeg ik met u. God is de Waarheid zelf en moet zijn woord gestand doen, tot het
einde der tijden. De mensch moet verdoemd wezen.
BARMHARTIGHEID:

Hoe kunt gij zoo hard zijn, mijn zusters? Als gij een mensch van nabij hadt gekend,
zoudt gij zoo mild zijn van compassie. Hebt gij Christus dan niet hooren bidden:
Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen? Neen, zij weten niet beter en zij
zijn zoo zwak. Roert het u niet als gij het berouw ziet van deze eerste menschen?
GERECHTIGHEID:

Het is uw zwakheid, dat gij u laat ontroeren. Ik ken geen gevoeligheid, ik ken alleen
recht.
BARMHARTIGHEID:

Mijn zuster, daarom is uw oordeel eenzijdig. Ik weet wel, dat menschelijke boete
niet kan vergoeden voor een oneindig kwaad, maar zou er dan geen uitkomst zijn
voor wie doet wat hij kan?
VREDE:

En zoudt gij zelven niet vrede sluiten, gij mijn drie gezusters? Wat wilt gij dan
Gerechtigheid?
GERECHTIGHEID:

Straf en boete!
BARMHARTIGHEID:

Heeft Christus niet genoeg geleden en geboet?
VREDE:

En gij, Waarheid?
WAARHEID:

God moet zijn woord gestand doen.
VREDE:

Welk woord?
WAARHEID:

God sprak: Omdat gij dit gedaan hebt zult gij sterven.
VREDE:

Is Adam, vroeger onsterfelijk, niet sterfelijk geworden? En gij, Barmhartigheid?
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BARMHARTIGHEID:

Barmhartigheid voor al wat mensch is.
VREDE:

Is dit niet gebeurd door de verlossing?
(Pause)

Zoo werd voldaan aan waarheid en gerechtigheid. Zoo is barmhartigheid geschied
aan de gevallen menschheid. Zoo geeft elkaar den vredekus, mijn zusters. Gij,
Maskaroen...
MASKAROEN:

Ik, Maskaroen...
ADAM
(springt voor hem. Er is aan hem geen houden meer. Hij staat daar grootsch en geweldig):

Gij, Maskaroen, die de menschheid verdoemd hebt in mij, Adam, hier is uw rijk te
niet!
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Hier stond ik, eerste mensch, door u beschuldigd, maar daar zit de nieuwe Adam,
Christus, uw rechter! Gij, Maskaroen, die de menschheid veroverd hebt door Eva,
de eerste vrouw, hier verliest gij wat gij gewonnen hebt, door de nieuwe Eva, Maria,
Moeder Gods! Gij, Maskaroen...
MICHAEL:

Gij, Maskaroen, hansworst van hoogmoed dansend tot 's hemels vermaak, ik laat het
touwtje dat u dansen doet niet los. Op uw beurt wordt gij aangeklaagd voor God
namens de menschheid. Ik daag u in proces, Maskaroen
(stille vroolijkheid in den hemel)

. Gij hebt de rechtvaardigheid Gods betwijfeld, Jezus den Verlosser van misdaad
beticht. Verwaande prins van het rationalisme dat uw eigen verstandje vergoodt en
Gods oneindig verstand verloochent, duiveltje van het intellekt, als er één straf is die
gij nog niet ondergaat......
MASKAROEN
(huilt):

Er is geen straf of ik onderga ze!
ADAM
(extatisch):

Er is geen vreugde of wij genieten ze!
MASKAROEN:

Mensch, vreugde! Er is niets dan haat!
ADAM:

Duivel, haat! Er is niets dan liefde!
(Een schreeuw en een wilde bazuinstoot. Maskaroen is verdwenen. En al wat mensch en engel is valt
op de knieën voor Christus en O.L. Vrouwke. Ver in den hemel luiden alle klokken en jubileeren wel
duizend orgels).

DOEK
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De Zedelijke likwidatie van den oorlog.
door M.E. Belpaire.
Het arme kind van eenen houthakker werd door de Maagd Maria in den hemel
gebracht, waar het een goed leven had, en met de engeltjes mocht spelen. Na eenigen
tijd ging de Heilige Maagd op reis en voor haar vertrek gaf zij het meisje de sleutels
van het Paradijs. Dertien waren er en met twaalf ervan mocht zij iederen dag eene
deur openen, maar den dertienden die kleiner was en uit goud, mocht zij niet
gebruiken. Achter iedere deur zat een der Apostelen op een troon, met licht omringd,
en het meisje vond dat danig schoon. Maar toen kreeg zij het verlangen ook de
dertiende deur te openen. ‘Neen’, zegden de Engeltjes, ‘dat moogt ge niet doen; dat
ware groote zonde.’ Zij deed het echter, eens dat zij alleen was, en zie! achter de
deur, in een kapelleken, was de Heilige Drievuldigheid, in een schitterend licht. Dat
roerde het kind aan, en aanstonds was haar vingerke met goud bezet. Zij schrikte,
trok de deur toe en liep heen. Kort daarop kwam de Heilige Maagd terug en vroeg
naar hare sleutels. ‘Hebt gij de dertiende deur niet geopend?’ vroeg zij aan het meisje.
‘Neen’, antwoordde zij. - ‘Hebt gij ze zeker niet geopend?’ - ‘Neen,’ antwoordde zij
weer. Toen bezag Maria het goudbeslagen vingerke en vroeg ten derden male: ‘Is
het zeker waar dat gij ze niet geopend hebt?’ En nogmaals loochende het kind. Toen
viel het in een diepen slaap, en toen het wakker werd, stond het naakt en bloot in een
groot woud, en kon niet meer spreken.
De koningszoon kwam jagen in dat woud, enkele jaren nadien, en vond een
beeldschoon meisje, in gouden haar gedost, maar die niet kon spreken. Toch werd
hij erop verliefd, nam ze mee op zijn ros naar 't paleis en huwde er mee. Na een jaar
kreeg de koningin een zoon, en op den daarop volgenden nacht, toen zij allee en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

927
haar de Heilige Maagd en sprak: ‘Wilt gij nu bekennen dat gij de deur hebt geopend,
dan laat ik uwe tong los en uw kind moogt gij behouden. Anders neem ik het mee
naar 't Paradijs.’ - ‘Neen,’ antwoordde de koningin, ‘ik heb ze niet geopend.’ En
Maria verdween met het kind. 's Anderendaags was er gemompel, toen men het kind
niet meer vond, en de lieden zegden dat de koningin eene tooverheks was die hare
kinderen opvrat. En zij kon zich niet verdedigen. Na een jaar, kreeg zij weer een
zoontje, en het zelfde deed zich voor. Doch 't gemompel van 't volk werd nog grooter.
De koning echter beminde zijne vrouw te zeer om toe te laten dat zij voor 't gerecht
zou worden gebracht. Het derde jaar baarde de koningin een allerliefst dochterke.
Weer verscheen haar de Heilige Maagd, voerde ze mee naar den Hemel, liet haar
haar twee zoontjes aanschouwen, vol schoonheid en geluk, en sprak: ‘Dezen krijgt
gij terug en moogt uw dochtertje behouden, en weer spreken, wilt gij maar bekennen
dat gij de deur hebt geopend.’ - ‘Neen’, antwoordde zij, ‘ik heb ze niet geopend.’
Toen viel zij op aarde terug, en den volgenden dag kon de koning niet meer weerstaan
aan zijn volk. De koningin werd voor 't gerecht gebracht en veroordeeld om op den
stapel levend verbrand te worden. Toen zij daarop aan een paal gebonden stond en
de vlammen reeds oprezen, kreeg zij plots berouw en dacht: ‘Kon ik maar spreken
en mijn schuld bekennen.’ En aanstonds ging hare tong los en zij riep: Ja, Maria, ik
heb het gedaan.’ Toen daalde de Heilige Maagd uit den Hemel, bluschte het vuur,
bracht de drie kinderen mee en gaf haar geluk voor heel haar leven.
Zoo luidt het sprookje der gebroeders Grimm, Marienkind, dat mij in mijn
kinderdagen zoo buiten proportie scheen. De philosophie, of eerder de psychologie
van zulk verhaal ontsnapt aan kinderen, die meer zin hebben voor strenge
gerechtigheid dan voor het milde van de ontferming. Het levensleed heeft hun de
geheimen der Verlossing nog niet geleerd. Maar de volksziel heeft zich niet vergist.
Zij weet dat den mensch niets moeilijkers is dan schuldbekentenis. Dat weet ook de
algemeene Moeder der menschheid, de Kerk, en daarom vangt zij de Heilige
Mysteriën aan met het Confiteor.
Wat waar is voor den enkeling, is ook waar voor de naties. Zoo lang Duitschland
zijn schuld niet heeft bekend - zijn eerste schuld, zijn ‘erfzonde’ als het waar,
tegenover België vooral - is er voor dit volk geen verzoening, geen hoop op herstel
bij God of bij de men-
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schen. En daarom is het zoo'n verheugend feit de eerste teekenen van die belijdenis
waar te nemen.
Veel boeken, in den laatsten tijd, trokken de aandacht van den denkenden lezer:
het zoo aangrijpende werk van Remarque, dat ons al de akeligheden van den oorlog
weer voor oogen roept - met deze verzwaring dat, aan Duitschen kant, zij ten prooi
waren aan vertwijfeling en wanhoop, terwijl onze jongens op zegepraal en
overwinning aanstuurden. De Mémoires van Lichnowsky toonend hoe Engeland in
't geheel niet op oorlogvoeren belust was, de ramp uit alle kracht heeft zoeken te
beletten. Die van Conrad Haussman, niet minder interessant, een schel licht afwerpend
op de moeilijkheden waaraan Duitschland, van den beginne af, ten prooi was.
Zijdelings wordt er gewezen op de dwaling der Vlaamsche activisten die meenden
van eenig belang te kunnen zijn voor den Duitscher.
Maar het meest kenteekenend feit is welzeker het verschijnen van 't afzonderlijk
nummer van de Allgemeine Rundschau van München, gewijd aan de gruwels in
België. Niet alleen wordt daarin een onpartijdige studie van P. Nieuwland van
Maredsous, gegeven, eene bijdrage van Prof. Mayence van Leuven, maar ook komen
Duitschers aan het woord: Dr. Georg Moenius, die persoonlijk te Leuven, te Dinant,
te Tamines, is gaan onderzoeken en op den duur zijne verontwaardiging niet meer
kan bedwingen; en vooral de bij ons zoo bekende en gewaardeerde Foerster. Dit
België-nummer wordt door hem ingeleid door een meesterlijk artikel: ‘DE DUITSCHE
SCHULD TEGENOVER BELGIE. Beschouwingen over de zedelijke likwidatie van
den oorlog.’
Als motto heeft de schrijver gekozen deze woorden van AEschylus: ‘God vergeet
den volkerenmoordenaar niet.’’ In Shakespeare's Hamlet,’ zegt hij, ‘wordt de heele
tragedie overschaduwd door een doode, en heel de handeling gaat om den eisch eener
belijdenis.’ Over de twaalf millioenen menschen zijn in den wereldoorlog gesneuveld,
acht millioenen verminkt, andere millioenen kwamen in ellende door de gevolgen,
over millioenen vrouwen en moeders kwam een niet te schatten wee - gelooft men
wezenlijk dat zoo iets stilaan kan vergeten en gelikwideerd worden, zooals bij
voorbeeld eene overstrooming van den Gelen Vloed in China? Dat uitboeting en
zuivering der schuldigen niet noodig zijn, maar wegens ongunstig weer kunnen
uitblijven?
‘Kan een “rapprochement” wezenlijk de plaats nemen van eene
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ethisch-religieuze afrekening met wat geschied is, een “reconciliation” de “expiation”
uitsluiten?’
Wat zijn pacten, verdragen, vraagt Foerster, even gauw verbroken als gesloten,
vredesonderhandelingen ten allen prijze en die slechts in 't oog houden economische
belangen’. Moet uit deze algemeene karakterloosheid de wereldvrede ontstaan?
Daar tegenover stelt hij het Christendom, ‘dat met zijn eeuwig licht den nevel der
karakterloosheid doorschijnt, dat schijn en wezen scherp uit elkander scheidt, klaar
voor 't oog van allen verheft wat wezenlijk heelt en opbouwt en alleen echten vrede
brengt, en ook aantoont het nietige van wat schuilt onder den schoonen schijn van
vrede-sluiten en verzoening, het gemeene van die uitnoodiging tot ‘geestelijke
samenwerking’ zonder berouw. ‘Niet om vrede te brengen ben ik gekomen, maar
om het zwaard te brengen.’
Dit zijn woorden die evengoed onder de oogen van Vlamingen mogen gebracht
worden, als van Duitschers - ja, van Franschen Engelschen en anderen. Want algemeen
is de verwarring der gedachten, deze ‘karakterloosheid’ die Foerster aanklaagt.
Heldere waarheden schrikken de menschen af; men moet pacifist zijn, middelmatig;
men bemint de waarheid, de gerechtigheid niet meer met gloeiende liefde, men heeft
die heilige verontwaardiging niet meer tegenover kwaad en onrecht, men zou vreezen
te bekennen dat men zijn vaderland bemint. Dit alles is overdrijving, drijverij. Een
Christus die de sjachelaars uit den tempel verjaagt met zweepslagen bewondert ons
geslacht niet meer; enkel lauwen duldt men: die lauwen die God in walging braakt.
Foerster bespreekt daarna het succes van Remarque's boek. ‘Tegen alle verwachting
der boekhandelaars in,’ zegt hij, ‘zij die beweerden dat de krijgslitteratuur een einde
had genomen, krijgt in Duitschland plots een krijgsroman edities van
honderdduizenden; alle gesprekken en betwistingen zijn er vol van. Het is of de 10-15
jaren sinds de oorlog werkelijk niet verloopen waren. De graven van mass 's gaan
weer open, de doode spreken en verhalen onbarmhartig hoe zij vermoord werden,
ja het is als of die afstand van zoovele jaren noodig was geweest om tot een klaar
besef te komen van de verschrikking, van wat de mensch voor den mensch vier jaar
lang was.
‘Doch Remarque is slechts een begin. Hij geeft enkel een gansch radelooze en
daarom geheel ongekleurde vaststelling van den wezenlijken toegang van de
ongehoorde massa-uitmoording. Het gebeurde
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wordt geenszins geestelijk of zedelijk toegelicht. Hoe staat de zedelijke en religieuze
natuur van den mensch daar tegenover?
‘Wij worden hier in Duitschland thans door eene onweerstaanbare innerlijke macht
op een keerpunt gebracht: geest en geweten moeten zich verklaren met Natuur en
Fatum; koning Oïdipus komt om een antwoord over oorzaak, zin en schuld in dat
monsterachtige; zijn oogen gaan over zich zelf open en hij gaat eindelijk over zich
zelf vonnissen.
‘De vraag van Tiresias aan den argeloozen Oïdipus: “Wat weet gij van u-zelf?” deze vraag kan men op den huidigen dag ook stellen aan het belogen Duitsche volk.’
Door internationale nijverheidskartellen, commercialisatie der reparatie,
‘coopération intellectuelle’, enz. denkt men de massa-uitmoording definitief te
likwideeren, gaat Foerster voort. ‘Dit alles is eene reusachtige dwaling. De oorlog
zal zedelijk gelikwideerd worden, of in 't geheel niet... Eerst dan wordt het recht
hersteld, als alle schuldigen, meewerkers en ja-knikkers het onrecht plechtig zullen
erkend hebben, zich geretracteerd en zooveel mogelijk gerepareerd hebben.’
Dat is het groote princiep dat in verheven taal de gevierde professor zijn schuldig
volk voorhoudt. Nooit heeft hij opgehouden de waarheid te verklaren. Laten wij
hopen dat Duitschland wezenlijk op een keerpunt staat en uit de belijdenis aan
bedreven fout, zich zal oprichten, gelouterd en vergeven, een schooner toekomst te
gemoet!
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De fabriek grijpt.(*)
door Antoon Coolen.
Onder de minderingen van den zondoorstoven hemel lag de peel te blakeren naar de
einders, waar me in de sidderende hittenevelen verloren ging naar den hemel die zich
daartoe boog. Nou kommen langs de rechte wegen uit de peel de klotkarren gevaren
en dokkeren stil, een geluid, dat aan den hemel hangt. Het paard, gelaten in de hitte,
zet zijn langzame stappen en uren lang is er de muziek der rinkeling van de bellen
in de hamen. De huisjes in de peel liggen warm te stoven. Het huisje van Simon
Wijnands aan den weg uit de peel, het ligt onder den zomerenden wilgenboom. De
klot is gestoken en wordt uit de peel gevaren. Simon vervroegt het uur van uitscheiden
en werkt in den hof, hij plukt de plukkum en de oudsten van zijn keinder zij helpen
hem schoefelen en grijselen, en Simon plant de boonen en houdt zijn bedjes sla zuiver
van het onkruid. De twee kleinste keinder, zij spelen mee de geit op den dries en
Marie, zij heeft haar bezigheden en helpt moeders mee de wasch en 't verstellen van
kleer.
Die bezigheden vullen haren dag niet. Ze zit in de hitte somwijlen mee leege
handen, ze doet haar jak uit en in haar onderlijf loopt ze door den herd, mee bloote
voeten in haar klompen. Zij rekt zijn eigen uit, loom en moe, en wacht naar het einde
van den dag, Den diepen avond. 't Is een jong ding een, Marie, mee een jong hart en
jong bloed. Ze is op eenen Zondagavond haren weg eens gegaan, en hoe gaat het,
'nen jongen van Hannes Joosten, den peelwerker, die was met haar meegekomen,
den weg de peel uit, door het gehucht naar 't dorp. Die jongen maakte prating tegen
haar. Ze moest mee hem lachen. Maar na het vallen van den donkeravond, toen wier
ze naast diejen jongen stil. Ze liet het toe, dat deze jongen haren schouder aanraakte
mee zijnen arm en zij gongen den zandweg door de korenvelden.

(*) Fragment uit de roman ‘Het Donkere Licht’.
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Het koren stond plechtig van de stilte en op de hooge halmen wuifde de aanwezigheid
van 't klaar nachtlicht in de pluimen en een hooge boom stond zwart geheven. Den
rog geurde en Marie en den jongen, zij gingen achter elkaar eenen smallen voetbreeden
pad door 't koren, 't koren dat hoog stond als zij zelve waren. De aren dansten en
sprongen in hun oogen en zij sloten de oogen dicht voor de kittelende geeseling van
die harde stalen. Ze lachten om 't pleizier van dit vreemde gaan door een wuivende
duisternis en hun handen lieten zij in de halmen spelen en stroomen door den
overvloed van rijpende rog. Verderop stond de groene en lage haver te geuren. En
den veien grond, waarop hun stappen gingen, en er was allerwege de lauwe en koele
warmte van den nacht. Ze kwamen langs een boerenerf mee veel boomen ervoor,
het rijpe en stille loover van de zware bloeiende linden, daar was het evekes warm
onder en welriekend van den lindebloesem, en klaar aan den hemel helmend klonk
er het volle gefluit van een milling en den tjuikslag van een vink, die op eenen
boomstam zat en zijn wijfke in zijn nest zag broeden. Dan kwamen zij onder de
boomen uit in koeler lucht. Loover en vogelen, de warme aarde, de goedheid van
den rijpen zomer, en als ze naar huis deejen langs den klinkerweg, daar stonden de
hooge populieren langs hunnen sloot, zij stonden scheef en hoog geheven en daar
boven streelden zij mee stroomende en ruischende blaren den hemel in de stilte van
het nachtelijk avonduur.
Marie van Simon Wijnands was stil geworre en den jongen, die bij haar was, wist
niks meer te zeggen. Hun gedachten ondergingen den avond niet, maar een uur van
de wereld als dit legt zijn zwijgen op uit eendere wet aan de zielen. Zij gingen na
den klinkerweg vervolgens den kiezelweg door het gehucht, waar de huiskes rond
de slapende kerk stonden bijeengetroept, dan kwamen zij op den rullen zandweg
naar de peel. Toen zij onder den wilgeboom voor Marieje d'r huis gongen scheiden,
toen zeejen ze houd-oe tegeneen. Marie kwam in den donkeren herd en moeder riep
uit de alkoof:
- 't Is schand, zoo laat als ge evel komt binnenvallen. Sluit de deur.
Een bestraffende opmerking, want als ouder zijnde moete ge dubbel oppassen
voor een dochter, die de jaren van deze jonkheid heeft gekregen.
Marie zee:
- Wel te ruste!
Ze gong den opkamer trap op. Sinds ze een grooter jong durske
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geworre was, sliep ze nie meer onder de jong op den zulder, maar had ze op d'r
opkamer d'r eigen vertrekske zooals ze 't vroeger had toen ze uit de wieg was gegroeid
en op de opkamer haar bedje kreeg. Ze dee de deur dicht en kleedde zijn eigen uit.
Zij schoof het raam open en in haar hemd en 'r nachtjakske gong ze uit het raam
hangen. Ze keek over den stillen hof en luisterde naar 't suizen van den zomerenden
peelnacht, het verre gedruisch van kikvorschen in een vlooske, het verdere geblaf
van eenen hond, da geluid onder de stilte der diepe sterren, da ge altijd hoort en ze
keek uit naar de winddoorstroomde onbewegelijkheid der duistere vlakte. Ze voelde
het koele hout van het raamdorpelke onder haar bloote armen. Waarom, da weete ge
niet, en hoe, da weete ge niet, soms klopt het leven mee warmer hand zoo dringend
aan de deur der ziel.
Simon Wijnands zee tegen z'n vrouw:
Ze kan nie hier achter oe gat blijven aanloopen. De jong eten oe de ooren van
oewen kop en wa kosten ze aan kleer en ligging. In den winter kan ik weer naar den
arme gaan. Laat Marieje d'r uitgaan en da ze helpt verdienen.
Simon Wijnands zee nooit zooveel, maar dit bezwaarde hem al lang. In den zomer
dan verdiende hij veel, maar mee den huishoud, 't beschoot van z'n leven niet en in
het kwaad seizoen, dan zat hij diksen tijd zonder 'nen cent in huis en kost ie naar den
arme gaan vragen. O, 't leven woog en drukte zwaar op oe kracht en oewen arbeid.
D'r waren er sommigten onder de peelwerkers, die hadden zijn eigen laten helpen
en waren aan 't boeren gegaan en Simon liep mee die plannen en had gère wa grond
gehad en geld voor een koeike, maar hij wist geen wegen om te gaan en geen
menschen die hem helpen zouden met wat geld. En dan zou hij nog zat op lasten
zitten en moest er verdienste zijn om vooruit te kunnen. Nee, Marie moest er uit. Ze
kost gaan werken. Ze kost verdienen.
Ja, zee Simon Wijnands zijn vrouw.
Dit was allemaal maar vaag, een zucht om uitkomst, en de veronderstelling van
een mogelijkheid. Marieje zelf zeejen ze er niks af, maar 's avonds in den herd, als
ze mee de jong bezig was, de kleinsten die wild waren en ravotten voor te gaan
slapen, dan bekeek Simon zijn dochter. Ze was flink en groot gegroeid. Ze was
misschien niet een van de sterksten, maar ze had haar tanigheid, ze kost d'r erpels in
den olie gebakken mee een bord vol eten en at er het roggebrood
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bij, zij had haar ferme wezen en figuur van jong meidje, da handen aan d'r lijf had.
Toen op eenen avond, net krek da Marie de jong op den zulder te bed bracht, stond
Jan Olie bij Simon en Door in den herd.
Goejenavond, zee Jan Olie.
Bè, kie, zee Simon Wijnands zijn vrouw, bende gij alweer v'rum, is da al weer
twee maanden?
Hij was al weer v'rum. Da was al weer twee maanden. 't Heeft niets te beteekenen.
Eerst smokkelde ge. Da magde ge niet. Dan stoppen ze oe in een hok, tusschen vier
muren mee een brits, een hoog tralieraampke en eenen emmer. Dat is alles. Ge zit
en wacht op het vervliegen van de uren. Er rammelen sleutels, er worden grendels
weggeschoven. Ge magt gaan luchten op een binnenplaatsje. Ge krijgt op tijd oe
eten. En da's naar de omstandigheden best. Wat eet ik thuis? Brood en 'nen gebakken
erpel en een stuk spek dat ik bakken kan, zee Jan Olie. Ha, ha! Nee, hij had het er
best gehad.
Jan zit en stopt zijn pijp. Hij had gindswijd alleen gezeten en zonder aanspraak,
da was waar. Maar thuis zat ie zoogezeed ook veultijds alleen. 't Was gindswijd netjes
en 't gong er allemaal stipt op tijd.
Ik heb het goe gehad, zee Jan Olie.
Ge zijt niks veranderd, zee Simon Wijnands.
Jan Olie grinnikte.
Twee maanden veranderen oe niet. Bende ge gek.
We hebben oe geld voor oe bewaard, zee Simon Wijnands.
Da's best, zee Jan Olie.
Simon Wijnands viet van de beddeplank de alkoof den knik mee geld.
Hier is het, zooas ge 't ons gegeven hebt, zee Simon Wijnands.
Da's best, zee Jan Olie.
Hij viet den zak. Hij viet er wat guldens uit. Hier, da moesten ze aannemen voor
't goed bewaren. Nee, niks te doen, nee, da wouen ze niet hebben.
Vooruit, zee Jan Olie, geen streek, ge hebt de verantwoordelijkheid gehad.
't Waren geen streek. Simon Wijnands wou niks van 't geld hebben. Had Jan Olie
voor dazelfde geld niet in de gevangenis gezeten? Da geld kost geen geluk aanbrengen.
Maar Jan Olie maakte er geenen langen praat over. Hij telde de guldens op tafel.
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Daar koopte ge wat voor, voor Marieje of d'ander jong, tegen Sinterklaas of de winter.
Daar lag het geld, terwijl ze bijeen zaten, daar lag het geld op tafel te blinken.
Toen Marie in den herd kwam, toen viet moeder haastig het geld weg.
Ze heeft er niks af geweten, zee ze zachtjes tegen Jan Olie.
Da's best, zee Jan Olie.
Moete ge 't niet natellen? vroeg Door zachtjes.
Jan Olie kwikte den knik.
't Is er g'lijk, zee Jan Olie, 't is best, 't is accoord.
Hij stond overeind. Da was allemaal goed en wel, maar nou moest Simon mee.
Ze gongen naar Doreke Moes. Daar kwam Jan van den Netelendonk ook t'avond.
Ze gongen er eenen op vatten, op de thuiskomst. Jan Olie keek naar Marieje, die
rond liep in den herd.
Simon Wijnands, zee-t-ie, oe dochter wordt een flink frommes. Ge moet ze weer
'es sturen, eens in de veertien dagen of zoo, om mijn huishouden wat op order te
houden. Ik ben nou de netheid gewend geworre.
Toen gongen Simon en Jan de deur uit. Kost Marie van Simon Wijnands nou
gerust bij Jan Olie over den vloer komme? Hij was de netheid gewend geworre, Jan
Olie, en hij had misschien nagedacht over veel dingen en veel ijdelheid, en zijn eigen
sterker gemaakt.
Zoo ging den tijd, zoo waren de jaren gegaan, toen aan de benauwde einders der
wereld kwam er klaarte, toen zeeje de menschen, alsdat den oorlog uit was, toen
kwam er vreemde opwinding en 't gedacht: is da waar? Kan dit eindigen? Ze waren
aan den druk der dagen en de duurte en de moeilijkheid gewend geraakt. Doreke
Moes zee: wordt nou alles goedkooper? Ze kon het nog maar niet gelooven, alsdat
er wezenlijk oorlog geweest was. Scheit oorlog, zee Doreke.
Maar 't mansvolk, de menschen en de jongens in de peel en in de verre dorpen, ze
kwamen nog niet gelijk ewees v'rum, daar kwamen plotseling nog de bange dagen
van nieuwen oorlog en geweld van revolutie, nieuw vuur en nieuw vloeien van bloed,
de jongens uit de peel en uit Limburg, ze moesten naar de groote steden en stonden
daar mee de geweren en de bajonetten in de straten. Dat trok na eenigte dagen in de
verte weer over, en dan kwam 't mansvolk weer thuis. Maar 't bleef 'nen moeilijken
tijd diejen winter en d'r was misschien nog nooit zooveel armoej in de peel geweest
als in die dagen.
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Och, 't was er alzeleven armoei, en da zou wel zoo blijven ook.
Jan Olie kwam bij Simon Wijnands en Jan zee:
Waarom doede ge evel Marieje niet de deur uit? 't Is hier niks meer. D'r doen den
lesten tijd heel wat durskes naar 't fabriek in de stad. Ze kannen ze gindswijd
gebruiken. D'r werken er duuzenden en duuzenden, heb ik gehoord.
Ja, da was waar. Ze werkten er mee duuzenden. Ze wieren mee steeds grooter
groepen, groepen van overal, toe diep in de peel, gehaald. Ze trokken de peel uit. Ze
trokken langs het gehucht, zij gingen langs de lange wegen, langs de spoorlijn naar
't station in 't dorp, daar gingen ze op den trein, de eerste stad voorbij, en verder, naar
de verdere stad, daar was de groote fabriek, daar stroomden ze, van overal van stad
en land gekomen in de hooge gebouwen, al de verdiepingen vol en zaten er den dag
lang en deejen haar werk mee oogen en handen, die 't gebaar volgden, waarmee ze
aan haar machine de draadjes hechtten en haken rond de glazen staafjes, uren lang,
dagen lang hetzelfde en eender werk. Maar zij kwamen thuis mee 't schoone weekgeld
en verblijdden de huishoudens en zichzelf mee dezen plotselingen zegen.
Die fabriek, ho! die fabrieken. Daar kande ge oe eigen geen voorstelling van
maken. Zoo hoog als de hemel, beton, staal en glas, gestapeld toe de wolken over
heel een streek en vol als mierennesten, en op den grond rontelom krioelt, draaft en
rijdt het van vlijtige menschen. In den verduisterden hemel, daar klinken in de
verrijzende gebouwen de hamerende slagen en het ratelende geweld van den driftigen
arbeid, die altijd grooter arbeid en hooger reiken uit den grond stampt. Het groeit
naar de nevelen der blauwe lucht in de verte. Daar in de zon slaat de hooge en helle
ratel, waar het beton wordt gestort en grijs op den blauwen hemel staan de koene
kranen, de hemel dreunt van de daden. Het loopt af en aan, het komt en draaft af en
aan door poorten langs alle kanten en ge ziet ze in rijen staan voor een laag kantoor,
de honderden en honderden nieuwe, die iederen dag ongevraagd komme, om ook
binnen te mogen, ook, óók en méé te verdienen. De ziel daarvan, de hooge heeren,
die hier regeerden en bestuurden, ze hadden een almacht, die dagelijks grooter dingen
schiep en nieuwe wonderen verrichtte. Wat in hunnen kop opkwam, dat deejen ze,
da voerden ze uit mee een wil die de wereld zette naar hun hand, en den zegen eraf
drong over heel het land in alle huizen toe hier bij ons in de peel en verder, waar de
jong en durs-
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kes konden gaan en in de moeilijkheid van den tijd ineens de verdiensten hadden.
Want waar ze eenigte jong durskes hadden, die er heen gingen, daar hadden ze mee
zijn allen bij elkaar een schoon inkomende alle week en naast de armoe van het
peelwerkers-huishouden, dat in de klein keinder zat, kwam er de welvaart bij de
anderen mee groote en volwassen jong.
En 't kwam eraf, da ook Marie van Simon Wijnands ging. Ander durskes, die er
al waren, die verzekerden, da niks hendiger ging. Ge meldde oe eigen maar aan, ge
worde onderzocht mee instrumenten door geleerde heeren, die alles in oe zagen, wa
ge kost en wa ge niet kost, en ge worde aan het werk gezet.
Net zoo hendig ging het mee Marieje ook. Ze gong mee, mee d'andere, zijn eigen
aanmelden en ze kost er komme. Ze gong eerst 'nen dag naar de naaste stad voor
kleer, want ze kost natuurlijk niet gaan in d'r lang zwarte schorten die toe op haar
klompen hingen, en mee het strakke jakske en mee d'r muts mee linten. Nee, da gong
niet, wat zouden ze lachen gindswijd. Ge moest die durskes zien, die er werkten:
bloesjes in alle lichte kleuren en korte rokskes van blauw cheviot en confectiemantels
en allemaal onder de korte rokken de lang been in lichte kousen, da ge oe oogen
dicht moest knijpen voor die flikkerende lichtheid. En in de naaste stad, daar hedde
ge winkels, daar kande ge al die schoone, degelijke dingen koopen. Mijn God, wat
breidden en weefden de menschen vroeger hun kleer, nou kande ge ze goeikooper
en mooier krijgen, klaargemaakt en al. Een, twee, drie, oe rokske is klaar.
Door had nog het geld van Jan Olie liggen, waar ze niet aan geweest was, Jan Olie
leende haar er nog 'nen cent bij, en Marie kost haar nieuwe dingen koopen. En daar
dee Marie 'nen middag heen naar de stad en toen ze terug kwam, in 't huiske in de
peel 's avonds, toen pakte ze uit: een groenen satinetten bloes, een blauw rokske toe
aan de knie, een hoedje van niks, bokskes als vodden een paar hand groot, kousen
van de kleur als bloote beenen en schoenen waar ze nie op loopen kost en waar ze
mee omviel. Maar da leerde wel. Dat hadden de anderen ook geleerd. Toen ze mee
al die dingen aangetooterd in den herd stond, de jong kwamen kijken en vader en
moeder stonden erbij, nee, ge kende Marieje grif nie meer. Sakkerdie, Simon Wijnands
kost maar nie zoo ewees die scheiterigheid verkroppen. Moest da zoo mee die been
en mee da rokske van een hand lang?
Hedde ge mardie geen kousen aan oe been? vroeg Simon.
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Hij geloofde het niet en kwam kijken en wist niet of het papier of wat voor
vodderigheid was, diejen Simon, die de dikke, gebreide, zwarte kousen van zijn
vrouw maar kende, zooals ook Marie ze altijd had aangehad. Simon had niet den
minsten eerbied voor al die todden. Maar Simon had zelf gewild, da zijn dochter
naar de fabriek ging en allen, die daar heen gingen, liepen zoo, mee zoo'n rokske,
mee zoo'n kousen. Simon kost het niet aanzien.
Bè, sakkerdomme, ik kijk tegen oe gat aan, zee Simon.
De ouders kosten zijn eigen d'r oogen uit hunnen kop schamen.
't Spien er nog zat, dat Marie in die kleer ging.
Toen, in het voorjaar, begon ze als zoovelen den nieuwen weg te gaan in 't uur, dat
den morgen nog jong was en heel pril. De nuchtere klaarte van den komenden dag
beefde wit in haar kamertje als de harde wekker afliep. Dan was ze mee een sprong
uit het bed. Beneden hoorde ze vader, die ook was opgestaan, om naar zijn werk te
gaan. Nadien waren ze samen even in den herd. Moeder kwam in haren onderrok en
in haar slaapjak. Zij vulde de drinkenskruik voor haren mensch en deed de
boterammen in vaders knik en draaide de boterammen van Marieje in een papier.
Marie had een stroojen tasch, daar deed ze de boterammen in. Ze gingen, Simon
Wijnands en Marie, samen de deur uit in den klaren dageraad. Buiten scheidden
meteen hun wegen.
Marie zee:
Dag vader.
Simon zee:
Dag Marie.
Zij gingen elk hunnen anderen weg, Simon naar de peel, Marie naar den trein.
Marie keek nog 'es om. Zij zag vader gaan, in zijnen sjokkenden gang, zijn kruik
blonk, zijnen knik was blauw. Simon kost nog es omkijken. Ginds ging iets vinnig.
Lichte been. Een vuurrood hoedje.
Het was de nieuwigheid nu. Marie zat in den trein bij d'ander durskes, die het al
gewend waren en het op haar voor hadden, het bekend zijn mee de fabriek en het
werk. Die durskes zeejen: bij ons. Bij ons op 't fabriek. Da was da rustige
meerderheidsgevoel: wij die al langer gaan.
Het was de nieuwigheid: het kleine en schroomvallige binnen-
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treden binnen de breede poort, het bange stappen over de terreinen mee al da gerij
en gewoel naar gebouwen die groot en wit geweldig overeind rezen toe aan de zon,
en waarbij wij menschen als vliegskes waren. Het wachten en geleid worden in een
lange, witte zaal mee heldere ruiten, waar overal de durskes gingen zitten aan kleinere
en grootere machines mee drieje en mee velen gereid. Daar liepen mannen op en
neer in lange, gele kantoorjassen. Een kwam bij Marieje en wees haar plaats en begon
haar uitleg te geven en te leeren wat ze doen moest. Ze kreeg haar draadjes en zat
verlegen mee onder de oogen van die 't haar leerde. Ze deed het verkeerd en broddelde,
dan overnieuwd en overnieuwd ging het langzamerhand beter en zoetjes keerde in
haar gemoed de gerustheid terug en het vertrouwen, dat het zou gaan. D'r wieren
vriendelijke woorden tegen haar gezegd. Ze hoorde lachen, ze zag rontelom die lichte
helderheid, dan verging de angst voor da groote geweld, dat ze buiten vóór zich
gezien had, ze gevoelde zich in de omgeving en in het werk, dat gaandeweg zou
beter zijn, gerust.
Dit leed den morgen lang, dan, aan de lange tafel in de groote hal, gong ze bij
d'ander durskes haren boteram eten en zij kreeg er haar drinken bij. En dan wachtte
de middag, de lange, eindelooze middag, waarin de uren traag kropen.
En den avond gong ze de poorten uit mee den grooten stroom aan den voet van
het hooge gebouw, langs andere en hoogere gebouwen, die tot naar de verte toe
overal in den avondhemel grijs en star opdoemden in de hooge lucht. Daar boven
gloeiden stil vlamletters tegen de schemeringen, die zich over de hooge gebouwen
heen hooger hieven naar den hemel. Met d'ander mee ging Marie naar den trein. Daar
zat ze tusschen de durskes in den vollen coupé. D'ander lachten luid en zongen druk
en stoeiden en plaagden. Marie zat er nog verlegen bij en durfde niet goed mee te
doen in deze rumoerigheid. Dan, als ze, na de reis, uit den trein gestapt was, ging ze
met een groepje durskes, dat met haar de peel introk, den weg langs de spoorlijn,
den weg door het gehucht, langs de kerk en verder den zandweg de peel in.
Hier liep ze na al die indrukken van den dag in de stilte, in de gekende streek, zoo
anders thuisgekomen. Het groepje durskes minderde stil aan, in de peel gingen hun
wegen en paden uitereen, en elk ging naar zijn huis. Ze scheidden met een: houd oe.
Met een: toe morgen.
Marie kwam thuis, in den herd, de kleine en dompe ruimte,
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waar vader en moeder en de keinder waren. Moeder was aan het zorgen voor den
avondkost. Nadien aten ze met zijn allemaal en Marie had druk te vertellen, hoe het
er was op de fabriek en wa ze had moeten doen. Ze zee: groot, gróót, ge kant het oe
eigen niet voorstellen. Ze drukte op haar woorden, ze kon d'r zelf niet over uit.
Dan, in 't avonduur en onder de maan gong Simon nog in den hof werken, waar
gespaaid en gemest, gepoot en geplant moest worden
Marie ging vermoeid te bed. En den nieuwen morgen wachtte de nieuwe lange
gang eender als gister.
Zoo was ze den tredmolen ingetreden en liep en deed haar werk. Na eenigten tijd
begon het in allen ernst. Toen kwam ze in een andere zaal, ruimten achter ruimten.
Overal zaten de durskes mee d'r witte en blauwe schortjes voor aan tafels en aan
machines, hier en daar zat er een alleen op een hoog bankske voor haar machine
geplaatst, anderen, als mee een schooltje, zaten aan een stalen roteerende tafel, die
draaide, wiegende draaide. De lampjes dreven over banden in een rechte vaart en
keerden onder de bezige handen door. Vierkantige witte zuilen stonden van afstand
toe afstand en schraagden de witte zoldering. Het licht lag er helder en overvloedig,
een krachtig wit, koperen waterkraantjes blonken. Er liepen mannen achter lorries
die donker geluidend reden, mee ijzeren rekken vol zacht rinkende lampen, zij gingen
weg door open deuren. Ergens bij een ingebouwd bord stond een durske mee de
diepe en grondelooze gaten van 'nen zwarten bril voor het gezicht in den witten en
heeten gloed van vele dicht opeengeplaatste lampen. Er liepen mannen in hun lange
jassen rond, zij liepen en zagen toe en gaven hun wenken. Marie zat met meerdere
durskes bij een lange, stalen tafel en zij kreeg hier haar gewichtige werk, de geleerde
bezigheid, het inhaken van draadjes aan glazen staafjes. Die staafjes waren er op
klaar gemaakt, o, dat ging op zoo'n pleizierige manier, zoo hendig, mee den dag al
vlugger door de groote eentonigheid van greep en gebaar. Ze had vlugge en scherpe
oogen en vinnige handen, en den arbeid zelf kostte haar geen andere inspanning dan
die der eentonigheid zelf, het turen en de vermoeienis van het drukkende zitten in
één houding den dag lang. Ze keek soms rond. Ze hoorde van overal komen en
aanzwellen het suizende gesnor en het gedempte gepraat, een stilte vol zoemende
geluid met luider geruchten van metaal of een plotseling schelle stem en een hooge
lach. Ze hoorde het donkere voortrijden en rollen van wielen over den vloer gedurig
aan. Ze hoorde het rinkelend spuiten van de sproei-
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fonteintjes als dorstige durskes gingen drinken. Af en toe een stond op en ging en
kwam later weer stil haar arbeid hervatten. Het gedempt heldere lachen van een jonge
keel klonk soms door deze luide en vreemde stilte vol wenteling van gesuis. Het was
er warm en krachtig licht, een witte helderheid rontelom, vervuld van eender durende
geruchten en overal, als Marie op stond en even liep en weg moest, was er het
onverbiddelijke en alziende toezicht van strenge meesters die achter haar stonden en
letten op iederen stap.
De vreugde als ze haar loon thuisbracht. Den eersten keer, dat was een gewichtig
dinge voor Marieje. Het gesloten papieren zakje met geld, dat ze neerlei op tafel en
dat moeder openmaakte, om het geld er uit te nemen, het geld dat neergeteld wier,
haar verdienste die bijdroeg in het huishouden. Dit geschiedde in het avonduur, dit
was om blij bij te zijn in den goeden schijn der dingen. Asteblief, moeder, had ze
gezeed. Asteblief. Nu was ze dankbaar om haar werk.
Er is kommer en zorg, maar er zijn de oogenblikken van verstilling, waarin het
geluk zich in allen trubbel toch mededeelt aan ons hart en wij bidden, dat de Heer
ons den arbeid geeft en het brood van den arbeid. Den arbeid, dien wij niet vloeken,
wij hunkeren en hongeren ernaar, wij grijpen waar hij ons maar gegeven wordt, er
zijn vaders, die er om bedelen en mee schruwende keel zitten boven de leegte en de
stilte van een paar krachtige handen, die onnut zijn voor vrouw en kind. Mijn God,
in het huis van Simon Wijnands was de armoej gekend. Nou, bij dit uitzicht van de
verdiensten van Marie, die goeje Door, na al de jaren van zorg, ze heeft haar oogenblik
van mededeelzame uitgelatenheid en somt op, wat ze koopen en doen kan, kleertjes
voor de keinder, een nieuw jaske, een pet, een paar Zondagsche klompen, en vaders,
dien ze op zijnen verjaardag besteken kan! O, de verdiensten van Marie zijn niet
groot, maar als vader daarbij in den zomer zijn werk heeft, en de groentes en de
erpels uit den hof en den klot die ze stoken kan, Door, in de ervaring van vele en
harde jaren, ze heeft het wel geleerd mee weinig geld veul te doen en zijn eigen voor
d'ander, voor mensch en keinder alles te ontzeggen.
Marie, den zomer lang, dan waren de tochten naar en van haar werk plezierig zat.
Nadien ging zij in den donkeren herfstmorgen, dan was de wind haar gezel. Hij rukte
ineens aan de struiken, die in een plotselinge siddering bogen. Hij streek over de
spoorgraaf en joeg de
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rimpelen over het water voor zich uit. 't Wier lichter naar gelang zij liep, het gehucht
uit, den dagelijks eenderen pad langs de spoorbaan, daar hoorde ze 't hooge en verre
zoemen in de telefoondraden, die in de lucht hingen, striepen op de lichte tint van
de lucht, en in iederen telefoonpaal zoemde het kalme en eeuwige gebrom. Dan
kwam ze aan het stationnetje en wachtte op den trein. Nadien, in den coupé, zat ze
tusschen d'ander op de harde, houten banken, ze zaten allemaal mee d'r korte rokken
en mee d'r hevige lichte kousen, glanzende kousen, die ze gedurig hoog en strak
optrokken. Ge zaagt, door die lichte en opzichtige kleur, de beenen het eerst, de
beenen vooral. De durskes keken er zelf naar. Beenen, beenen, beenen, och, wat was
het voor een armzaligheid en een opschik. De durskes lachten hoog en hel. Ze lachten
gedurig. Ze lachten, da ze diep vooroverbogen en mee d'r handen grepen naar elkaar.
Zoo zaten ze bijeengetroept in den treincoupé, als ze rustiger wieren, dan vieten de
sommigten uit haar taschje een breiwerk of een haakwerk, dat ze loswikkelden uit
papier, en werkten aan da kleurige goed, ze vertelden elkaar wat het worren moest
en keken en keurden.
Marie van Simon Wijnands, ze was al lang opgenomen in dit dagelijksche reizen.
Ze praatte en lachte met d'anderen mee. Eens zat ze en keek tegenover zich op een
woord dat met een mes gegrift stond op den plankenwand van den coupé. Ze had dat
woord misschien wel eens gehoord, nu ze 't zag geschreven staan voelde ze hoe het
bloed naar haren kop golfde. De anderen hadden de richting van haren blik gezien.
Ze hoorde een onderdrukt geproest, een veelvuldig ingehouden lachen, dat haar hoe
langer hoe dieper beschaamde. Ze hoorde een ander durske het woord schaamteloos
uitspreken en er nog wat bij zeggen. Ze keek uit het raampje. Dit was de eerste
schending van haar schaamte, een donkere pijn en een wreed zeer.
Den winter. Als Marie opstond dan was het nog in het hartje van den nacht zóó
donker. De vriesbloemen zaten dik op de raam en glinsterden en vonkten in 't licht
van 't lampke, da Marie op d'opkamer had, een bronolielampke, dat staan en hangen
kost, mee zoo'n koperen, gepoetst, blinkend schildje den eenen kant achter 't glas.
De kou neep Marie in beenen en voeten. Ze ging evekes den opkamertrap af, den
herd in, waar 'nen emmer water stond, ze sloeg het ijslaagje door en schepte water
in den zinken bak, om zijn eigen te wasschen. Moeder, mee den wollen doek om den
kop en over de schou-
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ders, kwam de kachel aanmaken voor het warme drinken, Simon bleef in de alkoof
en de jong op zolder sliepen nog. Dan stond Marie in de kou te bibberen en kleedde
zijn eigen aan.
Da was iederen morgen de verschrikking en de inspanning om uit het warme bed
die bijtend koude duisternis van den zwarten wintermorgen in te gaan, en vervolgens
buiten dien eindeloozen weg naar het station in het dorp, loopen mee bevroren voeten
en mee onbeschermde, bevroren beenen door die vernijnige koude, den klinkend
harden pad onder de morgensterren. D'r ooren deden haar zoo zeer, als met messen
in de randen gesneden, de oogen pijnden van den vlijmscherpen wind, en de kou
beet op haar gebeente, dwars door het voordeelige manteltje en haar korte kleeren
heen. Ze voelde geen beenen meer. Iederen morgen stonden ze bij den trein zoo
allemaal van alle kanten uit de donkere kou gekommen in de hokkerige donkere
wachtkamer, die wachtkamer mee één petroleumlantaarn verlicht, en stonden bijeen
te trantelen en te stampen en mee de schouders hoog opgestoken te kleumen van die
onmenschelijke kou, die toe d'r maag doordrong en hen wee en ziek maakte. Als ze
in den trein zaten kwam het licht van den dag zwakjes en reinrood schijnen op de
dik-bevroren portierraampjes, ze krabden mee mesjes en nagels namen en opschriften
in het stuivende ijzel en woorden om mee te giechelen. Ze krabden een plekje breeder
open en zagen de wit bevroren akkers en weien en de slooten mee het blauwe en
gespleten ijs onder de kale tronken der kromme wilgen.
Da was in den morgen, en in den donkeren avond was het eender leed, voor ze,
paars en ziek van de kou, thuis in de peel aankwamen en mee tinsende vingers en
doove versufte hoofd neervielen bij de kachel om te ontdooien. Dan kwam het
avond-eten en de rust van den korten nacht in het warme bed en meteen nadien de
wreedheid van den nieuwen dag mee erger vorst en gruwten van kou op de barre
winter-wereld.
Marie leed er af. Ze gooide zijn eigen soms neer op eenen stoel, zóó koud, dat uit
haar kleeren de kou haar omgeving tegensloeg, dan zat ze mee doffe oogen gansch
versuft en antwoordde moeders niet, die vroeg, Moeder, in haren angst, ried:
Maar durske, as ge er niet tegen kant, blijf thuis, liever missen we oe verdiensten,
dan da ge doodziek gaat liggen worre.
En Simon Wijnands bromde. Waren da kleer, die ze droeg? Waren da kousen en
schoenen, die ze aan had, en één kort rokske over
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haar gat? Bè, sakkerdomme nog an toe, dan moete gij oe eigen een ziekt' op den hals
halen. Nee, Simon kost zijn eigen opwinden en kost de stapele krankzinnigheid niet
begrijpen van da jonk vrouwvolk van tegenwoordig, dat mee bekant geen kleer aan
d'r lijf tering en alle kwade ziekten liever had dan 'nen kous aan te doen, da tenminste
eenen kous was en zijn eigen aan te trekken mee kleer da tenminste kleer waren.
Simon wier er nijdig af, hij sakkerde binnensmonds en keef tegen de vrouw. En
moeder, ze probeerde het, da Marie ander onderdinge zou dragen en eenen rok meer
en wa langer en dikke gebreide kousen. En waarom zoo'n papieren schoenkes: 'n
riempke en daar een zooltje aan als een dun kartonneke. Maar wa haalde da alles
uit? Die kousen, nee, ze offeren er haar leven voor en Marie wier kwaad, in haar drift
speelde ze op tegen moeders. Iedereen droeg zoo'n kousen en mee lang en dikke
rokken koste ge niet op de fabriek kommen, da zou groote schand zijn. En wa zouden
kleer helpen tegen deze kou? Bende ge gek. En den winter zou niet zoo duren. Wie
zal die keinder van tegenwoordig begrijpen? Marie kost spotten en lachen mee de
ouderwetsche dracht, waarin ze was opgegroeid.
Daar was voor vaders en moeders wezenlijk geen zeggen aan. Als moeder een
paar warme gebreide kousen en eenen wollen onderrok voor 't durske verrig lee, dan
vond ze die later net zoo op d'opkamer terug.
Nou hadden ze de verdiensten van 't durske, maar hoe bitter was dit gewin, dat
hen dezen harden winter met moeite doorhielp. Moeder telde op 't kommende jaar,
dan kost Piet den oudste wellicht ook naar de stad. Zoetjes-aan gongen de keinder
dan mee verdienen, dan zouden de kwaje jaren geleden zijn.
Na sneeuw en vorst kwamen de regenvlagen in den winterschen tijd. De kou was
geminderd, maar nou kwam Marie thuis mee natte rokken en beslijkte kousen onder
d'r parapluke en d'r voeten dreven in die doorweekte vodden van stadsche schoenen,
waarmee ze dagelijks den weg in de peel had te gaan. Da gaf nieuw gesteggel in
huis, ruzie en onrust, en 't veranderde niet, Marie bleef loopen mee die schoenen,
hoe moeder ook aan ging en hoe Simon ook bromde, en iederen avond, in den herd,
trok ze kousen en schoenen uit, droogde haar voeten af en moeder moest de kachel
goed heet stoken om alles weer droog te hebben tegen den volgenden morgen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

945

De Molen.
Het is geen landelijk gedrocht
Van oude, tijdgeknaagde planken,
Met vreemd geratel in de flanken,
Of daar een reus te sterven zocht.
Het is er een van 't goede ras.
Daar staat hij fier op een rotonde,
Na veel ervaren ongeschonden,
Gelijk een held in zijn kuras.
Aan d'eene zijde een breede vloed,
Waarover 's Lands kanonnen waken;
Aan d'andr' een vergezicht van daken,
Gekleurd als Nurembergergoed.
Hij luistert naar de melopee
Der ebbe- en vloedbewogen baren;
Door zijn antennes komt gevaren
't Concerto van de kleine stee.
Dat alles neemt hij zwijgend op;
Maar blaast Eolus op zijn horen;
Wordt er een nieuwe wind geboren,
Dan draait hij zijn geleerden kop.
Hij draait hem tot hij voeling heeft,
Tot weer de moegewijlde wieken
De lucht vervullen met cantieken,
Waarin het menschenepos leeft.
Hij zingt van 't Godsgewijde zaad;
Hij zingt van den antieken zaaier,
En hoe de bruingebrande maaier
Zijn bliksem door het koren slaat.
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Hij zingt van 't zuurgewonnen graan,
Dat perelt uit ballonsche balen,
Dat, in zijn breeden buik gemalen,
De zegen wordt van ons bestaan.
Dan is het of zijn lied verglijdt.
De melodieuze wieken vallen,
Maar op de schemerende wallen
Houdt hij zijn wacht aan d'Eeuwigheid.

A. De Marest.
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De Erfenis.
door Kees Meekel
(vervolg en slot)
De begrafenis verliep zonder ongevallen, tweede klas, de dragers hadden een licht
vrachtje aan het oud uitgemergeld mensje.
Het hele dorp was, volgens gewoonte bij zulke plechtigheden, aanwezig: zinnig
en waardig wel, maar het leek niet te verbergen: zorgeloos en zonder veel verdriet;
in aller ogen stond het te lezen: wat 'n bofferd die Lucien Dumery, die uit een
vervreemd departement naar hier komt en erfgenaam wordt van 'n flink huis met 'n
ruime tuin, en van 'n zak goud zo groot... zo groot...
De zak werd al groter naarmate hij door meer monden trok en het goud al glans
wat er aan was, schitterend voor de ogen.
Er was maar één maar bij de plechtigheid. Yvonne, de dochter van moeder
Rochelle, kon er niet bij tegenwoordig wezen. Zij lag te bed en had pijn aan maag
en ingewanden zoals gewoonlik.
Kwade tongen beweerden dat haar ziekte bestond in een soort gele koorts, die haar
noodzaakte in bed te blijven om de zak goud te bewaren die zij onder haar matras
verborgen had.
Iets evenwel was er van aan, zowel van haar ziekte als van de kwade tongen. Ze
voelde zich lijdend en beroerd en mopperde voor zes. Lucien, die nooit een makkelik
leven onder haar leiding had, werd nu gedreven als de zuiger van een pomp. Hij
moest haar verzorgen als een gefruit uitje in een braadpan, haar medicijn op tijd en
haar kamille-thee, koude omslagen en lauwe en warme; hij had haar te beredderen
en daarbij haar lief aan te kijken, want zij kon een onvriendelik gezicht niet verdragen.
Er was geen ontkomen voor hem aan. Een echte ziekte had haar in zijn greep, en
zij lag daarbij op de zak goud en deed er even waakzaam bij als de oude moeder
Rochelle.
Soms werd Dumery er moedeloos van en hield de hand om z'n voorhoofd.
Verduiveld, ging het dan in hem, dat wordt dezelfde historie als met de oude moeder,
nog erger, want zij blijft er ziek bij.
Eén keer maar had hij het mooie goud mogen zien en het met zijn vingers aanraken.
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- Wat sta je, Lucien? vroeg Yvonne als ze hem zo in gedachten zag, niet goed? Heb
je weer last van zo'n naar steentje?
- Neen, neen, maar...
Dadelik was zij er bij:
- Nog mooier! Denk er om dat jij niet ziek wordt, want ik ben het al. Als jij ook
gaat liggen zullen we vreemde lui in huis moeten halen en dan?
Bij dàt vreemde lui in huis, hief hij het hoofd. Dat was de beet van 'n dolle hond.
Dat was erger dan erg: de grijpende klauw van een dief...
- Wor' maar gauw beter, meende hij, dat ik kan doorgaan met mijn schoenen. Er
staan wel zestig paar te wachten en de mensen beginnen te klagen. - - Ja, ja, lag ze kort-ademig op bed, we moeten afleveren, je moet werken, er moet
geld binnen komen, we moeten verdienen, rijk zijn we niet; het beetje dat we hebben
is niets! Ik kom m'n bed uit, ik kom er uit.
Maar Yvonne kwam haar bed niet uit. Of, ze kwam er wel uit, maar heel anders
dan ze dacht. Er werd een brede ruime kist door de timmerman gemaakt en daar werd
ze ingelegd; de klok van de kerktoren luidde klagend en de dragers droegen haar van
alle zorg en goud weg. Het was twee maanden na haar oude moeder; aan de kanker,
aan albumine, aan ingewanden, aan maag en hart.
Ze werd tweede klas begraven, boven haar moeder. Het was 'n familie-graf: er
bleef nog plaats over voor één.
Lucien Dumery stond nu alleen in de zon met de zak goud. Hij had geen last meer
van een mopperende zieke vrouw, hij kende zijn eigen vrijheid en rijkdom niet.
Lang treuren over de dood van Yvonne deed hij niet. Hij telde het goud, liet het
glinster-dansend door zijn vingers glijden en borg het ergens diep weg.
Dan wierp hij alle ramen en vensters wijd-open en luchtte de woning, liet de zon
en de zomer-bries er door spelen en glanzen. Zolang het huis stond had het nooit
zo'n frisse beurt gehad.
- Ik geloof verdraaid, zeiden de buren, dat Lucien de bloemetjes gaat buiten zetten.
De bloemetjes-buiten-zetten nu juist niet, maar hij deed evenwel merkwaardige
dingen.
Hij begon met de vloeren open te breken, te hakken in de bodem van schuur en
kippenhok, te snuffelen langs de konijnen-hokken.
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Hij leegde de put en kroop er levensgevaarlik in met behulp van een ladder en een
lange lijn. Hij spitte in zijn tuin langs de muren, hij hakte, hij groef - - hij rooide zelfs
éen van zijn mooiste perenbomen midden in de tuin.
- De boom brengt niks dan steenachtige peren, verklaarde-n-ie aan een
nieuwsgierige buurman, de boom deugt niet; hij is kankerachtig. Voor hem in de
plaats komt een goede appelboom - - voor peren deugt hier de streek niet, voor appels
wèl!
Dat was een hele wijsheid die Dumery daar verkondigde, de buurman zette grote
ogen en vroeg niet verder.
Twee meter rond de plek waar de perenboom gestaan had, groef hij een gat en
keerde de bodem als voor heiwerk.
- Hij begraaft daar het goud! fluisterden de mensen, hij begraaft het daar of hij
heeft het daar gevonden!
Dan trok de schoenmaker naar de hanebalken en de kastanjelaren onder de pannen
van z'n dak, hij boorde in de spleten van de muren, hij vingerde in de gaten en
rookpijpen van z'n schoorsteen...
De kasten, de bedden, de potten en pannen, de kelders wel tien keer, alle holten
en gaten, de vloer van z'n schoenmakerijtje, de grond onder de poort, tussen de
bloemen, de stoepen van zijn trap. Ten leste bewerkte-n-ie de plee die eigenlik geen
plee was maar een gat in de grond in een hoek tussen tuinmuur en kippenhok, met
wat planken er om en 'n zinken plaat als dakje.
- Hij zoekt het goud, mompelde het hele dorp, hij zoekt het goud.
Met de plee eindigde hij.
- Hij heeft het gevonden! Hij heeft 't! staken de mensen de koppen bij elkaar, zestig
duizend frank goudstukken.
Lucien sprak niemand tegen. Hij liet de metselaars komen en hier en daar wat
repareeren en opruimen, hij ontbood de schilder en zette deuren en luiken in de verf.
Last van zijn graveel leek hij niet meer te hebben. Hij zag er opgeruimd uit en
keek ver van zich af de wijde wereld in; hij hield de handen parmantig in de
broekzakken en droeg zondags een ander pak dan op werkdagen. En hij stond ieder
mens vriendelik te woord de vrouwen het meest voorkomend. Deze moest wat voor
hem naaien en die wat verstellen - hij betaalde royaal - deze voor hem wassen en
gene voor hem strijken, een vijfde kreeg op een goede dag een stapel afgedragen
rokken en lingerie van de twee gestorven vrouwen cadeau: sterk goed was het, linnen
uit de oude tijd dat nog jaren mee kon.
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Het was opvallend; sinds de dood de twee vrouwen uit huis genomen had, leken de
anderen voor hem interessanter te worden en hij ook meer belang in haar te stellen.
Hij kon, als er een vrouwtje om een paar schoenen kwam, nu praten en lachen als
een vrij man - iets wat Yvonne vroeger vast niet van hem kon verdragen - hij keek,
ze nu midden in de ogen met durf en 'n bepaald soort geestigheid. En hij had daarbij
altijd een of ander order: ze moest even 'n paar sokken voor hem wassen of 'n nieuw
overhemd voor hem maken. Met nieuw goed was hij niet karig. Hij verzorgde z'n
garderobe zoals hij in z'n vroeger leven nog niet had durven denken. Iets wat hem
aanstond kocht hij of liet hij maken - z'n oude plunje van vroeger duwde hij een arm
buurvrouwtje in de handen voor haar man.
Lustig en opgewekt klopte hij de hele dag op zijn leest.
Als hij nu door zijn klein venster over de zonnige koer keek, waar de late chrysanten
al begonnen te bloeien, kon hij ophouden met zijn werk om 'ns rustig te kijken naar
die pracht, soms wel een kwartier lang. Het kon gebeuren dat hij, zo soezend en
genietend van de schoonheid des levens, opeens het hoofd hief met schrikkende
beweging en opzij uit keek naar de plek waar voor het kleine fornuis Yvonne vroeger
troonde. Dan kwam er een brede geruste glimlach, hij klopte stevig op de schoen die
hij onder handen had. Gebeurde het dat op zo'n moment een van de naaiende of
verstellende buurvrouwen bij hem binnen trad met een karwijtje, dan stond hij haastig
en flink of hij geen lastige voet had en het was:
- Zes overhemden moet je voor me maken, ik heb de stof zelf gekocht; kijk eens
hier.
Er kwam een stuk keper of linnen te voorschijn dat hij liet bewonderen.
- En nu moet je niet denken dat ik ze niet zal opslijten, Clotilde.. Ik ben meer van
plan dan je misschien denkt. Als het zo uitkomt trouw ik. Wat let me? Heb ik gelijk
of niet? Wil je een anisette? Hij is om je vingers af te likken.
En dan stomp-voette hij haastig, zonder antwoord af te wachten, om de anisette-fles,
schonk een borrel en stond er bij met een glimlach als een zon die op een vijver
schijnt.
- Drink vrouwtje, gezondheid, gezondheid en 'n lang gelukkig leven!
Alle vrouwen uit de buurt kwamen op die manier wel eens graag bij hem aan; hij
was hartelik, hij was gezellig, hij was goedgeefs, en dat niet alleen met anisette, maar
ook met de vruchten uit de tuin
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- hij kon immers niet alles verorberen! En de vrouwtjes - vrouwen zijn nu eenmaal
zó - vonden hem een arm eenzaam man die 'n echte lieve man was, maar die ze
vroeger nooit zó gekend hadden - - een goede lieve man, eenzaam en alleen, met
niemand om voor hem te zorgen, zonder kind of kraai, zonder familie... ja misschien
wel zonder erfgenaam.
Hoe langer het duurde: dit zonnig leven met 'n glaasje anisette, des te vrijer werd
Lucien met buurvrouwtjes en kennisjes. - En zo gebeurde het op een zonnige zondag - hij stond in witte gesteven
overhemds-mouwen te prijken voor zijn deur, een sigaret in de mond - dat hij aan 't
praten raakte met 'n paar vrouwtjes uit de buurt - - ze hadden niets te doen dan te
knikken en te oogblinken, hij had het woord:
- Neen, familie heb ik niet, en neven en nichten kunnen mij niets schelen, ze hebben
zich nooit wat aan mij gelegen laten liggen. Ik zeg maar zó: ik leef maar ééns, en ik
trek me van m'n familie niets aan! Van mij erft degene die het beste voor me geweest
is...
-?
- Ja! Ik vermaak mijn huis en mijn geld aan degene die voor mij het best gezorgd
heeft.
- Je zal een andere vrouw moeten zoeken, Lucien.
- Best mogelik, ik zeg niet neen en ik zeg niet ja. Die voor mij het beste zorgt zal
ik niet vergeten. Heb ik gelijk of niet?
Gelijk had-ie. Nog dezelfde namiddag daar wandelde zijn naaste buurman - een
paardekoper, 'n man van handel en negotie - langs 'm heen en maakte een praatje
over de zon en 't lieve weer en al keuvelend troonde de handelaar hem mede naar
zijn huis en vóór Lucien er erg in had, schoof hij bij aan tafel en bleef die zondag bij
hem eten.
En de wasvrouw wilde de volgende dag geen geld voor dat kleine wasje van hem
en dinsdag daarop zei de naaister: ‘Neen, meneer Dumery, dat kost niets, dat
kleinigheidje wat ik nu versteld heb...’
Geen acht dagen duurde het of het hele dorp en nog drie andere dorpen in het rond
wisten wat Lucien Dumery gezegd had. De mannen krabden zich achter de oren, de
vrouwen keken in spiegel en provisie-kast. Wat konden ze wel voor goed doen aan
deze eenzame lieve meneer Dumery, de schoenmaker, die mens-lievende minzame
man?
Dat duurde een tijdje.
Elke zondag dineerde de schoenmaker voortaan bij de paardekoper. En elke
buurvrouw keek vriendelik naar hem en had alles voor

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

952
hem over; de waschvrouw, de naaister, de strijkster, deden uit louter vriendschap dat
wat ze voor hem deden.
Bij de paardekoper kon hij als kind in huis komen, als hij wilde. De paardekoper
zelf, een rijk-gescharreld man, deed of 'n zestigtachtig duizend goud-franken en een
klein huisje als dat van de schoenmaker met 'n nietig lapje tuingrond er bij, van geen
waarde was - zijn vrouw luisterde niet eens naar zulke gesprekken. Zij maakte
confituren en lei groenten in, zij liep naar de tuin van Dumery en hielp hem met alles
wat de tijd meebracht: kersen, frambozen, bessen, aardbeien, peren, appelen, druiven.
Prachtige gelei-stijve jams kon ze maken, ze bracht ze in weck-glazen bij Lucien en
zette een kast vol van die lekkernijen en versnaperingen, de een al beter gelukt dan
de ander.
- Dan heb je wat voor de winter, Lucien, sprak ze moederlikzorgend. Het duurt
nog zo lang voor dat de nieuwe vruchten weer komen - - en jams zijn goed voor je
gezondheid, voor nieren en galligheid.
Het moet gezegd worden: Lucien had veel minder last van nieren en gal, hij kon
veel meer verdragen, hij volgde 'n dieet, maar hij deed niet of-ie er aan getrouwd
was. En hij verloor nu en dan nog wel zo'n venijnig steentje doch verzamelde niet
meer zoals vroeger. Het was of hij zich begon te schamen over het lucifers-doosje - allang droeg hij het niet meer bij zich, het stond op een hoekje van zijn schoorsteen
in stof en vergetelheid. Het leek of 't gunstiger weer en het nieuwe veranderde leven
met z'n vrijheid en goede behandeling hem beter opkikkerde dan alle medicijnen en
beste bedoelingen van de dokter. De keren dat hij in pijnlijke krisis nu en dan een
steentje kwijt raakte kreunde hij niet eens... hij wilde voor de andere gezonde mensen
van zijn ziekte niet meer weten... hij hield zich flink en mannelik en klopte dapper
op het zoolleer. Niemand kon het hem aanzien dat zijn oude kwaal nog bestond.
Zijn leven geleek een blauwe zomer-hemel: de zon scheen, geen wolkje te
bekennen, hij was gelukkig en onbekommerd, de dag van morgen baarde geen zorg.
Hij leefde, hij heette Lucien Dumery en, wat het hoogste in een mens zijn leven geldt:
alle mensen waren hem toegedaan en keken vriendelik naar zijn ogen, moeite die
men voor hem deed noemde men geen moeite meer, integendeel een echt genoegen.
Dat zeiden de mensen hem midden in zijn gezicht.
Doch op een dag kwam er een wolk aan die blauwe hemel. Het
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was evenwel een wolk waar de zon op scheen en het blauw van de hemel werd er
des te mooier van.
Zij heette Lucienne Landour. Zij woonde 'n paar huizen van hem af, de vrouw van
een spoorweg-werker, die door zijn maats om zijn ijver de rentenier werd genoemd.
Een vrouwtje dat er zijn mocht: goed in d'r vlees, rank op d'r voeten, met 'n hoofd
waar wat in zat. Met één oog keek ze zo lief als een engel en aan het ander had ze 'n
gebrek: het lid leek wat lammelik en het bedekte altijd half het oog. Ze was nog jong,
flink in de vormen, helder van teint, met een klein pruimedantig mondje waarin witte
goedgevormde tanden.
Zij had 'n paar kinderen en stond bekend om de goede orde in haar huis. Ook had
zij verstand van met mannen om te gaan. Haar eigen man die lang niet makkelik was
en een grootbek op politieke bijeenkomsten, danste naar haar pijpen en verloor zijn
geheugen als hij een van zijn jongens aankeek. Dat kind vond hij thuis toen hij in de
grote oorlog, na maandenlang gemodder in de loopgraven van het Argonnen-woud
en Vlaanderen, met verlof 'n paar dagen thuis kwam. Hij zag het kind in de wieg en
rekende er bij op zijn vingers.
- Het lijkt niets op mij, kwam hij dan.
- Dat zou wat moois worden als alle kinderen in de wereld op jou leken! Je kan
wel merken dat jullie daar in de loopgraven niets doen dan vechten en van 'n fatsoenlik
huishouden geen verstand meer hebben.
Daar bleef het bij. Het kind was er, zij als moeder kon weten dat het van haar was,
daar kon ze een eed op doen.
Lucienne Landour nu, parmantig als ze was en van alle markten thuis, stevende
op 'n kalme morgen met vier paar stukkende schoenen op Lucien Dumery af.
- Maak die schoenen, meneer Dumery, ik smeek het je, maak Ze vóór overmorgen
- - die jongens, die jongens! Ze slijten de zolen of leer geen leer is en ze eten je daarbij
de oren van je hoofd. Had ik alles geweten, had ik meisjes inplaats van jongens
gekocht; jongens kennen geen medelij met hun moeder.
Dat zei ze. Lucien Dumery keek haar aan, vingerde over de schoenen, begon te
lachen en keek haar opnieuw aan, maar deze keer guitig.
- Maar jij heb ook geen medelij met je moeder gehad, indertijd, Lucienne.
- Die leuke meneer Dumery toch, die meneer Dumery kan het zo aardig zeggen!
Lucienne ging lachend.
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Ze kon de volgende dag de schoenen van 'r ondeugende jongens komen halen, hij
zou ze terstond maken.
De volgende dag bij het binnenkomen viel haar oog dadelik op stof en afval in de
schoenmakerij, kordaat zocht ze een stoffer en blik.
- Die mannen! die mannen!
Ze veegde de vuiligheid van de vloer, schikte de potten en pannen wat rond zijn
fornuis en haalde er 'n poetslap over.
- Ziezo, meneer Dumery. - Hoeveel is het, die schoenen?
- Niets Lucienne, sprak hij, niets.
Ze stond met haar onevenredige ogen naar hem te kijken of ze haar oren niet kon
geloven.
- Maar meneer Dumery...?
- Niets Lucienne, niets! herhaalde meneer Dumery en keek haar veel-zeggend en
vriendelik aan. En als je soms wat appelen wil hebben voor je jongens, Lucienne,
of... Verdraaid! dat is misschien...
Hij stond op en keek haar van nabij aan. Mooi was ze, vond-ie, zonder rimpels of
lelike moeten van ouderdom - - flink! een flink gezicht, flinke armen, 'n paar flinke
borsten, 'n paar flinke heupen, flinke benen... éen en àl flinkheid wat er aan haar was!
Ze mocht er wezen!
- Kijk eens hier, Lucienne.
Hij deed een kastdeur open, op de schappen lagen stapels goed - - het beste van
zijn vrouw en schoonmoeder. Hij liet 't haar eens zien, wat moest hij er mee doen?
Zij lag op haar knieën naast hem bij de voorraad in de kast en sloeg opgetogen de
handen in elkaar. Zij gaf hem de goede raad dit mooie goed niet te laten verweren
of verleggen.
- Kan je het gebruiken, Lucienne?
Zij kon het gebruiken, voor haar jongens! die eeuwige slijtende kinderen!
Het resultaat was dat hij met twee handen in die voorraad greep en op haar twee
flinke armen zoveel neerlei als zij maar kon dragen.
- Het is het laatste, sprak hij, van mijn vrouw en mijn schoonmoeder maar ik gun
het jou.
Zij kreeg er een kleur van en sprak:
- Ik dank u wel, meneer Dumery, ik dank u wel, ik dank u wel, meneer Dumery.
Drie keer dàt ‘dank-u-wel’ en dan in een opwelling van nog groter dankbaarheid,
om de schoenen ook al die hij voor niets gemaakt had, gaf ze hem een kus.
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Een zoen uit dankbaarheid natuurlik, een heel gewone zoen. Maar Lucien Dumery
stond er nog beteuterd van te kijken toen ze al lang weg was. Zo'n zoen had hij in
jaren niet meer gehad, zó fris, zo op de man af, zo goed gemeend, zó echt uit 't hart
komend. Sapristi, 'n vrouw was toch 'n zonnestraaltje in een man z'n eenzaam leven!
Hij kon die nacht niet slapen. Een galsteen zat hem in de weg en plaagde 'm pijnlik
- - en de hartelikheid van Lucienne Landour hield hem ook al de ogen open.
De volgende morgen - hij was nauweliks op - daar stond Lucienne stralend voor
zijn deur.
- Wat ik zeggen wil, meneer Dumery, u heeft me gisteren zo'n groot pleizier gedaan
met die kleren, ik kan ze zo goed gebruiken. Ik ben u zo dankbaar, u heeft maar te
zeggen, voor wat hoort wat, ik wil graag uw huishouden waarnemen, de vloer vegen
en 't vaatwerk doen...
Zonder antwoord af te wachten begon ze. Dumery stond er bij toe te kijken, hij
genoot met z'n ogen als een kenner bij een kunstwerk: zo rap zij dat alles deed, zo
bijdehand, zo gracieus, zo vrouwelik...
Verduiveld, dàt was een vrouwtje, dat was nu eens een bloemetje in een man z'n
woning! Tranen kreeg-ie in z'n ogen, omdat hij zó staarde naar haar goedheid en
arbeidzaamheid en schoonheid. Het sloeg 'm op de ogen als een te fel licht, dat
zonnestraaltje, dat bloemetje in een eenzaam man z'n woning.
- Wat heb ik gemerkt, buurman Dumery, stond nog dezelfde middag, de vrouw van
de paardekoper voor hem, heb je haar in huis gehaald?
Er lag een nadruk op dat ‘haar’ dat buurman Lucien er van op keek.
- Haar? Lucienne Landour bedoel je?
- Pas maar op, buurman wat ik je zeg! Haar man is een vuile communist.
Hij wist weinig van communisten af, hij kende in politiek het onderscheid niet
tussen zijn rechter en linkerhand.
- Nou, nou, nou, buurvrouw, suste hij, is dat nou niet een beetje erg veel gezegd?
- Neen, dat is zó, vraag het m'n man: een communist! We zullen je zondag wel
eens vertellen wat voor rare lui dat zijn. Zondag.
De zondag kwam, maar Lucien kwam niet bij de paardekoper.
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Hij was niet goed. Hij liet zich verontschuldigen: hij had galsteen, niersteen, alle
mogelijke kwade gesteenten leken bij hem los gekomen die dag. Lucienne Landour
bracht namens meneer Lucien de droeve boodschap.
Madame Léon, de vrouw van de paardekoper, trok dadelik naar Lucien.
- Je gaat naar 'm toe, had haar man bevolen, je weet nooit.
Madame Léon stond zich te verbijten voor zijn deur, ten leste deed hij open, hij
zag er gebogen uit en zijn gezicht stond straf.
- Maar waarom zal ik je niet wat brengen, Lucien? Je moet toch iets gebruiken.
- Neen, schudde Lucien, neen, neen, ik ben bang dat 't mij niet goed bekomt.
- Kamille-thee, warme melk... een of ander...
Terwijl ze nog sprak kwam Lucienne Landour met een pannetje aandragen. Het
rook goed; het verspreidde de geur van selderij en knoflook en peterselie - - een
pot-au-feu volgens alle regelen der kunst.
En het opmerkelikste was: Lucienne Landour stapte zonder veel komplimenten
bij Lucien Dumery binnen en keek zo terloops over haar schouder even naar madame
Léon, alsof ze wou zeggen: wat moet jij hier?
- Ik ben het, meneer Lucien, sprak ze kortaf.
- Kom binnen, Lucienne.
Madame Léon kon haar oren niet geloven, ze ging; de klank waarmede de
schoenmaker dat Lucienne uitsprak, deed haar walgen: zo'n beetje zacht, zo'n beetje
hees en week, zo'n beetje lief en warm!
Ze schudde haar hoofd en haar schouders onder het lopen: och, och, mopperde ze,
het bekende liedje, de oude sikkebok en het groene blaadje.
Waar was het: de manier waarop Lucien dàt Lucienne uitsprak getuigde van veel
warmte en intimiteit. Het was 'n zwak van Dumery. Hij heette immers Lucien. Lucien
en Lucienne, Lucienne en Lucien, het leek licht bij licht, hij vond iets in de klank
als twee vliegende klapwiekende duiven naast elkaar, twee spelende hinnikende
veulens in een voorjaarswei. Hij wist wel, 't was maar zo'n raar idee van 'm, maar
het deed 'm goed, hij vond het fijn: Lucien en Lucienne, Lucienne en Lucien.
Zij bracht hem een soepje dat ze speciaal voor hem bereid had, licht-verteerbaar,
'n beetje gekruid en toch voedzaam, 'n schilderij
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van 'n soep. Zij dekte de tafel met een wit zeil en zette een bord voor hem neer:
zorgzaam in haar bewegingen. Hij kon zo zien dat ze een moeder van kinderen was,
gewend aan goed doen, verzorgen en vertroetelen. - - Naast zijn bord lei ze een lepel,
netjes zoals het hoorde, zoals ze geleerd had indertijd als dienstmeisje in een
burger-betrekking. En ze zette de rieten leunstoel, waarin vroeger eeuwig het oude
grootje Rochelle kleefde, voor tafel met een kussen er in dat ze even schudde en
sprak:
- Nu ga je eens lekker eten, meneer Lucien. Dat zal je goed doen! God, lieve man,
wat jou mankeert weet ik allang, een goede zorgzame vrouw.
- Zou je denken, Lucienne?
Zijn ogen werden schitterend-wijd en zijn mond één en àl lieve lachende verbazing.
- Ja, dat denk ik. Maar een goede vrouw, een vrouw die van je houdt en wat met
je op heeft en wat voor je over heeft, die je verzorgt, die weet wat je toekomt.
Zoveel goede dingen in één adem door. Hij keek haar met bewondering en vragend
aan.
Erg ziek was hij deze dag niet, hij kon zijn lijden best verdragen, hij leek alleen
maar liever door Lucienne behandeld willen worden dan door de vrouw van de rijke
paardekoper.
- Ja, meneer Lucien, bevestigde Lucienne, vlak bij hem staande, met haar ogen zo
dicht bij de zijnen als zij maar kon.
- Ja meneer Lucien.
Gunst, dacht-ie, wat klinkt dat Lucien uit haar mond warm en geurig.
- Wat, madame Lucienne? Lucienne?
Zijn stem beefde als die van een kind dat buiten adem gespeeld is.
- Ja meneer Lucien, verklaarde ze. U mankeert eigenlik niets, U heeft alleen maar
niets aan uw leven gehad, geen aardigheid zal ik maar zeggen. Ik wil geen kwaad
van uw schoonmoeder zeggen, of van madame Dumery-zaliger - - 't waren allerbeste
brave mensen, ze waren beter...
Ze waren beter... dood... wilde ze zeggen. Ze beet zich bijtijds op haar
vriendelik-staande onderlip, slikte en vervolgde:
- Ze waren beter misschien dan menig ander in dit hebzuchtig dorp, dat weet ik
wel, maar toch hadden ze, geloof ik, anders voor u moeten zorgen.
- Anders moeten zorgen? hij zat even in gedachten, knikte en
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herhaalde op vragende onzekere toon: anders moeten zorgen?
- Ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat madame Dumery, als ze last had van
haar maag of 'r hart, u liet opstaan om haar te verplegen, al had u nog zo erg te lijden
van uw niersteen...
- Ja, dat is te zeggen, Lucienne, dat is te zeggen...
Hij zweeg kortaf en lepelde in z'n soep. Van de doden wilde hij liefst niet anders
vertellen dan iets goeds. Hij was nog altijd niet helemaal zeker dat die vroegere
vrouw van 'm, die eeuwig om hem heen spionneerde tijdens haar leven, niet opeens
ergens uit 'n verborgen hoekje te voorschijn kon komen, nu hij hier zat en over haar
sprak met Lucienne, Lucienne.
- Eet, kwam opeens Lucienne zakelik, eet meneer Lucien, ik kom over een half
uurtje de tafel opruimen en het een beetje gezellig maken.
Hij proefde van de soep, zij was heerlik, een soepje om een ziek mens gezond te
maken! Hij keek Lucienne aan, die haar ogen neersloeg op het bord of ze verlegen
werd.
- Is de soep goed, meneer Lucien?
- Heerlik, verrukkelik, Lucienne.
Zij keek hem oogstralend aan, ze was opeens gelukkig omdat de soep goed was.
- Ik heb m'n best gedaan, kwam ze lieftallig.
Weer keek Lucien haar naar de ogen, weer sloeg zij ze neer.
- Je weet wat ik gezegd heb, Lucienne?
Zij keek hem aan of ze van niets wist. Hij had zoveel gezegd, hij had zelfs beweerd
dat die het best voor hem zorgde alles van hem zou erven... Wat wist zij?
- Ik heb gezegd dat degene die mij het best verzorgt...
- Het is ook al wat! onderbrak zij hem met minachting in haar stem, noemt u dat
best verzorgen, dat ik een bordje soep breng voor u, die vier paar schoenen van mijn
jongens voor niets gemaakt hebt?
- Ik zeg, Lucienne, koppigde hij, ik zeg, dat degene die mij het best verzorgt,
Lucienne...
- Wij zijn maar eenvoudige werkmensen, meneer Dumery, onderbrak zij hem
alweer. Zij zag het aan zijn ogen, zij hoorde het in de klank van z'n stem, hij ging
iets biezonders zeggen.
- Ik dan niet, Lucienne, ben ik levenslang iets anders geweest?
- Ah, maar u is toch wat anders, u kan levenslang rustig en onbezorgd leven met
uw geld en uw huis, terwijl mijn man...
- Daarom Lucienne, hoop ik dat jij het bent.
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- Wat mijnheer Lucien? Wat bedoelt u?
Ze leek van hem te schrikken, ze haalde diep adem.
- Ik hoop dat jij mij het beste verzorgt, ik hoop dat jij, Lucienne...
Zij hief afwerend de handen. Zij wilde zo iets niet horen, daar was zij niet voor
gekomen, zij wilde niets weten.
Och, dat er een erfenis op het spel stond, dat had hij haar niet meer te vertellen.
Ze kon er 's nachts vaak niet van slapen... met haar man dacht ze soms de raarste
lieve dingen uit om hem toch maar te paaien. Ze zouden zijn tuin spitten, voor zijn
hout zorgen, de jongens moesten brood voor hem halen - zij zou water voor hem
putten, zijn eten koken, zijn was doen. En voortaan altijd de schoenen bij hem laten
maken. Vroeger, vroeger knutselde haar man nog wel eens zelf aan de schoenen, dat
was uit. Ze hadden nu wel wat anders te doen.
Verbeeld je, veertig, zestig duizend franken in goud en een huis voor degene die
de oude Lucien netjes oppaste! Hem netjes oppassen? Ze wilden zijn handen er wel
voor kussen, drie maal per dag een voetval voor hem doen.
Ja, ze waren toch wel gekken als ze zich dit buitenkansje lieten ontgaan. Duizend
moorden gebeurden er jaarliks voor minder geld.
De vriendschap evenwel van Lucienne Landour met Lucien Dumery kon de
goedkeuring van het dorp niet krijgen. Dat was nu toch iets! Neen, dat was nu toch
iets! Die Lucienne palmde hem in. Zij verkocht zich, zij hield hem voor de mal. Zij
speelde komedie, zij loerde op zijn geld, zij aasde op zijn goed en bloed.
Mooie mensen die Landours om wat voor een evenmens over te hebben, de
egoisten, de hebbers! Nu verkochten ze mooie smoesjes, maar wacht maar, let maar
's op. Als je de schoenmaker op een dag dood vond voor zijn bed, moest je er niet
van opkijken. - Dat moest je niet verrassen. Het zou geen navraag kunnen velen hoe
dat kwam...
Vooral de vrouwen trokken van leer. Die goeie lobbes van 'n Lucien Dumery, hoe
kon hij zich zó laten inpalmen door zo'n vleister, door zo'n huichelaarster, zo'n
mooie-smoesjes-verkoopster! O, er was geen twijfel aan: zij had hem, hij danste naar
haar pijpen. Nu al - en het was nog maar het begin - keek zij ieder mens bij Luciens
deur vandaan. Ze had hem al zo ver, dat hij zondags niet meer kwam eten bij de
paardekoper.
O, ze wisten het wel: de lievigheden van de paardekopers-familie waren ook maar
gehuicheld... doch op stuk van zaken, gunden ze
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nog liever dat Léon van hem erfde dan die gemene communisten van 'n Landours,
die niemand iets gunden.
Doch al kwamen de tongen van de mensen los - erger dan in net gezelschap na
verteld mag worden - het kon evenwel niet ontkend worden: het ging Lucien Dumery,
de schoenmaker, naar den vleze.
Weinig of geen last zelfs had hij meer van zijn graveel, hij zag er opgewekt uit,
hij droeg glimmend haar waar hij pomade in deed - in het weinige haar dat hem nog
restte - en streek er met een borstel glans en vorm in. Hij sprak luid en lachte ruim
van zich af, hij floot onder z'n werk of rookte een sigaret, ja, ze hoorden hem zingen
in z'n huis.
In de tuin, die vroeger door de oude moeder en Yvonne werd verzorgd en waar
hij, om hun bazigheid en bedilzucht, geen hand mocht uitsteken dan het zware
spitwerk doen, liep hij nu rond als een heer. - Inplaats van het zware rug-krakende
spitwerk te doen, snoeide hij een licht takje aan heester of wingerd, hanteerde zijn
krant, z'n sigaret en hield zich rustig als een beeld in de zonnige uren - een nieuwe
blinkende zonnehoed op 't hoofd en liet zich koesteren bij zijn vruchten als de beste
vrucht van alles.
Al het zware werk deed de man van Lucienne. Hij nam de stenen zelfs voor zijn
voeten weg opdat hij niet zou struikelen en vallen en misschien zich bezeren. Hij
maakte alles glad en effen voor hem - - sprak met zachte beperkte stem als hij met
Dumery praatte en hield zich verder op een bescheiden afstand.
- Dumery, riepen de mensen, Dumery heeft een leven als een heilige beeld in de
kerk, ze willen hem wel op hun handen dragen, de twee schobbejakken!
Ze waren allen kiftig-jaloers in het dorp, ze begonnen te begrijpen, dat de erfenis
aan ‘de twee schobbejakken’ zou komen... en er geen middel in de wereld bestond
om de zak met goud zelf in handen te krijgen.
Er werd zelfs verteld dat men Lucien Dumery had zien staan in een van z'n nieuwe
overhemden, blinkend in de zon, blozend van geluk, de armen wijd-uit als een kind
dat lopen leert en dat hij uitriep:
- Dag lieveling, kom binnen lieveling!
Dat was tegen Lucienne geweest die de poort binnen kwam. Dumery zelf stond
op de stoep voor zijn pas-geschilderde deur. Een mooi gezicht, een idylle.
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Maar afgezien van alle praatjes, de tastbare feiten waren in de mooie zomerdagen
zo onschuldig en zonnig als de zomer zelf. De tuin was keurig in orde., geen grasje
geen onkruidje woekerde in de koer, de bloemen van het seizoen bloeiden, het huis
blonk helder, de gordijnen waren hagel-wit, de vloeren zonder stof, het werkplaatsje
op regel, zonder rommel, en de schoenmaker zelf opgewekt en met levenslust het
daglicht aanschouwend.
Het moesten wel kwade jaloerse tongen zijn, die aanmerkingen durfden maken
en misplaatste grappen. - Tot er op een dag iets verrassends gebeurde. De schoenmaker ging met Lucienne
op stap, ze trokken saampjes naar stad... Toen ze 's avonds terug kwamen liepen ze
dicht tegen elkaar, zo half en half gearmd. Lucienne had voor niemand oog dan voor
Lucien en zijn kreupel been, het leek of ze hem steunde. Hij stapte onzeker en moeilik,
maar zijn gezicht straalde rood en vast. Het leek op een paartje in de bruidsdagen.
Ze droegen ieder een pak boodschappen.
De volgende morgen, op de wasplaats tussen de andere vrouwtjes die naar haar
keken en, in hun element, steken onder water gaven, kwam Lucienne los. Ze sprak
kalm met zakelike gemoedelike stem en met een vrijmoedigheid alsof hetgeen zij
vertelde niet waar was, gelijk in een sprookje.
Ze was gister met Lucien - Lucien zei ze, zonder meer, niet eens meneer Dumery
of meneer Lucien - naar de stad geweest, ja, Lucien had wat goud gewisseld aan de
Banque de France, daarna had Lucien met haar gedineerd en daarna had Lucien haar
een gouden broche gekocht en 'n zwarte zijen japon, en 'n gouden armband... en
daarna hadden ze zich saampjes laten fotograferen, Lucien had 't gewild: hij staande,
zij zittend in 'n mooie fauteuil aan 'n tafeltje met 'n vaas chrysanten voor zich.
Maar het ergste gebeurde een week later.
Alweer schuierde en klopte Lucienne aan de wasplaats het verschoongoed van
Lucien.
Drie vier van de rapste praat-machoggels - ook met vuile was onder handen spoelden de kleren en de volheid van hun hart.
- En Lucienne? En? De oude sik van het groene blaadje? Je zou toch zeggen: hoe
ouer hoe gekker! Van jou zeggen we niks, meid, jou kennen we. Maar wat zoekt hij?
Een erfgenaam? - - En je man, wàt zegt die er van?
- Hoor eens vrouwtjes, hief Lucienne het hoofd, even ophou-
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dend met 'r werk, met jullie vuile praatjes heb ik niets te maken, jullie zijn toch niet
jaloersch?
- Jaloersch?!
Ze gaven harde rukken aan hun wasgoed dat het plonste en spatterde:
- Jaloersch!?
- Maar ik zal jullie wat vertellen, onder ons natuurlik, je moet er met niemand over
praten: ik word zijn erfgenaam.
- Neen toch!
Viervoudig klonk het, zo gelijk als een bataljon soldaten die de geweren aan de
voet brengt.
- Ja, ik wor' de erfgenaam van Lucien. Wisten jullie dat nog niet?
De vrouwtjes gaapten.
- Het is beschreven! Lucien heeft het zo gewild. Het is natuurlik onder ons dat ik
jullie dit vertel en het blijft onder ons, dat moet je mij beloven! - Dit was erger dan een aardbeving; de harten van de mensen werden onderste boven
gekeerd.
Verduiveld, dat was om uit je vel te springen - - 'n fijn huis en 'n grote tuin met
muren er om, dàt ging naar die communisten van 'n Landours, en dat misschien omdat
zij... omdat Lucienne...
Verduiveld, dàt was om in opstand te komen tegen wat je eigen ogen zagen!
Waarom was die Lucien Dumery niet vóór Yvonne gestorven?
Maar de mensen kalmeerden al de eerste dag, want ze zeiden tegen elkaar: ‘als
het maar waar is, haha, laten we eerst eens afwachten wat er van aan is!’
Het wàs waar! Lucien zelf, die het weten kon, bevestigde het:
- Ze zijn zo goed voor me, ze zorgen zo goed voor me. Ze zullen levenslang voor
me zorgen! Het is zoveel als een lijfrente die ik bij hun neem. Ze zijn uitstekend voor
me. Zij is een schat, Lucienne, om je pet voor af te zetten, zij weet wat me toekomt
en goed voor mijn gestel is.
Lucien vertelde dat allemaal zo langs z'n neus weg, zo gewoon als twee maal twee
vier. Het was voor de mensen die naar hem luisterden om er een kleur bij te krijgen.
Ze begrepen het allen. Ze waren te laat gekomen voor de erfenis, omdat Lucienne,
de kat! zo astrant, zo gehaaid, hen voor was geweest.
Het was om te vloeken, het was om van je geloof af te vallen!
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Het beste evenwel, om te doen of er niets aan de hand was of te zeggen: ‘als dat maar
goed afloopt!’ Dat deden ze allen en 't gaf te denken. Daar kon je de woede en de
afgunst van je hart in leggen en alle slechtigheid die je wilde aan het adres van de
Landours. Voor de schoenmaker scheen, na het opmaken van dat lijfrentekontrakt met de
Landours, het volmaakt geluk te zijn aangebroken.
Hij liep soms neurend door het dorp; hij keek uit zijn ogen als een jonge snuiter
die naar een voetbal-wedstrijd gaat kijken, hij schoor zich elke dag de baard - - de
baard die toen Yvonne en de oude moeder nog leefden, soms zes dagen per week
verwaarloosd werd! - en hij waste zich de handen met zeep en soda, zijn schoenen
poetste-n-ie dat ze tegen je opblonken en hij keek in de spiegel naar zijn tanden en
begon er over te denken zich een nieuw gebit te laten inzetten.
Zijn leven rolde van een leien dakje. Zijn dagen waren zonnig en zorgeloos, zijn
nachten vervuld van een gezonde rust. Hij werd niet meer uit de slaap gestoten door
de ellebogen van iemand met hartaandoeningen zoals Yvonne, die hem vaak in haar
benauwdheid in het gezicht sloeg waarbij hij stuipend en schrikkerig ontwaakte, om
dan op te staan en dit-en-dat voor haar te halen - - soms zelfs haar voetzolen met zijn
platte hand te steunen omdat zij bij haar aanvallen verging van krampen en tergende
trekkingen in de benen.
Had hij ooit geweten wat een geregeld leven was en een geregelde vrouw? Trouw
gelijk het slaan van een klok, werd, sinds het kontrakt over de erfenis, het komen en
gaan van Lucienne om hem heen. Lucienne die er altijd opgewekt uitzag, nooit wat
te klagen had over 'r hart of albumine-duizeligheden, die hem vertroostte inplaats
van op hem beslag te leggen... Die bij de minste aanvallen van niersteen tot hem
sprak:
- Blijf rustig in je bed Lucien, je mist vandaag niets.
Of, was hij voor z'n werktafel bezig bij zo'n aanval:
- Schei toch uit, Lucien, met dat gewerk, je maakt je nog ziek! Kom, kom, wor'
verstandig, jij ben niet iemand die als hij vandaag niet werkt, morgen geen brood op
de plank heeft.
Dat was natuurlik waar. Zij kon het hem zo bijdehand en welgemeend aan 't
verstand brangen, die Lucienne. Hadden ze saampjes niet twintig duizend frank goud
omgezet in een dik pak papier biljetten?
Als Lucienne hem zo iets zei, kon hij zijn stompe vingers op haar volle ronde
armen leggen en met klemmend geluk, dat begon in z'n
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keel en door zijn hele lichaam heen drong als een passie, haar aanzien, oog-schitterend
en week van stem:
- Je heb gelijk, Lucienne, je heb gelijk, vrouwtje. Zolang als ik jou bij me heb,
bezit ik alles wat mijn hart begeert, en eten op de plank.
Zijn gezicht liep dan uit in een brede zalige glimlach waarbij Luciennes koket
mondje begon te spiegel-lachen om zoveel vrolikheid, zoals ze dat noemde:
- O, die mannen! die mannen, zijn dat 'n gelukkige wezens, die blijven altijd jong,
dàt is wat anders dan een vrouw, die als je dertig jaar bent, je al oud voelt!
Zij was vijf en dertig, ze hield er van tegenover Lucien te zeggen dat ze zich oud
voelde. Lucien kon dat niet beamen. Zij was jong, zij mocht niet oud zich voelen.
Hij ging in zo'n hartsweke bui wel eens zo ver, dat hij haar handen greep en met zijn
ogen haar opat, alsmaar met haar handen in de zijne. En het gebeurde wel eens, dat
zij dan een zoen van hem kreeg, vet, vol en raak, zo'n dikke lobbes van 'n zoen die
een oud hart goed doet op een jong huidje, zoals hij dat zelf noemde.
Van de weeromstuit kwam Lucienne dan ook voor de dag met een dikke kus voor
hem, zo'n ferme pakkert, die je overal kan geven, op de bolle konen van een baby
zowel als op de weerspannige stoppel baard van een oude vrijbuiter.
- Je bent toch zo'n echte lieve man, Lucien, kwam ze dan, je bent toch zo'n gezellige
goeierd.
Daar groeide-n-ie van, daar werd-ie rood en kralig van; dan begon-ie te hoesten
van weelde en ontroering: het raakte zijn hart, het kriebelde z'n longen.
De dorpelingen, de buren, al de lui, kort en goed, die het zo lief met hem hadden
willen menen en hem ook zó goed verzorgen, maar die te laat waren gekomen,
vertelden van de twee de rauwste staaltjes. Een oude bok, een oude sater noemden
ze hem - een oude, een echte oude-je-weet-wel vonden ze haar.
Het deerde Lucien en zijn Lucienne niet het minste. Lucien was te gelukkig om
zelfs te merken dat de mensen iets van hem zeiden, en Lucienne zorgde standvastig
voor Lucien en liet zich door de praters niet van de wijs brengen.
Het eten en drinken dat voor Lucien bereid werd, bracht Lucienne hem zelf of de
man van Lucienne of de kinderen van Lucienne -
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altijd Lucienne! - het was voor de schoenmaker zo gezellig als het tafeltje-dek-u uit
het sprookje.
Aan zo goed als niemand had Lucien meer aanspraak - de enkele klant, die hij uit
liefhebberij nog bediende maar weken liet wachten, sprak ook niet veel met hem,
want als zo'n klant een beetje nieuwsgierig uitgevallen was en begon te praten, had
Lucien geen tijd.
Hij had geen tijd. Dat had hij vroeger nooit kunnen zeggen. Maar nu was het zo.
Hij had geen tijd meer om schoenen te maken. Verduiveld! Hij had nu zijn tijd nodig
om eens rustig te zitten, om eens uit te blazen en naar het mooie weer te kijken en
naar de mooie blozende Lucienne. Nu liep hij in zijn tuin met alle tijd die hij had,
keek kalm naar planten en bloemen en dacht aan haar. En als er een vogel zat te
zingen op een tak, bleef hij staan en luisterde genoegelik zolang de vogel floot.
Het was allemaal zo mooi. Vaak stond Lucienne naast hem als hij naar zo'n vogel
opkeek, of de man van Lucienne, of de jongens van Lucienne, of de hond van
Lucienne - altijd iets van Lucienne.
- Ik ben verliefd! stond hij op een morgen, zonnig en koesterend, hardop te praten
in een hoekje van zijn tuin - ik ben verliefd op haar, de liefste!
Hij was al weken lang verliefd, 's nachts zat het hem gedurig in de weg - bij 't eten
kon het in z'n keel kroppen en zijn hart klopte soms lastig. Ja, hij hield van haar. Hij
had eigenlik nog nooit van iemand gehouden. Natuurlik was hij op Lucienne verliefd.
Dat had hij zich zelf niet te verbergen op deze koele rustige morgen, dàt wist hij
allang...
Maar het deed hem zo verschrikkelik goed dit hardop te zeggen waar hij stond,
tussen zijn tuin-muren, in de volle zon, in de blinkende eenzaamheid.
- Ik ben verliefd, ik ben verliefd - Lucienne! Lucienne!
Hij stond te herhalen als een schooljongen die iets uit het hoofd leert: verliefd
verliefd Lucienne Lucienne.
O, hij was zo gelukkig, hij was zo tevreden.
Zeker, hij had weer een beetje last de laatste tijd van niersteen - hier zelfs waar-ie
stond voelde-n-ie weer zo'n gruisje door zijn ingewanden branden en bijten - - maar
't deed hem geen pijn vandaag, geen pijn zoals vroeger toen hij Lucienne nog niet
kende; de liefde... Lucienne, de gedachte aan haar nam de pijn weg. Hij voelde zich
jong, nog-tot-veel-dingen-in-staat. Lucienne, ging het in hem, Lucienne!
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Als ik nu eens een paar vertrekken bij laat bouwen in mijn huis: een slaapkamer voor
Lucienne en haar man - en éen voor de kinderen. Dan kunnen ze hier bij me wonen...
dat is wel zo prakties. Dan heeft ze niet meer heen en weer te lopen, dan heb ik haar
altijd dicht bij me, dag en nacht, dag en nacht, dag en nacht.
Dat ‘dag en nacht’ spon over hem heen als een regenboog, hij stond in veelkleurige
gedachten en nieuwe gelukkige vergezichten.
Wat later kwam Lucienne bij hem in de tuin:
- Lucien.
- Lucienne!
Zij was pienter, zij kende al veel van zijn manieren, zij had goede ogen.
- Wat sta je Lucien? Heb je last van iets? Zo'n steentje? Wil ik je wat zeggen; ik
geloof niet dat te streng dieet voor jou goed is. Je ziet bleek vanmorgen.
- Ik denk dat jij het ben, Lucienne!
- Ik?
Die Lucien kon toch soms zo aardig wat zeggen.
- Zo, zie ik bleek? kwam hij opeens ernstig en getemperd. Hij voelde een snijdende
pijn die hem priemde.
- Ja, je ziet bleek, Lucien. - - Misschien komt het wel van de zon; de zon is goed
maar je moet er niet te lang in staan.
Hij knikte traagjes en dof. Zij vervolgde:
- Wil ik je wat zeggen: een geregeld leven, daar komt het op neer, een geregeld
leven.
Hij knikte alweer traag en gelaten; hij begreep haar niet.
- Een mens zijn gezondheid hangt af van alles-op-zijn-tijd; eten en drinken op zijn
tijd is het beste wat er is. Ik zeg nog gisteravond tegen mijn man: zo'n lieve man als
Lucien altijd 's nachts alleen in huis, dat zint mij niet. Heb je pijn, Lucien, wat heb
je?
- Dacht je dàt, Lucienne, vroeg hij, dacht je dàt Lucienne?
Zijn stem klonk dof en pijnlijk.
- Ja Lucien, jij moest eigelijk bij ons komen inwonen. Het najaar staat voor de
deur en daarna de winter...
Er was geen kamer in het huis van de spoorweg-werker over, nog geen plaats om
fatsoenlik een bed te zetten... maar ze zei het maar zo... zonder veel bij-bedoeling
dan om haar eigen goede bedoeling te luchten.
- Dacht je dat Lucienne, herhaalde hij, dacht je dàt?
Hij kreeg tranen in z'n ogen om haar goedheid, de lobbes die
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hij was. Erg verwend had men hem in zijn leven niet; een lief woord deed hem
duizelen.
- Nu zal ik je eens wat vertellen, Lucienne, begon hij met z'n stem die beefde van
pijn en aangedaanheid. Wat zou je er van denken als we een paar kamers bij lieten
maken in dit huis - in ons huis zal ik maar zeggen - een kamer voor jou en je man
en een kamer voor de kinderen. Je moet er eens met je man over spreken.
Zij keek hem aan met 'n paar ogen en 'n glinstering als een zwemster die uit het
water stapt op zonnig strand. Ze zou er met haar man over spreken, zo'n zaak van
gewicht...
Nog dezelfde dag ging een boodschap naar de aannemer. De metselaar kwam met
zijn volk en zette de bloemrijke koer van Lucien vol puin en vuiligheid.
Als Lucienne nu met eten voor de schoenmaker aan kwam, keken de ogen der
mannen brutaal en honend alsof ze door haar lichaam heen wilden. ‘En 'n jonge geit
en met 'n oue sik’ deunden de werklui op de steiger.
Stenen vielen er bij omlaag, pleister en vuiligheid, en ze noemden elkaar niet bij
de naam maar riepen: vooruit rentenier, water; rentenier breng me wat specie. Dat
was om de man van Lucienne die ze niet konden uitstaan.
De eerste dag had Lucienne drie maal een kleur van schaamte en woede gekregen.
Maar de tweede dag deed ze al of er niets aan de hand was. Ze kwam trouw drie maal
per dag met eten en drinken, maakte het bed van de schoenmaker op, deed zijn
keukentje, ruimde wat op en liet de lui zingen. Zij was even sterk als de anderen, zij
kwam, de anderen plaagden. Het duurde totdat de kamers klaar waren.
Als de metselaars gingen, nam Lucien Lucienne bij de hand en toonde haar de
gemaakte vertrekken. Luchtig en helder zag alles er uit, grote ramen met moderne
luiken.
- Ik hou van licht en lucht, beweerde Lucien. Een mens kan nog lang genoeg tussen
vier benauwde muffe planken huizen als-ie dood is.
- Dat moet je niet zeggen, Lucien, vermaande Lucienne ernstig. Je bent nog in de
kracht van je leven, je kan nog wel veertig jaar mee... Ik zal het heus zo lang niet
uithouden als jij.
- Maar lieveling, verwonderde hij zich, ben jij niet goed?
- Ach, dàt wel, Lucien, maar een vrouw is maar een vrouw, wij vrouwen hebben
altijd wat... jullie mannen zijn veel sterker dan wij.
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Ze stond naast hem, die gebogen aandeed en wrakkig, als het eeuwig leven in persoon,
maar ze keek zuinig alsof ze lang niet zeker was van zich zelf.
- Zo gauw als de kamers droog zijn, kom je bij me wonen, Lucienne?
- Ja, sprak ze ferm en beslist. Ik doe het om jou, Lucien, jij mag 's nachts niet zo
alleen zijn. Een mens alleen is maar een mens alleen. Je weet nooit wat er gebeuren
kan. En dan, in de krant staat tegenwoordig zo veel te lezen over aanslagen en
diefstallen, de wereld is vol struikrovers. Ja, wij komen met je wonen, met onze hond
er bij.
- Dan zullen we... Mag ik je een zoen geven, Lucienne? Je bent zo'n goede zorg
voor me, je verdient het.
Maar bij die kus - hij rekte zich een weinig - ging opeens zijn linkerhand naar zijn
lende en een pijnlike trekking rimpelde over zijn gelaat - als water waar een steen
in wordt geworpen.
- Wat heb je Lucien, wat is er?
- Och, niets Lucienne, een beetje mijn oude kwaal, er zit me weer zo'n gruis je in
de weg.
Zijn gezicht, zijn breed gezicht dat de laatste tijd zo rozig en gezond bijgekomen
was, kreeg een vale kleur, zweetdroppels drongen op zijn voorhoofd.
- Het is niets.
Hij wilde zich groot houden voor haar. Zij stonden even nog zwijgend naast elkaar
op éen van de nieuwe kamers - het zou de slaapkamer worden van Lucienne en haar
man, want het was de ruimste - zijn adem snoof onrustig.
- Laten we naar beneden gaan, sprak ze.
Ze gingen; zij voor hem uit, haastig, hij strompelend moeilijk de trap af. Ze hield
haar rug recht en haar hoofd hoog.
- Maar wat heb je, Lucienne, stotterde de schoenmaker beneden in de keuken. Wat
is er, Lucienne? Je zegt niets.
Hij, de arme man, had pijn, hij kon niet zitten en hij kon niet staan van narigheid.
Ze keek hem bijna verwijtend aan, haar onevenredige ogen hadden de glans van
hard staal: het eene oog wijd open, het andere bijna toe.
- Ik geloof niets van die dokter!
- Wat, watte? stotterde de schoenmaker. Hij verzette telkens z'n horrelvoet als om
de pijn te verplaatsen die hem doorwroette.
- Altijd maar melk en liflafferijen. Ik geloof er niets van.
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- Maar dat moet, Lucienne, dat is 'n regiem, dat is dieet, dat moet.
- Ik geloof er niets van... al die liflafferij, je wordt er zwak tegenin.
Ze lei haar hand op z'n arm:
- Je moet wat gaan rusten, Lucien, ik ga even naar huis kijken naar de jongens,
die zullen wel zowat uit de school komen.
Haar jongens holden, of ze geroepen werden, juist de poort in: zwarte
school-schorten aan, zuigers in de hand, aan elke zuiger hing een kei.
- Ik ga, sprak ze. Jongens, kom mee. Ik zal je dadelik wel wat beters geven dan
melk.
- Neen, neen, Lucienne, kermde de zieke. Laat liever de jongens even naar de
dokter lopen... Het is misschien heel goed dat hij komt.
Een kwartier later verscheen de geneesheer. Hij vond niets biezonders dan dat wat
hij al wist: het oude lied, niergruis, galsteen, blaas-aandoening. Lucien moest rusten,
'n paar dagen op bed, en dieet, dieet, dieet, dieet... Wel vier keer sprak de dokter dat
fameuse woord.
De schoenmaker knikte; hij was voor elk dieet te vinden, hij leed veel, hij wilde
wel vasten op lucht en water alleen.
Lucienne kwam terug toen de dokter gegaan was en schudde het hoofd:
- Ik houd niet van die dokter. Altijd hetzelfde lied bij hem - ik heb niet veel
vertrouwen in die man.
Lucien kromp van de pijn, hij hoorde bijna niet wat ze zei.
- Ik kan het niet aanzien, riep ze opeens. Luister je, Lucien?
- Ja Lucienne, ja lieveling.
De benauwdheid wasemde van hem af, het zweet tapte in straaltjes langs zijn
gezicht.
- Je krijgt iets van mij, Lucien.
Ze had echt met hem te doen.
- Je krijgt iets van mij, Lucien, je zal zien. Deze dokter met zijn water en melk
maakt een mens nog zieker dan hij is.
Even later kwam haar man. Hij was er op uit geweest en hield een fles champagne
in de hand.
De kurk sprong tegen het plafond op.
- Drink Lucien, het zal je goed doen.
De zwoele zieke schoenmaker dronk, het deed hem goed, de
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drank bracht hem friste en lafenis - - de pijn zelfs bedaarde een tijdje, hij leek weer
de plaats te voelen waar zijn hart zat. Tegen de avond raakte hij de galsteen die hem
martelde kwijt.
Hij stond op, zwak wel op zijn voeten, maar hij stond. Hij dronk nog een flink
glas champagne en kreeg trek in eten. Hij at. Geen melk of liflafferij deze keer, maar
degelik stevig voedsel: een puree van aardappelen met konijnen-bout in uitjes en
wijn gesmoord.
Hij kon wel zingen bij zijn maal. Hij had in jaren zo lekker niet gegeten en sliep
die nacht zo vast als een boot in droogdok: zonder dromen, zonder pijn, in één trek
door tot de zon hem wekte.
Hij kleedde zich aan, nam zijn ontbijt en ging blootshoofd in de zon voor zijn deur
staan, een sigaret in de mond. Hij zag er nieuw en opgemaakt uit, iets glom er over
hem als de aanblik van de aarde na een zware donderbui des zomers: alles fris en
groen en glinsterend en helder.
Je kon misschien nog zien dat Lucien iets gehad had - - maar wat ook, hij was
weer de oude en tot nieuwe dingen in staat.
- Je heb gelijk, lieveling, je heb gelijk gehad, Lucienne! De dokters weten niets
van een mens af. Ze kunnen naar de pomp lopen met hun dieet en hun melk!
Nu kwam er een tijd voor hem zo smeuig en gesmikkeld als een koksboek.
Elke dag dronk hij champagne en at een faux-filet met petit-pois of 'n fond
d'artichaut en kaas uit een doosje ‘de la vache qui rit’ - - elke dag champagne, die in
het licht als vloeibaar goud fonkelde en blij langs zijn bloed liep als de stralen van
de zon, die dit opwekkend vocht had gestoofd.
En daarbij bleven de ogen van Lucienne voortdurend in zijn nabijheid met
welwillendheid, haar ogen en haar rode lachende lippen. Ze gunden hem zo
hartsgrondig alle goeds. Zie je wel, zeiden die lippen: voor jou geen melk maar een
glas goede wijn en een goed diner, voor jou geen dieet en nare vasterij.
En hij rookte weer, hij rookte, net als vroeger toen hij nog jong was en met de
meisjes goed kon opschieten. En hij ging opzichtig bij zijn poort staan en groette
alle mensen, en maakte een praatje met ieder - iets wat hij de laatste maanden niet
meer gedaan had, en hij strooide kwinkslagen en aardigheidjes tussen zijn praten
door als een jonge borst vol blakende gezondheid.
Ieder die langs hem kwam keek er van op. Hij leefde niet alleen die Lucien, hij
werd nog eens jong!
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- Dat is Lucienne, dat is het werk van Lucienne, riepen ze uit buiten het bereik van
zijn oren, haar werk. Dat ze wat mans was, dat wisten we, maar dat ze zelfs dit oude
wrak weer zeevaardig kon maken...!
Intussentijd liep Lucienne zorgend rond in huis en tuin. Alles zag er helder uit
binnenshuis, de tuin stond er goed voor, de vruchten konden van sommige bomen
al worden geplukt, de druiven beloofden een zonnig wijntje.
Die avond scheen de volle maan.
Hij blonk over daken en wegen van het stille dorp zilverig en klaar of het leven
niets was dan een blijvende bestendige rust. De huizen werden stil, de mensen gingen
slapen, de avond-geluiden van akkers en velden deinden als ver-verwijderde vuren.
Een verre uil in de grote oude bomen in het park van het kasteel riep treurig en
eenzaam iets door de nacht - - zo'n holle lege stem waaraan je niet weet wat je voor
heb.
Lucien zat met Lucienne en haar man op z'n binnenplaats ter kijken naar maan en
sterren - - men begon te rekken en te geeuwen.
- Kijk, zei hij opeens, daar verschiet een ster.
Dat was het laatste verstandige woord wat hij sprak. Hij greep naar zijn hart en
zijn rug met een schuwe angstige kreet.
- Het komt weer, hijgde hij, het komt weer, lieve Jesus, had ik maar niet zoveel
gegeten en geen wijn gedronken!
Ze droegen hem naar zijn bed.
- Stil toch 'n beetje Lucien, smeekte Lucienne, de buren kunnen je horen, ze zullen
denken...
Maar Lucien kon zich niet inhouden om te denken aan de buren. De pijn greep
hem aan gelijk een huisvrouw een vaatdoek wringt. Hij kon op 't laatste niet eens
meer klagen en jammeren.
De dokter werd nog voor middernacht gehaald.
- Wat is er gebeurd? stond hij met z'n moderne uil-oog-achtige bril naar Lucien
te kijken, wat is hier gebeurd? Heeft hij gerookt en wijn gedronken?
Hij rook de adem van de benauwd-wringende man.
- Ja, erkende Lucienne - ze had tranen in haar ogen - ja dokter, gerookt en
gedronken en gegeten. Hij had zo'n trek en het deed hem zo goed.
- Dat zie je, wees de dokter verwijtend. Dat kost zijn leven of er moet een raar
wonder gebeuren.
Er gebeurde geen wonder.
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Lucien raasde en daasde zolang hij geluid kon geven - hij schreeuwde, hij griende,
hij brulde; hij had een zware doodstrijd. Ten leste werd hij kalm, hij stierf voor de
zon hoog aan de hemel klom.
De mensen keken er verrast van op en gaapten elkaar aan. Maar het duurde niet
lang of ze vonden hun tong:
‘Verduiveld, verduiveld! Lucienne kon hem verplegen - - zij had er verstand van:
wat heeft zij de Paarde-voet gevoerd? En nu krijgen ze alles! Zijn huis, zijn hof, zijn
boomgaarden, zijn goud! De communisten, de bolchevieken! Ze hebben 'm gezegd:
drink Lucien, drink jongen, drink en 'n zoen er bij van je zorgende Lucienne! Geen
melk, melk is goed voor de poes, maar 'n glaasje champie, drink en leef honderd
jaar!’
Ze waren allemaal kwaad en trokken partij voor die arme Lucien; de mooiste en
lelikste woorden kwamen er bij te pas, rollende scherp als de hagelkorrels van een
najaarsbui. Ze vonden het erg, ze vonden het gemeen en nog eens gemeen, niet zozeer
voor Lucien dat-ie eindelik dood was en verlost van al zijn rare steentjes, maar omdat
die erfenis in handen kwam ‘waar hij niet hoorde’.
Landour zelf ging naar de pastoor om over de begrafenis-plechtigheden te spreken.
Hij was wel anti-klerikaal en had lak aan alle pastoors, maar deze keer niet. Het
moest een tweede klas begrafenis worden net als voor de oude moeder en madame
Yvonne.
- De Dumery's hadden er genoeg van, filosofeerde de pastoor en keek de man aan
die straf en stijf voor hem zat.
- Er genoeg van, meneer pastoor, hoe dat zo?
- Alle drie dood in nog geen twee jaar tijd.
Maar er kon bij Landour geen lachje af. Lucienne had hem de pen op de neus
gezet: ‘blijf ernstig en lach niet, en toon dat je wat met Lucien op had, dat we goede
vrienden van hem waren.’
- Wij verliezen veel aan meneer Lucien.
- Ja, viel de pastoor hem droogjes bij, ja dat geloof ik graag, Landour; maar nu je
vrouw erfgename wordt, verzacht dat weer een weinig het verdriet.
- Neen, stugde Landour, wij verliezen veel aan meneer Lucien.
En daar bleef het bij. De Landours verloren veel aan meneer Lucien.
Ten slotte - het eind van alles - werd meneer Lucien begraven.
Lucienne, de erfgename, regelde alles en nam de eerste plaats in achter het lijk.
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Er kwamen maar weinig mensen op de begrafenis. Lucienne stond ernstig met haar
man bij het graf. Ze pinkte zo nu en dan een traan weg en droeg op haar mantel de
broche met de grote paarse amethyst die zij van Lucien cadeau kreeg op de dag van
het goud wisselen, dezelfde amethyst waarmee ze naast hem op het portret prijkte.
- Een moord hebben ze op hun geweten, mopperden de lui die hen van de begrafenis
zagen komen, ze hebben de schoenmaker vergif gevoerd - hij kon geen wijn
verdragen, hij mocht alleen maar melk van de dokter. De gendarmen moeten op hen
afgestuurd worden, het gerecht.
Maar de gendarmerie had wel wat anders te doen dan in dit zaakje te vissen waarop
geen andere aanmerking te maken was, dan dat ze Lucien verzorgd hadden in zijn
laatste ziekte - - misschien niet helemaal volgens de regelen der kunst. Maar van wie
die dood gaat kan je altijd zeggen dat hij volgens de regelen der kunst gegaan is...?
Het gerecht bleef dan ook rustig.
Maar wie er wel op 'n goeie dag kwam opduiken - opgetrommeld door een
notaris-bericht - waren 'n paar achterneven en achternichten en 'n oude stokdove
tante, allemaal familie-leden van Lucien. Ze kwamen uit de buurt van de Pyreneen,
ze spraken een breed accent en hadden een verre dure reis achter de rug.
Ze keken zinnig en getemperd omdat hun neef Lucien Dumery dood was - niemand
in het dorp had in alle twintig jaren dat Lucien getrouwd was met Yvonne, ooit éen
van deze neven gezien - ze spraken kalme gerekte woorden en werden na wat praten
zakelik, zoals het na sterfgevallen gaat: ze wilden het huis zien en de akkers die er
bij hoorden, ze begonnen over de erfenis...
Daarna togen ze naar 't graf, sloegen 'n vaag kruis en stonden even, alsof ze een
godvruchtige woord baden voor de rust van zijn ziel.
Toen ze terug kwamen van die kerkhof-tocht zochten ze Lucienne Landour op en
maakten zich bekend als de naaste erfgenamen.
Maar Lucienne glimlachte bij het zien van deze ver-gekomenen.
- Dat ben ik, stond ze, ik ben de enige erfgename; alles heeft Lucien mij nagelaten,
ik heb alles zwart op wit beschreven!
De erfgenamen uit de Pyreneen keken haar ongelovig aan, ze wilden dat mooie
papier wel eens zien.
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Lucienne vond het rare mensen en zei het hen midden in het gezicht:
- Erfgenamen, jullie? Mooie familie zijn jullie! Jullie keken de arme Lucien tijdens
zijn leven niet aan en lieten 'm aan z'n lot over. Er moet zeker wat te halen zijn, dat
jullie opeens zoveel van hem houden! Dat is mis hoor, te laat.
Haar ‘te laat’ klonk sarrend en zelfbewust.
Maar zo laat vonden de neven en de oude tante het nog niet. Ze liepen van de
notaris naar de kantonrechter, ze werden er onzeker van, het kostte geld. Doch ze
waren koppig, ze gaven het zo ineens niet op, het was hun erfenis, het kwam hun
toe, het was eerlik.
Ze kwamen niet veel verder met hun koppigheid en eerlikheid. Lucien had een
testament ondertekend ten voordele van Lucienne haar erfgenamen. Alles was voor
haar.
De buren en de benijders in het dorp kwamen de neven te hulp. ‘Wij niets, dan
Lucienne ook niets!’ ging het in hun afgunstige harten. Zij wisten raad, zij hadden
er lang genoeg over gepiekerd en gekonkeld. Er was immers goud gevonden! Lucien
was het met Lucienne gaan wisselen aan de bank... Daar moest erfrecht van betaald
worden: dit en dat...
De neven en de oude tante trokken al verder het kreupelhout in.
Ze vertelden het bij de kantonrechter, bij de ontvanger van de belastingen, bij de
notaris - - zij namen zelfs een dure advokaat in de arm. Tegen ieder zeiden ze: en
waar is dat geld gebleven, dat onze neef Lucien gewisseld heeft? Waar is dàt? Moet
dat niet verantwoord worden?
En de advokaat hielp mee; hij had er voor gestudeerd om mensen uit de penarie
te helpen. Dat gewisseld goud was een goede vondst. Nu ging het niet alleen om geld
of goud... maar om het recht van 't spel.
De fiscus, de schrok-op-van-'n-belasting, wakker geroepen, kwam fel op de
proppen. Het geld, de bankbiljetten van dàt gewisselde goud! De successie-rechten
moesten betaald worden, de successie-rechten, de heilige onaantastbare
successie-rechten die de Staat toekwamen, de successie-rechten, successie!
Niemand had dat geld gezien, niemand. Lucienne lei de hand op 'r hart en
verklaarde dat zij net zo min iets van dat geld afwist als haar man of haar onschuldige
bloeden van kinderen. Goud gewisseld had meneer Lucien, maar wat hij er mee
gedaan had, of wat hij er voor gekocht had...? Een rare vraag!
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Daar bleef het bij. Toen kwamen op een goede dag de mannen der Wet aanzetten:
de heren van gerecht en belasting, ze vervoegden zich bij de burgemeester en met
de veldwachter er bij, zochten ze gezamelik het hele huis van Lucien af. Ze vonden
niets dan wat klein geld en twee of drie bankjes van duizend.
Daarna kwamen er zegels op kasten en deuren en op de poort aan de openbare
weg. En de veldwachter deed elke dag een ronde en. overtuigde zich dat de zegels
op de poort niet werden geschonden
Het duurt, het houdt aan. Het kan een interessant proces worden.
De enige die er wel bij lijkt te varen is de veldwachter: zoveel per dag krijgt hij
voor het nazien van het zegel op de poort.
En de veldwachter zegt:
- Ik begrijp heel goed dat de erfgenamen het zó maar niet overgeven, het is een
mooi huis met 'n flinke tuin. En ik begrijp ook dat Lucienne zich houdt aan het
testament van meneer Dumery, want hij heeft haar bedacht en het haar gegund.
De zegels kleven intussen geduldig aan de deuren. Het is afwachten. Het kan nog
lang zo duren.
En dan zijn er mensen die beweren dat er beslist nog ergens een pot met goud in
de grond zit; het komt er maar op aan die schat te vinden.
Voor Lucienne is dit altijd-maar-afwachten iets om alle vertrouwen in de mensheid
te verliezen. Ze heeft spijt dat ze tot erfgename is benoemd door meneer Lucien, ze
wil wel afzien van het testament - - maar om de mensen, de afgunstigen, hun zin niet
te geven, houdt ze vol. Tenminste dat zegt ze.
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Thijm en David(*)
‘Als ik het hier te hard krijg, trek ik naar Braband’(1).
Deze spontane uiting van de drieëntwintig jarige Thijm tegenover z'n vriend
Ferdinand Borret tiepeert wel scherp hoe de jonge roomse kunstenaar zich getrokken
voelt naar Vlaanderen. En dat al in 'n tijd - we zijn in 1843 - dat er nog weinig of
geen voorbeelden van verstandhouding tussen Noord en Zuid vallen waar te nemen.
Wel is sinds 30 'n eerste opleven van de Vlaamse Beweging te bespeuren, maar deze
wendt zich in de eerste tijd niet tot Nederland om steun - wel tot Duitschland. Voor
het ontkiemen van de grootnederlandse gedachte is de bodem nog niet vruchtbaar.
De verbittering tussen de onderdrukker en de onderdrukte, of tussen de rechtgeaarde
vaderlander en de rebel - ik laat de keus uit deze benamingen aan U - die verbittering,
in de jaren 15 tot 39 gewekt, is nog te fel.
Elke poging van 'n Vlaming naar enig kontakt met het Noorden wordt voor
Orangisme, voor landverraad, uitgekreten. En bij ons is de stemming minstens even
vijandig. ‘Ons Nederland - aldus Nuyens - heeft na den Belgischen Opstand vele
schrijvers gehad, die hun afkeer tegen alles wat Rooms of Belgisch was in
zoogenaamde historische romans hebben willen luchtgeven’(2).
Aldus wordt rooms en vlaams sienoniem en gelijkelik verworpen.
‘Omstreeks het jaar 1840 - aldus Brom - was de lucht geladen van papehaat, een
begeleidingsverschijnsel van de teleurstelling over de staatkundige nederlaag in 't
Zuiden. De Hollandse geloofsgenoten van de Belgen waren aangewezen zondebokken,
omdat ze juist in deze tijd het hoofd opstaken. Aan Wap werd de vraag toegebeten:
‘Waarom hebt gij niet te Mechelen of te Leuven het eerste levenslicht aanschouwd?’(1)
'n Dergelike antipaapse stemming verklaart voldoende hoe bij 'n jong rooms
autodiedakt als Thijm de gedachte op kan komen dat geuzenland de rug toe te keren.
En dit te eer, daar hij over de Zuider-

(*) Voordracht, gehouden in de letterkundige afdeling van de ‘Vereeniging tot het bevorderen
van de beoefening der wetenschap onder de katholieken in Nederland’. Fragment uit 'n
dissertasie, die in bewerking is, over Jozef Alberdingk Thijm en Vlaanderen.
(1) Cath. Thijm: Thijm in zijn brieven geschetst p. 33.
(2) Gesch. v.h. Nederl. Volk sedert 1815. II 248.
(1) Brom: Romantiek en Katholicisme in Nederland I 196.
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grens evenveel vriendschap als in eigen land vijandschap ontmoet. ‘Ik ben aan de
Leuvensche hoogeschool zoo goed als thuis - schrijft hij in diezelfde brief aan Borret
- die goede Heeren overladen mij met bewijzen van welwillendheid.’ Onder die
‘goede Heeren’ is de priester-hoogleraar David voor Thijm de voornaamste.
Zo vindt Thijm als katoliek z'n Vlaamse broeder in het geloof lang voordat
Nederlanders en Vlamingen als stam- en taalbroeders elkaar de hand weer reiken.
Eerst tegen het jaar 50 neemt in bepaalde kringen van hier en ginds het verlangen
naar onderlinge verstandhouding toe. Het Taal- en Letterkundig Kongres, in 49 te
Gent gehouden, is de eerste uiting in 't groot van de gewijzigde stemming.
Wie menen mocht dat deze vriendschappelike toenadering voor het gehele volk
geldt, komt bedrogen uit.
Slechts de, doorgaans lieberale, Unversieteitskringen, met hun aanhang uit de
wereld van wetenschap en kunst, vinden elkaar. Maar de overtuigd-Protestantse
groepen uit het Noorden blijven even afkerig van het paapse Zuiden als de
overtuigd-katolieke Vlamingen van het land der Geuzen. Aldus gaat de
grootnederlandse beweging jaren lang aan de katholieken voorbij. Want die van het
Noorden zijn nog te weinig geëmansiepeerd om als zelfstandige groep aan 'n dergelike
beweging mee te doen. En die van het Zuiden staan doelbewust afkerig van het
protestantse boven-Moerdijkse. Zij voelen wel vlaams, maar niet grootnederlands.
Voor hen geldt de stelregel: wij Vlamingen hebben twee vijanden: de Nederlanders
en de Fransen. Maar de eersten zijn de gevaarlikste. Want, bedreigen de Fransen
onze taal, de Nederlanders tasten ons geloof aan. Deze gedachtegang vormt de kern
van het z.g. partiekularisme. Dat partiekularisme - zowel dat uit de 40er jaren als het
latere Westvlaamse van Gezelle en z'n kring - is niet op de eerste plaats 'n strijd om
de vlaamse taalvorm in plaats van de algemeen beschaafd Nederlandse; maar het is
allereerst de strijd om het behoud van de zuiver-roomse vlaamse kultuur, en slechts
op de tweede plaats de strijd om het behoud van de eigen Vlaamse taal als drager
van die kultuur.
Aldus blijven de vlaamse en hollandse katolieken als groep voorlopig buiten de
grootnederlandse beweging. Er zijn wel enkele uitzonderingen; en onder hen: Thijm
in 't Noorden, David in 't Zuiden.
***
Jozef Alberdingk Thijm voelt zich al vroeg naar Vlaanderen gedreven. Twee en
twintig jaar oud publieseert hij een zijner eerste
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stukken in 'n Vlaams tijdschrift en tot aan het eind van zijn leven blijft hij in zijn
Dietsche Warande en op de Taal- en Letterkundige Kongressen de vlaamse en
grootnederlandse zaak verdedigen.
Zijn belangstelling voor Vlaanderen is zo groot dat Persijn later dankbaar kan
getuigen: ‘Geen enkel onzer Noorderbroeders toonde zich zoo echt een broeder als
Jozef Alberdingk. Geen enkel ook liet zich zoozeer aan de Vlaamsche beweging
gelegen en heeft zooveel bladzijden over ons en onze belangen nagelaten. Weet u
wel dat die bladzijden saam gegaard een fraaie bundel zouden vormen? Want deze
polygraaf, die bijna zooveel als Bilderdijk en meer dan Vondel schreef, en wel in
nog sterkere mate dan zijn beide groote meesters om te “getuigen” steeds, heeft
binnen zijn belijderschap ook Vlaanderen betrokken, in een tijd toen bijna heel
Noord-Nederland ons negeerde of minachtte’(1).
Uiteenzetten wat Thijm naar dat Vlaanderland drijft, zou ver buiten dit bestek
voeren. Daarom moge 'n aanduiding van de twee voornaamste drijfveren volstaan:
de romantiek en het geloof.
Dit kind van 'n dichter en 'n schilderes voelt zichzelf al vroeg artiest en hevig in
romantiese geest. Deze romantiese kunstenaarsaard drijft hem naar Vlaanderen. In
de jong-opluikende Vlaamse Beweging vindt hij verwantschap. Immers, ook deze
beweging is uit de Romantiek geboren. De strijd om eigen taal, eigen kultuur, eigen
volksbestaan is Romantiek van hoge ernst.
Door die strijd, die beweging, voelt deze beweeglike geest zich al vanzelf
aangetrokken. De verdediger in hem van al wat verdrukt wordt, de strijder in hem
voor al wat schoon en edel is, de kunstenaar in hem, die wil doen herleven de
volkskunst der Middeleeuwen, zij drijven hem naar Vlaanderland. Daar vindt hij in
het stedenschoon, in de schatten van kerken en paleizen, in de ommegangen en
volksfeesten, ja in de ‘Maatschappijen’ van stad en platteland, 'n afglans van die door
hem zo geïedealiezeerde Middeleeuwen. Wat kan Holland daar tegenover stellen?
Vlaanderen is hem het gezegende land bij uitstek. Want de vernielende macht van
het Protestantisme heeft dat schone land zo goed als onberoerd gelaten. Zo drijft hem
allermeest naar Vlaanderen: zijn geloof. Hier vindt hij geloofsgemeenschap, die
uitgaat boven kunstgemeenschap. Want de leider van zijn roomse volk, die bovenal
belijden wil, betrekt het Zuiden evenzeer als het Noorden in zijn apostolaat. Juist
Thijm's rooms-zijn - zo meent

(1) Persijn: Thijm en Vlaanderen. Dietsche Warande en Belfort 1920 II.
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Persijn -(1) doet hem de Vlaamse Beweging zoo goed begrijpen. Hij hoort, als de
Vlaming, tot de onderliggende partij; maar ook tot de partij die in opgang is, die zich
bewust wordt van eigen recht en eigen kracht. 'n Groots program staat hem voor de
geest: door eendrachtige samenwerking moeten beide delen van de vroegere
Nederlanden elkaar opbeuren tot 'n hoog nasieonaal beschavingspeil; door 'n krachtig
opleven van het roomse Vlaanderland moeten de zwakke geloofsgenoten van het
Noorden worden gesterkt. Ziehier zijn grootnederlands iedeaal.
Hoe jammer dat de heroïeke strijder in zijn pozietief-rooms-ingesteld
grootnederlanderschap zo goed als alleen staat: z'n nederlandse geloofsgenoten niet
rijp voor 'n groote beweging, z'n vlaamse bijna allen afkerig.
Maar David niet.
Jan Baptist David, uit het schone stedeke Lier, wordt drie en dertig jaar oud, bij
de heroprichting van de Leuvense Unieversieteit door de Belgiese bisschoppen, belast
met het professoraat in geschiedenis en litteratuur. Tot aan z'n dood stelt deze taaie
werker zich in dienst van de Vlaamse zaak. Als leider van het studentengenootschap
‘Met Tijd en Vlijt’ werkt hij machtig mee aan de zuiver-vlaamse ontwikkeling van
de toekomstige intellektuëlen. Als hoofdredakteur van zijn tijdschrift ‘De Middelaer’
vecht hij voor de Vlaamse rechten op gebied van wetenschap en kunst. Als fieloloog
leert hij het volk z'n schatten kennen door z'n uitgave van Ruusbroec, Maerlant's
Rijmbijbel en enkele werken van Bilderdijk. Als historiekus is hij een baanbreker
door in z'n tiendelige ‘Vaderlandsche Historie’ België 'n standaardwerk te schenken
in 't Nederlands.
Geen wonder dat hij door het nageslacht waardig wordt gekeurd z'n naam te mogen
geven aan de grootse rooms-vlaamse organiezasie: het Davidsfonds. ‘Een symbool
van verdraagzaamheid en toewijding - aldus Boon, de tegenwoordige voorzitter van
het fonds - van sterkte en volharding, van nijveren arbeid en onverdroten volharden’(2)
David neemt in de grootnederlandse beweging 'n geheel eigen plaats in, in zoverre
hij een der weinige is onder de leiding gevende roomsen - en onder de priesters zeker
de enige - die zich openlik uitspreekt vóór kulturele eenheid van Noord en Zuid.
Als later, omstreeks 60, juist in de tijd van David's dood, er tijdelik enige kentering
komt in de afkeer der vlaamse katolieken

(1) t.a.p.
(2) Ons Volk Ontwaakt 22 febr. 1925.
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van het in hun ogen uitsluitend protestantse Nederland, dan gedenkt Thijm in z'n
Warande het pieonierswerk van z'n vriend met grote ingenomenheid. ‘Thands - aldus
Thijm - rechtvaardigen meerdere uitnemende katholieke persoonlijkheden,
stilzwijgend maar handelend, de waardige houding van den Hoogleeraar David, die
geen oogenblik de zelfbewuste samenwerking en verstandige aansluiting, op het
gebied van taal, kunst en nationaliteit, tusschen de Vlaamsche Belgen en
Noord-Nederlanders heeft losgelaten. Men moet het maar zeggen zooals het is: die
degelijke en ijverige geleerde, die man van vaste beginselen en den meest-gullen
omgang, heeft nooit in de vrees gedeeld (zich reeds uitsprekend op het eerste kongres
te Gent) dat de Hollanders, langs den weg der “Vlaamsche beweging”, Vlaanderen
en Z. Brabant protestantizeeren zouden. Als of het belgisch liberalismus, aan welks
invloed men door zich van de Hollandsche richting af te trekken, de jonge Vlamingen
ten prooi gaf, niet duizendmaal gevaarlijker ware, dan ons Noordelijk
protestantismus............ Het Hollandsch protestantismus is eene voor den gullen,
lustigen Vlaming volkomen onverduwbare spijs’.(1)
Men hoort hoe Thijm en David volkomen elkaars mening delen in deze netelige
kwestie van roomse taktiek. En het nageslacht geeft de beide leiders volmondig
gelijk: de rooms-vlaamse groepen zijn heden sterk grootnederlands. Men hoort ook
hoe Thijm al in 60 de toekomst zuiver ziet: in het Noorden het katoliesisme versterkt,
ondanks - neen beter: dank zij de samenleving en bijgevolg edele wedloop met
andersdenkenden; in het Zuiden dat katoliesisme verzwakt, aangetast door de lieberale
onverschilligheid.
*

**

Uit de ruim dertig bewaarde brieven van David aan Thijm en de enkele van Thijm
aan David, kunnen we de verhouding van beide mannen nader leren kennen. Die
brieven liggen tussen 42 en 60.
David, de twintig jaar oudere, reeds met de professorale toga bekleed, treedt in
het begin op als leermeester en vaderlike vriend; Thijm, de zoveel jongere, de nog
ongeschoolde, als dankbaar leerling en gevleid beschermeling. Het biezondere is
gelegen in de priemeur van David's patronage, zoals uit Thijm's eigen woorden blijkt.
Z'n vers op Bilderdijk, met dat krachtig begin:
‘U min ik, oude, met uw stroefgeplooide trekken’ - waarin de jonge dichter zowel
z'n vereerde Meester als z'n oudere

(1) Dietsche Warande 1860. p. 608.
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vriend de uit Mechelen gekomen beeldhouwer Louis Royer verheerlikt - wordt het
eerst afgedrukt in David's Middelaer(1).
Als Thijm dit vers later in z'n bundel ‘Drie Gedichten’ herdrukt, schrijft hij in z'n
eigen exemplaar over David dankbaar deze noot in margine: ‘Deze waardige
letterkundige wilde, mij ten gevalle, de strengheid van zijn kunstsmaak wel wat
matigen en was de eerste mij onbekende geleerde, van wien ik aanmoediging
ondervond’(2)
En als na enkele jaren Thijm verschillende vooraanstaande Vlamingen z'n vrienden
mag noemen, blijft de verhouding tussen hem en David altijd nog iets biezonders
vertonen. Dat biezondere uit zich vooral op twee manieren: door het
vriendschappelike, het vertrouwelike, en door het godsdienstige.
Dat de vrienden elkaar geregeld overdrukjes sturen, dat ze elkaar trouw helpen
met inlichtingen en raadgevingen, dat Thijm meewerkt aan David's Middelaer evenals
later David aan Thijm's Warande en Almanak, dat alles is de vermelding waard, maar
valt eveneens en evenzeer op te merken voor Thijm en Snellaert of Stallaert of van
Even of menig ander Vlaming. Maar het vertrouwelik - vriendschappelike en het
godsdienstige, dat vindt men in de verhouding tussen Thijm en David het allermeest.
Van beide wens ik U enige illustrasies uit de brieven te geven.
In 45 maakt Thijm, met z'n kunstzinnige vriend Lurasco, 'n grote buitenlandse
reis. Dat Vlaanderen in het program opgenomen wordt, kan niet verwonderen. Op
deze reis leert hij verschillende vlaamse voormannen persoonlik kennen. Hij komt
natuurlik ook bij David. Een van de helaas maar enkele brieven, die we van Thijm
aan z'n Leuvense vriend en beschermer over hebben, is de dankbrief na deze
ontmoeting.
‘Hooggeleerde Heer, veel geachte Vriend!
Daar zou veel minder noodig zijn dan het allerliefst onthaal, dat Uw H. Gel. den
reizigers uit het Noorden bereid hebt - om in mij eenen dankbaren mensch te zien.
Uwe veel gewenschte kennismaking, Professor! staat in den eersten rang mijner
reisindrukken: ik zal trachten mij harer meer en meer waard te maken. Uw H. Gel.
heeft mij zóo veel vriendschap bewezen, dat ik mij verstout U nevensgaand
onuitgegeven bundeltjen, met titel en al, aan te bieden. Op aesthetische waarde maken
de stukjens, daarin vervat, geen aanspraak

(1) 1842 43. 3e jrg. p. 43.
(2) Cath. Thijm: a.w. Brief van Th. aan David. Sept. 43.
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- echter zal het mij aangenaam zijn daarover, zoowel als over de bijgevoegde legende,
bij gelegenheid uwe bij mij hoog aangeschreven kritiek te mogen ontvangen.
Ik bevele mij ten zeerste in uwe goedgunstige gedachtenis, Professor! en het is
mij een groot genoegen daarbij te durven voegen in uwe gebeden, eerwaardige vriend:
ik behoef die der goede menschen meer dan ooit - want ga mijn geluk, maar ook
mijne vermeerderde plichten eens na: ik heb mij, voor tien dagen geleden,
geëngageerd met het meisjen van mijn keuze, de dochter van prof. Kerst uit Utrecht,
directeur van het Hospitaal aldaar; een een-en-twintig jarig Willemientje, die haar
opvoeding (en eene uitstekende!) aan Mevrouw Royer, hare tante en de voortreffelijke
gade van onzen eersten en schier eenigen beeldhouwer (een Mechelaar), te danken
heeft.
Ik vraag u vergeving voor dit uitvoerig bericht - maar waar 't hart vol van is, enz.
In het zoete vooruitzicht eens eenige tijding van U te ontvangen, noem ik mij, met
hoogachting en vriendschap:
Uw Z. Eerw. dienstw. dienaar J.A. Alberdingk Thijm’. (4 Oktr 45).
'n Zeer eerbiedige, tevens open en spontane jongensbrief; kenmerkend ook om de
vroege ernst die voor deze vroegrijpe autodiedakt zo karakteristiek is. De jonge kerel
moet op de Leuvense professor dierekt 'n uitstekende indruk gemaakt hebben, wat
uit David's brieven duidelik valt op te maken. Want David zelf schrijft even
openhartig, even recht van binnen uit, zoals de volgende konfiedensie markant
demonstreert:
‘Ik beminde u reeds voor dat ik u ooit gezien had; thans, na een enkel, kortstondig
bezoek, ben ik zoodanig met u ingenomen, dat ik u zou willen koning maken’. (15
Mei 46).
V. Deyssel vertelt in z'n mooie bieografie van z'n vader hoe diens verschijning op
eenieder indruk maakte en vriend en vijand voor zich innam. Uit getuigenissen als
van David mogen we veilig opmaken dat dit al evenzeer voor de jongen als voor de
man geldt. David's priesterhart voelt zich sterk tot die roomse Amsterdamse jongen
aangetrokken. Hoor die hartelike passage in z'n eerste brief - 'n antwoord op Thijm's
dankbrief van daareven - met deze weidse tietel:
‘Weledele, achtbare en zeer lieve heer en vriend.
....................................Niet minder genoegen heb ik geschept uit al de betuigingen
van vriendschap die uwe brief inhoudt, des te meer daer ik niet vermoeden kon dat
het eenvoudig onthael
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hetwelk UEd. bij mij gevonden hebt u zoo bijzonder aengenaem geweest is. De
blijken daervan waren dus voor mij eene soort van verrassing en ontleenden uit deze
omstandigheid eene nieuwe waerde.
Dewijl wij dan, achtbare Heer, persoonlijke kennis gemaekt en elkanders hart goed
hebben gevonden, vertrouw ik dat het daer niet bij zal blijven, maer dat ik nog
gelegenheid vinden zal om UEd. te zien het zij tot uwent het zij tot mijnent, bij
voorbeeld op uwe bruiloftsreis die ik u rade over België en Leuven te rigten, met
aenbod van goed logement voor UEd. en uwe aenstaende echtgenoot, en verder van
alles wat uw hart lusten mag, want waer vriendschap voorzit, daer is overvloed.
De bijzonderheden die gij mij mededeelt over uw 21 jarig Willemijntje doen mij
vertrouwen dat gij waerlijk zult gelukkig wezen. Wel nu, dewijl gij van mij gebeden
vraegt, beloof ik UEd. dat ik u eene sedes fixa in mijn dagelijkschen Memento zal
inruimen, en indien de gever aller gaven mij verhoort, maek dan maer groote,
egyptische schuren gereed om den zegen in te zamelen welke u van boven zal
toekomen.’ (3 Apr. 46).
Van 'n huweliksreis naar Leuven is niets gekomen. Maar wel vinden we enige tijd
later David te gast in Amsterdam. En uit de brieven lezen we hoe Thijm z'n vriend
in de Amsterdamse katolieke kringen introduseert. ‘Vriendelijke groeten, bid ik, aen
den braven Lurasco en aen den verdienstelijken Cramer. Uw jongen is toch een lieve
jongen. Ik heb zijn beeld zoo rond als een appel nog voor mijn oogen: druk er een
malschen zoen op in mijnen naem en betuig mijnen eerbied aen de brave familie
Royer’ (17 Mei 48).
David blijft de huisvriend, die - zij het ook van verre - trouw deeldt in het lief en
leed. Als Catharina geboren is, klinkt het weer hartelik als altijd: ‘Uw schrijven van
11 Dec. was mij bijzonder aengenaem om de tijding mij daerin meegedeeld dat 's
Hemels zegen andermael op uw gezin is neergedaeld onder de gedaente van een
dochtertje, waardoor u beider wensch thans voldaen moet wezen. Men zou waerlijk
zeggen dat gij in verstandhouding zijt met de groote uitdeeler der gunsten, en zoo
maer te vragen hebt wat u liefst is. Nu, zulks is voor mij slechts een blijk te meer dat
u beider vroom en christelijk hart den hemelschen vader hoogst aengenaem is, en
hoe ruimer Hij zijn zegen over u uitstorten zal, zoo veel te meer zal ik toejuichen en
deel nemen aen uw huisselijk geluk......................... Ik heb reeds een plaetsje in mijnen
Memento aen uwe jonge Katharina ingeruimd. Dat maekt nu al een mooi gezinnetje
van vieren; doch
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wees niet verlegen: ik kan en ik zal de plaets uitbreiden naer mate de hoop grooter
wordt, en zorg dragen dat gij er toch altijd in kunt met allen die u dierbaer zijn’ (21
dec. 48).
Dergelike passages vinden we verschillende. Juist die huiselike en godsdienstige
onderwerpen nemen in de brieven 'n betrekkelik grote plaats in en dit doet ons de
verhouding van de beide vrienden als mens beter kennen. De belangstelling in en de
bezorgdheid vóór alles wat Thijm's dageliks leven en 'n huishouden betreft, dat
gewoon menselik kontakt tussen deze priesterhoogleraar en de jonge huisvader doet
aangenaam aan.
De verhouding groeit aldus boven de gezamenlike litteraire of wetenschappelike
belangstelling uit. Deze omgang als vrienden maakt de grootnederlandse idee
vruchtbaar' Naast het kontakt op offiesieële kongressen, naast litteraire betrekkingen
in boeken en tijdschriften, moeten de stam - en taalverwanten allereerst als vrienden
elkaar vinden. Daartoe werken ook de onderlinge bezoeken veel mee. Zoals Thijm
op z'n vlaamse reizen allerlei voormannen daar in 't Zuiden persoonlik leert kennen,
zo komt David in Amsterdam met Thijm's vrienden in kontakt. 'n Kring van
geestverwanten ontstaat aldus, die in vertrouwelike omgang en briefwisseling de
hechte kern gaat vormen voor de kulturele eenheid der Nederlanden. En waar dan als bij David - naast de algemene geestverwantschap, steunend op gemeenschappelik
grootnederlands iedeaal, nog 'n meer diepe en innige saamhorigheid bestaat, steunend
op 'n fier beleven en belijden van dezelfde godsdienst, daar moet de verhouding wel
uitgroeien tot 'n vertrouwelikheid en 'n hartelikheid die zich tenslotte uit in 'n vurig
gebed voor elkaar.
Men mag overigens niet denken dat alle meningsverschil ontbreekt. Het grote
verschil in leeftijd waarborgt eigenlik al het tegendeel en brengt dus meteen wat
leven in de verhouding, die anders mogelik wel erg vriendelik maar toch ook 'n beetje
saai geworden zou zijn. Zo staan beiden al heel anders tegenover de litteraire vragen
van den dag. Slechts in één letterkundig punt komen beiden overeen: in een óversterke
bewondering en verering van Bilderdijk. Daarvan staan de brieven vol, en de vraag
mag gesteld of David niet 'n groot deel heeft gehad aan de bekende verheerliking
door Thijm van de Meester.
Maar waar de jongere zich weet te hoeden voor eenzijdigheid en in z'n
hartstochtelike romantiek nieuwe banen zoekt, daar blijft de oudere verstard. De
professor in litteratuur geeft zichzelf dit brevet
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van litteraire kortzichtigheid: ‘Gij zijt niet indachtig dat ik naer de vijftig jaer
opwandel, weshalve het romantismus van mijnen tijd niet is, te minder nog, daer ik
sedert 20 jaer bijna niets anders gelezen heb dan Bilderdijk, en op den dag van heden
niets anders meer lezen kan.
Van Helmers krijg ik stuipen; Feith verveelt mij; anderen geven mij looze braken’
(3 Apr. 46).
Al willen we de laatste woorden misschien beamen, we vinden het toch uitgesloten
dat zo'n totaal ver-Bilderdijk-te de litteraire gids van de jonge dichter kan zijn. Ze
voelen dat blijkbaar allebei en het toen toch brandende onderwerp van de Romantiek
wordt weinig meer aangeroerd. Beider standpunt is zo hecht en ligt zover uit elkaar,
dat er niet over te praten valt. Ook over het vraagstuk van de spelling - in die jaren
al even aktueel als nu - oordelen de vrienden heel verschillend. David is een der
verdienstelikste spellingijveraars in 't Zuiden. En voor 'n groot deel is het aan hem
te danken dat de spellingoorlog in de eerste jaren na 30 beslist wordt ten gunste van
de bijna Nederlandse - dus Siegenbeekse - spelling. Ook Thijm is spellingijveraar
en met 'n ortografiese verhandeling, in David's Middelaer opgenomen, neemt ie aan
de strijd deel. Maar - alweer treedt de jongere in verzet tegen de oudere - Thijm is
antie-Siegenbekiaan. Hij houdt er zelfs 'n eigen siesteem op na; voor die tijd radiekaal
genoeg, maar in menig opzicht rasieoneel en al verwant aan onze Vereenvoudigde.
Weer een van de punten waarin de leider z'n tijd vooruit is. Met 'n sprong over De
Vries en Te Winkel heen komt de hervormer dierekt bij Kollewijn terecht.
Een en ander levert natuurlik wel 'ns moeilikheden op. Zo ondervindt Thijm, die
de naam van z'n beschermer graag op een zijner spellingwerkjes zou zien, bij David
aanvankelik tegenstand. Maar tiepies voor de verhouding is nu weer hoe de professor
zich toch al in dezelfde brief gewonnen geeft: tegen die sjarmante jonge kerel is ie
eenvoudig niet opgewassen. ‘Uwe tael en spelling - aldus David 15 mei 46 - kan ik
mede niet in alles bijstemmen. Misschien is 't onwetendheid van mijnen kant; doch
in alle geval zou ik met U.Ed. in geschil komen, en dat wil ik om de wereld niet.
Dit weinige moet u reeds doen vermoeden dat ik tevens verlegen ben om de opdragt
van uwe verhandeling te aanveerden, hoe vereerend het anders voor mij ware, en
hoe gaern ik mijn naem op een uwer werken zage. Ik ben ook al Siegenbekiaan,
lieve, goede, hartelijke jongen: is het geen aerdigheid? Ik beminde u reeds voor dat
ik u ooit gezien had; thans, na een enkel, kortstondig bezoek, ben ik
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zoodanig met u ingenomen, dat ik u zou willen koning maken, en zie nogtans, ik kan
't met u nergens eens over wezen. Ja dat vind ik zelf al zeer zonderling. Intusschen,
oordeel er zelf van: stijfhoofdig ben ik nimmer geweest (althans het is mij nooit
verweten); indien gij dan zeker zijt mij te overtuigen wegens de punten waeromtrent
gij Siegenbeek aenrandt, zet er mijn naem dan maer op.’
De verhouding van de beide mannen als katoliek tot katoliek, kunnen we het best
leren kennen aan hun optreden in de grootnederlandse beweging. Hierin bekleden
ze immers - zoals reeds is uiteengezet - 'n geheel biezondere plaats, daar zij zo goed
als de enige mannen van naam zijn onder de overtuigd-katolieken van Noord en Zuid
die openlik en warm de kulturele eenheid van de beide Nederlanden verdedigen.
Dit in den brede te demonstreren, zou ver buiten mijn bestek vallen. Ik beperk me
dus tot 'n enkele greep: hun meewerken aan de kongressen. Deze Taal- en
Letterkundige Kongressen, vanaf 49 gemiddeld om de twee jaar gehouden, beurtelings
in Noord en Zuid, nemen in de grootnederlandse beweging 'n zeer voorname plaats
in. David en Thijm horen tot de trouwe bezoekers. Vooral Thijm heeft in allerlei
funksies veel voor deze kongressen gewerkt. Hij beschouwt ze als uitstekend
hulpmiddel om Vlamingen en Nederlanders te verbroederen, en tevens om door de
katolieke deelnemers van Noord en Zuid op deze neutrale kongressen de
godsdienstige, ja katolieke, ideeën te doen verdedigen waar dit nodig mag zijn of
pas zal geven. Want Thijm's taktiek is: geen afzondering van, maar kontakt mét
andersdenkenden. Wij katolieken - aldus luidt z'n stelregel - moeten ons in 't openbaar
vertonen, op alle gebied trachten onze plaatsen in te nemen; uitgenodigd worden we
niet; als we dus onszelf niet presenteren, dan blijven we in de hoek. Dit woord, dat
hij in Nederland steeds verkondigt, laat hij ook klinken over Vlaanderland. Hij rekent
vurig op de roomse kracht van Vlaanderen, maar deze laat hem alleen staan. Zij blijft
de kongressen schuwen als ketterse bijeenkomsten.
Maar David staat naast hem. De priester treedt naast de leek onder de dwalende
broeders op. ‘Wat mij betreft - zo schrijft hij aan Thijm vóor het Amsterdams kongres
van 50 - al hadde ik slechts één been, zoo zaegt gij mij nog............................ Mijn
lieve vriend, ik beloof mij veel genoegen uit ons Amsterdamsch Congres, en tevens
min of meer nut; want al kwame er enkel uit voort dat de Protestanten ons Katholyken
voor geene uilen meer aenzien en de
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priesters voor beeren, dan ware het al der moeite weerd’ (9 Mei 50).
Men hoort het: in deze netelige kwestie van roomse taktiek zijn de beide mannen
volkomen geestverwanten. Hoe jammer dat geleerden als Broere, als Borret, als de
Leuvense professor Beelen, en zoveel anderen zich in hun stille werkkamers achter
dikke folieanten blijven verschansen.
Meen niet dat Thijm en David op de kongressen maar bijlopers zijn. Al op het
eerste kongres te Gent wordt de dan negenentwintig jarige Thijm tot sekretaris
gekozen. Dit tweede kongres te Amsterdam zet hij als sekretaris der
regelingskommissie bijna alleen op poten. En 't mooiste is dat juist David tot voorzitter
gekozen wordt. In deze priester-hoogleraar hebben de Protestanten dan toch geen
beer gezien.
Het optreden der beide vrienden trekt natuurlik de aandacht. Zelfs schotschriften
en spotprenten ontbreken niet. Hoor hoe de priester, die in het geuzenland zo'n
geuzenvergadering heeft geleid, er zelf over lacht’. Ei! wat heeft het Amsterdamsch
Congres hier te lande opgang gemaakt. Daer gaet nog geen dag om of er wordt mij
van gesproken. Men denkt hier dat geheel Holland gaet bekeeren, omdat ik
voorgezeten heb bij onze werkzaemheden te midden van al onze dwalende broeders.
Voorts zijn mij een paer vlugschriften met een plaet van het Congres besteld
geworden; doch zij hebben weinig om 't lijf en behooren tot dat slag van brochuren
gelijk het hier dagelijks regent, nubila sine aqua, quae a ventis circumferuntur, arbores
autumnales, infructuosae’ (4 jan. 51).
Thijm moet het eigenlik haast z'n leven lang om z'n meedoen aan de kongressen
ontgelden. Bepaald mooi wordt het als de belgiese lieberale bladen hem uit gaan
spelen tegen de katolieke, die nog steeds afzijdig blijven. Men weet - aldus drukt
‘L'Echo du Parlement’ van Dinsdag 6 Sept. 76 zich uit - dat de katolieke bladen,
zonder uitzondering, 'n zeer vijandige houding hebben aangenomen tegen 't
Nederlands kongres dat op 't ogenblik te Brussel bijeen is. Des te meer waren wij
verwonderd onder de kongresleden op te merken ‘M. Alberdynck-Thijm, rédacteur
en chef du Tijd, journal ultramontain des Pays-Bas.’
Dat Thijm hier tot hoofdredakteur van de Tijd wordt gepromoveerd, komt natuurlik
voor rekening van 't slecht ingelichte blad.
Le Précurseur van Maandag 28 Aug. schrijft in dezelfde geest en betietelt Thijm
als ‘chef du parti clérical en Hollande’.
En onderwijl heeft Thijm zelf 'n polemiek met het katolieke Journal de Bruxelles,
dat zich zeer scherp, en volgens Thijm zeer
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onjuist, over het kongres heeft uitgelaten. Hoezeer Thijm nog in 76 alleen staat met
zijn zienswijze, blijkt duidelik uit dit getuigenis van hetzelfde Journal de Bruxelles:
het merendeel der katolieke bladen van Holland en de voornaamste vlaamse bladen
van ons land hebben eenstemmig aan de katolieken de raad gegeven aan de
beraadslagingen van het kongres geen deel te nemen, ‘et cet avis, n'en déplaise à M.
Alberdynck-Thijm, a été suivi ponctuellement’.
De toon der roomse pers is zo kleinerend dat 't soms bepaald kleinzieligheid wordt.
Zo schrijft ‘Rond den Heerd’ in 78, p. 296,: ‘Het schijnt dat dit Congres niet en kan
gaan zonder dat men eens danse. In het programma der feesten staat er inderdaad
een bal. Dat zal natuurlijk de Nederlandsche letterkunde doen vooruitgaan’.
'n Uiting als de volgende van de Gelderlander is niet anders te noemen als 'n
scheldpartijtje: ‘En A. Th. onze lierzanger, waar zat hij? Huilt tranen, o Muzen! hij
zat op een “kermiskongres” tusschen de Geyter “van 't ongediert der papen” en
Vuylsteke......... als martelaar, mag men aannemen, van Belgisch-Hollandsche
taalliefde’.
Thijm blijft zich tot het einde toe hardnekkig verdedigen, waarbij hij vaak nog
met voorliefde 'n beroep doet op z'n sinds jaren gestorven vriend David.
‘De geestige ‘Aanstipper’ in den Gelderlander, - aldus Thijm in De
Wetenschappelijke Nederlander, I, 6 - die mij onder de neus wrijft, dat ik niet op het
Bredasche ‘kermis-kongres’ tusschen De Geyter en Vuylsteke had moeten plaats
nemen, maar beter had gedaan mij te Bonn onder het gehoor van Windthorst te
schikken, en daar een ode ter eere van den Rhijn aan te heffen, ziehier uit: dat ik nog
niet ‘van vaad'ren aart verbasterd’ ben; dat mijne deelneming aan 't kongres misschien
heeft meegewerkt, om er den aalouden geest levend te houden, die van geen
schendliederen tegen het Christendom wil weten, die, hoogst genomen, bij uitingen
gelijk er op dit kongres niet zijn voorgekomen, met Prof. David zaliger zegt: ‘ze
klappen wel wat liberaol, maor 't zijn nochtans goede jongens.’
De roomse groepen van Noord en Zuid menen hun gegronde redenen te hebben
voor hun standpunt inzake de grootnederlandse verbroedering. Maar we mogen
konstateren dat de overtuiging van Thijm en David even hecht én eerlik is, en dat
het hun nimmer aan moed heeft ontbroken voor die vertuiging uit te komen. Wat 'n
voldoening zou het hun gegeven hebben, zoo ze hadden kunnen vermoeden hoezeer
het nageslacht heden hun zienswijze deelt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

989
In menig boek valt te lezen hoe Potgieter de jonge Thijm z'n taak heeft aangewezen
als vertegenwoordiger van het roomse deel der nasie in het litteraire kamp.
David heeft zeker niet minder gedaan door hem 'n misschien nog hogere roeping
bewust te helpen maken: de roeping van het lekenapostolaat. ‘Ik houde het daervoor
- aldus David - dat gij, met uw edelmoedig, regtschapen en opgeruimd karakter veel
goed kunt stichten en een ware trait d'union kunt wezen tusschen de Roomschen et
leurs frères séparés. Aen den anderen kant, brave Heer, gaet gij te vast in uw schoenen
om iets op te offeren of in te schieten wat behouden moet worden’ (9 Mei 50).
Geheel Thijm's doen en laten, en niet het minst z'n pozietief-rooms-ingesteld
grootnederlanderschap, getuigt hoe hij er ernstig naar heeft gestreefd deze roeping
waardig te vervullen.
Het eresaluut dat de vrome priester David in een zijner brieven (5 Okt. 51) aan de
strijder brengt, moge ook het onze zijn:
‘Homme de coeur, champion de la vieille vérité,
chevalier sans peur du catholicisme.’
F.A. Vercammen, lit. dr. s.
Udenhout.
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Kunstkroniek.
‘Het Boerenleven’ van Servaes. Is de kunst van Rubens godsdienstig?
(Naar aanleiding van E.P. Stubbe's: P. Rubens(1)
door J. Hallez.
Het museum van Antwerpen mag wel hartelijk gelukgewenscht met het aangeworvene
werk van Servaes: vier triptieken die de vier leeftijden van het boerenleven
afschilderen: eerste communie, huwelijk, geboorte van het kind, dood, en afspelen
in de vier seizoenen: iedere gebeurtenis wordt verbeeld thuis, in den gang naar de
kerk en in de kerk zelf.
Men kent genoeg het type van Servaes' menschen dan dat wij er niet behoeven op
terug te komen; de priester en de lijkleggers b.v. zijn als gesprongen uit den kruisweg;
hun waarde ligt in het innerlijke leven; het gebaar, de handeling is als ontleegd van
alle tijdelijkheid, van bijkomstigheden, en gaan uit van eene inwendige stuwkracht;
ze doen wel wat ze te verrichten hebben, maar deze uitwendige bezigheid is vreemd
aan alle gejaagdheid en is maar een klein deel van hunne werkzaamheid die zich
uitspint en ontwikkelt binnen hun gemoed. Er is bij hen als een gestadige verbaasdheid
dat ze nu weer aan deze of gene taak bezig zijn; hun gebaar is hieratisch, liturgisch:
het bloot waarneembare is maar de scherm, het hulsel van iets hoogers dat gebeurt
in hunne ziel; het staat in dienst van het idee; dat geeft aan deze sjofele verschijningen,
aan de knokige gestalten met verruwd simpel gezicht, eene opvallende geestelijke
kracht. Het is wel merkwaardig dat in deze serie zooveel personen, meest al de
manslieden, in 't zwart gekleed staan, geen artistiek bewerkt zwart lijk het
schouwvagertje van Ensor, maar een zwart dat de ledematen wegduffelt om alleen
handen en geillumineerd gelaat te laten spreken.
Wat het aangekochte werk echter zoo representatief maakt is de breede grootsche
opvatting; maar al te dikwijls spreekt de moderne

(1) Uitgegeven door N.V. Boekhandel ‘De Standaard’.
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kunst zich fragmentarisch uit: men pakt uit met de verovering van een bloem, van
een kleur, van een lijn, en wil er een wereld in leggen; en we verwachten toch meer:
een geheel, een complex; geen gevalletje, maar een roman.
Er steekt in Servaes' boerenleven een grootsche rythmiek; vier maal wordt dezelfde
kamer - of ongeveer dezelfde - uitgebeeld, vier maal de gang naar de kerk, viermaal
de kerk zelf; de meester heeft zich een streng onverbiddelijk raam voorgeschreven
en eens te meer is gebleken dat zelftucht de vlucht van gevoelens en gedachten niet
kortwiekt, maar laat opgaan met machtiger vleugelslag, en brengt tot sterkere
gebondenheid en klaardere schoonheid; tucht schaadt de waarlijk grooten niet.
Een rythme dat men ook terugvindt in het koloriet, en dat het schitterend spel van
de rijpe, volle kleuren eene ongemeenen glans bij zet; men moet het van op zekeren
afstand in zijn geheelheid kunnen bewonderen; elk paneel is wel een bekoring, maar
eerst dan komt het koloriet tot zijn volle recht, geeft het den vollen indruk. Een rythme
dat wel een tikje symboliek vertoont (wie mocht aanstoot vinden in het woord versta
het enkel als een gemakkelijke terme dat een bepaald gedacht voor den geest roept).
Want ziet eens hoe de kerk viermaal staat uitgeschilderd; in de eerste communie is
het een tenger blauw, teer, uitgepuurd, gespannen in zijn puurheid tot berstens toe,
een blauw dat niet gedragen wordt, waar geen gloed achter schuilt, dat staat te glanzen
in zijn killige koelheid; men denkt aan ongerepte onschuld die door inwendigen strijd
nog niet gesterkt werd en bevestigd; het is lief, teeder, maar ijdel en koud. Heel
anders is het koloriet der kerk in de bruiloft; de vloer is blauw, maar stevig kloek;
er overdweerscht een looper, vlammend, bloedrood, en langs de muren hangt het
groen en de bijzondere ambersgele kleur die bij Servaes wel zeker de kleur is van
het mysterie en de oneindigheid. In den doop (herfst) worden de wanden van een
bruin-oker; overrijpheid; daar varen geen stormen, geen omwentelende gevoelens
en betrachtingen meer door 't leven; het is vastgelegd in zijn rijke voldragenheid, en
er is een tikje vermoeidheid. Bij de dood is de kerk van een verlept blauw die overgaat
tot blauwgroen en rond den autaar tot het mystieke geel; een groen kruis vlekt over
het baarkleed. Ongeveer dezelfde karakteristiek zal men terugvinden in de andere
paneelen van het werk. Waar de ziel in de barning stond van passie of rouw leggen
de muren van de boerenwoning door een troebele kleur er getuigenis van af. En ook
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de gang naar de kerk heeft in de vier tryptieken een eigen toon, met als hoogtepunt
het wondere sprookjeslandschap waarlangs de twee menschenkinderen langs groen
en geel van velden en hagen opgaan naar de vervulling van hun wensch en naar het
volle leven. Zoo klinken ook door het koloriet deze vier tryptieken vast ineen; het
eene ondersteunt het andere, geeft vollen klank en diepere beteekenis; uiteengerukt,
fragmentarisch, zouden zij er de helft van hun schoonheid bij inschieten. En dat toont
wel best hoe sterk dat werk is, door zijn voldragenheid en zijn inwendigen tucht.
***
Het werk van Drs. A. Stubbe over Rubens is een heerlijk boek; die bekentenis
moet ons terstond van het hart, hoe wij ons dan ook tegen sommige vooruitgezette
thesissen zullen kanten; in breede volzinnen hangt schrijver een ruim opgezette en
rake historische schets van de tijdsomstandigheden waarin zich Rubens' kunst
ontwikkelde, met rappe overzichten, in beeldrijke en kleurrijke taal. Eene warme
liefde en bewondering gaat naar den edelen, karaktervasten, zedelijk hoogstaanden
stichter der Antwerpsche School, naar ‘den zedelijk geevenwichtigde, die evenzeer
meester bleef over zijn hart als over zijne kunst en zijne weelde’ (blz. 77), hij heeft
ontroerde zinnen over zijne grootmoedigheid, over zijne getrouwheid, over zijn
koloriet en de klaroenstooten van zijn helschitterend middaglicht; kortom het boek
trekt aan, laat niet los, zal ingang vinden bij velen. Onvoorwaardelijk kan ik er mij
niet over verheugen, om wille namelijk van de theorie die Stubbe bijtreedt. Schrijver
wil Rubens beter leeren kennen en doen hoogschatten in ware beteekenis, en deze
beteekenis komt hierop neer: dat we de godsdienstige werken van Rubens over boord
hebben te smijten, want dat de kunst van Rubens ook de religieuze, heidensch is; die
zin vloeit hem meermaals uit de pen. Dat woord schijnt ons zwaar.
Dat men bij de profane schilderijen van Rubens spreke van verregaande
zinnelijkheid, niemand zal het euvel opnemen; alhoewel men den meester niet rukken
mag uit tijd en zeden. Er heerschte toen heel wat breedere onbevangenheid, de palen
van het betamelijke waren heel wat verder verlegd, men noemde de zaken bij hunnen
naam en 't was aanvaard in de zeden wat ons nu schokt en wel wat verergert. Albrecht
en Isabella doen aan Rubens het geschenk van een waschbekken en kan; op bodem
en daarrond stond de historie van de kuische Suzanna en van mythologische
onderwerpen, even ‘vleesche-
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lijk’ als de gewaagdste afbeeldingen van den meester; en dat kwam van ‘de strenge
en bijna puriteinsche hertogen’ zeker in-vroom, (denken we enkel aan de couleur
isabelle). En nu we toch repten van de kuische Suzanna, we mogen er toch geene
grove scherts inzien dat Rubens eene ets met dit onderwerp vereert aan Tesselschade,
en in een bijstekend schrift hare kuischheid roemt? ‘De herder die eene herderin
omhelst’ en de ‘Boerendans’ dateeren van 1638 en 1639, moet men
noodzakelijkerwijze hierin patente bewijzen zien van uitspattende zinnelijkheid?
Rubens was toen reeds op jaren, en vergeten we niet dat een zoon uit zijn huwelijk
met Helene Fourment Jesuiet werd, en eene dochter, non. Eene grootere losheid van
taal in een tijd is geen bewijs van losbandigheid. Burckhardt in ‘erinnerungen aux
Rubens’ (blz. 48) noemt Rubens terughoudener dan zijne tijdgenooten ‘es gab
überhaupt von ihm wohl keine Bilder welche man hinter Vorhängen hielt’. Stubbe
zelf zegt dat ‘zijne woest onstuimigheid meer in verbeelding woedde dan in zijn hart’
(blz. 106), en voor mythologische onderwerpen mag men niet uit zicht verlieren wie
ze bestelde en wat de besteller verlangde.
Maar nemen we gereedelijk aan dat Rubens ‘de epische zanger is van de
zinnelijkheid’ (in pejoratieven zin); er is een heele sprong van daar tot wat Stubbe
beweert: ‘De kunst van Rubens is een kunst van uiterlijk(1) gebeuren die aan den
wereld tot ideaal voor oogen houdt den natuurlijken prachtmensch, zich uitstortend
in een roes van zinnelijk genieten...... Daarom is Rubens' kunst en naar haar voorbeeld,
in minder of meer hooge mate, heel de vlaamsche kunst van zijn tijd, heidensch, niet
alleen areligieus, maar in zekeren zin antichristelijk, misschien meer nog dan de
kunste van Phidias, die nooit zoo rechtstreeks in den mensch het meest stoffelijke
het vleesch, heeft gehuldigd, het vleesch dat met en door het licht oppermachtig
heerscht in al Rubens' werken. De prins der Vlaamsche schilderschool had als mensch
een overtuigd geloof, geen levendig; over alles wat dit geloof hem leerde en dat hij
wilde en moest aannemen, keek hij als met een gevoel van ongeduld heen, om dààr,
waar hij meende het te mogen zonder zonde, om in zijn droomen op te schouwen
naar de heidensche idealen van schoonheid en lichamelijk geluk’ (blz. 92)
Natuurlijk heeft schrijver gevoeld dat hij dan staat voor een eigenaardig
psychologisch geval: Rubens was pratikeerend katholiek,

(1) De onderstreping is van mij; verder in 't artikel wordt getracht de kern, het innerlijke van
deze kunst te bepalen.
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ging dagelijks, een langen tijd toch, naar de mis; hij was door en door rechtzinnig in
alles; hoe kon hij zich dermate verblinden, of wat hield hem in 't katholiek geloof?
Stubbe lost den casus op als volgt (blz. 94): ‘Hij, de wild-onstuimige, maar die zich
in alles nobel kon beheerschen, eerbiedigde de wetten hem door zijn godsdienst
opgelegd; want hij legde het erop aan, om na de vreugden van dees aarde nog de
geneuchten van 't hiernamaals te smaken, maar in een hemel, dien hij droomde; niet
met Dante en Ruysbroek als een wegzinderen in de zaligende extase der eeuwige
Godsaanschouwing, maar als een teugeloos uitvieren van alle verlangens in een
volmaakt aardsch paradijs’ (zeggen we dus den hemel van Mahomet, of den hemel
van de kerk van Strijthem); een zin die wrevelig maakt en dien men betreurt, waar
schrijver in andere passussen zoo gaarne terugkomt op het edele het rechtzinnige bij
Rubens; deze leelijke veronderstellingen maken hem bijna tot een genieperigen
lustigaard.
En die kloosterlingen, die Capucijnen, die dominikanen, die Jesuieten, met wie
Rubens zoo gaarne omging, die hij zoo gaarne conterfeitte, die vochten om zijn
doeken? Stubbe maakt er zich van af met de bewering dat men toen leefde in den
tijd van de triomfeerende contra-reformatie, toen de maatregelen van Trente tegen
't 't insluipend heidendom, de goede voornemens waren te loor gegaan; ‘het werd
een haastige, blijde terugkeer, in kunst en in leven, naar al wat de tegenhervorming
had veroordeeld’ (blz. 97). Stubbe gaat hierin wel zoo ver niet als Muther, maar volgt
toch zijn spoor. Heeft men nu genoeg gespookt met al die politieke plannen van
Rome en de Jesuieten het volk te paaien en terug te winnen door laksheid; en wordt
het niet stillekens aan tijd deze theorieën bij den ouden rommel te werpen? Hoe kan
men redelijker wijze aannemen dat heel eene periode, heel eene eeuw met
kleurenblindheid wordt geslaan, en niemand, zelfs de Jansenisten niet inzien wat
deze kunst bediedt en bedoelt?
Welke autoriteiten Stubbe dan ook aanbrenge, ik laat mij niet wijsmaken dat de
godsdienstige kunst van Rubens heidensch weze. Heidensch, we spreken hier niet
waar van het grieksch heidendom, beteekent toch dat de mensch aan zich zelven
genoeg hebbe, in zich zelven, in de gelouterde vormen, in de pralende schoonheid
en evenwichtigheid van lichaam en geest, de volle maat vinde van het opperste en
het hoogste, spreekt toch van rustige majesteit in zelfvergoding. Nu zegt Stubbe wel
dat de mannen en de vrouwen van Rubens aan
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zich zelf genoeg hebben, maar een vluchtig overzicht van de godsdienstige tafereelen
van Rubens toont ons integendeel aan dat de hartekreet van deze personen een kreet
is van betrouwen op God, en een bede om hulp. Ze voelen, ze weten te dragen in hen
de wet der begeerlijkheid, dat ze naar het sterke woord van den catechismus
ononderworpen zijn aan de begeerlijkheid, dat ze dien drukkenden last wel vermogen
te verschuiven, te lichten, maar niet af te schudden. Ze zijn menschen lijk wij en
anderen, staan niet te gloriën in zelfverheffing en zelfvergoding, maar zijn zich wel
bewust van hun arme menschheid. Muther noemt ze zelfs schoone dieren en in een
bravour-woord is Rubens voor hem ‘de ontkenning van het dogma der onbevlekte
Ontvangenis’. Van een protestant kan men begrijpen dat hij zich niet kan inwerken
in ons geloof; de onbevlekte Ontvangenis is toch een uitzonderlijk voorrecht van
O.L. Vr.; men vraagt zich af wat het dogma hier komt doen en 't is onverstaanbaar
dat Stubbe het machtwoord zoo maar klakkeloos overnam.
Men begrijpt eenigszins het oordeel van Stubbe als men er op let met welke bepaling
van godsdienstige kunst hij Rubens benadert: ‘De ware kristene kunst is een kunst
van innerlijkheid, die de oogen afwendt van alle zinnelijke verleidelijkheden, een
kunst van heilige wijding die u binnenbrengt in de schemerige stilten van het mysterie,
en het hoofd deemoedig en ingetogen buigen doet; een kunst die uitgaat van de ascese
en openbloeit in de mystiek’ (blz. 95). ‘In Rubens riep geen afgrond om vervulling,
geen geheim van tegenstrijdigheden lag duister over zijne ziel..., nu somber en
onverschillig in stomme moedeloosheid, straks opbruisend in gloeiende geestdrift
om weer neer te zinken onder 't verpletterend gevoel van grenslooze onmacht en
eigen zondige nietigheid, ten doode gekweld door den honger naar het onbereikbaar
Eindelooze’ (blz. 105).
Maar dat deemoedig inkeeren in zich zelven, deze ascese, is één vorm van
godsdienstige kunst, lijk het één zieletoestand is der kristenen; naast aschwoensdag
hebben we ook de paaschvreugde. En inwendige verscheurdheid, waarmede men
thans zoo gaarne uitpakt, is eigen aan tijdstippen die het geloof hebben verloren;
onze buitenmenschen kennen ze niet; men mag bijna zeggen dat evenwichtige rust
der ziel een kenteeken is van onzen godsdienst; zou men durven beweren dat die
rotsvaste kristenen hun geloof niet invoelen? Men gaat toch de verzen van Boileau
niet onderschrijven:
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De la foi d'un chrétien les mystères terribles
d'ornements égayés ne sont point susceptibles;
l'Evangile à l'esprit n'offre de tous côtés
que pénitence à faire et tourments mérités’.

Godsdienstige plastische kunst bestaat niet op haar eigen, heeft geen eigen canon,
geen vaste wetten lijk ze werden bepaald b.v. voor de kerkmuziek; ze verandert van
uitzicht naar elke heerschende strekking, tiert op de elementen door elke school
aangebra;cht, volgt gelijk Stubbe zegt ‘de cyclische groei van het schoonheidsgevoel’
spreekt een andere, en nieuwe taal naar de tijdsomstandigheden en nooden, naar de
waarheid die moet verheerlijkt of op 't hart gedrukt. Daarbij godsdienstige kunst, wil
ze waarlijk haren rol vervullen, wil ze aanvaard worden in de kerken en haar doel
bereiken, moet zich richten tot de massa, niet tot de intellektueelen alleen, niet tot
eene élite, hoe belangwekkend ze dan ook weze. En de massa, nu nog, zal meer
hebben aan het werk van Rubens, omdat men niet dobberen moet op een zee van
droefgeestigheid, dat er vreugde is en heerlijke zekerheid van geloof. Inwendige
verscheurdheid schijnt haar schraalheid en laf onderduiken bij de stormen des levens.
Rubens schilderstukken houden rekening met deze noodzakelijkheid en daarom kon
zijne kunst heel een volk opvoeren, als de modernen (we spreken hier enkel over
pàk op 't volk) eenzaam staan, veelal zonder invloed, onvruchtbaar, en enkel dienen
kunnen voor private collecties.
En dat Rubens' kunst te gemoet kwam aan de toenmalige nooden, naar het hart
sprak van de toenmalige menschen, geen beter bewijs dan de wedijver van alle kerken
en kloosters, om een werk van Rubens te bezitten. Het zal toen wel niemand heidensch
hebben toegeschenen, zelfs niet zinnelijk of gewaagd (we spreken van die
godsdienstige stukken die bestemd waren voor kerken, niet van de doeken bestemd
voor privaat bezit en min of meer soms, naar den wil van den besteller, als genre-beeld
behandeld); de menschen in de algemeenheid blijven ongeveer van 't zelfde allooi;
toen als nu zullen de kloosters eerder streng zijn geweest; en waar zij geen graten
vonden, zal niemand er door verergerd geweest zijn.
En nu rijst de vraag welke godsdienstige opvattingen, welke theologische gedachten
de geestdriftige bewonderaars van Rubens' godsdienstig werk bij hem dan zagen
verheerlijkt? Wel de grondge-
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dachte zelf van ons katholiek geloof, de groote waarheid die toen bijzonder moest
worden ingehamerd: dat de mensch niet heilloos ontaard is door de erfzonde, gelijk
de protestanten het voorhielden, maar door het broederschap met Kristus, weer
hemelgerechtigd, weer schoon door de Menschwording.; geen protestantsche
enghartigheid, geen gebukt gaan onder 't noodlot, geen bereden zijn van eeuwige
vrees, maar de vreugde van Paschen. Bij Rubens is de mensch lijk wij hem kennen,
met zijn trek naar het kwaad, met zijn bloed en zijn driften, maar ook met edele
wilskracht, met het mannelijke, het energieke, het wilskrachtige; ze sluiten zich niet
op in ascese, tenzij bij uitzondering, maar staan in den vollen brand van den strijd,
analyseeren zich zelven niet, maar bevestigen hun credo door hun strijd, zij slaan er
zich triomfeerend door heen, door Kristus die hen bezielt en hen bijstaat. Een
voorgaande artikel naar aanleiding van Rubens' eeuwfeest besprak de geestelijke
beteekenis van den barok-stijl, den stijl van den God-met-ons, van den Emmanuel.
En 't was niet louter toeval dat Rubens het laatste Avondmaal van da Vinci omwerkte
tot de Instelling van het H. Sacrament, dat hij den triomf van het H. Sacrament zoo
uitbundig feestte. In hare kern leunt de kunst van Rubens' godsdienstige tafereelen
aan tegen Kristus; bij hem zijn mirakel en bovenaardsche hulp vanzelfsprekend; zijne
personen zijn sterk in hun lijden, zijn moedig en hebben vreugde omdat zij Kristus
naast hen en in hen weten; ze zijn vol verbazing om Bethlehem, vol betrouwen op
den barmhartigen Heiland, vol liefde om zijn smartvol en toch glorierijk lijden, vol
jubel om zijn heerlijke verrijzenis. En alle goed en alle heiligheid moet ons toch
komen door Hem.
Wat de geestelijke bestellers nog zal hebben verrukt: het vaste geloof dat spreekt
uit Rubens' personen; geen vretende twijfel knaagt hun aan, maar een onverwoestbare
zekerheid ligt tot grondslag aan hun evenwichtige rustigheid. En aan het vertrapte
uitgezogen volk van zijnen tijd, dat zoo hard had geleden en zooveel verduurd voor
't geloof, was die sterke taal met de heroïsche bewogenheid der geloofsbelijders en
de lichtende triomfante kleuren eene aanmoediging om boven alles te stellen den
schat van het geloof.
Men schijnt er Rubens een grief van te maken zoo optimistisch, zoo'n volmaakt
gelukkige mensch te zijn geweest, zoo weinig te spreken over eigen leven en lijden;
de sterke generatie van dien tijd doet niet aan zelfontleden, Vondel wijdt ons ook
niet in in de geheimen van zijnen zielsstrijd, bij zijne bekeering; levensmoed
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doorlaait hun werk en hun optimisme tilt ook ons nog op en steekt nen riem onder
't hart. En in alle geval ben ik er blijde om dat zulk heerlijk bestaan het lot werd van
een geloovigen katholiek.
Rubens' godsdienstig werk (bestemd voor kerken) lijkt mij om dit alles, wel verre
van heidensch, uit te gaan van een waar en diep katholicisme. Dat het ons nu soms
zinnelijk voorkomt, dat het ons ontreddert, dat we er meer persoonlijk zieleleven in
wenschen en het ons oppervlakkig schijnt is enkel te wijten aan eene kentering in
tijd, in nooden en betrachtingen. Maar ook wij hebben de waarheid en de schoonheid
niet in pacht, en eerder misschien dan we denken, vindt men dat pijnlijk zelf-ontleden,
onverdragelijk gezeur en onbetamelijk te koop-loopen met eigen ziel, en worden de
bakens verlegd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

999

Inhoudstafel 1929.
BAEKELMANS: L.: Skandinaafsche Literatuur in vertalingen VII-VIII 661.
BELPAIRE, DOM. THEODORE: Tusschen twee werelden 1, 35; IV, 333.
BELPAIRE, M.E.: Charles Dickens I, 15; II, 97; Twee grooten uit
West-Vlaanderen X, 760; De zedelijke likwidatie van den oorlog, XII, 926.
BROM, G.: Vondelsherdenking III, 193.
BRUNKLAUS, F.A.: Het Kruis tusschen Lotus en Vliegwiel III, 234.
BUCKINX, P.G.: Gedicht IV, 360; De Boog der Duisternis X, 783.
BUKDAL, JORGEN: Sigrid Undset VII-VIII, 592; Gods Emigrant VII-VIII,
570.
BUYLE, H.: Musica Divina II, 174; VI, 503.
CLAES, E.: Het Leven van Herman Coene I, 3; II, 110; III, 201. De dood van
de Hoevevrouw X, 746.
COOLEN A.: De fabriek grijpt, XII, 931.
DE MAN, H.: Architectuur der bezinning III, 246.
DE MAREST, A.: François Villon IV, 340. Ik droomde... V, 384. De Ballade
van den Wagenaar IX, 693; De molen, XII, 945.
DE MERODE, W.: Gedichten 1I, 32. Gedichten II, 165.
DEMETS, A.: De Vlaamsche Jongeren I, 74. Twee Gedichten X, 778.
DOULIEZ, P.: De Liederen van Eduard Huberti III, 220. De Scandinaafsche
Muziek VII-VIII, 629.
DE WILDE, FR.: En sourdine... V, 435.
FINDAHL, T.: Te paard door IJsland VII-VIII, 658.
GRAM, P.: Deensche Muziek VII-VIII, 623.
GROOT VIC. S.D.S.: Naar het schoone Weten IV, 348.
GIJSEN, M.: Amerikaansche-Engelsche Letteren IX, 716.
HALLEZ, J.: Schilderkunst I, 81; II, 170. Kunstkroniek V, 437; id. XII, 990.
HASENKAMP, G.: Duitsche Letteren I, 85.
HELDERENBERG, G.: Verzen II, 133. Gedichten van de Heilige Hildegardis
III, 239.
HEIJNA, P.: En Abraham lachte VI, 449.
JESPERSEN, E.: Het jongere Zweden VII-VIII, 567.
JOERGENSEN, J.: De gekruisigde Roos VII-VIII, 650.
L.D.: Don Bosco X, 789.
LAGERLOF, S.: Hoe de poort voor me openging VII-VIII, 638.
LARSEN, J.O.: Vijftig jaren Noorsche Letterkunde in Vogelvlucht VII-VIII,
551.
LAUHN, E.: Nederlandsche Invloeden in Noorsche Schilderkunst VII-VIII,
618.
LEVAUX, L.: Belangrijkheid van het Woord I, 43. Hedendaagsch Uitzicht van
het Geschil der Ouden en der Modernen X, 784; XI, 857.
MADSON, KARL: Deensche Kunst VII-VIII, 614.
MANSION, JOS. Prof.: Over oud-Nederlandsche Letterkunde IV, 303.
MERLIER, G.: Chopin II, 152.
MUNCH PETERSEN PALMGREN: Het Romantisme van 1890 in Zweden
VII-VIII, 558.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

1000
MEEKEL, KEES: De Erfenis XI, 882 en XII, 947.
NORDAHL-OLSEN, JOH.: Holberg en de Nederlanden VII-VIII, 610.
OSSIAN-NILSON, K.G.: De Oogen VII-VIII, 644.
PERSIJN, J. Prof.: Gothenburg, een Nederlandsche Kolonie VII-VIII, 634.
PERTINAX: Ringsteken IX, 723.
REDACTIE: Karel Van de Woestijne X, 745, 816. Kan Muyldermans X, 818.
RIMESTAD, CHR.: Moderne Deensche Letterkunde VII-VIII, 539.
ROEMANS, R.: Vlaanderen eens te meer miskend X, 805.
ROLAND-HOLST, HENR.: Zeven Sonnetten XI, 850.
RUTTEN FEL.: Zwerftochten door Griekenland IV, 273; V, 407. Van Afrika's
Noordkust VI, 473; IX, 706. De Scandinaviers VII-VIII, 516. Italiê XI, 869.
STREUVELS, STIJN: Wijsheid van de Kabylen III, 226.
UYTERHOEVEN, J.: Historische Kroniek VI, 489.
VAN BOECKSEL, AUG.: Verzen I, 73. Schaduw-spel X, 781.
VAN CAUWELAERT, AUG.: Poezie-Kronijk II, 179. Lied van de Broederschap
III, 218. Nederlandsche Letteren VI, 497.
VAN DE VOORDE, URB.: Endymion I, 55.
VAN DE WEERD, Dr. HUB.: De Grieksche Volksverhuizing V, 369.
VAN DE WOESTIJNE, Dr. PAUL: Van Bucolica tot Georgica II, 154.
VAN DUINKERKEN, ANT.: Anthonis de Roovere IV, 342. Prosper Van
Langendonck V, 430. Thijms Erfenis IX, 681.
VAN MIERLO, Dr. J.: Over Oud-Nederlandsche Letterkunde IX, 698.
VAN MULDERS, G. Was 't Zonde of Ziekte? VI, 488.
VAN POTTELBERGH, Prof. R.: De Ilias en de Belegering van Troia X, 765.
VAN SINA, DIRK: Zoo uw water X, 780.
VAN TOL, Jo.: Vondel en de Muziek V, 386.
VERCAMMEN, JAN: Vers X, 782.
VERCAMMEN F.A.: Thym en Dav d XII, 976.
VERMEULEN, JOS.: Herinneringen aan Dublin I, 57.
VERVAEVER, C. Boekenmarkt IV, 361.
WELLE-STRAND, EDV.: De groene begoocheling VII-VIII, 652.
WALGRAVE, AL.: Gezelliana II, 135.
WALSCHAP, GERARD: Peutrus IV, 312. J. De Zoete, Barbier, estaminet V,
402. Was Bleibt? VI, 468. Maskaroen XI, 825, XII, 905. Twee zeventigers: C.
Buysse en H. Swarth XI, 897.
BOEKBESPREKING: I, 87; 93; 96. - II, 183; 192. - III, 265. - IV, 361; 365. V, 444. - VI, 506. - IX, 731. - X, 819; 824. - XI, 900.
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN: I, 94. - II, 190. - III, 272. - IV, 367. V, 447. - VI, 511. - IX, 741. - XI, 903.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929

