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[1934/1]
Majorkaansche Olyven
door Albert Helman.
In overoude tijden toen de heer Jezus Christus nog op deze aarde wandelde en
dagelijks de menschen met nieuwe wonderen verblijdde, waren alle olijfboomen
recht en slank als jonge populieren. Meer dan in alle andere planten schepte hij
behagen in hun zachtgebruinde stam en in het teedere grijsgroen van hun dichte
bladerkroon. Hij hield van 't nederig, door weer en wind gebogen gras, omdat hij
daarin had gelegen toen hij werd geboren in de kribbe tusschen os en ezel. Ook van
de hooge dunne dadelpalmen hield hij, omdat hij daaronder had gerust bij 't vluchten
naar Egypte, en de palmen zich eerbiedig tot aan Josef's voeten hadden gebogen,
opdat hij hun vruchten zonder moeite plukken kon. En later, toen hij als een knaap
van veertien jaar de eerste ontroeringen der lente voelde, kreeg hij ook het rood van
zware, stille beuken lief, en veegde hij dikwijls tersluiks een traan weg, daar deze
boomen hem herinnerden aan het zware kruis dat hij nog dragen moest, en het roode
sap dat uit vijf wonden vlieten zou.
In droevige gepeinzen liep hij verder, tot zijn blik getroffen werd door 't breede
blad van simpele vijgeboomen en de glimlach wederkeerde op zijn zoet gelaat, omdat
hij in zijn geest reeds zag, hoe Zacheus in zoo'n boom klom om met groot geloof
den meester te aanschouwen.
Als hij echter zorgeloos, een nederig mensch als wij, de velden zegenend doorliep,
was 't in de statige olijfboom dat zijn oog het meest behagen schiep. Het fijn
boorduursel van de lovers leek op kanten kleeden die Maria knoopte, en de stammen
waren recht alsof ze aan Josef's schaafbank waren bijgewerkt. Hij kon ze nooit
voorbijgaan deze gaarden, zonder even neer te zitten in hun schaduw, en bij 't geuren
van hun vele groene vruchtjes God-den-Vader dank te zeggen, dat hij deze boomen
tot de mooiste had gemaakt die de aarde kent.
Meer dan menschen, meer dan dieren moet hij, de begrijper der geheimste sprankels
van gevoel en denken, planten, woordelooze
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staâgebloeiers hebben liefgehad. En in heel Nazareth was er niet één olijfboom, die
hij niet had bewonderd en bemind, en op een blauwe Zondagmorgen had gezegend.
Later, toen zijn prediking begon, genoot hij vaak zijn avondlijke rust in stille,
lommerrijke olijftuinen. Bijwijlen zat hij in een verre hoek te bidden, dan weer liep
hij langs de heuvels, zinnend op de woorden die hij morgen zeggen zou, en in
gedachten streelden zijn witte vingeren de stammen der olijven, die dan huiverden,
alsof een zachte zuidenwind ze had beroerd. En kan zóó groote liefde onbeantwoord
blijven? De olijven hebben hem allen gekend, alsof hij ook een plant en een der
hunnen was geweest.
Het laatste jaar was zwaar voor hem, de nacht onrustig, vol van booze droomen,
omdat hij reeds het naderen voelde van het bittere lijden en de kruisdood, en voor
zijn geest reeds openging het bloedige tafereel van Golgotha. Dan waren huis en
muren hem te eng en bleef hij nachtenlang bij zijn geliefde boomen in de tuinen van
zijn vrienden. En de fijne loovers wuifden kalmte en een koelte vol aromen, tot hij
eindelijk in slaap viel en verkwikt werd voor de nieuwe dag. Wanneer de apostelen
hem zochten na zonsondergang, als hij gewoon was zijn gebed te spreken, dan zeiden
ze altijd: ‘Zeker is hij weer bij zijn geliefde olijven.’
Hoe kon het anders, of zijn schreden richtten zich naar een olijftuin, in de nacht
toen aller lijden hoogtepunt een aanvang nam. Een groote hitte had de stad verzengd,
en slechts een weinig koelte was tusschen de boomen op de heuvel blijven hangen.
Loom en zwaar volgden de stappen der apostelen hun Meester in de windelooze
nacht. Ze waren moe en zetten zich onder het lommer bij een plaats, vanwaar zij
grijze dalen, heel de wereld in een melkwitte nevel konden zien.
Maar Jezus kon niet blijven zitten; groote onrust was in hem, omdat hij 't lijden
voelde naderen, met groote dreigend-zware stappen, en het verschgezaagde kruishout
rook, en in de verte meende reeds het schreien van Maria te vernemen en reeds in
zijn handen 't branden voelde van de nagelwonden, om zijn hoofd de steken van een
doornenband. Met groote angst liep hij tusschen de boomen, wankelend alsof hij
reeds de kruisbalk torste. En aan de stammen der olijven moest hij zich staande
houden, aan hun twijgen grepen zich zijn handen vast, wanneer hij voelde dat hij
vallen zou. Er kwamen groote tranen uit zijn oogen, hij zweette bloed en water,
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en vertwijfeld hield hij in zijn saamgekrampte handen het afgerukte groen der starre,
duistere boomen.
Nimmer heeft een mensch zoo groote doodsangst uitgestaan, als Jezus in die
nachtelijke tuin. De apostelen sliepen, schrokken pas bij 't naderen van soldaten met
flambouwen wakker. Want ook Judas wist, dat niet de apostelen, maar de olijfboomen
de trouwste vrienden van den Christus waren.
In de vroege Vrijdagmorgen, toen zich Nicodemus naar Pilatus' woning spoedde,
schrok hij bij het zien van zijn olijfberg. Onherkenbaar waren zij verminkt, de
vroegere trotsche boomen. Kromgetrokken en verwrongen in de kronkelende bochten
van ontzaglijke angst, een doodstrijd vol ontzetting waren zij. Sommige gespleten,
uitgemergeld, dor, met slechts de grijsbestofte bladeren omhoogstaand, alsof de haren
van een mensch ten berge rezen bij het zien van een ontzettend schouwspel. Kreupele
boomen waren het geworden, boomen die gesidderd en zich verwrongen hadden in
een machteloos meêlij met hun besten vriend. Zijn doodsangst en zijn strijd met
naderende smartfantomen had zich aan hen meegedeeld. Zij hadden met hem
meegeleefd terwijl de apostelen sliepen.
Sindsdien zijn de olijven leelijk, knoestig, smartverwrongen. Nimmermeer, na
duizend jaar, vergeten zij 't ontzettend schouwspel van dien éénen nacht. Hoe ouder
ze zijn, des te verscher is hun heugenis daaraan, in des te wreeder bochten worden
zij verkronkeld.
De apostelen hebben ze op Paaschzaterdag met diepe schaamte aanschouwd, en
ter vermaning op hun reizen overal de planten meegenomen. Paulus en Jacobus, bij
hun prediking op Majorka, plantten ze daar. En allerwegen op de heuvels kunt ge
hun verwrongen, oude, bloedelooze stammen zien, die in de verte lijken op in angst
zich wringende gestalten, en die, wanneer ge dichterbij komt, duistere holen hebben,
duister als de zonden waarvoor Jezus stierf.
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Het Dilettantisme als Levenshouding in de Literatuur
II Verklaring
door P. Lebeau.
Alhoewel er in elken mensch potenties voor het dilettantisme aanwezig zijn(1), toch
zullen de levensomstandigheden, daargelaten persoonlijke neiging, het heel zelden
gedoogen dat deze aanvankelijke plasticiteit van den geest, die vooral bij de jeugd
aanwezig is, tot levensregel wordt. De opvoeding, het beroep, het midden, de strijd
om het leven, alles draagt er toe bij, om aan den geest en het karakter een vaste
physionomie te geven. Nochtans zijn er in de geschiedenis wel kringen en figuren
aan te wijzen, uitmuntend door overbeschaving en hoogere genotzucht, waaraan het
dilettantisme het typisch karakter gaf. Ze doen zich voor als kringen met een hoogere
beschaving, waar het leven, door het zorgelooze genieten, het
verantwoordelijkheidsbesef zoodanig verzwakte, dat zelfs de hoogste waarden hun
bindende kracht verloren, en middel tot genieten werden. Zoo waren sommige Grieken
en Romeinen van de decadentie, zoo was het leven aan sommige hoven van de
Renaissance. Onder de eersten worden met een zeker welbehagen, Alcibiades en
Caesar als ‘voorloopers’ vermeld, dandys en dilettanten, die zich geen enkel genoegen,
noch van hooger, noch van lager rang ontzegden. Vooral Alcibiades met zijn
wonderlijk aanpassingsvermogen om van alle volkeren hun eigenaardige genoegens
te beleven, zijn los-zijn van alles, zelfs van zijn eigen genoegens, waardoor hij de
toenmalige ‘bourgeois’ zoo ergerde(2).
Zoo waren ook de Sophisten, die philosopheerden voor hun genoegen, niet om
die ‘fameuze’ waarheid te vinden. Zoo ook de verfijnde romeinen als Petronius e.a.(3)
zoo ook sommige figuren

(1) Cfr. hoe bij het lezen de eigen persoonlijkheid volledig kan uitgeschakeld worden.
(2) Cfr. De historie met den kostbaren hond.
(3) Cfr. Barrès die de bekentenis van zijn dilettantische ervaring, de meest intense die ooit
geschreven werd, in de mond legt van Seneca. (Le Jardin de Bérénice).
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uit de Renaissance. Hier geldt vooral Leonardo da Vinci als de groote voorlooper
voor de dilettanten. Dit wegens zijn universeele belangstelling, zijn Janushouding
tegenover het christendom, maar vooral wegens de raadselachtige glimlach, die ons
overal in zijn schilderwerk superieur-ironisch tegenstraalt.
Zoo moet tenslotte, voor den tijd die ons het meest interesseert, ook het leven
geweest zijn in sommige kringen te Parijs omstreeks 1880, om Bourget te doen
zeggen, dat het voldoende was te Parijs te wonen om dilettant te worden. ‘Respirer
à Paris, c'est boire ses atomes c'est devenir critique, c'est faire son éducation de
dilettante’(1). Daartoe moet men zich het Parijsche leven voorstellen in de salons ‘où
l'on cause’. De omgeving alleen roept duizend verschillende herinneringen op, vraagt
duizend verschillende gezichtspunten: de snuisterijen uit allerlei verre vreemde
streken, de zeldzame boeken, de meesterstukken der primitieven, naast afrikaansche
afgodsbeelden. Al wat de kunstnijverheid van alle landen en alle eeuwen als het beste
heeft voortgebracht is hier bijeen gebracht zonder de classificatie van een muzeum.
Dit alleen stemt den geest soepel, tegemoet komend, ruim. En dan de conversaties.
Er wordt gepraat over politiek, godsdienst, kunst, literatuur. Over de mooiste vrouwen
en de beste predikanten, over kristendom en boeddhisme, enz. Het zit hem niet daarin,
dat er over die dingen gepraat wordt, maar dat er naast elkander en zonder speciale
voorkeur over gepraat wordt, en vooral in den toon. Het gaat hem niet daarom, dat
al die dingen het gezelschap werkelijk zoo interesseeren, dat gebeurt natuurlijk ook
wel, het komt er op aan te converseeren, ‘esprit’ af te geven, en al die politiek, al die
theorieën, zijn allen even gelijk: ‘matière à converser’. Daarover en daarrond wordt
gepraat zooals alleen een Franschman dat kan, klaar en met veel nuances en
geamuseerd door zijn eigen gladheid van tong. Dan geen twee meeningen zijn
eensluidend. Zooveel schrijvers, kunstenaars, en elk heeft zijn eigen standpunt en
naar allen luistert men even geïnteresseerd. En tegenover allen staat men even
tegemoetkomend, en tracht ze allen te begrijpen, zonder zich te laten overtuigen,
want men is aanstonds gereed het tegenovergestelde te hooren met dezelfde
bereidwillige stemming. Zoo is het te begrijpen, dat voor iemand, die in zulk midden
leeft het dilettantisme haast de natuurlijke houding is.

(1) Bourget. Essais de.. P. 74.
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Er zijn echter in den mensch zelf en in de wereld buiten hem, factoren aanwezig,
wier eenzijdige beschouwing het dilettantisme zooniet kan verwekken, dan toch in
de hand werken en er een dieper karakter aan geven. Er zijn zekere vormen, waaronder
de wereld ons verschijnt, wier acute aanvoeling het dilettantisme vruchtbaar kan
doen gedijen. Dat is de gedurige verandering waaraan alles onderworpen is. ‘Panta
rei’, alles vervloeit, ook wij zelf. De dilettanten hebben allen een zeer sterk besef
van wat zij noemen: ‘l'écoulement des choses’ en van het eeuwig sterven en geboren
worden in ons. Daarom krijgt het genot voor hen des te grooter beteekenis, omdat
het in wezen zoo vluchtig, zoo onbestendig is. Het leven is zoo kort, waarom dan
iets waardevols uitsluiten. ‘Ne rien nier, être comme la nature qui accepte tous les
contrastes’(1). De dilettant is als een wanhopige die met volle handen scharrelt in de
dingen en sensaties die onder zijn handen vervloeien, en die hij niet kan bestendigen.
Dan zal hij in uitgebreidheid trachten in te halen, wat hij er aan duurzaamheid moet
bij inschieten.
Dat vergankelijke van alles, dat plaats maken van de eene indruk voor de andere,
dat de dilettanten zoo pijnlijk aanvoelen, is nochtans de noodzakelijke voorwaarde
waaronder het hen mogelijk wordt, zich in vele levensvormen in te leven.
Deze gevoeligheid voor de verandering in de buitenwereld vindt haar tegenhanger
in het vaststellen van de veelvuldigheid van het ik. (La multiplicité du moi). Het is
een feit uit de dagelijksche ervaring, dat in elken mensch, naargelang de
omstandigheden, aspecten naar voor treden, die met elkander dikwijls sterk
verschillen, soms zelfs volkomen contrasteeren. We ondergaan allen sterke invloeden
van het midden waarin we verkeeren. Verkeeren we in twee volkomen gescheiden
milieu's (en wie doet het niet), dan keeren we minstens een verschillend facet van
onze persoonlijkheid toe, aangepast aan het andere milieu. Hoe sterker deze twee
uiteen loopen, hoe grooter de inspanning zal moeten zijn, willen we ons aan de twee
blijven aanpassen. Dat verschijnsel treft niet alleen onze taal, (verschillende talen in
één mensch) maar ook onze houding, onze kleeding, ons gedrag, tenslotte onzen
gedachtengang en hartstochten. In den huiskring redeneert men anders als onder
politieke vrienden, enz. Zoo krijgt men stilaan het gevoel, dat er meer dan

(1) Jardin de Bérénice p. 108. M. Barrès.
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een wezen in ons woont. Het is niet nieuw, noch uitsluitend eigen aan de dilettanten.
Men mag zeggen dat het in de moderne psychologische romankunst overal te vinden
is. Maar bij de dilettanten gaat het zoover, dat ze alle eenheid en continuiteit aan het
ik ontzeggen. Het ideaal van een ik: een tooneelgezelschap, waar vele helden een
rol hebben, zegt M. Barrès(1); en A. Gide ontkent alle identiteit aan het ik(2).
Op dit successieve en vergankelijke in onze gewaarwordingen en
gemoedstoestanden, op dit aanvoelen van de veelvuldigheid van het ik, steunt het
typisch dilettantisch streven, in hun geest en leven alles te willen omvatten, alles te
beleven. Het moet mogelijk zijn, gezien deze vooropzettingen, in één persoonlijkheid
de ervaring van meerdere levens, al is het dan maar virtueel, te ondergaan. Ook dit
verlangen is oud en algemeen menschelijk, maar werd door de dilettanten eigenaardig
gevoeld en ook verwezenlijkt.
Door de Renaissance werd dit leven weer het centrale in ieders bestaan, terwijl
het voor de geloovige middeleeuwen slechts een voorbereiding was, en alle aandacht
georiënteerd was op het latere, echte leven van hiernamaals. En zoowel voor den
antieken mensch als voor den man van de Renaissance, stond het leven in de hoogste
belangstelling, en alle wenschen zochten hun verwezenlijking binnen zijn aardsche
grenzen. Het leven vond zijn doel weer in zich zelf. Daarom ontstond er nu bij
sommigen het verlangen in dat korte leven, het eenige, het meest mogelijke
levensessentie samen te dringen. Zij hadden niet genoeg aan de ervaring van één
leven, maar wilden al wat den mensch bescheiden was, in hoogste verfijning en
ruimste verwezenlijking genieten. En het antieke nihil humani a me alienum in andere
woorden wellicht werd weer een begeerenswaardig ideaal.
Van dit streven is Faust de onvergetelijke verpersoonlijking. In hem is die
onvoldaanheid, die hunkering naar kennis en zekerheid, te groot voor de menschelijke
vermogens, die hem gemaakt hebben tot prototype van den modernen mensch, in
wezen verschillend van het evenwichtige, rustige ideaal der oudheid. In hem ook die
titani-

(1) ‘L'homme qui me plaît, je le compare à une belle troupe dramatique, où divers héros tiennent
leur rôle’. Un amateur d'âmes.
(2) ‘Si je me retourne vers moi, je cesse de comprendre ce que ce mot veut dire.... Rien ne saurait
être plus différent de moi, que moi-même. etc. Faux-Monnayeurs. p. 93.
Ook A. Huxley laat de identiteit van het ik loochenen.
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sche zucht alles te willen omspannen, al wat van het leven is te willen ondergaan(1).
Zoo hebben de dilettanten in Faust den hoogen ingever en opwekker tot hunne
houding gevonden, die als zoodanig bij het totstandkomen van het dilettantisme zijn
belang heeft gehad. De Faust-figuur was het, naast het critisch idealisme, die den
seminarist Renan van de gebaande wegen leidde, naar waar hij het dilettantisme als
definitieve houding zou huldigen. En overal vinden wij zijn beeld obsedeerend in
den geest der dilettanten, als hoogste voorbeeld van een begeerenswaardige
levenshouding, en innig voelen zij zich verwant met zijn streven, zooals het hier
werd aangehaald.
Desniettemin hebben de dilettanten Faust niet gezien zooals hij volledig is, en
zelfs hetgeen ze bij hem vonden, is in wezen verscheiden van hun streven, dat ze
identisch met het zijne dachten. Zij hebben verwaarloosd te gedenken dat Faust gered
werd, omdat hij was geweest iemand die ‘immer strebend sich bemüht.’ Zijn storten
in alle vormen des levens, gebeurde niet om het genot van het experimenteeren, maar
om een doel daar buiten, om iets te vinden dat hem volkomen kon in beslag nemen.
Hij werd voortgedreven door zijn oneindigheidsdrang, die bij al het onvolkomene
van het leven geen rust kon vinden. Faust zocht de rust, de stilstand, de opperste
voldoening aan het vlietend oogenblik te kunnen zeggen: ‘Verweile doch! du bist so
schön! De dilettanten zoeken de verandering, de beweging, en vinden een ziekelijk
genot in het scherp aanvoelen van het vlietende, veranderende leven.
Hun “dynamische” levenshouding is slechts een aaneenschakeling van genotvolle
bedriegerijen, waarmee ze hun werkelijken oneindigheidsdrang paaien, verstrooien
en van zijn ware doel afwenden. Ze missen dat vermetel en roekeloos karakter van
Faust, die alles in de weegschaal werpt, die zich gedurig geeft uit al de krachten van
zijn titanische natuur. Vergeleken met Faust, waar ze zich nochtans gedurig op
beroepen, zijn ze te gedempt, te zeer in zich zelf besloten, te braaf wat betreft hun
optreden naar buiten, en door het genieten te zwak. Hun kennisdrang wordt voldaan
in de bibliotheken, en de verterende twijfels van Faust blijven hen vreemd. Zij hebben
niet alles veil voor hun experimenten, bij hen is het geen

(1) Cfr. de beroemde tirade: Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, Will ich in meinem
innern Selbst genieszen... enz.
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waagstuk op leven en dood, maar een vorm van zeer verfijnde genieting. Het wordt
ten slotte een procédé, dat daarin zal bestaan, zegt G. Séailles (in zijn boek over E.
Renan), in ons de herinnering op te roepen van al de levens die we niet hebben
geleefd, en daar weten in op te gaan, en in ons de sympathische huiver te wekken
van al de passies, die we nooit hebben gevoeld. Zulke oneindigheidsdrang vindt licht
zijn bevrediging. Toch hooren we soms een wanhoopskreet, bij de gedachte dat dit
leven onhoudbaar onder ons wegschiet, en dat er zooveel is, dat we nooit zullen
gekend hebben. En dan klinkt het als bij Renan: “Ah pourquoi n'ai-je qu'une vie?
Que ne puis-je tout embrasser? Quand je pense qu'il faut dire pour certaines formes:
jamais, jamais!”
Naast de verheerlijking van het leven, gaf de Renaissance ook de impuls tot de
steeds vooruitschrijdende emancipatie van het individu. De idee van de vrijheid en
de volledige ontplooiing van het individu op sociaal(1) en staatkundig gebied (in zijn
uitersten vorm: anarchie) stamt zoowel uit de bevrijding van het individu in de
Renaissance, als zijn volledige onafhankelijkheid tegenover de ideeën op zuiver
geestelijk gebied (dilettantisme: anarchie der waarden). Immers in zijn geheel
genomen is het dilettantisme slechts een uiterste vorm van volstrekt individualisme.
Tot deze verheffing van het ik heeft de critisch-idealistische philosophie zeer veel
bijgedragen, zoodanig dat men spreekt van de vergoddelijking van het ik door deze
wijsbegeerte, daar zij het ik tot schepper van de wereld maakte.
Ten grondslag aan dit idealisme ligt de stelling van Kant, dat de kennisvormen “a
priori” in de mentale structuur, niet in de ervaring der dingen aanwezig zijn. We
mogen de dingen zooals ze zijn, niet verwarren met de vormen waaronder ze ons
verschijnen. Het “noumenon” (das Ding an sich) is onkenbaar. Wat we dachten te
kennen als laatste werkelijkheid: de zinnelijke wereld is een wereld van verschijnselen
(phaenomena) grootendeels door ons zelf gevormd. Waarheid wil niet zeggen:
overeenstemming van ons denken met de dingen, want de dingen zijn individueel
en de wetenschap vraagt algemeene uitspraken. Maar de dingen moeten zich naar
onze begrippen richten, d.i. wij erkennen de dingen slechts in zooverre als ze passen
in onze denkvormen.

(1) Dat deze begrippen idealisme en anarchie wel verwant zijn in sommige geesten bevestigt
deze uitlating van de Gourmont: “L'idéaliste ne saurait donc admettre qu'un seul type de
gouvernement: l'anarchie” Le chemin de velours, p. 216.
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Daardoor verplaatste Kant het zwaartepunt van het kennen uit het object naar het
subject. De mensch werd vrij van de eischen eener als reëel gegeven wereld. Hij
schiep zich zelf zijne wereld uit zijn eigen krachten, en volgens de wetten van zijn
eigen wezen. De substantie bestond slechts als denkend ik, en het absolute was
onkenbaar.
De wijsgeeren die na Kant kwamen gingen nog verder. Fichte ontkende het bestaan
van het noumenon. Slechts het ik bestaat, het absolute ik, dat een scheppende activiteit
is, een handelend principe, een eindelooze macht die alle individuën doordringt,
beweegt en voortdrijft. Dat “Doen” wordt beheerscht in zijn wording door het schema:
these, antithese en synthese. Het ik stelt zichzelf, concipieert zich als identisch met
zichzelf (These). Het stelt het niet-Ik in het Ik en schept de wereld der verschijnselen
als een onbewuste zelfbepaling (Antithese). Tenslotte in het laatste stadium, de
synthese, wordt het absolute ik bewust dat het bepaald en begrensd wordt door het
niet-Ik en vice versa, dat het niet-Ik bepaald wordt door het Ik.
Het stelsel van Hegel was echter van overwegend belang bij de wijsgeerige vorming
der vertegenwoordigers van het dilettantisme. Dit systeem, dat beheerscht wordt
door een historische opvatting, wil de wereld verklaren als het worden (fieri) van de
alleen bestaande Idee. “Slechts het redelijke is werkelijk, en alle werkelijkheid is
rede”. Dat worden gaat niet geleidelijk, maar door tegenstellingen en strijd. Uit een
ja komt een neen, die samen weer tot een nieuwe bevestiging worden. Uit these en
antithese wordt de synthese tot nieuwe these. Het denken schept de wereld, zoodat
de innigste ziel der wereld de logika is(1).
Alhoewel dit idealisme bij elk der dilettanten op afzonderlijke manier heeft
nagewerkt, en individueele reacties verwekt heeft, is het toch bij allen aanwezig in
hun gemeenschappelijke houding. Zoo bij Renan, waar het alhoewel van in den
beginne aanwezig, pas volkomen aan het licht treedt, nadat hij zijn geloof in de
wetenschap had opgegeven. Dan verglijdt hij stilaan van het plan van het absolute
naar het relatieve. Juist zooals het bij de meeste dilettanten zal zijn, was de invloed
van Kant slechts werkdadig in het negatieve,

(1) Het spreekt vanzelf dat hier niet gestreefd wordt naar een volledige schets van de hier vermelde
systemen. Slechts enkele karakteristieken worden onderlijnd, in zoover ze van belang kunnen
zijn om dieper inzicht in het wezen van het dilet. te geven.
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als een kritiek van alle zekerheid en werd hij niet gevolgd waar hij een nieuwe
zekerheid opbouwde. De ideeën zijn loutere scheppingen van den geest, waar geen
werkelijkheid daarbuiten aan beantwoordt. Losse, leege chimaera's die tegen elkander
aanklotsen zonder zin of doel. Onze geest is slechts het tooneel van dit schijngevecht,
waar we maar als sceptische toeschouwers moeten op neerzien. Want alles is
onderworpen aan een eeuwige verandering, en al is het geen bewijs van
minderwaardigheid onze onmacht daartegenover te moeten erkennen, beter is het
genoegen in dit spel te scheppen.
Onder invloed van Hegel ziet hij dan in deze verandering het leven der idee als
een historisch verloop, dat essentieel een worden is, beheerscht door den strijd der
contradicties. Waarom dan een bevestiging uitsluiten, ook al zijn ze niet met elkander
in overeenkomst te brengen? Ze zijn immers slechts momenten uit de eeuwige
metamorphose van het leven dat idee is. Waarom dat natuurlijk voortschrijdingsproces
forceeren of verminken door te kiezen of zich hardnekkig te houden aan ééne uiting
van den geest, om van daar uit alle andere te verwerpen, terwijl ze nochtans allen,
met hetzelfde recht scheppingen zijn van denzelfden geest.
Ook Anatole France, die na Renan gold als de groote vertegenwoordiger van het
dilettantisme was op en top idealist. De oppermachtige invloed van Hegel is
onmiskenbaar. France doet zelfs de moeite niet om uit het systeem van den Duitschen
wijsgeer een eigen inzicht te ontwikkelen. Zijn verklaringen zijn gewoon transposities
van de geresumeerde uitspraken van Hegel. “L'univers n'est que le reflet de notre
âme”(1). Er bestaat slechts eene werkelijkheid: de gedachte, en zij schept de wereld.
Ook hij heeft een zeer sterk besef van de vervloeiing der dingen, van de universeele
transformatie.
In 1893 bundelde R. De Gourmont eenige artikelen met als titel: L'idéalisme die
in 1911 opgenomen werden onder denzelfden naam in Le Chemin de velours. Daarin
belijdt hij zijn idealisme in enkele aphorismen en trekt daar onmiddellijk de
gevolgtrekkingen uit, die zijn houding bepalen. Hij stelt vast dat er tusschen de dingen
en ons steeds het verstand is. Daardoor zijn we in ons zelf opgesloten. Het eenige
dat we werkelijk kennen is ons denkend ik;

(1) Sylvestre Bonnard p. 149.
Cfr. de aanhalingen hooger.
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de wereld of wat we als zoodanig meenen te kennen, is onze eigen schepping, onze
gedachte. Daarom wendt de idealist zich af van alle relativiteiten buiten hem, zooals
de moraal, het vaderland, de traditie, de familie, enz. Dit idealisme dient hem dan
als ondergrondsche basis voor zijn verheerlijking van het symbolisme.
Ook M. Barrès behoort tot een generatie die gevormd werd door het Duitsche
idealisme. Zoo kan men de drieledige vooruitgang van Fichte en Hegel in zijn eersten
romancyclus terugvinden (Le culte du moi).
In “L'homme libre” drijft hij door analyse de sensatie van het ik tot het hoogste
bewustzijn (These). In “Les barbares” komt hij tot het besef van zijn grenzen, (les
limites); hij stelt het niet-ik, waarvan hij zich afkeert (Antithese). Tenslotte in het
derde deel van den cyclus “Le Jardin de Bérénice” vergroot hij zijn ik door het
onderbewuste, hij neemt bewust in zich op, erkent wat hij gemeen heeft met de
barbaren: het verleden, het ras, de grond (Synthese).
Naargelang Barrès echter meer evolueerde in deze laatste richting, werd het
idealisme hem meer en meer tot een steen des aanstoots, dat hem vroeger nochtans
tot in de structuur van zijn romans had beënvloed. In “Les Déracinés” klaagt hij het
aan als zijnde de oorzaak van de geestelijke ontworteling der jonge generatie. Deze
jonge lieden behooren tot een generatie “établie dans le relatif et qui constate pourtant
la difficulté de se passer d'un absolu moral”.
In de laatste decennia vond het dilettantisme een nieuwe voedingsbodem in de
levensphilosophie, onder welken(1) naam men de systemen van Nietzsche en Bergson
pleegt te vereenigen. Maar ook het karakter van het dilettantisme werd daardoor
gewijzigd, en het “alles kennen” werd meer alles willen voelen, alles willen ondergaan
(zooals bij Gide en anderen zal blijken).
Sommige invloeden, die de dilettanten hebben ondergaan werkten ook beslissend
op de vorming van Nietzsche: Kant (wij schrijven aan de dingen de wet voor) en het
historisch worden van Hegel. Nochtans het was niet de volledige inhoud van
Nietzsche's leer, de Herrenmoraal bv.(2) - maar wel zijn opvatting over de phi-

(1) Het woord vitalisme dat hiervoor ook gebruikt zal worden, mag niet verward worden met
de biologische leer van dien naam.
(2) Nochtans kan men wel iets gelijksoortigs vinden bij Renan en a. namelijk de onbeperkte
heerschappij van het intellect.
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losophie en het leven, die het dilettantisme nieuw leven inbliezen. Zijn leer ontspringt
uit een antithese tegen den abstracten geest. Hij huldigt den drang als eerste basis,
en van daaruit tracht hij een interpretatie van mensch en wereld te geven. Als wij
philosopheeren zeggen we niet hoe de wereld werkelijk is, maar hoe ze zou moeten
zijn volgens ons verlangen, en drukken we onze persoonlijkheid uit in deze weergave
der voorgewende realiteit. Een wijsgeerig systeem is een biecht, een verhouding
tusschen persoonlijkheid en wereld, die slechts geldt voor één mensch. De wijsgeeren
hebben nu altijd gemist, waar zij het absolute, het definitieve zochten in iets dat
essentieel vlietend en geïndividueerd is. Er is geen wereld op zich zelf, elk leeft in
de zijne die hij zelf geschapen heeft. Want leven is interpreteeren met betrek tot ons
zelf. De philosophie is slechts een hermeneutika. Zooals een boek, een woord op
zeer vele manieren kan verklaard worden, en geen enkele verklaring is de echte,
maar sommige voldoen ons meer, zoo kent ieder waarde aan de dingen volgens den
aard van zijn persoonlijkheid. “Zijn” beteekent: met een zekere waarde bestaan voor
ons. We worden eigenlijk maar bewust van ons bestaan met betrek tot de nieuwe
waarde die wij scheppen. Zoo is de wereld een geheel van appreciaties,
waardebepalingen, die wij aan alles opdringen om er ons meester van te maken. (Der
Wille zur Macht). Want een waarde wordt niet vastgesteld, maar bevestigd.
Het leven is nu vervloeiend en veranderd. Daarom zijn alle stelsels waar geweest
voor hun auteur, maar niet waar ze als definitieve oplossingen worden gegeven. Want
dan beteekenen ze als alle dogma's verstarring en dood. Daarom moet de philosophie
aanvaarden de menigvuldigheid der gezichtspunten en de contradictie der waarden.
Nu is het de taak van den wijsgeer nieuwe waarden te scheppen. Daartoe is het niet
voldoende enkel maar te denken, maar vooral “leven”. Na al de ervaringen van het
verleden in zich opgenomen te hebben, zal hij zich leenen tot nieuwe experimenten,
om nieuwe wijzen van denken en voelen te vinden. Hij zou in zijn leven ontelbare
levens moeten opnemen. Hij moet zijn als een avonturier op zoek naar nieuwe
sensaties in de wereld rijk aan alle mogelijkheden, die wacht op de waarden waarmee
hij ze zal herscheppen.
Het leven is het cosmisch experiment doorheen alle geslachten. Wat wij zijn werd
eeuwen in kiem gedragen en van allen die ons zijn voorgegaan hebben wij het merk
behouden. Vandaar is er in elken mensch “das Zeug zu sehr verschiedenen Personen
und Masken,
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Einheit der Seele und Persönlichkeit existiert nicht, weil in jedem einzelnen die
Vergangenheit lebt”(1). Wel is er “die Amöben einheit des Individuums”(2). Het is niet
enkel zoo, het moet zoo zijn. Daarom laten we de gezichtspunten vermenigvuldigen
zonder de contradicties te vreezen. “Es genügt nicht ein Mensch zu sein” - Der freie
Mensch ist ein Staat und eine Gesellschaft von individuen’.
Zoo komen we langs andere wegen tot een aspect van het dilettantisme. Deze
opvatting getransposeerd op esthetisch gebied wordt volslagen dilettantisme. Dit
gebeurde onder invloed van Nietzsche o.a. bij d'Annunzio en A. Gide.
Zooals in Nietzsche ziet men ook in de philosophie van Bergson een protest tegen
de machine, tegen de nivelleering, tegen de rationaliseering. Terwijl Nietzsche vertrekt
uit den drang, wil Bergson het leven stellend als ontologische basis in plaats van de
‘ratio’. van daaruit het geestelijke afleiden. Dit verklaart den naam levensphilosophie.
De huidige Fransche literatuur staat voor een belangrijk deel, zooniet hoofdzakelijk
in het teeken van de leer van Bergson(3). Daarbij zijn er enkele auteurs, bij wie deze
ideeën herleven als een nieuwe vorm van dilettantisme. In Bergson's opvattingen
over den tijd en de vrije daad, vinden zij hun vertrekpunt en voedingsbodem.
De evolutie van het leven toont ons dat het verstand een aanpassing is van het
bewustzijn(4) der levende wezens aan hun bestaansvoorwaarden. Zoo is het begrijpend
vermogen (la faculté de comprendre) ondergeschikt geworden aan het handelend
vermogen (la faculté d'agir)(5). Want leven is handelen, inwerken op de stof, waar we
het steunpunt en de instrumenten voor onze handelingen vinden. Maar door het
gedurig-gericht-zijn op de stof, heeft het verstand als een beroepsdeformatie opgedaan,
het werd vermechaniseerd. Want de stof kennen is ze vatten in de onderlinge relaties
van de elementen waaruit ze bestaat, is ze meten. Vandaar de neiging van het verstand
alles te herleiden tot de stof, t.t.z. tot quantiteit. Onze begrippen, gevormd naar
analogie met de vaste lichamen, zijn sta-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

F. Heinemann: Neue Wege der Philosophie. Over Nietzsche, p. 129.
Cfr. hooger over de amoebe als symbool voor de dilettant.
Zoo b.v. Gide, Roland, Claudel, Suarès e.a.
Vertaling van ‘La conscience’ identisch met den levensstroom die door de stof gaat.
Evolution créatrice-Introduction.
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tisch. Vandaar onbegrip tegenover het leven dat vlietend is. Vandaar ook het herleiden
van de tijd als duur tot de tijd als lengte. De echte tijd, ‘la durée’ is de tijd waarin we
leven, waarin onze bewustzijnstoestanden ontwikkelen. Men is geneigd te gelooven
dat die identisch is met de mechanische tijd die verloopt in een homogene, meetbare
ruimte, en berust op het samenvallen van uitstekende momenten. Zoo komt het dat
de associatiepsychologie onze bewustzijnstoestanden naast elkander geschikt ziet
als atomen, op elkander mechanisch inwerkend, en zooals physische verschijnselen
in den tijd terug te verwekken. Zoo spreekt men ook van de intensiteit der
bewustzijnstoestanden. In werkelijkheid zijn er hier qualitatieve verschillen, die wij
quantitatief interpreteeren. De verschillende momenten uit het psychisch leven
vervloeien onscheidbaar in elkander. Het is een qualitatief veranderende continuïteit.
De tijdsduur is onvoorzienbaar en niet omkeerbaar, omdat het organische ontwikkeling
is, louter heterogeniteit, immer nieuw en onvoorzienbaar scheppend. Het ik dat in
deze duur leeft is niet vast te leggen met begrippen aan de ruimte ontleend, maar het
kan zich in zijn diepste zijn door intuïtie vatten. Dan voelt het zich als onbepaalbare
vrijheid, stroomend, irrationeel en amorph leven.
Hierop is de wilsvrijheid gevestigd. De echte vrije daad is als de verlengenis van
de qualitatieve duur; daardoor ontsnapt zij aan elke bepaling op voorhand. De echte
vrije daad, als het dieper ik waaruit zij opwelt, is niet te omschrijven en niet te
ontleden. Want zoohaast we zulke daad met begrippen en woorden trachten te bepalen,
stollen wij en verstevigen wij, wat processus en beweging is. De vrijheid van een
wilsdaad ligt in een qualiteit, een kleur, die aan ons innigste zijn volkomen
beantwoordt(1).
De dilettanten, die men sinds de inwerking van de levensphilosophie ook vitalisten
hoort noemen, vinden bij Bergson nieuwe argumenten om hun lust in de geestelijke
metamorphoses te versterken. Immers alle vaste vormen zijn artificieel, zijn
verstarringen van het leven. Elk systeem is als een gietvorm, dien het leven een
moment heeft gemodelleerd, maar dan als een leege en doode afdruk op zijn weg
heeft achtergelaten. Het amorphe, van moment tot moment veranderende leven wendt
zich tegen alle blijvende vormen,

(1) De hier aangehaalde ideeën vindt men bij Bergson in Essai sur les données immédiates de
la conscience (over de vrije daden).
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omdat ze verstarring beteekenen. Tegen alle gewoonten, ook goede, omdat het een
verval is in automatisme en mechaniseering. Hoe is zulk een bindende leer bv.
ontstaan? Het verstand knipt beelden uit het vlietende leven, beelden die uit hun aard
spatiaal, statisch en discontinueel zijn, en beproeft daarmee de realiteit terug op te
bouwen, die in wezen vloeiend en continueel is. Door dezen tweespalt verliezen de
meeste stelsels hun overredingskracht. Daarom aan geen enkele leer blijven hangen,
maar steeds ‘beschikbaar’ zijn(1) voor al de wendingen van den onbegrepen
levensstroom, die zelf zijn bedding schept, naargelang hij voortschrijdt. Daarom ook
niet kiezen, want dat is zich willekeurig bepalen, dat is den irrationeelen levensstroom
in ons, waaraan wij ons moeten overgeven, trachten te kanaliseeren. Geen rust, geen
stilstand! Want ‘exister pour un être conscient... consiste à changer... à se créer
indéfiniment soi-même’(2).
Hoe nu het levenstempo beter aangewakkerd, het levensbewustzijn intenser gevoeld
dan met het oude procédé der dilettanten: het berust afwisselen van een kennisobject
waar men volkomen kan in opgaan, en dit volgens de richtinglooze lijn van den lust
van het oogenblik. Maar de echte eenige kennis, dat is intuïtie, een tot de kern
doordringende sympathie, een vereenzelvigen met het gekende, er één met worden,
zich zijn natuur toeeigenen. Het willen leven als in een eeuwige jeugd is een ander
aspect van hetzelfde streven. ‘Vivre dans le présent’! Steeds opnieuw geboren worden
tot nieuwe versche indrukken zich gedurig van de inertie van het verleden ontmaken.
Geen lijn zoeken, maar zich laten dragen op de eerste baren van den stroom die zich
in de toekomst stort. ‘Se sentir vivre’ doorheen alle experimenten, in alle
levensvormen, waarvan geen enkele duurzaam mag zijn; Zich voelen leven vooral
in steeds opnieuw gewekte strevingen. Daarom ‘cultiver le désir’ zonder de rust door
de voldoening van die begeerte te betrachten(3).
Ons gedrag geregeld door een leer, onze daden bepaald door een vaste
levensbeschouwing zijn niet meer vrij. Die onze beginselen en gewoonten kent, zou
ze kunnen voorzien en de echte vrije daad

(1) Veel geciteerde theorie van Gide: être disponible.
(2) Evolution créatrice p. 8.
(3) Deze aanhalingen vindt men verspreid in de werken van A. Gide.
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is los van alle determinisme, en zoo als de evolutie van het individu dat zich
aanhoudend herschept en deze daden stelt, onvoorzienbaar. Waarlijk vrij is de daad,
die ongemotiveerd soms, ontspringt uit een diepsten drang, uit het onderbewuste,
maar waar ons ik zich het best in uitspreekt(1). Daarom niet snoeien in al het vreemde
soms, wat in ons tot uiting tracht te komen. Eer de complexiteit verdedigen en de
anomalie aanmoedigen. Hierop steunt de beruchte uitspraak van A. Gide: ‘L'acte est
gratuit’, de basis van zijn amoralisme en vooral uitgebeeld door Lafcadio in Les
caves du Vatican.
Het dilettantisme als psyche van een tijd behoort reeds tot het verleden zij het dan
ook een zeer recent, want deze tijd schijnt in alles aan de antipoden te staan, van wat
het dilettantisme wou zijn. In tegenstelling met het dilettantisme wordt nu de prioriteit
bevestigd van het ethische boven het aesthetische. Tegenover het scepticisme vinden
wij het geëxaspereerd affirmeeren van een waarheid, zoodat ze tot de daad drijft.
Tegenover het passivisme, het actieve leven in sport en politiek. Tegenover het
eclectisme en de verdraagzaamheid, het verwoed eenzijdig partij kiezen. Tegenover
het individualisme, en egocentrisme de triomf der georganiseerde groepen.
Nochtans, steeds zijn er nog auteurs, als A. Huxley en A. Gide (deze laatste echter
onlangs toegetreden tot het communisme) uit wier werken deze houding spreekt, en
die de belangstelling der intellectueelen blijven gaande houden. Zoo is het te verklaren,
dat, een paar jaar terug bij een enquête, door de ‘Nouvelles Littéraires’ gehouden
onder de studenten te Parijs, verscheidenen zich nog geestdriftig voor deze houding
uitspraken. Ten slotte is de kennis van het dilettantisme belangrijk bij de vergelijkende
literatuurstudie, want overal zijn er schrijvers of groepen van schrijvers aan te wijzen,
die van het dilettantisme de eigen physionomie kregen. (Zoo bv. ten onzent de
‘Boomgaardgeneratie’). En de eigenlijke studie van het dilettantisme in de literatuur
begint pas daar, waar men, in het licht van deze gegevens, het dilettantisme en zijn
ontwikkeling van dichtbij kan volgen en vergelijken in de werken zelf.

(1) Cfr. Bergson: Esssai... p. 130.
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Gedichten
I
Kinderen-Advent
Mijn broerke speelde met mij in den hof
en de zon was zo warm en de blaren zo rood
en zij vielen zó blinkend, dat wij zongen den lof
van den herfst om der blaren schonen dood.
‘Ach, waarom zijn nù de blaarkens zo warm
ze zouden een goed bed kunnen zijn
straks voor den zoeten Heer Jezus, den Koning zó arm
dat een warme deken Hem zeer lief zou zijn.
Want Maria heeft te dunne kleer
om Heer Jezus warm te kunnen kleden
en Sint Jozef, den arme, heeft niet meer
dan zijn schurende pij om zijn magere leden.’
‘Kom broer, we zullen de blaren verzamelen gaan’
zei mijn broerke, 't klein kind dat engels lachte,
‘we geven ze den koster of den kapelaan
tot de herderkens komen met hun wollen schapenvachten.
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II
De Kinderen bij het Stalleke
Met schuifelvoetjes door de kerk, tot helemaal vooraan
waar de stal van Bethlehem staat, met de uitgesneden maan
en de zon en de zwevende engelen die zingen den Gloria te samen
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus amen.
Maria ligt geknield en Jozef staat rechtop en opgetogen
daar achter houden den os en den ezel hun goeie koppen gebogen
vlak boven Jezus Onzen-Lieven-Heer.
De herderkens zijn er en die wenen zeer.
‘Nu moogt ge wel een keers opsteken’!
Mijn broerke stak een keerske aan, en toen we keken
naar het Kind op strooi leek het warm door het lichtje
dat spelend strelend viel op 't Goddelik gezichtje.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

22

III
De Driekoningen der kinderen
Bij het naar huis toe gaan na 't Zondagslof
waren het drie bomen in 's kosters hof
die mij 't verhaal opnieuw vertellen deden
aan 't jongste broerke, van de Koningen, hun geschenken en gebeden.
Den eersten boom was wonderschoon
die had enen puren gouden kroon
en ik vertelde toen van Kaspar met de witte haren
die 't fijnste goud nam, toen hij 't verhaal van 't kind las uit perkamenten blaren.
Den tweden boom was even schoon
die geurde in 't dorren van zijn kroon
dit bracht me op Koning Melchior die wierook brandde
die geur het hoogst van alle offeranden.
Den derden boom was schoonder boven mate
die had geen goud of zoete geuren, maar moest het leven laten
om wonderschone kant te zijn. Toen deed ik het verhaal en zong
van Balthasar den zwarte, die myrrhe schonk.
LUC. VAN HOEK.
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Harry(1)
door Aug. Van Cauwelaert.
Hoofdstuk XVII
En opeens wordt Harry geweldig; hij slaat zijn armen in 't wilde en zijn oogen
vlammen dreigend.
- Ik word precies gelijk Peer den Horzel, raast hij.
- Lijk Peer wie? lacht Fompe.
- Lijk Peer den Horzel. Weet ge niet wie Peer den Horzel is? Dan zal ik u dat
vertellen. Peer den Horzel was een kerel, waar heel de streek voor beefde. Die at en
die dronk en die speelde kaart met den duivel, zooals gij en ik met elkaar. De
menschen wilden op den duur 's zondags niet meer spelen met hem, want ze hadden
hem meer dan eens hooren mompelen: Welke kaart moet ik trekken? Dat was tegen
den duivel. En toen trok hij de kaart en hij won altijd. En op een nacht had hij een
wagen die vol zakken graan geladen stond om den volgenden morgen naar Brussel
te worden gevoerd, op zijn schouders genomen en op de hooischelf gedragen; omdat
de boer bij wien hij diende hem niet meerijden liet. En weer een ander maal had de
boer hem naar het veld gezonden om mest te spreiden; maar Peer den Horzel was
beschonken en lei zich te slapen naast het werk; en hij sliep tot het twaalf ure begon
te slaan op den kerktoren; toen sprong hij recht en riep: een aan elken hoop; en vóór
de twaalf slagen gevallen waren, lag er drie dagwant mest gespreid. Zoo ging Peer
den Horzel met den duivel om.
Zeven jaar lang heeft dat geduurd, dag op dag; maar dan hebben ze hem eindelijk
in de kerk gekregen. Daar hebben ze hem op een groot missiekruis gebonden, met
koorden een arm dik; een aan zijn beenen, een aan elken arm, en een dubbel dik over
zijn borst. En daar is een priester gekomen uit Rome of ergens, die in verre landen
duivelen had uitgedreven, waar geen ander macht over kreeg. Die was gekomen om
Peer den Horzel te belezen. Maar toen Peer

(1) Fragmenten uit een gelijknamigen roman die in het voorjaar verschijnt bij Van Kampen en
Zoon, Amsterdam.
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die heeft gezien is de duivel in hem beginnen te vloeken en te verwenschen, dat de
muren er van daverden. Toen zei de priester, die onder zijn koorhemd de relikwie
van zeven martelaren droeg: Wie zijt gij, die daar spreekt, mensch of geest? En de
geest antwoordde: Ik ben Lucifer zelf. Toen zei de priester weer: Toon uw gelaat,
opdat ik zien kan of ge Lucifer zelf zijt. Maar daarop brulde de geest nog vervaarlijker
dan te voren: Indien ik mijn gelaat moest laten zien, ge vielt daar dood op de steenen
van schrik. Toen wist de priester dat hij te doen had met den duivel zelf en hij is de
gebeden begonnen voor de groote bezwering. Vijf volle uren heeft dat geduurd, en
toen de duivel er op 't einde uit moest, heeft hij Peer den Horzel driemaal opgenomen
tot aan 't gewelf van de kerk en dan neergeploft op den vloer, en toen de duivel er
uit was, dachten ze dat Peer den Horzel dood was en ze hebben veertien dagen lang
de kerk moeten openzetten van den duivelsstank.
Wanneer Harry met zijn verhaal ten einde is, valt hij lijk gebroken op een stoel
en blijft zoo zitten, star, zonder één woord.
- Drink een slok koffie, zegt Piroe, die zelf ongerust geworden is bij de geschiedenis
van Peer den Horzel. Drink een slok koffie.
Rik en Fompe staan op en gaan de deur uit. Maar in den schemerigen gang blijven
ze staan en bekijken elkander vragend. Fompe haalt de schouders op, maar Rik tikt
met den wijsvinger tegen zijn voorhoofd en zegt: Die wordt gek of hij is 't al.
Maar Harry begint weer tegen Piroe over Peer den Horzel. Ze moest niet zeggen
dat 't niet waar was, want heel zijn dorp wist het en er waren nog menschen die Peer
den Horzel aan het werk hadden gezien.
- Ga een beetje wandelen, stelt Piroe voor; dat zal u goed doen.
Doch Harry voelt zich goed; hij hoeft niet te wandelen. Maar wat later is hij toch
weg.
Piroe is er niet over verwonderd wanneer ze hem 's middags voor het eten niet
terug ziet komen. 't Was ook beter dat hij zijn roes buitenhuis dan binnen uitvierde.
Maar tegen avond, komt hij thuis. Ze dacht dat hij zou dronken geweest zijn,
smoordronken; maar hij is het niet. Alleen, zijne oogen staan vreemd.
- Goed gewandeld? vraagt Piroe kalmeerend.
Maar Harry haalt de schouders op.
- Waar zijt ge naartoe geweest, vraagt ze nog.
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Harry weet het zelf niet meer; hier en daar. Daarop komt hij vlak voor haar staan en
hij zegt: ik houd van u.
- Ik ook, knikt Piroe.
Harry grijpt Piroe vast, alsof hij ze wurgen wil. Ik houd van u Piroe, ik zou voor
u een moord kunnen doen.
- Ge verstikt me, klaagt Piroe en wil zich losworstelen. Maar Harry houdt haar
vast en lost niet. Ik houd van u, herhaalt hij, ik Zou voor u een moord kunnen doen.
Den volgenden morgen zegt Piroe tegen Fompe: Ik weet niet wat Harry krijgt; ik
word er bang voor.
Fompe vindt dat ze niet direkt het ergste moet vreezen. Harry doet wel zonderling;
maar daarom begaat ge nog geen moord.
Doch Piroe blijft ongerust; soms schrikt ze wakker in den nacht; of ze weert Harry
af in haar droom en kermt luidop: doe het niet, doe het niet, Harry.
Terwijl Harry zich aan 't scheren is, laten hare oogen geen oogenblik van hem af;
en zoodra hij klaar is met zijn werk, bergt ze 't scheermes zelf weg in de kast. Ge
kunt nooit weten.
Harry heeft geen lust meer om te arbeiden; hij slentert rond in huis en rookt zijn
pijp. Soms zit hij Piroe te bekijken, tot ze vraagt wat hij hebben moet.
Wat hij hebben moet? Niets. Dan gaat hij de deur uit. Blijft ge lang weg?
Ja. Hij komt in geen geval in de eerste uren terug. Maar wat later is Harry daar
weer. Hij zegt niets; hij vraagt niets; maar hij kijkt de huiskamer rond; hij kijkt in de
slaapkamer en opent de kleerkast. Nee, er is niemand. Nu is het Piroe die verwonderd
vraag wat hij zoekt. Niets, zegt Harry. Hij gaat zitten en hij spreekt en hij lacht en
hij is weer hartelijk zooals te voren. Den volgenden morgen gaat hij weer op zoek
naar werk en hij vindt er. Hij verdient niet veel, maar het is alvast beter dan te huis
te zitten niets doen.
En op een morgen is er een brief van Rose. Ze had hem graag gesproken en vroeg
of hij niet naar Brussel komen kon, bij Frank bijvoorbeeld. Frank was nu gelukkig;
hij had werkelijk een heel goed vrouwtje gevonden en over enkele maanden
verwachtten ze weer een kindje... Te huis ging het goed; ze lieten hem allemaal zeer
hartelijk groeten. Wij denken elken dag op u, schreef ze aan het einde en we bidden
voor u. Kom naar Brussel, smeekte ze of anders zal ik u te Antwerpen wel ergens
vinden.
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Ik ben toch niet moeilijk te vinden, bromt Harry; waarom komt ze niet hier, indien
ze me iets te zeggen heeft. Maar ze schuwen Piroe; dat is het en ze willen me van
haar weghalen. Maar hij gaat niet weg; hij houdt van Piroe en hij laat ze niet los.
Voor Rose niet; voor zijn moeder niet; en voor zijn vader nog minder.
Maar Harry loopt in die weken weer te denken aan Anita. Dat was een vrouw
zooals er geen tweede in heel de stad te vinden was. Piroe... nu ja. Hij heeft al meer
dan eens lust gehad om haar de straat op te gooien of er zelf vandoor te gaan. Maar
hij kan niet van haar weg. En hoe meer hij over haar hoort praten of gekscheren, hoe
sterker hij zich aan haar gebonden voelt. En op een morgen terwijl ze aan het werk
zijn en hij toevallig iets vertelt over zijn vrouw, vraagt een van de mannen over wie
hij spreekt.
- Over wie ik spreek, zegt Harry, ik heb toch maar één vrouw.
Maar de andere lachen schamper: dat bedoel ik niet; ik wou alleen weten of ge
den koek niet met een ander moet deelen?
Het is Lange Peer die dat vraagt. De anderen zeggen dat hij er uitscheiden moet,
want Lange Peer is niet zoo heel nuchter meer, en dan zegt hij zonderlinge dingen
over zijn makkers en hun vrouwen en over allen die hij kent. Al wat hij nuchter heeft
gehoord, komt er dronken weer uit. Maar Lange Peer gaat voort: Wil ik u eens zeggen
wie Piroeken is, Harry?
Harry weet niet wat antwoorden. Hij staat daar bleek van woede en angst tegelijk.
De makkers grijpen Peer bij den arm en ze willen hem van Harry wegtrekken; maar
Peer laat zich niet behandelen als een kind. Als hij iets zeggen wil, dan zegt hij 't.
Dacht Harry misschien dat hij zoo maar in den wind praatte. Als ge Piroeken nog
eens onder de handen hebt, moet ge eens haar rug bekijken. Daar staat een moedervlek
onder haar ribben, zoo groot als een frank; die vlek heb ik eer gezien dan gij, Harry
en later nog; nu weet ge 't. Maar voor hij den tijd heeft om zich om te keeren zit
Harry er op en slaat hem neer. Hij mag zooveel lange en sterke Peer zijn als hij wil,
Harry slaat er op, waar hij hem raken kan. Hij krijgt ook zijn aandeel stampen en
stooten, want zoo zat is Peer niet dat hij zich afranselen laat als een zak, maar hij is
pas recht geraakt of Harry slaat hem weer te gronde. De makkers trekken en sleuren
aan de vechters, maar die hangen aan elkaar als een kluwen en laten niet los. Tot
opeens de politie daar staat. Daarop is het gedaan.
Als Harry 's middags thuis komt schrikt Piroe. Zijn oogen zijn
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dik en blauw geslagen, zijn nek is geschramd en zijn hemd vol bloedvlekken. Wat
is er gebeurd? vraagt Piroe. Harry kijkt haar aan, scherp en woest; dat heb ik voor u
gekregen.
- Voor mij?
Piroe weet niet of ze lachen of zich verbazen moet.
- Ja voor u, zegt Harry nog eens. En verder niets. Piroe dringt niet verder aan en
dient 't eten op. Harry heeft geen lust om te eten, maar wanneer hij toch beginnen
wil, voelt hij dat heel zijn bekkeneel pijn doet. Hij schuift het bord weg; hij heeft
genoeg. Het wordt tijd om weer naar het werk te gaan, maar Harry blijft zitten. Piroe
ziet het, maar zegt niets. Ze wordt weer bang voor Harry. Hij blijft star voor zich
uitkijken, zonder een woord. Soms tast hij naar iets in zijn zakken dat hij niet vindt.
Daarop zit hij weer roerloos te kijken. Wilt ge wat koffie drinken? vraagt Piroe. Hij
geeft geen antwoord en gaat voor het raam staan. Waarom moest hij zoo woedend
zijn over 't geklets van Lange Peer? Was dat een openbaring geweest voor hem?
Ach, hij had immers wel geweten wie Piroeke was. Hij moest het weten. Goed, hij
weet het; maar wanneer ze u dat in 't gezicht werpen, zoo voor iedereen, slaat ge op
hun muil. En als Lange Peer het nog eens waagt, slaat hij er weer op. Maar daarmee
heeft hij nog niet afgerekend met Piroe. En opeens wil hij weg van huis; hij vertrouwt
zichzelf niet meer. Als Piroe bemerkt dat hij zich wil verkleeden en zijn scheermes
zoekt in de lade, loopt ze 't haastig onder de matras halen en legt het voor hem.
- Vanwaar komt ge daarmee?
Piroe verontschuldigt zich; ze had de lade uitgeveegd en vergeten het mes terug
te leggen. Harry bekijkt haar, twijfelt, en zegt niets. Maar terwijl hij zich klaar maakt,
sluipt Piroe ongemerkt de kamer uit en naar beneden.
- Wat goed nieuws? vraagt de huisbewaarster.
Maar Piroe is angstig en bleek. Mag ik hier wat blijven, vraagt ze. Tot Harry weg
is.
- Ruzie gehad?
- Nee, zegt Piroe, maar 't zou er kunnen van komen. En ik ben zoo bang voor
Harry.
- Allo, Harry is toch zacht van karakter; hoe kunt ge zoo iets inbeelden.
Wanneer ze hoort dat Harry de deur uitgaat, blijft ze nog een oogenblik in beraad.
Daarop gaat ze naar Fompe; ze durft hier niet
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alleen te blijven, maar ze vindt de deur van Fompe dicht en Loke?... ach Loke... Waar
moet ze nu heen? Terug naar huis. Waarom beeldde ze zich ook die dingen in. Maar
voor alle zekerheid bergt ze 't scheermes weer weg. Ze bergt het weg achter een
kastje; daar zal hij 't zeker niet zoeken.
Maar wanneer de avond valt, wordt ze toch weer ongerust en ze komt terug bij de
huisbewaarster zitten. Terwijl ze den trap afdaalt, hoort ze op de zolderkamer weer
krakeel en gestommel van voeten. Ach, dat eeuwig gekrakeel daarboven. Waarom
konden ze niet samen leven als man en vrouw? En wanneer ze genoeg hadden van
elkander, waarom gingen ze niet uiteen? Als het zoo voortging vluchtte ze zelf ook
weg van Harry. Ze zal er over praten met Fompe; want zoo kon het niet blijven duren.
De huisbewaarster vraagt dat ze bij haar zou avondeten en te tien uur zit Piroe er
nog. Daarop komt Harry thuis. Ze hooren hem praten in zichzelf. Piroe weet niet of
ze naar hem toe moet gaan of wachten. Maar wanneer ze hem boven hoort vloeken,
durft ze niet meer te gaan.
Harry zoekt zijn lief en hij vindt haar.
- Ik had niet gehoord dat ge thuis waart, verontschuldigt zich Piroe.
Harry zegt alleen: komt ge mee?
Piroe gaat hem achterna, met gebogen nek en bonzend hart.
Wanneer ze binnen is, sluit Harry de deur. Wat zijt ge van plan? Piroe wil de deur
weer open rukken; maar Harry staat er voor en zegt: Het zit dus zoo met u.
Hoe zat het met haar? Het zat zooals hij weten kon en wist. Piroe liet zich niet
gezeggen als een klein meisje. Ze gaat voor Harry staan en vraagt: was ik dan de
eerste toen ge meegekomen zijt, dien avond op de kermis.
Harry voelt zich geraakt, en zegt: dat is niet hetzelfde.
Zoo, dat was hetzelfde niet? Maar Harry, woedend, snauwt haar toe: Goed, laat
dan zoo, maar sedert ge mijn lief geworden zijt? Wat zegt ge daarop?
De angst geeft Piroe opeens durf en ze strijdt af, met een nijdige kalmte; alles zal
ze loochenen. Wat heeft het trouwens te beduiden.
- Ik weet er alles van, zegt Harry.
Maar wat weet hij dan; kom er mee voor den dag!
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- Alles, herhaalde Harry. Maar eigenlijk weet hij niets en dat maakt hem razend.
Harry staat Piroe aan te kijken; prachtig staat ze daar; bleek van ontroering en de
haren verward. Dat is een vrouw zooals er geen tweede langs de straten loopt; dat is
de zijne en het zal de zijne blijven; de zijne alleen.
Opeens wordt hij overvallen door een vreemde bezetenheid. Bezetenheid om die
vrouw daar, die van hem is en van geen ander. En tezelfdertijd een drift om haar vast
te grijpen, te martelen onder zijne handen, te vernietigen.
- Kom, zegt hij; we hebben nog niet afgerekend voor Lange Peer.
Hij grijpt haar meteen en wurgt en klemt haar tegen zich aan, zoo hoofd tegen
hoofd gespannen, dat haar leden kraken. Het wordt een korte en dwaze worsteling.
Gestompel van stoelen en voeten en het bonken van een kast die valt. En daar ziet
Harry opeens het scheermes liggen; en nog voor hij zich beraden kan, heeft hij het
gegrepen en is weer op Piroe toegesprongen. Een ontzettende gil en het bonzen van
Piroe tegen den vloer... De deur is opengerukt; mannen en vrouwen zijn
binnengesprongen; en staren ontzet naar de bloedende wonde en naar den moordenaar,
die daar staat als een krankzinnige...
En opeens vlucht Harry de kamer uit en de trappen neer.
Nog denzelfden nacht wordt hij gevat. Ze vinden hem achter een der houtstapels
aan de dokken. Als de politie voor hem staat, biedt hij geen weerstand. Ik weet
waarvoor ge komt, zegt hij, en steekt zijn handen in de boeien.

Hoofdstuk XVIII
Den volgenden morgen wordt Harry uit zijn cel gehaald en geboeid naar de plaats
gevoerd waar hij Piroe gedood heeft. Pas staan de auto's met de heeren van het
gerecht, den gevangene en de gendarmen stil voor het huis van den moord, of de
heele buurt komt toegeloopen. Harry ziet de starre, verwijtende gezichten op den
moordenaar gericht en wankelt de trappen op. 't Is of de wereld wegdraait onder zijn
voeten.
Daar ligt Piroe nog zooals ze gevallen is; maar het bloed is gestold en donker. De
onderzoeksrechter gaat zitten en begint het verhoor. Harry's antwoord is verward en
stamelend. Al zijn spieren rukken hem naar Piroe; maar hij wil niet kijken; hij kàn
niet. Ach,
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Piroe! had hij werkelijk dat meisje vermoord? En hoe had hij deze gruweldaad kunnen
bedrijven? Harry krijgt een ontzettend medelijden met Piroe, zooals ze daar ligt; een
hoopje ellende.
- Waar lag het mes? vraagt de onderzoeksrechter.
Harry toont het.
- Waarom lag het daar? Dat was toch geen plaats voor het mes.
Harry weet het niet. Dat had Piroe gedaan.
Waarom had Piroe dat gedaan? Het was een klaarblijkend bewijs dat Harry haar
al meer bedreigd had met den dood.
- Dat is niet waar, protesteert Harry. Maar de onderzoeksrechter beveelt hem: Ga
staan zooals ge stond toen de ruzie begonnen is en laat zien hoe het verder is gegaan.
Harry blijft staan en zwijgt.
- Hoort hij dan niet wat meneer de onderzoeksrechter vraagt? En meteen geeft een
van de gendarmen hem een duw in de lenden. Harry blijft roerloos voor zich uitkijken
en zwijgt.
De jonge substituut, die de kamer op en neer stapt, blijft opeens staan en snauwt
hem toe: wilt ge wel antwoorden aan 't gerecht; of ik zal u wat meer eerbied leeren.
Harry blijft staan, maar langs zijn slapen loopen dikke zweetdruppels.
Intusschen had een van de heeren de kamer opgemeten en het lijk gefotografieerd.
Daarop beveelt de onderzoeksrechter tot een der gendarmen het meisje om te keeren,
opdat Harry beter zou kunnen toonen hoe hij de wonde heeft toegebracht. Maar dan
is het opeens of Harry murw wordt; hij wil zijn handen voor zijn oogen slaan, maar
ze zitten gevangen in de boeien. De tranen loopen zoo, vrij en overvloedig langs zijn
wangen.
Natuurlijk zegt de substituut, nu komt het berouw, we kennen dat.
Maar de onderzoeksrechter doet ontstemd teeken dat hij niet verder spreken zou.
Harry is nu gebroken; nu is 't het moment om haastig het onderzoek voort te zetten.
En nu spreekt Harry. Hij vertelt hoe het is toegegaan; hij verontschuldigt zich niet;
hij verhaalt hoe ze in den morgen al ruzie gemaakt hadden; en toen was hij weggegaan.
- En dan hebt ge waarschijnlijk verschillende herbergen bezocht.
Ja, dat had hij. Daar en daar. En in 't naar huis gaan zag hij
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Lange Peer voorbij rijden. Die stond op het platform van een tram en toen hij Harry
bemerkte begon hij te grinniken en zette boven zijn hoofd twee horens met zijn
handen. Toen werd het Harry te sterk. Had hij Lange Peer achterna kunnen loopen,
hij zou met hem afgerekend hebben. Zoo was hij dan thuis gekomen en dadelijk was
het ruzie en toen was het gebeurd.
Maar wanneer de onderzoeksrechter verder wil vernemen hoe zich alles juist heeft
afgespeeld blijft Harry stom. Hij heeft zich weer hervat. Hij heeft al genoeg gezegd.
Hij heeft al te veel gezegd. Neen, hij zegt niets meer.
... Wanneer den volgenden morgen de celdeur opengaat en de hooge gestalte van
den pater binnentreedt, wordt Harry opeens zeer bleek. Pater Andreas, zucht hij.
- Schrik niet, kalmeert Pater Andreas binnentredend, met een goelijken glimlach;
we zijn alle twee beland waar we onvermijdelijk belanden moesten.
Harry is terug op de brits gevallen, al maar door de oogen star op de bruine gestalte
van den minderbroeder gevestigd. Hij begrijpt niet hoe Pater Andreas hier plots voor
hem staat. De pater begrijpt zijn verbazing en zegt: Ik ben hier van den huize; ik ben
hier al sedert Paschen aalmoezenier en ik was ervan overtuigd dat ze u hier den eenen
of anderen dag zouden binnen brengen...
Nu begint Harry opeens weer geweldig te beven over heel zijn lichaam. Hij valt
op zijn knieën en grijpt de hand van den pater vast. Pater Andreas, Pater Andreas,
haal me uit het gevang... haal me eruit; ik wil hier geen tweeden nacht meer zitten;
ik kan niet of ik wordt hier gek. Ge weet niet wat het is, hier zoo gevangen te zitten
als de avond komt en de nacht. Ik heb gisteravond naast mijn cel iemand hooren
huilen en kermen en langs daar was iemand met zijn hoofd tegen den muur aan 't
bonken. - Pater Andreas 't is om gek te worden.
- U niet opwinden, Harry, dat gaat over, ge zult zien dat het spoedig zal overgaan.
- Maar ik houd het niet uit, pater Andreas; mijn hoofd zit gespannen en davert of
het gaat bersten... ik word hier gek...
En opeens breekt hij in snikken los: Ik ben zoo bang pater Andreas, ik ben zoo
bang... had ik hier iets onder de handen, ik geloof dat ik me zou verdoen...
- Laat u vooral niet gaan tot wanhoop, berispt de pater. Wan-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

32
hoop behoort tot het grootste kwaad dat er is; want het beteekent gemis aan vertrouwen
op God, die oneindig goed is, tegenover al zijn kinderen. Hoe diep ge ook gevallen
mocht zijn, ge moet vertrouwen hebben. En daarom Harry: bidden, dat is het eenige
wat ge nu te doen hebt, bidden; dan komt de rust en de troost vanzelf...
- Ik zal al doen wat ge wilt, maar haal me uit het gevang, smeekt Harry.
- Eerst gaan we samen bidden, zegt pater Andreas, beslist. Nee, blijf maar zitten;
we zullen samen bidden dat God u behoeden moge van de wanhoop en u den steun
en den troost moge schenken die ge noodig hebt.
Harry valt op zijn knieën, met de handen ineen; gebroken; en naast hem staat Pater
Andreas en grijpt de dikke houten kralen van zijn rozenkrans die tegen de brits tikt.
- Eerst een Onze Vader, zegt pater Andreas. Want God is werkelijk Onze Vader
en de toevlucht van zijn kinderen. Onze Vader die in de Hemelen zijt...
- die in de Hemelen zijt, bidt Harry achterna...
Geheiligd zei Uw naam; Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel... Maar
wanneer pater Andreas voorbidt: en vergeef ons onze schulden, onderbreekt Harry
opeens: ‘pater Andreas, ik heb van nacht Piroe gezien; ze heeft den heelen tijd in
mijn hoofd gespookt; ik voelde ze weer beven tusschen mijn handen en ik hoorde
Ze weer roepen, Harry, Harry wat krijgt ge; ge wordt zot... en ik geloof dat ik zot
word, pater Andreas; ik geloof...
- Eerst voortbidden, beveelt de minderbroeder: En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren... En leid ons niet in bekoring, maar
verlos ons van den kwade. Amen.
Pater Andreas voegt er nog een wees gegroetje bij. Want de Lieve Vrouw mochten
ze in geen geval vergeten. Dat is de beste helpster, want ze is onze moeder. Die laat
geen kind verloren gaan of in den nood. Maar Pater Andreas is op de brits gaan zitten
naast Harry, die nu kalmer is geworden. En vertel me nu eens, Harry, hoe ge hier
beland zijt.
Hij wist reeds hoe 't gekomen was, maar het zou Harry goed doen zijn hart te
luchten. En Harry vertelt... Alles, alles vertelt hij, pater Andreas mag het weten. Maar
hij moet hem uit het gevang verlossen. Hij moet weg van hier of hij wordt hier gek.
Terwijl Pater Andreas weer door de kale gangen naar zijn kamer
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stapt, bedenkt hij: Ja, we moesten hier wel belanden, allebei. Alleen de lammelingen
en de nietsdoeners kunnen hun weg volgen, die niemand hindert, maar een priester
die iets verrichten wil voor O.L. Heer, die niet gaat neerzitten om te jammeren over
de verdorvenheid van de wereld, een priester die niet wacht tot de zondaar berouwvol
naar den biechtstoel komt, maar als een jachthond voor den Heer het wild opspoort,
tot in zijn donkerste en verborgenste holen, die wordt gebroken door laster en
verdachtmaking. Hij had jonge arbeiders en arbeidsters georganiseerd en kernen
gevormd van jongens en meisjes met apostelzielen; hij had een tehuis opgericht waar
gevallen meisjes hun kind konden ter wereld brengen en een bureel waar
drankzuchtigen en zwervers en ongelukkigen arbeid konden vinden. Hij ontving
mannen en vrouwen van alle slag en rang, hij hielp hen met raad en met het geld dat
hij bedelen kon. Maar vrome en angstvallige zielen vonden daar aanstoot aan. Ze
vonden dat een priester zijn eer en zijn kleed in opspraak bracht, door zijn omgang
met verdachte en verloopen lieden; en vooral, hij ging te veel om met vrouwen, met
dewelke een fatsoenlijk mensch geen uitstaans hebben mag.
En wat doet dan de overheid tegenover zulke smadelijke verdachtmakingen. Een
enkele houdt zijn onderhoorigen de hand boven het hoofd, maar de meesten worden
door vrees en voorzichtigheid verlamd en ze halen hun priesters of paters weg uit
het werk dat ze ten koste van zooveel arbeid en opoffering hebben opgebouwd. Daar
scheurt iets in uw binnenste, wanneer ge aan dat alles moet vaarwel zeggen en
misschien zien ten ondergaan door kleingeestigheid, kleinmoedigheid of onbegrip.
Maar wat is het antwoord dat een priester geven mag op zulk een bevel?
Gehoorzaamheid en zijn hart naar God wenden en hem bidden dat hij het zaad of de
vruchten toch niet geheel verloren zou laten gaan; en hem hulp vragen om blijmoedig
deze beproeving te dragen. Maar de gehoorzaamheid verwekt dramas in elk werkzaam
priesterleven.
Pater Andreas blijft nog een wijl voor het open getraliede raam staan en staart over
de daken naar de torens in het late schemergoud. Ach, het was misschien goed dat
alles zoo gegaan was. Deze beproeving was voor hem een loutering geweest. Wanneer
ge te lang in een werkkring arbeidt, gaat uw hart er zich misschien te veel aan hechten,
er zijn zooveel menschelijke motieven die u onbewust drijven in uw apostolaat. Ge
gaat ten slotte denken dat uw werk
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niet zonder u kan gaan en gedijen zooals het hoort, en ge vergeet allicht de geheime,
maar wezenlijke krachten die u geholpen hebben. Ge houdt op den duur voor resultaat
van uw eigen arbeid, wat alleen te danken is aan het gebed en den zegen van boven.
Daarom was het goed dat de beproeving kwam ten gepasten tijd. Een beproeving
beteekent onthechting. Het was ten slotte goed dat hij hierheen gestuurd werd. Hier,
waar de doolaards en de zwakkelingen en de misdadigers komen stranden, hier is
zijn plaats. Hij is hier nu drie maand; hij begint te aarden in zijn nieuwe sfeer. Hij
heeft er al enkele illuzies bij verloren, maar hij staat nog zooveel begrijpender en
milder tegenover de menschen dan te voren.
Terwijl hij aldus in gedachten verzonken staat komt een wachter hem boodschappen
dat iemand hem spreken wil.
Rose komt binnen; ze zegt geen woord, maar ze valt op een stoel aan 't snikken.
Pater Andreas zwijgt. Hij kent het menschelijk hart en hij weet dat geen troost van
woorden het hart zoozeer verlichten kan als de vloed der tranen. Rose durft Pater
Andreas niet aan te kijken; van verdriet, maar vooral van schaamte. Ach, dat een
kind van hun gezin, haar bloedeigen broer wegens moord terecht moet komen in 't
gevang. Ze had Harry willen zien; hij mocht niet blijven met den last dezer zonde
op zijn geweten; hij moest zich berouwvol biechten, voor hij gelaten de straf kon
dragen. Maar ze had geen toelating gekregen om bij hem te komen.
Ach, het gevoel van schaamte komt als golvingen over haar. Als de eene wegebt,
slaat een nieuwe over haar hart. Het was te huis haast niet uit te houden. De menschen
keken hen aan en achterna, zwijgend en met verbaasde oogen; en zelfs de kinderen
kwamen in de poort der hoeve staan, en bleven kijken, alsof er op de hoeve zelf iets
bijzonders was te zien. Ach, en voor Fideel was het nog het ergste; wat moeten de
menschen wel denken van een priester die op den kansel staat en waarschuwt tegen
verderf en zonde, wanneer ze weten dat zijn eigen broeder achter slot en grendel zit.
Hij is nog jong, zegt Pater Andreas.
Maar Rose staart afwezig naar den vloer; daar is een vraag die op haar lippen
brandt. Dan, opeens zonder op te kijken zegt ze: Er zijn er die God gebeden hebben
om te mogen boeten voor een ander.
Pater Andreas voelt dadelijk waar Rose heen wil; reeds bij een vorig gesprek had
hij begrepen waarmee ze in haar hoofd liep.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

35
- Het is zeker goed dat ge zooveel mogelijk voor Harry bidt, gaat de pater voort; dat
doe ik ook; en dat zal hem zeker ten goede komen. Maar wat gij bedoelt is iets anders
en veel gewichtiger; en ook veel gevaarlijker, omdat ge niet weet wat ge vraagt...
Rose daarop: Het kan toch niet anders dan God welgevallig zijn zoo we voor
anderen willen lijden. Dat zeggen toch alle priesters.
Even stilte. Dan vraagt pater Andreas hoe het op de hoeve gaat.
Ach, het was tehuis geen plezierig leven. Vader kon zoo gesloten loopen, dagen
achter elkaar. En soms werd ze angstig voor moeder. 't Was of er weer iets broeide
in haar als vroeger. En met Zacharie? Ja, die was nu weer goed, maar hij had ook
een slechten tijd achter den rug. Hij had drie maand in een hospitaal gelegen. Typhus
of zoo iets. Hij moet heel erg ziek geweest zijn; daarom hadden ze maanden lang
geen nieuws van hem gehad. Maar de gedachten van Rose drijven als in een draaikolk.
Ze staat op en ze gaat naar huis en ze valt op haar knieën voor haar bed, en het is al
maar: Harry... Harry...
Maar Harry is den volgenden morgen niet meer zooals de dag van gisteren. Hij
laat zich niet behandelen en ondervragen als een kind dat straf bekent. Hij geeft zich
niet gewonnen zonder strijd.
- Maar u hebt immers reeds bekend, onderbreekt de onderzoeksrechter, ontstemd.
Ja, maar zoo had Harry 't niet bedoeld. Hij had het mes uit haar handen willen rukken
of ze zou hem zelf den hals hebben overgesneden. Hij had eenvoudig gehandeld uit
zelfverweer.
- Dat hebt ge vannacht liggen verzinnen, grinnikt de onderzoeksrechter. Daar hebt
ge bij 't eerste onderhoor geen woord over gezegd.
Neen, dat had hij niet. Maar was dat te verwonderen, wanneer ge daar opeens staat
voor het lijk, van iemand die toch uw lief is geweest. Harry aarzelt nu niet meer; hij
beschuldigt maar door. Het ging misschien om zijn leven; in elk geval om vele jaren
gevang. Maar hij zou om zijn vrijheid strijden met de kracht en de klaarheid der
vertwijfeling. Ja, nu zal hij spreken; nu zal hij zeggen hoe zich alles heeft afgespeeld.
Het was de eerste maal niet dat Piroe hem het leven had willen benemen.
- Maar niemand heeft daarvan iets gemerkt. Ik heb reeds een aantal getuigen
gehoord; geen enkele heeft ooit dergelijk opzet bij Piroe verondersteld; geen die haar
ooit een bedreiging tegen u heeft hooren uitspreken.
- En toch is het zoo, bevestigt Harry; maar de andere huur-
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ders of geburen kunnen dat niet weten; dat ging tusschen ons twee. Ze heeft
herhaaldelijk mijn scheermes weggestoken om mij bij de eerste gelegenheid het leven
te benemen. Ik heb tweemaal het mes ontdekt onder het bed; maar de
onderzoeksrechter onderbreekt: dat is bewijs dat zij sedert een heelen tijd haar leven
in gevaar heeft geacht.
- Ik heb haar nooit bedreigd.
- Er hoeven geen bedreigingen te worden uitgesproken opdat een slachtoffer een
voorgevoel zou hebben van wat gebeuren gaat.
Maar Harry strijdt nog beslister af. Daar was niemand die ooit een woord van
bedreiging uit zijn mond had gehoord.
De rechter wil weten waarom Piroe hem naar het leven zou gestaan hebben. Daar
was immers geen reden toe.
- Ze deed het toch, verzekert Harry brutaal.
- Waarom.
- Om een ander meisje.
- Een ander meisje?
- Ik ken haar naam niet.
De onderzoeksrechter blijft hem ontstemd en wantrouwig aankijken, doch Harry
liegt maar door. Hij moet uit de benauwenis van het gevang komen, te allen prijs. Ik
ken haar naam niet, bevestigt Harry nog eens, maar ze vaart op een binnenschip.
- Hoelang kent ge die vrouw reeds?
- Ruim een jaar.
- Zaagt ge elkander soms en wist het slachtoffer dat?
- Dat zeg ik niet... maar dat is de reden waarom Piroe woedend op me geworden
is.
De onderzoeksrechter: Indien ge niet nader meedeelt over uwe verhouding met
dat meisje, moet ik veronderstellen dat ge daar eenvoudig schaamteloos staat te
liegen.
Liegen? Neen, hij loog niet. Hij sprak de zuivere waarheid, maar hij wil dat meisje
niet verraden. En als meneer de onderzoeksrechter weten wilde wie Piroe was moest
hij het maar eens vragen. Dat wist heel de buurt. Of vraag het zoo ge wilt aan Lange
Peer. Hij had al lang moeten wegtrekken van die vrouw; maar hij was te zwak
geweest, te laf. En toen hij er den laatsten avond over begonnen was, en haar een
paar slagen in 't gezicht had toegebracht, dat bekende hij, toen had ze onverwacht
het scheermes van onder den
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kolenbak, waar ze 't zelf verborgen had, genomen en wilde hem ermee te lijf. En
toen, ja toen, had hij zich met alle geweld moeten verweren; maar hij had gelukkig
haar pols kunnen grijpen en zoo met haar eigen hand had ze zich den slagader
overgesneden.
De onderzoeksrechter zit achteloos te bladeren in 't dossier. Het is niet de eerste
maal dat hij dergelijke verdediging hoort. En wanneer Harry geëindigd heeft, zegt
hij kalm, maar met nadruk het geneeskundig onderzoek vermeldt geen sporen van
geweld aan de polsen en de snede is toegebracht terwijl het slachtoffer, uit ontzetting
voor het dreigend wapen boven haar, 't bovenlijf achterover gooide. Wat hebt ge
daarop te antwoorden?
Harry: Het is zooals ik zegde.
Het onderzoek wordt dien dag niet verder gezet, maar wanneer Harry terug in zijn
cel stapt, laat hij zich neervallen op de brits, vernietigd en doodbeschaamd.
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Jan Van Glymes
(Markgraaf van Bergen op Zoom † 21 Juli 1566, op reis naar Spanje).
door Anton van Duinkerken.
Zij zeiden tot Jan van Glymes den Vierden:
- Het Nieuw Evangelie is zuiver.
't Kan zijn - sprak van Glymes - maar 't oud dat ik ken
Is zoo schoon, dat ik ervan huiver!
Dit is mij genoeg. Ik ben geen theoloog.
Doch mijn zwaard is nog scherp als het moet
En zoo Philips de vrijheid der steden niet kent,
Kosten Brabantsche rechten: Spaansch bloed!
De Heeren van Brabant kwamen bijeen
En besloten na rijp overleg
De geuzen te dooden in gansch hun gewest.
Doch van Glymes verhief zich: Ik zeg
Dat God het niet wil en dat ik het niet wil
En dat ieder der heeren moet weten,
Aan wien hij gehoorzaamt in zulk eenen strijd.
Ook ik ben mijn eed niet vergeten.
Maar zwoer ik den koning, dan zwoer ik mijn land
En zwoer ik mijn land, dàn de menschen,
En zwoer ik mijn menschen, dan zwoer ik mijn God;
Bij al wat de heeren ook wenschen,
Bij al wat zij dreigen in naam van religie,
Van ketterhaat, baatzucht of Spanje:
Ik ben katholiek als de heeren zoo goed,
Doch ik koos de partij van Oranje!
Ik wist wat ik deed op dien dag en ik weet,
Waarom ik de vrijheid der steden
Boven de knechtschap aan vreemden verkies,
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Ik ben Roomsch, maar ik ken het verleden!
De geuzen van Holland staan sterk in hun recht,
Staan zij zwak in de waarheid der leer,
Doch hùn predikanten zijn sterf'lijk als wij
En Brabant sterft nimmer meer!
De Heeren van Brabant wierpen hem tegen:
- Een handjevol muitelingen
Kan tegen den koning van Spanje niet op
En het zal zijn gezag niet verdringen!
- Ik ben - zei van Glymes - van Bergen op Zoom,
Dat een stad is van Brabantsche zeden,
En noemen de heeren mij kettersch-onvroom:
Ik ben Roomsch, maar ik ken het verleden!
De Kerk is geschapen tot heil van ons allen,
Maar niet om een koning te wreken!
Mijn woord is mijn woord, doch ik gaf het aan God
En ik zal het voor menschen niet breken!
Ik weet, dat mijn hoofd op het spel staat; mijn goed
Zal aan een van de beiden vervallen:
Aan Philips, omdat ik geen slaaf ben, - aan Holland
Daar 'k Roomsch ben, als elk van u allen.
Ieder van u, mijne heeren, staat hier
Voor zichzelf. Ik sta hier voor 't verleden.
Ik vecht voor een rijk, dat voorbij is. Ik vecht
Voor het recht van de Brabantsche steden.
Ik weet, dat gij heden mij óngelijk geeft,
Maar geruster draag ik de schande,
Dat elk in mijn tijd mij een weifelaar noemt,
Dan de smaad van de Nederlanden! - Wie tegen den Vorst is, is tegen de kerk Besloten de Brabantsche heeren.
- Ik haat predikanten alleen - zei van Slymes Omdat zij onwaarheden leeren.
Hun dood zoek ik niet, en ook u gun ik 't recht
Om onder de zon te bestaan,
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Doch dat Roomsch hier hetzelfde beteekent als Spaansch
Is een leer, die ik niet kan verstaan!
Mijn tijd is voorbij. Ik weet het. Ik ben
Door uw koning naar 't zuiden ontboden.
De reis is te lang en de misdaad is snel.
Onderweg zal een dienstknecht mij dooden.
'k Voorzie dit zoo wel als een ieder van u
Doch heb moed om mijn dood te verwachten,
Want éénmaal krijgt ieder rechtvaardige recht
En de menschheid kent vele geslachten.
Kortzichtigen zijt gij, heeren van Brabant,
En àl te gehecht aan uw leven!
Ook hij is een held, die zich lafaard laat schelden
En houdt zich, als was 't hem om 't even
Al brandt hem het hart in het lijf. Neemt mijn zwaard,
Gij moogt er mij hier mee vermoorden.
Doch ééns komt de dag, dat het nageslacht weet
De waarheid van deze, mijn woorden:
Die trouw aan de kerk en aan Nederland trouw
Tusschen Spanje en Oranje moest kiezen
Hij wist, dat hij tijdens zijn leven de kans
Op partijdigen roem zou verliezen,
Maar ook, dat hij Brabant voor 't Noorden behield
In den oorlog tegen het Zuiden.
Al wat ik te zeggen had, heb ik gezegd,
Nu kunt ge mijn doodsklokken luiden.
Te Meimaand toog Jan de Vierde van Glymes
Met Montigny samen naar Spanje.
Zijn doodsbericht kwam in den na-zomer aan.
Het ontroerde de Prins van Oranje.
Zijn gebied werd door Alva gesequestreerd
En daarna door de Staten genomen,
Doch zijn volk bleef aan Nederland trouw met de trouw
Waarmee het gehecht is aan Rome.
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Diana
(Oudheidkundig museum).
't Gelaat omfloersd, als een ril-schuwe hinde,
met kruidengeur en droom van hagewinde,
staaroogt zij naar de witgeverfde blinden,
die haar de zon ontstelen en de grachtelinden.
De eeuwen maaiden 't elysium kaal,
dat nu verstijfd staat tot een starre zaal,
waar men slechts fluisterend haar naam durft spellen.
Versteend is hare speer aan versteende gazelle.
Maar zie de zoetheid van haar slanke dij,
waar nachtzwaluwen in het donker scheren.
Geen cerberus kan deze vogels weren,
ze zijn van haar, zij leeft van hun gevlei.
's Nachts, als de sterren door de blinden boren
en 't maanlicht op haar marmren borsten gloeit,
strekt zich haar schaduw, tot den dood vermoeid.
Zij echter rijst, slanker dan ooit tevoren:
een zuil, hoog uit de kille tors gegroeid,
die 't eeuwig jachtveld van haar god wil schoren.
ALEX CAMPAERT.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

42

Kronieken
I
Katholieke Engelsche Letterkunde in 1933
door Dr Raph. Kreemers.
Ook dit jaar hebben de Engelsche Katholieken zich op letterkundig gebied niet
onbetuigd gelaten. Laat de productie in vergelijking met de massa-voortbrengst van
de rest der letterkunde, tamelijk gering zijn, het gehalte is toch de moeite waard en
vergelijkenderwijs gesproken slaan de Katholieken nog heusch zoo'n slecht figuur
niet. Ze hebben wel geen Virginia Woolf in de vrouwelijke wereld, doch Sheila
Kaye-Smith kan voorloopig toch haar stappen zetten naast de beste en intusschen
zijn zich jonge krachten aan het opwerken. En wat de mannen aangaat, dit jaar heeft
de Katholieke Letterkunde weer een goede aanwinst gedaan met de bekeering van
Arnold Lunn, en de andere bekeerlingen, als daar zijn Evelyn Waugh, Francis Stuart,
enz., zijn zich aan 't voorbereiden om eerste krachten te worden waarmee in de
toekomst rekening zal moeten worden gehouden.
Van den onvermoeibaren G.K. CHESTERTON vallen weer een tiental dingen te
vermelden. Eerst en vooral het bij Methuen verschenen twaalfde omnibus-deel ‘All
I Survey’ waarin hij het eens te meer aan den stok krijgt met slechte poëten, literaire
klieken, het moderne heidendom, het zonnestelsel, enz. Verder aangename
verpoozingen met de schrijvers Stephenson, Swift, Scott, Swinburne, Chaucer, Gray,
enz. We wilden in een volgenden omnibus ook graag een plaatsje gunnen, opdat het
voor het nageslacht bewaard zou blijven, aan een zeker antwoord dat Chesterton
indertijd in het London News gegeven heeft aan Lady Conan Doyle en waarin hij
deze dame terecht zet voor haar opvattingen over de ‘Churches’. Als pittige humor
en als noodzakelijk te herhalen waarheid op onze dagen, nu overal het gezag van de
Kerk ondermijnd wordt, is dit een prachtstaaltje van de kunst van Chesterton.
Overigens is ook dit omnibusdeel een waardig slot voor het eerste dozijn, dat, gezien
de krachtige leefbaar-
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heid van den schepper, nog wel nakomelingen krijgen zal. Engeland zal trouwens
niet gauw Chesterton beu worden. Want met Belloc en Rob. Lynd vormt hij een trio
essayisten waarbij de rest in de Engelsche Letterkunde van vandaag verbleekt. Wie
Chesterton als schrijver van essays nog niet kent neme dit deel ter hand en we zijn
er zeker van dat hij ook de andere deelen niet ongelezen zal laten. Tot het gebied der
schoone letteren behoort ook het werk dat Chesterton dit jaar geschreven heeft over
den Engelachtigen Leeraar St. Thomas van Aquinen: ‘St Thomas Aquinas’ (Hodder
and Stoughton). Waar we het werkje van 1925 ‘St Francis of Assisi’ het eindresultaat
van een bepaalde vogue konden heeten, zou voor dit boekje kunnen gezegd worden
dat het een beginpunt is voor een reeks die ongetwijfeld volgen zal. Men zoeke hier
geen volledig overzicht van de wijsbegeerte van St Thomas. De schrijver
verontschuldigt zich trouwens zelf een aantal punten niet te hebben aangeraakt. Doch
hij beperkt zich tot die dingen die de meeste niet-geloovigen een doorn in het oog
zijn en die dan ook maar liefst worden weggelaten in de gewone behandelingen van
het wijsgeerig denken van den grooten Aquiner. Chesterton plaatst hem naast St
Franciscus en zegt dat deze twee monniken de twee groote bekeerders zijn in de
geschiedenis: Thomas bekeerde de heidenen tot het Christendom en Franciscus
bekeerde de Christenen tot het Christendom. Franciscus verheerlijkte het slijk der
aarde en Thomas verwees den geest naar de wereld der feiten. Franciscus drukte op
‘common things’, Thomas op ‘common sense’. In tegenstelling met andere leiders
der gedachte valt Chesterton hier niet het een of ander punt aan doch in gesloten
rangorde rukt hij over heel de lijn den vijand te gemoet. Laat die lijn niet overal even
sterk zijn, de tegenstander kan niet zien hoever ze zich aan alle kanten uitstrekt. Het
is een wonderschoon boekje dat zelfs in de niet-katholieke pers met uitbundigen lof
werd begroet, dien het overigens ten volle verdient.
Dit jaar verscheen ook de derde uitgave van Chesterton's ‘Collected Poems’
(Methuen). Dit is voor ons een welgekomen gelegenheid om erop te wijzen dat men,
ook bij ons, Chesterton als dichter veel te veel heeft verwaarloosd. De gedichten van
Chesterton zijn heusch niet van het minste in zijn letterkundige bedrijvigheid. Ze
zullen leven zoolang als die van de beste schrijvers uit de Engelsche Letterkunde.
En wanneer de critici van vandaag eens wat meer tot bezinning zullen zijn gekomen,
het koren wat beter van het kaf
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zullen weten te onderscheiden en de waarheid stellen zullen boven enge kliekgeest
zal men Kipling's ‘Recessional’ niet meer aanhalen zonder ook te spreken van
Chesterton's ‘Post-Recessional’, zal men op ‘Empire Day’ aanhalen het gedicht van
Chesterton waarin hij schrijft:
‘The earth is a place on which England is found,
and you find it however you twirl the globe round;
for the spots are all red and the rest is all grey and that is the meaning of Empire Day.’

En wanneer van Lord Birkenhead gesproken wordt zal men zich de bijtende ironie
herinneren van Chesterton: ‘For your legal cause or evil you fight well and get your
fee...’
De kracht van Chesterton komt misschien nergens beter uit dan in den
gecondenseerden vorm van het gedicht en als parodist zouden we niemand kunnen
noemen die op dit terrein met hem ook maar in de verste verte kan vergeleken worden.
Twee redens waarom we deze nieuwe uitgave aan allen die Chesterton niet als dichter
kennen, hartgrondig aanbevelen. Persoonlijk hadden we liever al de gedichten die
plaatselijke, politieke e.a. zinspelingen bevatten ofwel afzonderlijk geplaatst ofwel
afzonderlijk uitgegeven gezien en dan met een flink aantal aanteekeningen want
anders zal veel van het bijtende ervan verloren gaan. Volledig is de bundel ook niet
want we herinneren ons elders gedichten te hebben gelezen die hier beslist een plaatsje
moesten hebben. Die komen misschien wel mettertijd. Doch reeds in zijn huidigen
vorm moeten we herhalen: Tolle et lege!
In hoeverre de naam van Chesterton een vlag is (die dezen keer werkelijk de lading
dekt) blijkt het best uit de verschillende bijdragen in boeken en tijdschriften,
inleidingen op de werken van anderen, enz. die dit jaar verschenen zijn. Zoo pronkt
‘This publishing Business’, het orgaan van de katholieke uitgevers Sheed en Ward
met een schrijven van Chesterton (Zomernummer, p. 3.); zoo wordt het boek van
L.G. Homewood: ‘Recollections of an Octogenarian’ (Murray) met een inleiding
van Chesterton de wereld in gezonden; zoo prijkt de naam van Chesterton op de lijst
der medewerkers aan het boek ‘Rebuilding the Church of England’. Verder werkte
Chesterton mee aan ‘The English Way: studies in English Sanctity’ (Sheed en Ward)
waarin hij een stuk schreef over Alfred the Great
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en een over Thomas More, vinden we iets van zijn hand in ‘Fun in bed: the
convalescent's handbook’ (W. Heinemann) en lazen we een zeer belangrijke bijdrage
van hem in het Januari-nummer van The London Mercury, p. 228-234, getiteld ‘The
end of the Moderns’ waarin hij een appeltje te schillen heeft met D.H. Lawrence,
Aldous Huxley, de schrijvers van ‘sexual novels’, enz. Een paar scherpe doch rake
dingen eruit mogen hier wel een plaats vinden. ‘Bad language, like all bad language,
necessarily weakens itself by use’. ‘Blasphemy is by definition the end of everything,
including the blasphemer’. ‘A man wallowing in the earth with the animals would
not be an animal. He would only be a lunatic; which is the exact opposite of an
animal’. ‘Communists are not Comrades... They have none of the natural sentiments
that would correspond with their unnatural dogmas’. ‘Communism is almost the
same word as convention; it means people getting “together” and nothing else’, enz.
Wie Chesterton zegt denkt aan ‘Chester-Belloc’. Eerst dan een overzicht van het
niet minder belangrijke werk van HILAIRE BELLOC dit jaar. Uit de inleiding die hij
het vorig jaar schreef voor de Engelsche vertaling van Gouraud's ‘Leven van
Napoleon’ was het iedereen duidelijk dat Belloc zelf niet lang met een werk over
hetzelfde onderwerp wachten zou. Zijn ‘Napoleon’, evenals het vroegere werk
‘Richelieu’, zijn beide op het vasteland nu ook verkrijgbaar in de zeer interessante
‘Albatross-Verlag’ (Hamburg). Belloc bewerkt zoowat hetzelfde terrein als Anton
Van Duinkerken in Nederland en Georges Goyau in Frankrijk. Van katholiek
standpunt uit beschouwd ligt hierin niets verwonderlijks. Bij Belloc hebben we echter
tevens te bedenken dat hij Franschman is van oorsprong en pas in 1903 genaturaliseerd
werd in Engeland; dat vier van zijn oud-ooms generaal waren onder Napoleon, enz.
Reeds in 1899 verscheen zijn ‘Danton’ gevolgd in 1901 door ‘Robespierre’ in 1910
door ‘Marie Antoinette’ en in 1929 door ‘Joan of Arc’. ‘Napoleon is dus zijn 6e
Fransche biographie en tevens een waardige bekroning van dit eerste half-dozijn.
Het boek is in twee groote deelen verdeeld. Het eerste geeft een kijk op het karakter
van ‘le petit caporal’ en de machten die hem stuwden naar een heropbouw van Europa.
Het tweede, het langste stuk, geeft ons 33 episodes uit het leven van Napoleon, gaande
van zijn geboorte tot Elba, Waterloo en St. Helena. Bijzonder waardevol zijn bij dit
boek de 22 kaar-
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ten en schetsen die zoowel voor het begrijpen van de veldslagen als voor den uitleg
van strategie en taktiek onmisbaar zijn. Een zeer interessante bijdrage over de
historische waarde van dit werk leverde C.d.G. in de Maasbode van 6 en 7 Oct. jl.
We kennen Belloc nu wel genoeg om niet te moeten herhalen dat er geen enkele
vervelende bldz. is in dit heele boek, dat hij zich nogmaals in zijn beschrijvingen
van personen, plaatsen en historische feiten een waar meester van het woord toont
en ons met zijn gallop-stijl ahw, meesleurt tot de laatste bldz.
In de Engelsche biographie bleef de schrijver van ‘A history of England’ dit jaar ook
weer niet ten achter. Ook hier is hij aan het half dozijn. Want na zijn ‘James the
Second’ (1928) kregen we in 1930 ‘Cardinal Wolsey’, in 1931 ‘Cranmer’ en dit jaar
‘Charles I’ en ‘William the Conqueror’. Als we daar nog het boek ‘The tactics and
strategy of the great duke of Marlborough’, ook van dit jaar, bijvoegen is ook dit
halfdozijn weer compleet.
‘Charles I’ wordt door niemand minder dan den hoofdopsteller van den Londenschen
Bookman betiteld als een ‘masterpiece of distortion’ en als geschiedenisschrijver
wordt Belloc door hem uitgemaakt voor ‘a genial joke, hardly to be taken seriously’
(Nov. 1933, p. 97-98). Hugh Ross Williamson beweert zelf ook een heele poos bezig
te zijn met documenten over den door Belloc behandelden tijd. We zullen dus maar
wachten tot hij zijn oordeel wat substantieeler zal uitdrukken dan in bovengenoemde
veralgemeende beschuldigingen. In het October-nummer van hetzelfde bovenvermeld
Londensch tijdschrift (p. 52) krijgt Belloc het aan den stok met Philip Lindsay die
‘William the Conqueror’ betitelt als ‘an airy nothing, tenuous, lifeless’ en het stelt
beneden de vorige boeken van Belloc over Cranmer en Wolsey. We vermoeden
evenwel dat de schoen hem vooral nijpt op het punt waar Lindsay verklaart ‘I will
not make a list of the numerous points that Mr. Belloc colours with a Roman Catholic
bias; we expect that from him and we usually accept it because of the excellent style’.
We zullen voor ons letterkundig overzicht dus maar alleen nadruk leggen op het
laatste en de andere beschuldiging door historiographen laten uitvechten. Doch te
voren kunnen we er ons in alle geval reeds in verheugen dat we nu ook eens
geschiedenis krijgen die van een anderen kant bekeken wordt dan ‘with a Protestant
bias’ zooals vroeger maar al te veel
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het geval was in Engeland en zien we met genoegen dat bij anders denken Belloc
wordt ‘timor domini, initium sapientiae’.
Men verwachte zich bij het andere werk van Belloc ‘Marlborough’ (Arrowsmith)
niet aan een louter technisch uitgewerkt gegeven. Het werd trouwens geschreven
voor ‘the general reader’ en zoowel de stijl als de behandeling van de stof houden
met dien lezer rekening. Doch ook hij die louter historisch is aangelegd krijgt hier
iets naar zijn gading want er komen verschillende dingen in voor die van een nieuw
standpunt uit bekeken worden en hier en daar worden ook bekende afgoden van hun
voetstukken gerukt. Wie eens en voor goed ingelicht wil worden over Blenheim, den
slag bij Ramillies e.a. kan hier heel wat interessante dingen lezen van iemand die
bekend is om zijn ‘essay writing’ dat echter nooit ‘hard reading’ wordt.
In ‘The English Way’, dat we hierboven vermeldden in verband met Chesterton,
gaf Belloc een bijdrage over St. Thomas of Canterbury’. En niemand was beter
aangewezen om een inleiding te schrijven op het werk van G. Constant: ‘The
Reformation in England; the English Schism; Henry VIII (1509-1547)’ (Sheed en
Ward). En allen die belang stellen in het schrijven van geschiedenis of het bestudeeren
ervan zullen het kleine werk ‘On History’ (Sheed en Ward) van dit jaar waardeeren
waarin Belloc uitlegt waarom geschiedenis zoo'n voornaam vak is, de regels aangeeft
die de geschiedschrijver volgen moet en ook de voornaamste moderne hinderpalen
voor het goed schrijven van geschiedenis aanduidt.
In de twee boeken die we dit jaar kregen van PHILIPS GIBB houdt hij zich eens te
meer bezig met de meest brandende punten van het oogenblik op internationaal
gebied. Wat zijn bedoeling is met zijn roman ‘The cross of peace’ (Hutchinson) zegt
hij in een bijdrage in ‘The Booklover’ (Autumn, p. 15). Hij vraagt zich af of het
mogelijk is een oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland te vermijden vóór dat de
ruïnen van den vorigen oorlog hersteld zijn. De schrijver ontleedt dan den
geestestoestand in het jonge Duitschland en ook in de Fransche jeugd. Alle historische
dingen die erin voorkomen zijn gebaseerd op de beste eerstehands kennis, ter plaatse
opgedaan. En evenmin als de vorige werken van Gibbs is dit gecamoufleerde
propaganda of zijn de karakters maar kapstokken om eigen overtuigingen op ten
pronk te hangen. Het is een levend verhaal, een echte roman in de goede beteekenis
van het woord, ja, volgens het eens-
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luidend getuigenis der Engelsche pers, de beste roman dien hij geschreven heeft.
Meer aanbeveling hebben we toch niet noodig te meer als we bedenken dat er op
korten tijd 26.000 exemplaren van werden verkocht.
In zijn ander werk ‘Ways of Escape’ (Heinemann) tracht Gibbs de eerlijk voelende
en oprecht-gezinde jeugd te verzamelen om op te trekken tegen de zelfzucht van
heden die de wereld in een chaos heeft veranderd. Hij bespreekt o.m. in dit boek
verschillende plannen om tot een gezonder toestand te komen, behandelt het ‘Douglas
Plan’, de nieuwe republiek, het hulpverleenen aan uitwijkelingen en het steunen van
den landbouw e.a. in één woord een volledig programma voor kiespropaganda. Alles
neergeschreven in dien zeer persoonlijken stijl die zoo spreekt tot het Engelsche
publiek van vandaag en Gibbs heeft gemaakt tot een van de meest volksgeliefde
schrijvers van het oogenblik.
Ook de katholieke rector van de Universiteit te Glasgow is dit jaar niet bij de
pakken gaan zitten. Van COMPTON MACKENZIE verscheen eerst en vooral zijn
radio-spel ‘The lost cause’ (Oliver en Boyd) dat hij doet voorafgaan van een inleiding
die zoowel historisch als artistiek van groot belang is. Hij bewijst daarin dat de
opstand van 1745 tot nog toe enkel door Whig schrijvers uit Whig bronnen en met
Whig bedoelingen werd verteld. Mackenzie van zijn kant baseert zich uitsluitend op
verhalen van ooggetuigen van dit grootscheepsche avontuur. Op artistiek gebied
verdedigt de schrijver het optreden voor de radio van den ‘narrator’ waartegen de
modernen zoo'n bezwaar hebben. Hij wijst op het feit dat het ‘koor’ tot in de 17e
eeuw behouden bleef en voor- en nawoord op het tooneel tot in de 19e eeuw in zwang
bleven. Het is een mooi en roerend spel waarin veel werkelijk aangrijpende tooneelen
voorkomen.
Een ander werk van dit jaar is de verzamelbundel ‘Reaped and Bound’ (Martin
Secker). We krijgen hier eerst en vooral een herdruk van Mackenzie's inleiding op
Miss Fay Compton's ‘Rosemary’; verder bijdragen over de kleine eilandjes rond de
Schotsche kust. De hoofdopsteller van het orgaan ‘The Gramophone’ kan het
natuurlijk niet stellen zonder muziek. Daarover krijgen we dan ook enkele bijdragen
o.m. een herdruk van een stuk geschreven in de ‘Encyclopedia of Chamber Music’.
En het ‘Rectorial Address’ voor de Universiteit van Glasgow mocht natuurlijk ook
niet ontbreken. Mackenzie is een warmbloedig Schotsch nationalist en steekt zijn
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overtuiging niet onder stoelen of banken. Er is wel geen ander bewijs noodig voor
de vrijheid van de gedachte in Engeland als we zien dat een Katholieke Rector van
een Hoogeschool in een door-en-door Protestantsch midden in een rectorale rede
opkomen mag voor de onafhankelijkheid en de nationale eenheid van een groot stuk
van het ‘United Kingdom’. We denken dat ten onzent het woord vrijheid’ op een
andere manier zou worden uitgelegd.
In zijn roman ‘Water on the Brain’ (Cassell) heeft Mackenzie het over den
veel-besproken en weinig-bekenden ‘Secret Service’ in een stijl die ons de beste
bladzijden van Wodehouse voor den geest brengen. Op een overtuigende manier
weet de schrijver de ongerijmde praalzucht, het belachelijk vertoon, de met zorg
bewerkte geheimzinnigheid en de onbetrouwbaarheid van die menschen voor te
stellen doch tevens zorgt hij ervoor de karakters zoo uit te beelden dat we aan de
geloofwaardigheid van zijn relaas niet twijfelen kunnen. En hier steekt zijn werk
gunstig af bij dat van Morton dat we hierna bespreken zullen. Zooals te verwachten
was hebben de samenstellers van het kinderboek ‘No 11, Joy street’ ook beroep
gedaan op den schrijver van ‘Sinister Street’ om een bijdrage die beslist niet de minst
waardige is in dezen bundel.
Over het jongste boek van Mackenzie: ‘Literature in my time’ in de verzameling
uitgegeven door Rich en Gowan waarin o.a. interessante werken gegeven worden
over de kunst, het tooneel, de muziek, de pers en de vloot van dezen tijd, zullen we
elders breedvoerig terugkomen omdat het ons hier te ver voeren zou. Het verwondert
ons niet dat dit boek heel wat stof opjaagt in de Engelsche pers. Het is er trouwens
heelemaal op aangelegd om veel menschen die kwade bedoelingen hebben kwaad
bloed te zetten. Vooral de Engelsche schijnheiligheid moet het hier ontgelden doch
over het algemeen is het werk te veel anti-dit en dat en te weinig pro. De slotindruk
is dan ook nog al pessimistisch, al kunnen we dat pessimisme van Mackenzie op
verschillend terrein heelemaal niet deelen. Pro is de schrijver enkel waar het gaat
over de ‘integrity’ van Schotland, doch wij zijn bv. ook pro voor Thornton Wilder,
Mary Webb, de Amerikanen, veel moderne schrijfsters waar hij aan de andere zijde
van de barrikade staat. Overigens is het een boek dat met warme overtuiging
geschreven is, getuigenis aflegt van een onafhankelijken geest en duidt op iemand
die open oog en oor is voor al het moderne gebeuren in zijn eigen land en daarbuiten.
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Van MAURICE BARING'S roman ‘C’ verscheen dit jaar een Fransche vertaling van de
hand van Marthe Duproix (Stock, Paris) waarover men bijzonderheden vindt op p.
482 van den vorigen jaargang van D.W.B. Baring is wel de schrijver van drie deelen
‘Diminutive Dramas’ (1911, 1919 en 1925) den verzamelbundel ‘The grey stocking
and other plays’ (1912) en enkele afzonderlijke tooneelspelen doch dit kon ons toch
niet laten vermoeden dat hij zich voor de taak spannen zou een levensbeschrijving
te geven van een der grootste actrices van alle tijden ‘Sarah Bernhardt’ (Peter Davies).
En het moet worden gezegd dat hij zich op een bewonderenswaardige wijze gekweten
heeft van een uiterst lastige taak. Want Baring is erin geslaagd, zelfs voor hen die
haar nooit hebben zien spelen, de gestalte van deze actrice als een levende
werkelijkheid te doen oprijzen. Wijl de schrijver Sarah Bernhardt enkel op het tooneel
wil doen spelen, speelt haar privaat leven ook maar een ondergeschikte rol. Graham
Sutton moge dit jammer vinden, wij voor ons vinden dat Baring gelijk heeft daar
niet al te veel op te drukken. Wie daar, om de een of andere reden, meer van wenscht
te weten zal den eenen dag of den anderen daar wel iets over hooren in de beruchte
Fransche collecties: ‘La vie amoureuse de...’ of ‘La vie privée de...’ die om heel
andere dan artistieke redenen worden uitgegeven. Het temperament speelde natuurlijk
een hoofdrol in het optreden van Sarah Bernhardt. Daar staat Baring dan ook langer
bij stil en hij wijst er ook op dat haar leven heel anders had kunnen zijn als ze zich
tot de ‘Comédie Française’ had kunnen beperken en zich niet door allerhande stormen
heel de wereld door had doen jagen. Zeer scherpzinnig zijn Barings opmerkingen
over het ‘goed’ spelen van ‘slechte stukken’, over de rol van het verstand bij den
tooneelspeler, enz. Een mooi boek dat zoowel den schrijver als de heldin eer aandoet.
In het boven reeds genoemde ‘Fan in bed’ verscheen ook een bijdrage van een
anderen katholieken schrijver: J.B. MORTON, alias ‘Beachcomber’. Doch daarnaast
kregen we van hem een tweede omnibus-deel getiteld ‘Morton's Folly’ (Sheed and
Ward), een van de door de Book Society aanbevolen boeken voor de maand Augustus
1933. In dit werk vinden we verzameld zijn beste bijdragen in de humoristische
kolommen van een groot Londensch dagblad. Morton verloochent het verleden niet
en veel van de hier ten tooneele gevoerde typen doen ons terugdenken aan die
onsterfelijke creaties: Dr.
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Strabismus of Utrecht, Miss Violet Cork en den schitterenden Mr. Thake. Morton
bezit het geheim ons te doen lachen met dingen die ons anders in een kwade bui
zouden zetten. Hij houdt onze belachelijke beschaving een spiegel voor waarin ze,
zoo mogelijk, nog een bespottelijker figuur slaat. En zoowel gezondheid als
schoonheid, kunst en letterkunde, politiek en humor, politie en dagbladen passeeren
de revue onder den schaterlach van het zich kostelijk vermakende publiek. ‘Patron’
is volgens Morton: ‘anyone who goes to a theatre or a picture house’. ‘Priest-ridden’
beteekent volgens hem: ‘adjective used to describe the state of affairs in those
countries where the Catholic Church is said to have no power any longer’. Het is een
vermakelijk boek van begin tot einde.
(Wordt vervolgd)
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II
Vlaamsche Letteren
Willem Elsschot. - Kaas. P.N. Van Kampen & Zoon, N.V., Amsterdam.
Gerard Walschap. - Trouwen, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
door Urbain van de Voorde.
Met meer dan gewone belangstelling heb ik naar het nieuwe boek van Willem Elsschot
gegrepen, niet alleen omdat een werk van dezen karaktervollen schrijver steeds alle
aandacht verdient, maar ook, omdat reeds vóór het verschijnen van ‘Kaas’ rond den
naam van Willem Elsschot van bepaalde zijde een zekere atmosfeer werd geschapen,
die de auteur van ‘Villa des Roses’ en van ‘Lijmen’ naar mijn meening niet zoo
dringend noodig had om zijn nieuw werk aan te bevelen en die ik dus meende het
gevolg te zijn van de zijn vorige romans ver overtreffende beteekenis van ‘Kaas’,
die ingewijden reeds vóór het van de pers komen was dit boek in handschrift konden
gelezen hebben. Willem Elsschot werd immers opeens - het was door niemand minder
dan Greshoff, meen ik, - tot den grootsten prozaschrijver van Vlaanderen
gepromoveerd, een schrijver van een heel ander formaat en geestelijke beteekenis
dan Felix Timmermans, aan wien men volkomen ten onrechte in zekere Europeesche
landen zooveel belang hecht en die door Willem Elsschot als ambassadeur der
moderne Vlaamsche romanliteratuur op zijn minst zeer voordeelig zou kunnen
vervangen worden. (Spijtig intusschen dat men met de letterkundige afgezanten niet
kan doen als met de diplomatieke: ze eenvoudig terugroepen als ze hun tijd hebben
gehad. Men zal nu wel noodgedwongen moeten wachten tot b.v. de Duitschers zelf
den auteur van Pallieter links laten liggen. - Het is anderdeels waar dat Timmermans
niet van de heeren Greshoff c.s. en cons. is dat zijn geloofsbrieven voor het buitenland
heeft meegekregen en dat zij dus ook niet de instantie zijn die hem terug te roepen
heeft.) Dat ik die plotse geestdrift voor
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Willem Elsschot in verband bracht met zijn nieuw boek, dat dus iets zeer
buitengewoons zou wezen, zelfs rekening gehouden met wat wij gerechtigd zijn van
Elsschots talent te verwachten, vloeide ook hieruit voort dat, voor zoover mij bekend,
Willem Elsschot tot nogtoe niet precies de ‘poulain’ geweest is van boven bedoelde
kringen, die het schoon en het slecht weer in de Nederlandsche letteren maken of
meenen te maken. Hij was er wel gewaardeerd, zeker; ook buiten deze kringen was
hij trouwens gewaardeerd. Want er zijn nu eenmaal nog wel een paar critische geesten
in de beide Nederlanden, die het wachtwoord van een bepaalden groep niet noodig
hebben om hun erkenning van iemands verdiensten te betuigen, maar die zich
anderdeels niet verplicht achten dit wachtwoord van alle daken te schreeuwen, zoodra
het werd gelanceerd. Kortom, met de grootste nieuwsgierigheid heb ik naar ‘Kaas’
gegrepen...
Erkenning ga vooraf, dat Elsschot ons weer een voortreffelijk boek geschonken
heeft, eenigszins verwant met ‘Lijmen’, den bitteren roman van den
advertentie-colporteur, waarin op een zoo schrijnende, zij 't uiterlijk onbewogen
wijze, de gore ellende van dit weinig aanlokkelijk baantje wordt blootgelegd, door
iemand die er blijkbaar noodgedwongen al de knepen en streken van heeft leeren
kennen. ‘Kaas’ brengt ons weer in handelaarskringen, ditmaal niet in de ‘onderwereld’
van den handel, maar in de sfeer der gezeten kooplui, van wier bekrompen mentaliteit
en potsierlijk gewichtig-doen aan Elsschot's doordringende opmerkingsgave niets is
ontsnapt en die hij geestig en met meedoogenloos cynisme weet uit te teekenen. (Of
nu waarlijk alle kooplieden tot dit minderwaardig menschentype terug te brengen
zijn, of tot hun kringen geen zeer beschaafde en voorname menschen behooren, leden
van eerbiedwaardige familiën en oude firma's, die in hun handel en wandel van meer
echte cultuur getuigen dan heel wat onzekere literaten, - daarover wil ik mij voorloopig
niet uitspreken. Ik wil graag aannemen dat deze kringen door den schrijver niet
onmiddellijk werden bedoeld.) In het schetsen van de caricatuur van zijn kooplui
toont Elsschot zich in elk geval een voldongen meester en ook waar hij, in den
aanvang van zijn boek, de gevoelens van zijn held aan het sterfbed van diens moeder,
zoowel als de houding der onderscheiden familieleden doet uitschijnen, staan wij
voor een tooneel zooals in onze letteren alleen Elsschot het geheim bezit er te
schrijven: wrang
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en illusieloos, volkomen onromantisch en onsentimenteel, onverbiddelijk in het
nuchter blootleggen van het half en heel gehuichel, dat bij dergelijke gelegenheden
schering en inslag pleegt te zijn. Het eerste deel van het boek wekt aldus groote
verwachtingen. Op de begrafenis van zijn moeder komt Frans Laarmans in betrekking
met Mijnheer van Schoonbeke, ‘de schuld van alles’, die hem in de kringen zijn
vrienden, de kooplui waarvan hierboven sprake, introduceert en die hem aanvankelijk
geringschattend behandelen omdat hij blijkbaar geen van de hunnen is. Hun houding
verandert radicaal, zoodra hij door bemiddeling van den heer Van Schoonbeke tegen
voordeelige voorwaarden depothouder wordt van den Hollandschen kaashandel
Haanstra. Weliswaar wordt hij niet als zoodanig door zijn beschermheer voorgesteld,
maar wel als groothandelaar in voedingswaren, want koopman in kaas klinkt nu
eenmaal al te triviaal. Met dien kaashandel wordt het echter een jammerlijke boel.
De brave Laarmans, die vroeger eenvoudig kantoorklerk bij de General Marine and
Shipbuilding Company was, blijkt voor het actieve handelsleven geen zweem van
aanleg te hebben en na allerlei onhandige, geestig vertelde voorbereidingen tot het
afzetten van de enorme partij kaas die de firma hem dadelijk had overgezonden, geeft
de sukkelaar al bij den eersten tegenspoed zijn baantje op en neemt weer zijn inrek
bij de Company, waar hij voorzichtigheidshalve zoogezegd met een ziekteverlof van
enkele maanden weggegaan was. Het boek krioelt van grappige zetten en zuurzoete
opmerkingen, de belangstelling wordt doorloopend gaande gehouden, maar wanneer
men het geheel doorgelezen heeft is men toch onbevredigd. Men verwachtte zich
aan iets sterkers, aan een climax dat niet komt. Men dacht dat inzonderheid de strijd
dien Laarmans met de kaas-afnemende wereld zou gestreden hebben als het ware
homerisch zou geworden zijn; men was min of meer gerechtigd zich aan een
hardnekkiger inspanning te verwachten, wanneer men zich ‘Lijmen’ herinnerde, het
tooneel nl. waar de advertentiecolporteur een zijner slachtoffers, een onnoozele sloor
van een vrouw, aan 't ‘lijmen’ is, iets waarlijk onvergetelijks van dramatische
intensiteit. Een dergelijk gespannen moment beleeft men in ‘Kaas’ geen enkele maal
en men is verwonderd dat Laarmans, na een paar schermutselingen, zoo spoedig het
bijltje er bij neerlegt. De opzet in acht genomen, had het boek grooter kunnen worden.
Daar Elsschot nu eenmaal met Timmermans vergeleken werd
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en zoozeer voortreffelijker bevonden dat men betreurt dat niet hij, maar wel de
schrijver van Pallieter de Europeesche figuur geworden is die onze letteren in het
buitenland voornamelijk vertegenwoordigt, is het wellicht niet overbodig een moment
bij dit geval stil te staan. Zuiver literair beschouwd, ben ik wel geneigd Elsschot als
een even merkwaardig, zoo niet grooter prozaschrijver en verteller dan Timmermans
te beschouwen. Zijn taal is veel zuiverder en zijn stijl veel voornamer spijts alle
sarcasme, zijn menschenkennis oneindig grooter, zijn intellect onvergelijkelijk fijner
dan zulks van Timmermans kan beweerd worden. Deze laatste heeft misschien enkel
een gespierder, kloeker schrijftrant op hem voor, een plastischer, rijker taalvermogen,
een sterker beeldende kracht van het proza, dat anderdeels weer al te vaak in
gekunsteldheid en forceering vervalt. Elsschots scherpe geest wordt bij Timmermans
vervangen door Pallieters gekende uitbundige zinnelijkheid, die in bijna al zijn boeken
terugkeert, ook waar ze als in zijn ‘Peter Bruegel’ grootendeels misplaatst is en die
derhalve meer dan eens in smakeloosheid omslaat. We kunnen dit alles zien en het
betreuren of beschimpen, al naardat men Timmermans vriendelijk of ongunstig
gezind is - ofwel eenvoudig vaststellen, zooals het den onvooringenomen criticus
betaamt. Men kan 't land hebben aan den folkloristischen inslag in bijna al zijn werk,
men kan het geringschattend particularisme of regionalisme noemen, en daar
tegenover wijzen op Elsschots onbevangen, ‘Europeeschen geest’. Dit is alles zeer
juist en ongetwijfeld is Elsschot formeel en stylistisch een zuiverder afgeronde, bijna
klassieke schrijver, beschikkende over een subtiele intelligentie en een onweerlegbaar
heel wat voornamere geestelijke standing, dan de onverwikkelde, grof-sensueele,
kerngezonde en dus naar den modernen smaak wat vulgaire Timmermans, die nooit
over het leven schijnt te hebben nagedacht. Goed. Maar met dat al is er meer dan
één Elsschot in de Europeesche letteren, en is er maar één Timmermans... Wat
Elsschot bezielt tegenover het leven en de maatschappij heeft sinds het ontstaan van
het XIXe-eeuwsch pessimisme velen bezield en tot critiek aangezet. Velen hebben,
min of meer vlijmend, min of meer cynisch, min of meer meewarig, ontgoocheld,
opstandig, spottend of wrokkend, de zwakheden, gebreken en tekortkomingen hunner
medemenschen, en de levensvormen en verhoudingen der huidige maatschappij
geschilderd en gehekeld. Op zijn beurt doet Elsschot dat voortreffelijk.
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We krijgen bij hem een in onze letteren ongewonen toon te hooren, den toon van
iemand die het leven en de menschen niet bijster hoog aanslaat, en toch
‘gentlemanlike’, met een subtiel, maar snijdend sarcasme heel het klein en eindeloos
gedoe der wereld blijft bekijken. Aan al de menschen, die hij b.v. in ‘Villa des Roses’,
het Parijsch pension van onzeker allooi, dat aan den roman zijn naam gaf, vereenigde,
is een geurtje, dat de auteur zich wel wacht precies te bepalen en alleen maar oproept
met suggestieve zinspelingen, die niets beweren maar alles laten vermoeden, als b.v.
het betalen van haar kostgeld met munt ‘uit de meest verschillende landen’ waarmee
hij ons inlicht over de gedragingen van een drietal Hongaarsche jonge dames... In
‘Lijmen’, waarvan het tooneel naar Brussel is verplaatst, het Brussel van na den
oorlog, druk, nijverig, genotzuchtig en scrupuulloos, is het dan de sinistre figuur van
den ‘chevalier d'industrie’ Bohrmann en van zijn zieligen opvolger in de ‘zaak’,
Laerman, flamingant en kantoorbediende, die argelooze stumperds gaan ‘lijmen’
d.w.z. ze op eene speciale wijze trachten af te zetten en toch door allerlei knepen en
streken gerechtelijke inmenging weten te vermijden. Waarover het gaat in ‘Kaas’
weet men reeds, en zoo hangt er over al Elsschots romans een ontgoochelde atmosfeer
van een half bittere, half vergoelijkende menschenverachting, gedrenkt van het
onafwijsbaar besef der gore, alledaagsche banaliteit van een schoonheids- en
illuzieloos leven. Een wat verzoenender toon, een wat mildere inschikkelijkheid,
onderscheidt weliswaar het jongste boek, vooral tegen het slot. - Maar, zooals gezegd,
dit principieel pessimisme was, in duizenderlei schakeeringen het kenmerk van veel
schrijvers sinds vijftig jaar en meer. In dit algemeen cultureel kader beschouwd,
brengt Elsschot niets nieuws, niets opvallends dat, in de groote Europeesche talen
overgezet, kans zou hebben een buitengewonen weerklank te vinden. Het zou in het
buitenland ongetwijfeld naar waarde geschat worden, maar in de enorme
romanproductie van dezen tijd zou het, als te zeer verwant met den overheerschenden
pessimistischen geest, dien zoovelen even goed en beter dan Elsschot in tallooze
romans hebben vertolkt, zijn plaats krijgen naast zooveel dat komt en gaat. - En het
is juist omdat Timmermans met dat pessimisme heeft gebroken, omdat hij, na zelf
met zijn ‘Schemeringen van den dood’ zijn tol aan de dragende stroomingen van den
tijd betaald te hebben, een levensbevestigende hymne van een ongehoorde intensiteit
heeft
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aangeheven, omdat hij een zoo heel nieuwe noot, en zoo fel-blijde klaroengeschal
in het somber lamento van het toenmalig orkest der Europeesche literatuur wierp,
dat zoovelen, verrast en verheugd, hebben toegegrepen en zijn boeken een even
onverwacht als langdurig succes hebben gekend. De tijdsomstandigheden mogen
Timmermans aanvankelijk hebben gediend; ‘Pallieter’ moge den weg hebben gebaand
voor zijn, als men wil minder belangrijke latere werken, zijn optimisme moge
oppervlakkig zijn of lijken en zijn gulzige zinnelijkheid van verdacht allooi, dit alles
neemt niet weg dat hij een persoonlijkheid is, de eenige fel-afgeteekende
persoonlijkheid onzer letteren, dat hij een geest weer ontdekt heeft en tot nieuw leven
bezield dien men lang voorbij en verloren achtte, den geest van bodemvastheid en
traditie, van gezond levensgevoel en blijmoedige levensaanvaarding, en dat hij zijn
werken geschapen heeft niet als gevolg van een heimwee naar deze niet langer erkende
waarden - zooals meer dan één schrijver vóór hem had gedaan - maar krachtens deze
in hem fel levende gewaarwordingen zelf, lyrisch bijna en met een, althans in zijn
beste momenten, verbluffende en meesleepende communicatieve kracht. Op alles
wat hij aanvat drukt hij den stempel zijner éénige, voor het moment absoluut
onvervangbare persoonlijkheid, - men moge ze nu liefhebben of afwijzen. Velen
hebben een leven van St. Franciscus geschreven, en al deze boeken gelijken in de
grond op elkaar: Timmermans' Franciscus is éénig; niemand heeft den grooten heilige
- die nochtans aan de antipoden staat van zijn eigen temperament - ooit behandeld
zooals hij, niemand zou het kunnen zooals hij en dit is weer een bewijs van het
volkomen zelfstandige zijner scheppende persoonlijkheid. Het is tevens een verklaring
van zijn succes, dat enorm is geweest en nog steeds is, vooral in landen waar men,
minder dan in Frankrijk gebonden aan een uit een lange traditie ontstaan
romanformalisme, een grooter ontvankelijkheid toont voor het buitenlandsche en het
nieuwe, en dat, n'en déplaise Greshoff c.s., ten slotte toch steeds alleen aan groote
schrijvers te beurt is gevallen.
Veel meer kans dan Elsschot om eens, niet noodzakelijk in de plaats van, maar
naast Timmermans (het eene sluit het andere niet uit) een groote reputatie als
romanschrijver in het buitenland te bereiken, heeft ongetwijfeld Gerard Walschap.
De bijna onvermengde zeer groote lof, waarmee de Duitsche pers zich over ‘Die
Sünde der Adelaïde’, onder welken titel zijn roman-trilogie Adelaïde-Eric-Carla
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in het Duitsch is verschenen, wettigen tot op zekere hoogte dit vermoeden. Tot op
zekere hoogte: want een perssucces is nog geen succes bij het lezend publiek. Dit
laatste is in zijn smaak onberekenbaar, laat zich door de persstemmen, die het voor
een groot deel niet eenmaal leest - geenszins beïnvloeden en schijnt een boek ter
beoordeeling een heel anderen maatstaf aan te leggen dan de letterkundige criticus.
In elk geval, om een Europeesche reputatie te worden moet de romanschrijver niet
alleen het hart der beroepscritici, maar ook dit van het breede publiek weten te
veroveren. Van Conscience tot Timmermans was daar feitelijk geen onzer schrijvers,
vertaald, nog in geslaagd. Ook b.v. Streuvels niet, en zulks waarschijnlijk, naast de
voor een romancier minder gunstige omstandigheid dat het beschrijvend element bij
hem veelal de overhand heeft op het verhalende, omdat zijn persoonlijkheid zich, in
een Europeesch verband gezien, niet zoo fel onder zijn tijdgenooten afteekende: hij
volgde, streng genomen, de wegen van de toenmaals toonaangevende boerenromans
en -novellen, die onder den invloed van Russische, Noorsche schrijvers tot bloei
waren gekomen. Kan men zich de vraag stellen of Walschap, met wat hij tot dusver
presteerde, ooit een Timmermans evenarende faam in het buitenland zal krijgen - ze
te beantwoorden is wat anders. Met zijn jongste boek ‘Trouwen’, deze exaltatie van
het noeste boerenleven en den terugkeer naar de natuur, heeft hij nog eens getuigenis
afgelegd van zijn groot talent. Deze roman is wellicht de gaafste dien hij heeft
geschreven; al zijn qualiteiten: zijn nerveuze verhaaltrant, zijn syncopische, vaak
groote effecten met weinige woorden bereikende stijl, zijn synthetische psychologie
Zoo gansch anders, zoo geheel in tegenstelling zelfs met het analytisch procédé der
meeste romanschrijvers, dit alles vindt men onverzwakt en veeleer verzuiverd in
‘Trouwen’ terug, - en daarnaast ook dien geest van vaste gebondenheid aan de aarde,
dit autochthone Vlaamsch-zijn, die diepe Katholieke inspiratie vrij van pietluttige
kwezelarij en bekrompenheid, de innerlijke gezondheid der totale levenssfeer, spijts
de openhartige behandeling van morbide gevallen, deze in den grond
levens-aanvaardende geesteshouding, een optimisme heel wat ernstiger en
dieper-wortelend dan Timmermans' naïeve uitbundigheid, dit alles zijn hoedanigheden,
die aan Walschaps werk dit onmiskenbaar karakter geven van romankunst van groot
formaat, zoodat men zonder schrik voor overdrijving het woord ‘Europeesch’ in
verband met dit werk kan gebruiken; - ik meen
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trouwens de eerste geweest te zijn om het te doen. - Maar zullen deze werkwaardige
hoedanigheden, gepaard meermaals met accenten van ontroerende menschelijkheid
- vooral in ‘Trouwen’ treedt dit element naar voren -, nu ook in staat zijn
buitenlandsche lezers in massa te veroveren, zooals alle groote Europeesche schrijvers
dat hebben gekund, de groote Franschen, Engelschen, Duitschers, Skandinaviërs en
Russen, en zooals ook... Timmermans? We zullen het spoedig weten. We zullen
spoedig weten of de belangstelling van het groot publiek - ik bedoel daarmee niet
het volk als massa, maar de breedere kringen der lezenden en in literatuur min of
meer belangstellenden - aanzienlijk genoeg zal zijn om als basis van een internationale
reputatie te kunnen dienen. Want dit is nu eenmaal conditio sine qua non; althans
voor een romancier. Er is veel dat toelaat te vermoeden dat Walschap zal inslaan;
het gemak waarmee hij zich laat lezen zonder zich daaraan tot het geestelijk peil der
middelmatigen te verlagen, zijn warm levensgevoel, zijn boeiende verhaaltrant, de
rijke en bonte inhoud zijner romans, zoowel als de feitelijke beteekenis van dezen
inhoud, dit alles zijn elementen die menschen en dingen en gebeurtenissen van een
Vlaamsch dorp voor den buitenlandschen lezer even belangrijk kunnen maken, als
onder de pen van een Tsjechow of een Knut Hamsun een Russisch vlek of
Noorweegsch fjord kunnen worden voor ons. Daarnaast heeft hij wel iets tegen zich,
hetzelfde ongeveer dat Streuvels indertijd tegen zich had om een internationale
reputatie te veroveren: het minder scherp uitgesprokene der persoonlijkheid gezien
in het groot kader der Europeesche letteren en vandaar het minder verrassende der
verschijning: de zielsproblemen en conflicten die Walschap behandelt werden in
deze laatste jaren ook door anderen naar voren gebracht: zijn Adelaïde is een jongere
zuster zoowel van Julien Green's ‘Adrienne Mesurat’ als van Sigrid Undset's ‘Jenny’,
terwijl de erotische onbevangenheid waarvan hij in zijn werk blijk geeft een algemeen
Europeesch verschijnsel is in dezen tijd. En ook op den weg waarlangs hij de
menschen, blijkens ‘Trouwen’ schijnt te willen leiden ter weergezondmaking van
leven en cultuur, is Knut Hamsun b.v. hem in ‘Hoe het groeide’ voorgegaan. Thans
evenwel, waar de regeerders van het nieuwe Duitschland onder het slagwoord ‘Blut
und Boden’ de volksmassa's zooveel mogelijk terug naar den grond, naar de natuur,
naar landbouw en veeteelt trachten te drijven, zoowel om de zedelijke
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ontworteling van het volk in de groote steden te keer te gaan als om de ontredderde
nijverheid van overbodige werkkrachten te ontlasten, - thans zal een boek als
‘Trouwen’ in Duitschland wel zeer ‘zeitgemäss’ moeten aandoen: ware ik Hitler of
zelfs maar Walter Darré, ik liet het op Staatskosten in honderdduizenden exemplaren
in het heele land verspreiden en ik schonk den auteur de orde ‘Pour le Mérite’. Mij
dunkt, ‘Segen der Erde’ zooals ‘Trouwen’ in het Duitsch heet of zal heeten, komt
bij onze Oosterburen op een ten minste even geschikt moment als ‘Pallieter’ destijds
midden in den oorlog. - Wat Walschap's formeele gebreken betreft, die zijn zeker
niet grooter dan die van Timmermans: het zijn de gebreken die veel hedendaagsch
werk aankleven: de keerzijde van het dynamisme is nu eenmaal het al te vlugge
tempo waarmee men langs zekere moeilijkheden heenzeilt, die van de synthese is
de indruk van onvoltooidheid, van formeele schetsmatigheid, die ons van een te zeer
samengebald werk bijblijft. Gedegenheid van taal en stijl is meestal niet de
voornaamste qualiteit van dergelijke romankunst. Maar de nadeelen van dit
tijdskarakter zijn ten slotte van later zorg en moeten een boek niet beletten opgang
te maken, althans aanvankelijk. Of het omslaan der mode de duurzaamheid van zijn
beteekenis niet in het gedrang zal brengen, moet en kan alleen de tijd uitwijzen. Maar
dat een boek als ‘Trouwen’ zoowel in zijn tekortkomingen als in zijn hoedanigheden,
in zijn vorm zoowel als in zijn geest, buitengewoon actueel is - en dit in den gunstigen
zin, - daaromtrent schijnt er mij nauwelijks twijfel te bestaan. Ik ben zeer benieuwd
naar de reactie op dezen roman buiten het Nederlandsch taalgebied. - Dat we
dergelijke verwachtingen kunnen voeden in verband met een Vlaamsch boek, lijkt
mij wel de grootste lof dien men het bij zijn verschijnen toezwaaien kan.
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Ringsteken
Allereerst moet Stefan George hier herdacht worden en dit wel met het voortreffelijke
stukje dat Jan Engelman aan hem wijdde in de Nieuwe Eeuw:
‘De dichter van onsterfelijke verzen is heen en het is mij in den laatsten
tijd gebleken, dat verscheidene jonge kunstenaars zijn naam niet eens
kennen. Hoe zouden wij - voor een jeugd - twisten over zijn intenties! Laat
zijn werk eerst gelezen zijn, dan mogen hem ‘opeischen’ die bewijzen
kunnen dat hun idealisme strookt met zijn droom.
Ik heb zijn bestaan en zijn arbeid in de Nieuwe Eeuw ettelijke malen in
de herinnering gebracht. Het is niet te vaak geschied in ons land, nadat
Albert Verwey in het Tweemaandelijksch Tijdschrift (in 1895) het deed.
De dichters van ‘De Beweging’ kenden hem en zijn ‘Blätter für die Kunst’,
maar de litteraire jeugd is meer bekommerd om ‘filmisch’ proza dan om
groote dichters. Men houdt de rangverschillen der schoonheid niet meer
uiteen, omdat - niet waar? - schoonheid een zoo betrekkelijk begrip is en
de afsluitdijk van de Zuiderzee, alsmede het arbeidsconflict aan gindsche
fabriek, zooveel belangrijker. Het dienen van de schoonheid is immers
maar ‘aestheticisme’. Aestheten zijn menschen met kille harten, slechte
karakters en een beetje vaardigheid. om met de pen om te gaan, is 't niet
zoo?
Maar intusschen beteekent de dood van Stefan George het verlies van een
der zeer weinigen, die in den chaos van het hedendaagsche Europa een
zuiver geestelijk ideaal met strenge consequenties hoog hielden. Rumoer,
baatzucht, looze activiteit, het ging alles aan hem voorbij. Hij werd er
steeds ongenaakbaarder van. Zijn ideaal ging zóó hoog, dat de actueele
gebeurtenissen hem niet konden trekken uit zijn afzondering. Ik wist zeer
goed wat ik deed, toen ik, nadat de nieuwe Duitsche regeering,
voorzichtigen aandrang op hem uitoefende, om hem te doen treden in de
‘gelijkgeschakelde’ Dichter-academie (vlak nadat de grijze Liebermann
er uit was gejaagd), in een vers de verwachting uitsprak, dat George daar
niet op zou reageeren op de wijze die men wenschte. Het was immers te
naïef, het vernieuwde Duitschland te identificeeren met het ‘neue Reich’
van den dichter.
Het is zeer wel mogelijk dat Stefan George, die grondig afkeerig was van
de liberale staatsidee, die voor het naturalisme in de kunst (en al wat er
op volgde) slechts minachting gevoelde, die een idee des dichterschaps
en een droom in zijn hoofd had, slechts vergelijkbaar met de idealen van
de groote romantici in het begin der vorige eeuw, Novalis, Hólderlin en
Von Tieck, meer sympathie gevoelde voor het nieuwe Duitschland dan
voor het marxistische, naar het communisme afzakkende, dat na den oorlog
aan vele kwalen leed en uit vele wonden bloedde. Reeds in het Duitschland
van Wilhelm en de parades spon hij zich in, gelijk een rups in zijn cocon
en de kring die hem omgaf had iets van een sacrale tafelronde, een
bijeenkomst van graalridders. Wat niet is kan worden - misschien -, maar
voorloopig liggen er lichtjaren tusschen
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Novalis' ‘Die Christenheit oder Europa’ en de boekenverbranders, tusschen
de ‘Teppich des Lebens’ en de bloeddorstige phrasen van hen, die de tijden
der Hunnen terugwenschen om het romaansche Europa onder den voet te
kunnen loopen.
Ons, buiten de Duitsche koorts, evenzeer als buiten het Fransche
chauvinisme, kan men niets wijs maken: dit is niet, nòg niet, het
Duitschland dat jong en fier mag zijn, doch aan Rilke's eisch, die
waardigheid te bezitten ‘die die innerste Demut zur Wurzel hat’,
beantwoordt. Het eerste wat Stefan George deed, toen hij als jong, van
geestdrift ziedend en een sterke vlam uitstralend dichter reizen ging, was
de Fransche symbolisten opzoeken, om hun te zeggen dat hij méér wilde
dan ‘l'art pour l'art’. Maar hij heeft het nog meegemaakt, dat Hitler zijn
vredeslied voor de microfoon zong, tegelijk met het verspreiden van
snorkende oorlogsphrasen in miljoenen exemplaren van ‘Mein Kampf.’
- Het is - voorloopig - voor Europa niet ongunstig, dat Frankrijk een sterke
luchtvloot heeft - en het is geen afkeer van het nieuwe Duitschland dat
men gaarne zou zien, wanneer men dit, zoo nuchter mogelijk, constateert.
De ‘heiligste goederen’ van Europa zijn niet gelijk te stellen met de
‘heiligste goederen’ van een Duitschland dat landhongerig wordt, zoodra
het de kans schoon ziet om zich wapenen te verschaffen.
Maar Stefan George is heen - en ideaal en werkelijkheid lagen nimmer
verder uiteen dan in zijn tijd. Wat van alle dichterlevens, min of meer de
tweespalt is, was van het zijne de groote, maar met grooten moed gedragen
tragiek. Zag hij een beteren dageraad schemeren toen zijn zon onderging?
Men kan Stefan George niet stellen tegenover het Hakenkruis, maar hij
was een te groot heerscher in het rijk van den geest, de geschriften van
zijn beste volgelingen zijn te rijp van inzicht, om de banaliteiten die van
de Oostgrens tot hier doordringen te beschouwen als vruchten van den
boom dien zij hebben geplant.
Een begenadigd dichter stierf - de politiek zal oneindig moeten groeien
om iets te verwezenlijken van zijn glanzenden droom en zijn klare idee.
Naast het poëtisch overzicht van Anthonie Donker in ‘De Stem’ (verleden maand
geciteerd), mag dat van J.C. Bloem in ‘Den Gulden Winckel’ gelegd worden, omdat
het in de waardeeringen die van Donker eenerzijds bevestigt en door een breederen
blik anderzijds aanvult:
Wij wegen voor ons jaaroverzicht alleen de poëtische kaneel en niet de
dito eikenschors. - Het is de bedoeling niet, in het kort nog eens na te gaan
wat het afgeloopen jaar aan belangrijks en minder belangrijks gebracht
heeft, hetgeen zou neerkomen op een soort van condensatie van de in die
periode in dit tijdschrift verschenen artikelen. Als voorbeeld zij alleen
opgemerkt, dat naar mijn meening een boekje als de Spaansche
Volksliederen van Hendriek de Vries alleen al voldoende is om de
qualitatieve balans van het poëtisch jaar positief te maken. Een andere
vraag is het echter, die ik mij hier wilde stellen: welke is de algemeene
indruk, dien men van de poëtische productie in zoo'n - ik herhaal het: altijd
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betrekkelijk wellekeurig gekozen - tijdperk overhoudt, en: wijst die indruk
op een zekere richting, waarin de hedendaagsche poëzie zich schijnt te
bewegen?
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Aanvankelijk zal men, altijd en overal, geneigd zijn, deze beide vragen
ontkennend te beantwoorden. Dat is zeer begrijpelijk, maar zegt ten slotte
niets. Als men zoo vlakbij de verschijningen en verschijnselen staat, wordt
men onwillekeurig het meest getroffen door de individueele verschillen
tusschen de gelijktijdige publiceerende dichters. Navolgers en erger
daargelaten lijkt de eene dichter eigenlijk nooit op den ander behalve op
vrij vage punten en dan nog maar betrekkelijk. Toch komt het op die vage
trekken aan. Wanneer alles nog verder in den tijd is teruggetreden en, om
de geijkte term te gebruiken, historie aan het worden of geworden is, is
het vaak, of die vage trekken minder vaag, de individueele kenmerken
daarentegen vager worden. Dan is het oogenblik gekomen, dat men met
eenige kans op succes een algemeene kenschets van de poëzie op dat
tijdstip beproeven kan en ook - het zal er meestal wel toe leiden - de
verklaring, hoe het gekomen is, dat de daarna gekomen poëzie zich uit die
voorafgegane heeft ontwikkeld. - De groote, en zelden bereikte, kunst van
den criticus is nu deze: zich de kunst van het heden voor te stellen als ware
zij reeds historie geworden, maar te kenschetsen en uit haar de richtlijnen
voor de komende kunst te trekken. (Ik zeg met nadruk, dat ik mij ook
andere, niet minder aantrekkelijke, vormen van kritiek, zooals bijv. de
polemiek, kan denken, maar kan hier daarover uitteraard niet uitweiden.)
Na aldus alle voorbehoud omtrent de mogelijkheid van mijn slagen te
hebben gemaakt wil ik mijzelf de hierboven genoemde twee vragen stellen.
En antwoorden: dat ik den i n d r u k (ik spacieer), dat meer dan ooit sinds
het begin van de Nieuwe Gidsbeweging daarop moet worden gezegd: dat
er geen indruk is, die algemeen zou kunnen worden genoemd en dus - dit
spreekt vanzelf - geen richting voor de komende poëzie kan worden
afgeleid uit dien niet bestaanden algemeenen indruk.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat er op het oogenblik geen dichters zijn
die men met een weinig goeden (of kwaden) wil niet op grond van een
ware of schijnbare verwantschap in enkele groepen zou kunnen
bijeenbrengen. Maar in de eerste plaats zijn die groepen minder
samenhangend dan vroeger en bovendien zijn zij onderling veel meer van
elkaar verschillend dan in vroegere perioden. Om 'n voorbeeld te noemen:
het dichtwerk van Potgieter, Beets, Ten Kate en Ter Haar lijkt, welke
individueele verschillen er ook tusschen deze poeëten mogen bestaan, veel
meer op elkaar dan bijv. dat van Roland Holst, Greshoff, Buning, en Nijhoff
of van Vestdijk, Van Oosten, Klinkenberg en Van der Steen. Dit is in
zekeren zin misschien volstrekt geen nadeel, ik volsta dan ook met 't feit
te constateeren.
Voor deze kroniek heb ik vier dichters samengebracht, die men, als men
het nu bepaald zou willen en na het maken van ontelbare voorbehouden
in iets wat op een groep lijkt zou kunnen samenbrengen. Vager kan ik
haast niet zeggen, maar alles wat positiever zou zijn dan dit ware onjuist.
Zou men deze groep een naam willen geven en dit - weer onder het maken
van al die voorbehouden - willen doen door vergelijking met een
buitenlandsche dichtgroep, dan zou men waarschijnlijk komen aandragen
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met de poètes fantaisistes in Frankrijk (Toulet, Derême, Pellerin) en via
deze weer terecht komen bij onze Zuidelijke landgenooten Minne e.a. Men
zou nog meer kunnen teruggaan: naar Laforgue, en nog meer: naar Heine.
Steeds worden de verschillen grooter, wordt de vergelijking hinkender.
Maar er blijft één punt van overeenkomst bestaan: al de hiergenoemde
dichters bezitten 'n bepaald soort ironie, die pas sinds de romantiek in de
letteren is binnengekomen en die totaliter verschilt van bijv. de
achttiende-eeuwsche epigrammen van en uit den tijd van Voltaire. Men
zou haar misschien het best de
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weltschmerz-ironie kunnen noemen. Greshoff is de Nestor (nu al! waar
blijft de - onze - tijd?) van deze dichters. Zijn poëzie neemt vaak den vorm
aan van een dialoog, een innerlijke dan, wel te verstaan, die voor- en
keerzijde van zijn wezen tegen elkander onderstelt. Hij is er grondig van
doordrongen dat, als dit waar is, dat het ook is en dat dit en dat eigenlijk
slechts bij de gratie van elkaar bestaan. Vandaar zijn dikwijls - niet alleen
in zijn poëzie - schijnbaar tegenstrijdige uitingen, die in hun verband
beschouwd echter volkomen cohaerent zijn. Zijn prototype is de houthakker
uit de fabel van La Fontaine. Hij weet hoe weinig zoets het leven geeft
tegenover hoeveel zuurs, maar hoe vol bitterheid hem dit moge maken,
hij zal er nooit een reden in zoeken om het weinige goeds daarom te
smaden. Hij kent de geringe uitwerking van des menschen daden, maar
predikt daarom geenszins de onthouding daarvan; hij weet dat het hart
zwak mag zijn, maar toch volstrekt niet laf behoeft te wezen.
In hetzelfde tijdschrift heeft G.H. 's Gravezande den heer J.K. Feylbrief, gewezen
directeur der kanselarij van het Nederlandsch Gezantschap te Berlijn, u beter bekend
onder zijn pseudoniem J. van Oudshoorn, geïnterviewd.
‘Op waardeering door een publiek kon ik niet rekenen. Ik heb mij geen
oogenblik ontveinsd, dat het thema van Willem Mertens' Levensspiegel
bijvoorbeeld den gewonen conventioneel aangelegden mensch - om van
godsdienstigen maar niet te spreken - een gruwel in het oog moest zijn.
Ik was me daar volkomen van bewust; ik voorzag allerlei mogelijkheden,
trachtte o.a. het geval te doordenken, dat de schrijver van zùlk een boek
in dienstverband zou geraken onder zùlk een streng-conventioneele,
geloovige natuur en verwachtte er niet veel heil van. Bovendien had ik 36 jaar oud - nog nimmer iets geschreven of uitgegeven en zoo heb ik lang
geaarzeld het manuscript uit handen te geven en ben niet tot publicatie
ervan overgegaan, dan nadat mij van bevoegde zijde verzekerd had, dat
het hier ging om wat men gewoon is “Kunst” te noemen. Hetgeen door
de latere critieken grootendeels bevestigd werd’.
‘Heeft u lang aan Willem Mertens gewerkt’?
‘In Berlijn is het boek geschreven aan één stuk door. Ik heb er anderhalf
jaar aan gewerkt.’
‘Heeft u het lang onder u gehouden?’
‘Een half jaar. Toen zond ik het aan Frans Coenen, want dien bedoelde ik
zooeven. Maar een uitgever was aanvankelijk niet te vinden. Trouwens,
met al mijn boeken heb ik last gehad om ze uitgegeven te krijgen en
bedragen, die ik er voor ontvangen heb, zijn wonderlijk laag, behalve voor
den bundel Verhalen in de Wereldbibliotheek, waarvan nog een derde
druk verschenen is. Van Willem Mertens heb ik zelf een Duitsche vertaling
gemaakt, maar ook daarvoor heb ik geen uitgever kunnen vinden.
‘Met de meeste liefde heb ik van al mijn boeken aan Willem Mertens, dat
eerst Vae solis zou heeten, en aan Pinksteren gewerkt; die alleen zijn l'art
pour l'art, de andere niet’.
‘Hoe werkt u gewoonlijk?’
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‘Ik schrijf niet vlug. Anderhalf jaar over Willem Mertens, dat zei ik al. Ik
verzorg mijn werk buitengewoon. Ik schrijf het eerst, corrigeer dan, schrijf
het nog eens
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over en ten slotte gaat het op de machine. Willem Mertens heb ik met
potlood in kleine notitieboekjes geschreven. Ik begon er mee te Berlijn op
een achtermiddag. Van dat boek bezit ik het inktmanuscript nog, van de
andere niet’.
‘Leefde dat boek al lang in u?’
‘Ik vermoed het’.
‘Maakt u geen schema voor u begint te schrijven?’
‘Nooit, nooit! Als ik voel, dat ik kàn schrijven, begin ik en schrijf door.
In vijf jaar heb ik nu niets geschreven, maar tusschen het verschijnen van
twee boeken ligt dikwijls vijf jaar. Ik maak me er niets bezorgd over: het
is een etappe. Ik forceer het nooit en zou nu wel ander litterair werk willen
doen in deze gedwongen rustperiode’.
‘Bevatten uw boeken veel autobiographisch?’
‘Natuurlijk is er iets van mezelf in; dat is in ieder boek van ieder schrijver
zoo. Men zou het incorrect kunnen noemen over intieme gewaarwordingen
en gevoelens zich te uiten op de wijze als ik bijv. in Willem Mertens'
Levensspiegel gedaan heb. Zulke gewaarwordingen en gevoelens zijn toch
als het ware een particulier spreken... met zichzelf. Maar daarom juist kan
men en mag men zich in dit geval erover heenzetten, zoodra men dat
tegenover zichzelf meent te kunnen verantwoorden, al wordt tevens ditzelf
er tot op zekere hoogte door gecompromitteerd en zou men dus tot op
diezelfde hoogte incorrect handelen. In een gewoon particulier gesprek,
dus met een ander, zou, wanneer men zich door een publicatie over dat
particuliere heen zet, die ander - hoe weinig er overigens aan hem gelegen
moge zijn - blootgesteld kunnen worden en dat willen we liever niet’.
In Forum schreef S. Vestdijk een uitstekende studie over ‘Valéry en het duistere
vers’. Een eigenaardige, zelfs verbluffende passus, is die waar de auteur beweert dat
de bedenkelijke stand der Fransche poëzie in een correlatief verband zou toe te
schrijven zijn aan het feit, dat de poëzie van Valery te veelzijdig zou zijn om nog
plaats te maken voor een van hem gedifferentieerde persoonlijkheid. In den geest
van schrijver is vermoedelijk geen besef van den dichtenden demon die zich uit
ondanks alles, doch, veeleer, de voorstelling van poëten die slechts tot uitspraak
komen, indien er van het genre dat zij kunnen leveren nog niet teveel of niet reeds
iets beters bestaat. Naast Goethe zou geen Schiller gestaan hebben indien de eerste
ook de gaven van den tweede had bezeten. Hier gaat in elk geval ter overweging de
tekst in kwestie:
‘Valery's poëzie is in laatste instantie onvruchtbaar, niet omdat ze
intellectualistisch overbewust, geconstrueerd zou zijn, niet omdat ze in
geen toestand van vervoering (acuut en heftig als bij Rimbaud, chronisch
en getemperd als bij Mallarmé) geschreven werd, of omdat hier het Werk
den schepper zou domineeren (het omgekeerde juist is steeds door Valéry
nagestreefd!) maar omdat ze niets meer te wenschen overlaat. ‘La définition
du Beau est facile: il est ce qui désespère.’ Hij heeft het voor
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zich zelf geschreven. Tusschen den cultus-Valéry en den bedenkelijken
stand der Fransche poëzie bestaat, zooal geen oorzakelijkheid, dan toch
zeker een correlatief verband. Wie waagt het nog te dichten in
tegenwoordigheid van Apollo Musagetes in eigen persoon? Er blijft den
Franschen jongere niets anders over dan slechte verzen te schrijven of te
zwijgen.
Het gevaar van deze verhoudingen ligt vooral in het verloren gaan van dat
eigenaardig verbindende lid tusschen genie en passieve bewonderaars,
wellicht het wezenlijkste kenmerk van een levende poëtische cultuur.
Natura non facit saltus. Poëtische cultuur is alleen bestaanbaar, zoodra en
zoolang er dichters optreden, al of niet vereenigd in scholen, die creatief,
door hun eigen werk, als tusschenpersoon getuigenis afleggen van hun
bewondering. De beteekenis van zoovele symbolisten en van zeker alle
surréalisten wordt dan deze: dat zij door het medium van hun verzen
reproductief (bijna zooals de uitvoerende kunstenaar het werk van den
componist), de grandioze subjectiviteit van enkele centrale figuren
(Mallarmé, Rimbaud) tot een uitsluitend receptief publiek brengen. Men
antwoordt dan op een gedicht niet met een gevoel, een stemming, een
besef, maar met een handeling: een ander gedicht! Doch een figuur als
Valéry vernietigt al deze hiërarchische mogelijkheden door haar perfectie,
hij stimuleert niet, maar ontmoedigt,, en dat niet alleen de aan hem
verwante dichters. Want immers, hij resumeert het symbolisme,
synthetiseert den bizarren inval met het klassieke vers, fantasie met
mathematica, erotiek met architectuur, klank met begrip, plastiek met
philosophie, en dat na een ongehoorde voorbereiding, bij een zeldzame
begaafdheid. Wat blijft er nog te doen over? Welke evolutie is er nog
denkbaar die niet reeds in de kiem tot vulgarisatie is gedoemd? Vooral de
vertegenwoordigers van elk surréalisme, van elke ‘poésie
pure’-van-Bremond, verschrompelen naast hem tot een bende onbelangrijke
clowns. Wie denkt bij dit schouwspel niet aan dat van den Romeinschen
dictator, heerschend over een geheel volk van slaven, waarmee Spengler
ons cultuurstadium ongeveer ‘synchroon’ acht? En zoo veel meer wordt
dan op eens symbolisch: de leeftijd van Paul Valéry, die tot dien van
Rimbaud in zulk een veelbeteekenende tegenstelling staat, en wellicht ook
een zeker stoïcisme, onafscheidelijk van elken ‘ondergang’.
In ‘Roeping’ heeft de actueele dichter Vlemminck een eerste poging gemaakt met
het gebruik van Antoon Coolen's idioom in de poëzie:

De vrouw van den werklooze spreekt.
‘Ik zou mijn eigen schamen om te schooien;
spreekt daar niet af; ik blijf veel liever thuis
en voed mij liever nog met kat en muis
dan dat ik 't hele dorp kwam afgetrooien.
Maar ik stuur mijnen man, die schooien kan:
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hij rijdt de kloosters af, die altijd geven;
hij laat geen mens met rust, want wij beleven
een raren tijd; daar weet ik alles van.
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Maar spreekt me niet van kristus-ondersteuning;
'k val liever dood van honger, ja mijnheer,
dan dat ik riemen snijd van anders leer.
Mijn man krijgt op de pof Bols bij “de Keuning”.
Loopt henen met uw hongerlijderij,
Wij eten van de kristus en wij drinken
ook van de steun. Wij gaan ons niet verdrinken,
Wij vragen geen misplaatste medelij’.

Nu laat ik nog vier knipseltjes volgen, echtojes van de tooneelcrisis, die in Nederland
nog zooveel heviger woedt dan hier. De acteur Cruys Voorbergh heeft in ‘De
tooneelspiegel’ het tooneel opgegeven. Hij verwacht nog iets van de revue, misschien,
en volgens hem moet geld voor den acteur bijzaak worden (hetgeen het, als men
weet hoe acteurs bezoldigd worden, al lang is!).
‘De naatste toekomst van het tooneel zie ik niet. Was dit wel zoo, dan zou
ik eraan werken. Nu kan ik niet anders dan alle poriën wijd openzetten en
wachten tot het nieuwe zich openbaart. Dat het tooneel zich in zijn huidigen
vorm handhaven zal, geloof ik echter niet. Volgens mij zullen alle kunsten
weer huwen en daarom geloof ik in de revue als vorm. Mogelijk ga ik zelf
wel naar de revue, want de huidige vorm van het tooneel kan mij maar
matig bekoren.
In den tegenwoordigen tijd kan tooneelspelen geen nevenberoep meer
zijn, omdat het vak ons vier-en-twintig uur van den dag opeischt,
lichamelijk en geestelijk. Maar geld moet voor den acteur weer bijzaak
worden; hij mag het tooneel niet in de eerste plaats als broodwinning zien
en niet alles van financieele factoren laten afhangen. Ook het stukken
probleem is uiterst moeilijk. We wachten nog altijd op den auteur, die de
psychologische nooden van onzen tijd vastlegt. Deze nooden zijn in
Holland weer anders dan in Duitschland of Frankrijk en daarom zal een
buitenlandsche schrijver ons nooit ten volle kunnen bevredigen’.
Volgens Mr C. Van Rossem in De Haagsche Post, speelt men niet genoeg stukken
van Nederlandsche auteurs:
‘De tooneelleiders vluchten in de vage probleemstelling: de Nederlander
heeft geen dramatisch instinct, het publiek wil geen Nederlandsche stukken,
het aangebodene kan de vergelijking met het buitenlandsche product niet
doorstaan. De waarheid is eenvoudig deze, dat de tooneelman zich van de
zaak afmaakt. Hij weet eigenlijk zelf niet waarom. Intuïtief voelt hij, dat
er iets niet klopt, dat elk land over een productie van eigen bodem beschikt
en dat, zonder dit, een vaderlandsch tooneel toch een onvruchtbaar ding
is. En dan zucht hij, uit fatsoen, zoo nu en dan naar buiten: wij snakken
naar bruikbare Nederlandsche stukken. Maar het is er mee als de oom,
dien je eeuwigdurend te logeeren vraagt en die, goddank, nooit komt. Le
génie est une longue patience.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

68
Hoe wil de jonge aankomende tooneelschrijver ooit het vak leeren, wanneer
hij nergens gastvrijheid ontmoet, nooit de fouten van zijn schepping achter
het voetlicht ziet?
Er is in ons land een bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers, waarvan
de meeste der leidende figuren... nooit gespeeld zijn geworden.
Manuscripten bij dozijnen, maar afgekeurd, afgeketst. Is daar dan werkelijk
niets bruikbaars bij?
Ik kan onmogelijk aannemen, dat dit alles slechter zou zijn dan de vele
prullaria uit het buitenland, die wij steeds weer te slikken krijgen. Het is
mode geworden bij onze tooneelgezelschappen, een dramaturg aan te
stellen. Deze functionaris leest stukken, geeft zijn gefundeerde conclusie
- en hiermee is zijn taak vrijwel afgeloopen. Maar in werkelijkheid moest
zijn taak daar eerst beginnen. Krijgt hij een Nederlandsch stuk in handen,
waar iets in zit, maar dat óf fouten in de constructie vertoont, óf fouten in
de psychologische ontwikkeling, óf dat niet overal tooneelgoed is, zoo
zou hij het moeten zijn, die overweegt of er toch niet iets van te maken is.
Stelt hij zich alsdan in verbinding met den schrijver, dan ben ik overtuigd,
dat uit deze ernstige samenwerking soms een goed geheel te voorschijn
zou komen. Dat nu gebeurt in ons land zelden of nooit. In het buitenland
daarentegen wordt bijna nooit een stuk in de oorspronkelijke lezing
gespeeld - hier speelt de persoonlijke ervaring een woordje mee - er wordt
geschaafd, gecoupeerd, omgezet, omgewerkt, enfin, de vakkundige stelt
zijn objectieven kijk naast den subjectieven kijk van den schepper, hij
maakt het werk goed pasklaar voor het tooneel. En dit kan toch ook van
den Nederlandschen dramaturg en den regisseur geëischt worden!’
Volgens Sam Dresden in ‘Leven en Werken’ maakt men te veel muziek bij de
opvoeringen:
‘Uit de hopelooze verwarring, die tooneel-directeuren en zaalexploitanten,
ook de zoogenaamd “ernstige”, stichten, als zij ons inwijden in de
voorstelling door “muziek” van 1 à 4 man, het gekras van de
gramofoonnaald, of het ondefiniëerbaar bombastisch geluid van den
loudspeaker, kan alleen redding worden gezocht, als men inderdaad er van
overtuigd is, dat elke kunstuiting, hoe ook geaard, om voorbereiding vraagt.
Niet alleen van de uitvoerders, maar ook van het publiek. Dan zal men
gaan eischen de afschaffing van alle zoogenaamde voorbereidende
“muziek”, die in geen enkel verband staat met wat er volgt, en als afleidend
eerder dan inleidend gebrandmerkt dient te worden.
Geeft ons uw arbeid, exploitanten van zalen, speculanten op de
verstrooiingszucht van uw bezoekers zonder het barbaarsche gejoel van
den gramofoon-saxofoon, zonder den versterkten tenor van een Crooks,
zonder de “Revellers” en hun imitaties, zonder uw “muziek”.
Zelfs het meest frivole stuk verdraagt niet het klanken-gehaspel, de
stoethaspelarij van geluid, die in den schouwburg wordt geboden om in
stemming te komen.
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Laten wij wachten. Lang desnoods. In de stilte, die de verpoozeling vreest,
de kunstzinnige liefheeft en de kunstenaar aanbiddelijk vindt. Laat de
tooneelspeler ons, zonder de aesthetica en zonder de attributen van de “bar
americain” zeggen wat hij te zeggen heeft. Wij kunnen niet naar hem
luisteren, als wij ter introductie onze ooren laten volproppen door een
radio-centrale, als wij tevoren gezegend zijn met een klanken-distributie,
die met muziek al bitter weinig heeft te maken’.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

69
En als de schouwburgdirecteurs het publiek, dat geen tooneel meer verlangt, dan wat
anders geven, elken 25en toeschouwer twee vrijkaarten, elken 1000en toeschouwer
een rijwiel en elken 10.000en een motorrijwiel, dan is het volgens E. Bouquin ook
alweer niet goed:
En ik denk: hoe verrukkelijk is het te ervaren, dat de Muze met heur tijd
meesnelt.
Hoe heerlijk is het te mogen beseffen, dat Wij-Nù inderdaad van ‘nu’ zijn.
Wij koopen cigaretten met een bon voor een fiets en boeken met een
geschenk en waarom zouden wij niet gaan griezelen om de grootste sensatie
ooit vertoond, indien wij goede kans op twee gratis plaatsbewijzen loopen,
redelijke kans op een rijwiel en optimistische kans op een motorrijwiel?
Wat Adolphe Engers doet is goed gedaan, omdat de adem-benemende
snelheid van onzen tijd, gescandeerd door de wentelingen en razernijen
van den motor, de steile wanden van den Parnassus sneller inneembaar
doet worden.
En is snelheid niet de Muze van 1933?
Het moge inmiddels bij de Spin niet blijven en evenmin bij Adolphe's
schoon initiatief.
Indien de Spin ons op het motorrijwiel zet, moge (Standing muss sein!)
Tartuffe ons in een glanzende Cadillac ten Schouwburg doen glijden en
Midzomernachtstroom schenke ons de verroeringen van een trillende
stijging naar het zwerk op de stalen verrukking van een Fokker.
Het seizoen 1933-1934 zal ons ongetwijfeld in ijzeren consequentie de
allergrootste en de onbegrijpelijkste grootste sensatie van twintig eeuwen
schenken, getemd en voorgevoerd in de arena's van Voorhout, Coolsingel
en Leidsche Plein.
Mogen de belooningen voor onzen moed, deze afgrijselijkheden te
ondergaan, evenredig zijn aan de onverwoestbaarheid onzer zenuwen.
Wij smijten Molière weg onder kostprijs!!
Shakespeare voor de helft van den prijs!!!
Oudejaars-uitverkoop van Vondel. Onze concurrenten van de
Reguliersbreestraat plegen zelfmoord!! Iedere bezoeker een doosje
cigaretten, iedere honderdduizendste bezoeker een landhuis in het Gooi!!!!
Leve Adolphe!
Leve de Spin!
De hemel helpe de Muzen....
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Boekbespreking
Charles Silvestre: Le Passé d'Amour. - Librairie Plon. Paris. - 12 fr.
Charles Silvestre heeft mooie romans geschreven. Zijn eerstelingen, ‘Coeurs Paysans’
en ‘Aimée Villard, fille de France’, waren frissche boeken, vol fijne opmerkingsgeest,
echte kennis van zeden en gebruiken der buitenlieden uit zekere provincies van
Frankrijk. Zijn volgende romans misten iets van die frischheid, ze waren meer gewild
dramatisch: doch ze bleven in doorsneê interessant. Wat gezegd nu van zijn laatste
boek? Eene weduwe, die reeds een getrouwde dochter heeft, vertelt haar leven aan
een vriend uit hare kinderjaren, dien zij na lange scheiding terugziet. Ze vertrouwt
hem het drama van haar leven, de schipbreuk van haar geluk, de lange smart van een
tegengewerkte liefde, het hachelijke van een ongelukkig huwelijk. En misschien zou
dit alles kunnen boeien en aangrijpen, indien men er den diepen polsslag van een
echte ontroering, de waarheid van een lijdende ziel in voelde. Maar het boek, buiten
echt fijne bladzijden en mooie natuurbeschrijvingen, is zoeterig en zonder kruim.
Het is literatuur.
L.D.

Pol de Mont. Een Studie over zijn leven en zijn werk, door Dr. George Meir.
1932. Antwerpen, De Sikkel, 349 bl.
Deze monographie, waarmee Dr. G. Meir in 1930 aan de Universiteit te Gent
promoveerde, ontstond in buitengewoon gunstige omstandigheden. Men voelt er de
persoonlijkheid achter, niet alleen van den schrijver, maar eveneens van den professor,
Dr. Fr. Baur, onder wiens leiding ze tot stand kwam. Bovendien mocht Dr. Meir
gebruik maken van het uitgebreid documentatie-materiaal en de omvangrijke
brievenverzameling van P. de Mont zelf, terwijl tallooze vrienden en tijdgenooten
van den dichter het hunne bijgedragen hebben om het beeld volledig te maken.
Tien jaar later begonnen, zou deze studie, wat de te verwerken gegevens betreft,
wellicht niet meer zoo volledig zijn geweest, wat evenwel waarschijnlijk zou vergoed
worden door het grooter historisch recul.
Door de ideale voorwaarden die bij het schrijven van deze studie aanwezig waren,
blijkt de groote handicap die de jonge doctorandi gewoonlijk ondergaan, namelijk
een gemis aan rijpheid, op een minimum teruggebracht. Alleen zou men kunnen
bezwaar aanvoeren tegen de ordonnancie van het geheel, dat eenvoudigweg
chronologisch aangelegd is, met al de gevaren die met zulke indeeling verbonden
zijn. De schrijver is doorgaans wel op zijn hoede geweest voor het overdreven belang
dat jongeren hechten aan louter biographische gegevens, maar hem ontbrak toch
vaak én de critische kijk die het essentieele of belangrijke schift van het anecdotische
en onbeduidende, én het synthetisch vermogen waardoor om de gestalte van De
Mont, vooral op oogenblikken dat er in onze literatuur een nieuwe koers genomen
wordt, een heel tijdvak met zijn stroomingen en aspiraties scherp belicht wordt. Ik
denk hier vooral aan de jaren waarin het genie van Gezelle voor de buitenwereld
doorbreekt (naderhand heeft Dr. Meir daar elders veel vollediger en interessanter
over gehandeld), en die waarin, afzijdig van P. de Mont, de Van Nu en
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Straks-beweging ontstaat. De feiten staan vermeld in het werk, maar de atmosfeer,
de ‘Totalanblick’ ontbreekt eenigszins.
Zooals ze reilt en geilt, moet het werk ons evenwel zeer dankbaar stemmen: er is
een ontzaglijke hoeveelheid gegevens in verwerkt op zoo een manier dat de figuur
van De Mont er duidelijk uit oprijst. Die heeft de schrijver in zijn greep. Wat daarbij
opvalt is dat hij heel het werk door op zooveel reminiscenties kan wijzen. Geen
bundel van De Mont of men voelt er den invloed achter van een of andere
buitenlandsche grootheid. P. de Mont was in de eerste plaats een fonkelende epigoon,
wiens lyrisch temperament vrij onzelfstandig rondvlinderde, een schitterend eclecticus,
een superieur dilettant die na de jaren van inzinking in onze nationale letteren
verblindde door zijn speelsch vernuft en zijn geestdrift, maar we hebben wel eenige
moeite in hem te ge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

71
looven als in een leider, zooals de ‘Slotbeschouwingen’ hem willen doen voorkomen.
Om te eindigen: het werk van Dr. Meir is een verblijdende waarborg voor den
jongen groei onzer wetenschappelijke literaire geschiedschrijving. Wij houden ons
ervan overtuigd dat hij, na dit schitterend debuut, een flinke aanwinst zal blijken in
de rangen onzer wetenschappelijke literatuurvorschers.
Dr T.D.

Pol de Mont. Bloemlezing uit zijn Poezie. Bezorgd en toegelicht door Dr.
George Meir. - 1932. Antwerpen, De Sikkel. - 326 blz.
Deze bloemlezing zal iederen liefhebber van onze letterkunde lief zijn. Alhoewel
men meer dan eens ontstemd blijft tegenover het gemis aan poëtischen diepgang in
vele van De Mont's gedichten, zal niemand uit het oog verliezen dat deze geestdriftige
virtuoos een rol van beteekenis gespeeld heeft in de voorbereiding onzer literaire
vernieuwing op het einde der 19e eeuw. De tragiek van zijn dichtersloopbaan is dat
die vernieuwing ten slotte buiten hem voltrokken werd.
Dit belet niet dat vele van zijn verzen om hun historische beteekenis, en sommige
om hun aesthetische waarde, voor den nakomeling verdienen bewaard te blijven.
Wij vergeten zoo licht wat wij de ouderen schuldig zijn!
Dr. G. Meir bedoelde in de eerste plaats, meen ik, een keuze uit De Mont's oeuvre
te bezorgen, die parallel zou loopen met zijn studie over den dichter, en waaraan
men den daar geschetsten ontwikkelingsgang zou kunnen toetsen. Tegelijkertijd is
deze bundel tevens een florilegium geworden waarin het beste bewaard blijft uit het
omvangrijke oeuvre: het fonkelend talent van den schitterenden eclecticus zal het
jonge geslacht nog vermogen te bekoren.
Dr T.D.

H. Kesnig: Moeder Zondervan. - Hollandia-drukkerij, Baarn, 1933.
Met Moeder Zondervan worden we binnengeleid in den kring van het Joodsche gezin
waar zij als meewarig besje wie het leven meer leed dan lief meegebracht heeft, den
stam- en familiegeest levendig houdt te midden van haar veelvuldig geaarde kinderen
en kleinkinderen. Het is een roman volgens het oude realistische recept, die in zijn
egalen toon onverstoorbaar zijn gang gaat zonder veel verheffing, maar met tamelijk
veel inzinkingen, waar het een droog neutraal relaas wordt van onbelangrijke
gebeurtenissen en toestanden, en waarbij de schrijver niet nalaat zijn eigen, niet altijd
even aanvaardbare meeningen te verdedigen. Sommige hoofdstukken, zooals de
beschrijving van de familiebespreking, krijgen nochtans een zekere epische allure.
Dr T.D.
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Aernout Drost: De Pestilentie te Katwijk (1625), met een inleiding van Prof.
Dr. A. Verwey. Taalkundige aanteekeningen door Prof. Dr. C.G.H. De
Vooys. - 2e druk. 1933. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
In 1934 zal het honderd jaar geleden zijn dat de vier en twintigjarige Drost overleed.
Hij was niettemin oud genoeg geworden om de pionier te zijn van den Nederlandschen
historischen roman naar het zuivere romantische recept. 't Is haast niet te gelooven
hoe deze jonge man zich door lectuur, studie en vooral intuïtie den geest eigen
gemaakt had van, en zich ingeleefd in de atmosfeer van de 17e eeuw. Hij heeft het
gebolwerkt om in een kunstmatige taal den indruk van het volle intense leven te doen
vloeien, zoodanig dat dit kapitale werk uit de Nederlandsche literatuur, bij plaatsen
zelfs boeiend en doorloopend belangwekkend blijft.
Prof. A. Verwey geeft een lezenswaarde inleiding over ontstaan en bronnen. Men
weet dat ‘De Pestilentie’ verscheen na Drost's dood en bezorgd door Potgieter. Het
is inderdaad treffend hoe in het werk typische Potgieteriaansche zinnen voorkomen.
Prof. Verwey aarzelt niet ze als eigendom van Drost te beschouwen: de latere
prozatechniek van Potgieter zou slechts ontstaan zijn onder invloed van Drost.
Overtuigend is de argumenteering niet: tusschen het proza van Potgieter en dat, op
sommige plaatsen, van Drost, bestaat er geen verhouding als van navolging tot model,
maar wel identiteit...
Dr T.D.
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Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde. Deur
Dr. Fr. E.J. Malherbe. Twede, hersiene en vermeerderde druk. - 1932.
Amsterdam, Swets en Zeitlinger. 333 bl. geb. 5.90 f.
Bij de eerste verschijning van dit werk in 1924 werd ten overvloede al het goede
gezegd dat het verdiende. Humor is de uiting van een verfijnder geestes- en
gemoedsleven, en de ontwikkeling ervan nagaan, heet dan ook den gang bestudeeren
van een aspect der beschaving.
Schrijver heeft zijn tweeledige indeeling behouden. In een eerste reeks
hoofdstukken bestudeert hij het moderne verschijnsel als de humor is, van zijn
bewustwording af voornamelijk in Engeland waar Fielding, Sterne en Goldsmith er
de voornaamste vertegenwoordigers van zijn. Verder komt de invloed op Nederland;
de leer van de contrasten met Victor Hugo, schilder Delacroix, Multatuli, Carlyle.
Van langs om meer belanden wij aldus in ‘humor en satire’, en ‘humor en ironie’,
om ten slotte de samenvloeiing van humor en tragiek te bestudeeren.
Niet het minste boeiend deel is de minder theoretische, meer beschrijvende reeks
hoofdstukken over den humor in de Afrikaansche literatuur, waar we langs dezelfde
geleidelijkheid van geestigheid, gemoedelijkheid, satire en tragiek kennis maken met
de markantste vertegenwoordigers der Zuidafrikaansche letterkunde. Een werk dat
ieder belangstellende in de poëtiek en in de literatuur lezen moet.
Dr T.D.

Carel Scharten: De Zonde van Koning David. Drama in vijf bedrijven en
een voorspel. - 1932, Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van goede
en goedkoope lectuur.
Naast de Bijbelsche treurspelen van I. Querido en vooral van L. Feber neemt deze
‘Zonde van Koning David’ een waardige plaats in. Zonde, zoen en reiniging, de
klassieke stof der tragedie, worden hier in straf gespannen tooneelen en in sonoor
dreunende verzen naar de zegenrijke belofte gestuwd:
En in der eeuwen verte, uit den afgrond
van onze zonde zal geboren worden
d'Eene, die, nederig en zeer verheven,
de zonde van de menschen zal verstaan
en gansch de wereld zal verlossen van den dood,
die zonder 't godlijk licht der Liefde 't leven is.

C. Scharten's drama verwaarloost in zijn statigen gang de psychologische uitdieping
der karakters niet: warm trillend leven bloost onder de stoerheid van het geheel.
Er T.D.

Staf Weyts: ‘Coletje en Belleke’. - Davidsfonds, Leuven.
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Twee kwezels beminnen dezelfde Rikus, die natuurlijk maar met ééne kan trouwen.
De andere die ondertusschen begijn wordt, sterft van ontzetting als zij van dat huwelijk
hoort. Dit mager onderwerp is over nagenoeg honderd bladzijden uitgewerkt in een
slappe en onpersoonlijke stijl. De tijd is gekomen dat wij voor gewone volkslezing
meer kunnen en moeten eischen, dan novellen lijk deze en andere in dien aard.
A.D.

Rupert De Cimont: ‘Flip Speelman erfelijk belast.’ - Uitg. Regenboog,
Borgerhout. - Ing. 30 fr.; Geb. 40 fr.
In een voorwoord vraagt de schrijver aan den lezer: ‘Men gelieve in deze vertelling
niet te zien, een uiting van morbide, decadente sensatiezucht, doch de geschiedenis
van één onzer zwakke broeders, die door milieu, ongunstige invloeden en
karakterzwakte tot ondergang gedoemd is.’ Maar spijts de beste wil van de wereld,
kunnen wij toch niet anders dan zijn boek beslist verwerpen. Het is gemeen en
onnoozel en voor iedereen te vermijden.
A.D.
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Floran Lambrechts: ‘Krekelken’. - Uitg. Regenboog. Borgerhout. - Ing.
20 fr.; Geb. 40 fr.
De zoeterige idylle van twee zeer jonge menschen, die na een misstap, dan toch een
gelukkig huwelijk sluiten. Het verhaal is nogal schetsmatig en zeer gevoelerig
behandeld, wat niet belet dat sommige bladzijden toch boeiend zijn. Doch alles samen
genomen, is het te onbelangrijk en te gewoon om aandacht te vergen, nu de
Nederlandsche roman-letterkunde op talrijk-verschijnende, voortreffelijke werken
bogen kan.
A.D.

Felix Timmermans: ‘Pijp en Toebak’. - Davidsfonds, Leuven, 1933 en Van
Kampen en Zonen, Amsterdam.
De gevierde schrijver heeft zijn verspreide novellen, die in dit en andere tijdschriften
verschenen, gebundeld voor de groote Vlaamsche kultureele vereeniging, die ze in
de handen van haar duizenden leden heeft gebracht. Ongelukkiglijk zal dit werk,
voor hen die Timmermans nooit lazen, eer een slechte kennismaking zijn. Deze
novellen behooren niet tot zijn beste, zij schijnen mij al te anecdotisch, en gaan niet
genoeg boven die enge, Liersche sfeer uit. Waarschijnlijk gewild, zijn zij ook in een
taal gesteld, die voor de minst kieskeuriger onder ons, nog een gruwel is. Voor de
beste uit de bundel en alleen van Timmermans waardig, geniet ik slechts: ‘In 't Kruis’
en de ‘Vertellingen voor mijn Kinderen.’
A.D.

Victor Giraud: La Vie tragique de Lamennais. - F. Alcan. Paris. - 15 frs.
Een schoon boek, buitengewoon interessant en zaakrijk. Een diep psychologische
studie van Lamennais' zoo complexe natuur. Geen geromanceerd leven, maar een
degelijke levensbeschrijving. Zonder Lamennais' kleine kanten, zijn groote gebreken
of erge misstappen te bewimpelen, bestudeert schrijver met de sympathie van het
echt begrijpen die zoo rijk begaafde natuur, dat warm, onstuimig gemoed, dat edel
verstand, die hyper-gevoeligheid, die apostels- en zienersziel - al die grootsche gaven,
die zoo treurig schipbreuk moesten lijden op de klip van hoogmoed, onbuigzaamheid
en gemis aan evenwicht. Maar draagt hij alleen de verantwoordelijkheid van zijn
beruchte afvalligheid? Moeten anderen er hun deel niet van nemen? Zij, die, met de
beste inzichten, hem het priesterschap bijna opdrongen; zij ook, die hem later met
wantrouwen en verdenkingen vervolgden, ieder woord of gebaar verdacht maakten,
en, niet begrijpend dat hij ver op zijn tijd vooruit was, den ziener in hem van meet
af verketterden. Misschien had Paus Leo XII het goed voor toen hij zegde dat men
die vurige, oproerige natuur moest leiden ‘avec une main sur le coeur’, en dat
Lamennais een van die verliefden op volmaaktheid was die ‘si on les laissait faire,
bouleverseraient le monde’.
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Zeer onpartijdig en met veel tact geschreven, geeft dit boek een levend beeld van
Lamennais en een aangrijpend tafereel van het zieledrama waarin de rampzalige man
ten gronde ging. Een degelijk werk dat eenieder met diepe belangstelling zal lezen.
T.

A. Broers & J. Smit: ‘Engelsch Schoolwoordenboek’ 19,5 × 14,5; 1196
bldz. 1933; J.B. Wolters, Groningen. Geb. Fl. 9,90.
Ook deze goede wijn van den uitgever Wolters behoeft geen krans. Een student,
vooral in onze moderne Humaniora kan niet zonder dit keurige woordenboek dat nu
eens werkelijk up-to-date is zoowel voor den handel als voor de scheepvaart en in
den zuiversten zin van het woord ‘modern’. Voor dit geld vindt men in geen enkel
land iets van dezen inhoud doch vooral van deze waarde. Op het gebied van
woordenboeken blijft het ‘Neerlandia docet’ voor ons onverwaterd waar.
Dr. Raph. Kreemers.

Eric Partridge: ‘Slang to-day and yesterday’ (A history of Slang; a study
of present-day Slang; American Slang; Cockney, law, medical, military,
etc. - Slang of the Dominions; rhyming Slang and Spoonerisms. Elaborate
and original Vocabularies). 15 × 17; IX & 476 bldz. 1933; Gebr. 21 L.G.
Routlege & Sons Ltd. Carter Lane, London.
We hadden vroeger reeds gelegenheid te wijzen op de uitzonderlijke eigenschap-
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pen van dezen schrijver als ‘woordkundige’ zoowel in de beoordeeling van zijn
uitgave van Grose's ‘Classical Dictionary of the Vulgar Tongue’ (Artikel ‘Slang en
Cant’ in Leuv. Bijdragen), zijn in samenwerking met Brophy uitgegeven ‘Songs and
Slang of the British Soldier’ (Artikel Oorlogsboeken en Oorlogsschrijvers’ in Leuv.
Bijdragen), zijn ‘A martial Medley (in Boekzaal) als in onze bespreking van zijn
voorlaatste pennevrucht ‘Literary Sessions’ in dit tijdschrift. En deze beoordeelingen
waren wel van dien aard dat we dit jongste boek van hem geen lange beurt hebben
moeten geven op onze wacht-rekken. Dit boek is een waardige bekroning van
Partridge's onverpoosd arbeiden op het zoo gevaarlijke terrein van Slang en Cant.
We aarzelen zelfs niet het boek op dit punt een meesterwerk te noemen dat werkelijk
voorziet in een lang gevoelde leemte. De schr. heeft natuurlijk een zeer dankbaar
gebruik gemaakt van den arbeid van anderen, ook bv. van onze Nederlanders Carnoy
en Schrynen, Duitschers, Italianen en Franschen (Partridge vertoeft veel in Frankrijk
en heeft het Fransch goed onder de knie), doch hij weet die verschillende oordeelen
zoo te schikken, te wikken en te wegen dat alles een doorloopende vlotte tekst wordt
en het heele boek werkelijk leest als een roman. Overal worden trouwens verwijzingen
aangebracht die we dan later in de zeer gedetailleerde inhoudstafel terugvinden.
Echte pioniersarbeid heeft Partridge verricht met zijne drie glossaria (p. 348-469)
die alphabetisch de slang-woorden uit Engeland, Australië en Amerika opgeven. En
de waarde van die opgaven wordt nog verhoogd door een korte verklaring en tevens
een aanduiding van het jaartal wanneer deze woorden voor het eerst werden gebruikt
Voor de kenners worden dus deze ‘vocabularies’ tevens even zooveel tijdsspiegels
waarin het leven en streven van nu en vroeger worden verduidelijkt. Wie zich
benevens met taalstudie ook met literatuurstudie bezig houdt vindt hier een kolfje
naar zijn hand in de vele uittreksels die van allerhande letterkundige werken, romans
e.a. worden gegeven zoowel van vroeger als van nu en het boek wordt dus een
waardevolle bron en wegwijzer voor die schrijvers die nog al eens dialect geven, ja
zelfs een onsmibare vraagbaak voor dat soort literatuur waarin slang en cant schering
en inslag zijn, bv. romans uit de onderwereld en de boeken en romans over den
jongsten oorlog. We hebben ook in dit boek de kieschheid moeten bewonderen
waarmede de schr. sommige onnoembare dingen behandelt, doch uit den aard der
zaak zelf zal men best begrijpen dat dit geen boek is voor iedereen. Leeraars zullen
in dit boek zeer interessante dingen vinden in de behandeling van de verschillende
soorten slang bv. de afdeelingen ‘trade’, ‘commerce’, ‘publicity’ e.a. waar ze een
verklaring vinden voor veel up-to-date dingen uit het handelsvocabularium.
Vermakelijk is de schr. ook op zijn tijd bv. waar hij geen blaadje voor den mond
neemt tegenover de B.B.C. Een zekere tegenspraak vinden we echter ook in het feit
dat de schr. op verschillende plaatsen (en onzes inziens, zeer terecht) wijst op den
invloed van Amerika, bv. p. 172 en dan weer dien invloed tracht te verminderen of
te ontzenuwen door een opmerking als p. 122 ‘American is not quite so fatally
widespread...’ We weten nu wel dat in laatste instantie veel zgn. ‘Americanisms’
Engelsch zijn van vroeger dagen doch in hun huidigen vorm komen ze toch van
Uncle Sam's kinderen. We hebben respect voor dit werk van Partridge en wenschen
het ook bij ons een flink afzetgebied.
Dr. Raph. Kreemers.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

Louis Bromfield: Vingt-quatre heures. Traduit de l'anglais par S.
Silberstein et C. Brugell. Préface de Louis Gillet. - Librairie Stock. Paris.
- 15 fr.
In zijn voorwoord geeft ons Louis Gillet eene boeiende levensbeschrijving van dezen
zoo gewaardeerden Amerikaanschen romanschrijver. Niet ten onrechte vergelijkt hij
hem met Guy de Maupassant. Ook Bromfield heeft een scherpen nuchteren blik, de
kunst een karakter tot in zijn minste bijzonderheden te ontleden, de gave de
werkelijkheid weer te geven en leven te scheppen. Hier geeft hij ons den roman ‘van
één dag’ volgens de formule door velen, na Joyce's voorbeeld, aangenomen. Er is
hier geen spraak meer van een verhaal dat zich over weken, maanden of jaren uitstrekt:
deze nieuwe roman cristalliseert op een gegeven oogenblik, al de dooreen gestrengelde
draden van een menigte levens; drukt het hoogtepunt uit van een sinds lang dreigend
drama, dat eindelijk losbarst, en zijn terugslag heeft op het leven van menschen die,
door stand, geboorte, levenswijze, ver van malkander gescheiden schijnen. Schrijver
kent goed alle kringen van het reusachtig New-York: zoowel de bedorven, weinig
interessante middens van rijke leêgaards, als van hun nederige ondergeschikten;
zoowel die der stout-
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moedige, weinig scrupuleuze avonturiers als de wereld der apaches, der lichte vrouwen
en der nachtkroegen.
Geen roman om in alle handen gegeven te worden, maar een boek vol diepe
menschenkennis. Al kan het op optimism geen aanspraak doen, toch is het geen boek
van neerdrukkend, gewild pessimism, maar wel van breed begrijpen en menschelijke
sympathie.
L.D.

Katherine Mansfield: La Mouche. Traduit par Madeleine T. Guéritte et
Marguerite Faguer. Préface de Madeleine T. Guéritte. - Librairie Stock.
Paris. - 15 fr.
Een bundel novellen gekozen tusschen deze die, na Katherine Mansfield's dood
vereenigd werden in ‘Something Childish’ en ‘The Dove's Nest’ bij Constable
verschenen in 1923 en 1924. Ze zijn heelemaal karakteristiek van schrijfsters manier
en van haar talent. Gelijk in haar ‘Briefwisseling’, in haar ‘Dagboek’ en in haar
andere bundels novellen, vindt men hier die spontane originaliteit, dien levendigen
verhaaltrant, dien scherpen opmerkingsgeest, en tevens dien zwarten kijk op den
mensch en het leven, alsook dat niet zelden ziekelijk, zelfs ongezond element, die
haar zoo eigen zijn. Sommige der novellen van dezen bundel doen op Andersen
denken, maar een gedesabuseerden Andersen, bij wie een soort bitter scepticisme
luider spreekt dan zijn dichterlijke fantazie of weldoende gemoedelijkheid. Eenigen
zijn echte taferelltjes, met enkele sobere trekken geteekend, terwijl anderen, zooals
‘La Mouche’ en ‘La Maison de Poupée’ tot echte symbolen uitgroeien.
L.D.

A. Jos Chauvin: La Communion méditée. 1 vol. in 12 de 758 pages. Desclée, de Brouwer et Ce, Paris. - Br. 13 fr. - Toile t.r. 16 fr.
Dit boekje is een vervolg op een ander werk van denzelfden schrijver ‘La messe
méditée au pied du Saint-Sacrement’, en dient insgelijks vóór het Allerheiligste
gelezen en gemediteerd te worden. Zeer methodisch opgevat bevat het drie deelen:
1) Nature et Dispositions; 2) Effets de la Sainte-Communion; 3) Précepte et Conseil,
die elk op hun beurt onderverdeeld zijn. Ieder hoofdstuk maakt een geheel uit en is
op een zelfde plan opgevat: a) exercice préparatoire; b) méditation; c) adoration; d)
action de grâces; e) propitiation; f) prière.
Een boekje dat veel stof voor vruchtbare meditatie oplevert.
D.M.
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Coll. ‘Choisir’. - ‘Les Meilleurs Textes’: Joseph de Maistre. Introduction
d'Alexis Crosnier. - Un vol. in 12. Cart. 500 p. - Desclée de Brouwer et
Cle. Paris. - 15 fr.
Joseph de Maistre was niet alleen een groote schrijver, maar een groote denker; zijn
werken blijven even genietbaar en - zou men kunnen zeggen - even actueel als
honderd jaar geleden. Dit boekje geeft ons, benevens eene beknopte maar zaakrijke
inleiding over de Maistre als katholiek, als denker en schrijver, over zijn veel bewogen
en beproefd leven, lange en goed gekozen brokken uit zijn zoo boeiende
briefwisseling, en verder uit zijn groote werken ‘Du pape’, ‘Les soirées de
Saint-Pétersbourg’, ‘De l'Église Gallicane’, ‘Considérations sur la France’, ‘Lettres
à un gentilhomme russe sur l'Inquisition espagnole’, enz. enz. Al zijn merkwaardigste
bladzijden werden in deze welgelukte bloemlezing opgenomen.
Dit degelijk en keurig boekje zou in vele boekenkasten moeten plaats vinden.
T.

G. Dandoy, S.J.: L'ontologie du Vedanta, traduit de l'anglais par L.M.
Gauthier. commentaires de J. Maritain et O. Lacombe. - Paris, Desclée
De Brouwer et Cle, 186 blz. (Questions disputées, sous la direction de J.
Maritain et Ch. Journet.).
Philosophische lectuur is over 't algemeen niet licht en waar het geldt bij ons in te
leiden een volkomen vreemden geest, eene geheel andere denkwijze dan de onze en
een punt van uitgang waaraan wij nooit gedacht hadden, dan wordt de taak
buitengewoon hard en zwaar. P. Dandoy is er in geslaagd in een boekje van nog
geene 200 bladzijden de ontologische begrippen van den Vedânta duidelijk uiteen
te zetten, niet alleen voor ontwikkelde Indiërs - zijn werk berust op eene reeks
voordrachten gehou-
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den te Calcutta - maar ook voor lezers uit het Westen. Eene van de groote
moeilijkheden van elke metaphysica is deze: hoe kan het volmaakt wezen ook
Schepper zijn van onze veranderlijke, onbestendige wereld; is de scheppingsdaad
niet in tegenspraak met de onveranderlijkheid van het Opperste Wezen? - In Europa
zijn van die moeilijkheid twee uiterste oplossingen voorgesteld. Of wel bestaat de
wereld en bestaat God niet (materialistisch monisme); of bestaat God wel, maar niet
de wereld (idealistisch monisme). Het tweede alternatief vertoont punten van
overeenkomst met den Vedânta, maar er zijn ook verschillen, die P. Dandoy duidelijk
in het licht stelt. De Indiër gaat uit van den Veda, van de geopenbaarde waarheid,
en deze leert hem het bestaan van het Eene Wezen, d.i. Brahma. Daar de Vedântist
bij uitstek orthodox is, zal hij onmogelijk de materialistische verklaring aannemen.
Blijft de idealistische oplossing. Brahma is, buiten hem is niets. Hoe komt het dan
dat wij meenen te bestaan als afzonderlijke wezens, dat we met onze zintuigen eene
wereld aannemen? - Zekeren gelooven aan eene Mâyâ (illusie), een vermogen van
Brahma om uit zich andere wezens voort te brengen. Maar als men de Mâyâ aanneemt,
dan is Brahma het Een niet meer. Dus is de logische gevolgtrekking dat de wereld
niet kan bestaan en dat onwetendheid alleen ons doet gelooven dat iets bestaat buiten
Brahma. - Het zwakke punt van het stelsel, zooals P.D. doet uitkomen, ligt in eene
verkeerde opvatting van de oorzakelijkheid. Oorzaak zijn is niet noodzakelijk zelf
verandering ondergaan, bijgevolg kan het Eene Wezen ook Schepper worden, zonder
daarom aan veranderlijkheid onderhevig te zijn.
J. Mansion.

Braybrooke (Patrick): ‘Novelists we are seven’. 22 × 15; 156 bldz.; 7/6;
G.W. Daniel & Co, London.
In dit boek van den onvermoeibaren Engelschen criticus worden enkele van de meest
vooraanstaande schrijvers van het oogenblik behandeld. Bij de mannen kregen Temple
Thurston, Gilbert Frankau, Ian Hay, Hugh Walpole en W.B. Maxwell een beurt
terwijl voor de vrouwen in aanmerking komen May Sinclair en Rebecca West. Het
zijn afzonderlijke studies voorafgegaan van een mooi portret op glanzend papier.
Niet heel het werk van elk schrijver wordt behandeld doch enkel één of ten hoogste
twee boeken die zorgvuldig werden uitgekozen omdat ze het bijzondere talent van
eenieder het best illustreeren. Om de opinie van ‘Jan Publiek’ geeft Braybrooke niets.
Daarom komt het voor dat hij een werk kiest dat niet als het ‘meesterwerk’ staat
aangeteekend in de voorkeur van de lezers. Waar het pas geeft worden de schrijvers
onderling ook nog vergeleken hetgeen vaak tot interessante bijbeschouwingen
aanleiding geeft. Talrijke aanhalingen uit de verschillende boeken worden door den
tekst geweven ter illustratie. Het is goed dat ook een Katholiek criticus als Braybrooke
eens zijn oordeel velt over de ‘mannen van den dag’. Zijn bijzondere voorliefde voor
Ian Hay en vooral W.B. Maxwell willen we hier even onderstrepen. Want ook volgens
ons hebben deze twee nog steeds niet de plaats die hun rechtmatig toekomt. Het werk
is vlot geschreven, doet zeer sympathiek aan en boomt niet te veel over aller hande
‘diepzinnige’ dingen. We kunnen het aanbevelen aan de liefhebbers.
Dr. Raph. Kreemers.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (December): Anton van Duinkerken: Klein lied van den vrede
op aarde. - Hendrik Andriessen: Op Maria's reyze naar Bethlehem. - Antoon Coolen:
Anna van de moeders. - Em. Erens: De pastoor van Ars. - Anton van Duinkerken:
Kerstlied. - A.J.D. Van Oosten: Kerstklacht. - Jacques Schreurs: De hemelsche
twistappel.- Anton van Duinkerken: Moederschap. - Eerste bewoners.
ROEPING (December): Paul Vlemminx: Tusschen os en ezel. - Afvaart. - Alex
Campaert: De dwaze maagd. - De wijze maagd. - Gerard Wijdeveld: Vergilius' eerste
herdersdicht. - Gerard Knuvelder: Speciosa Deserti. - H. Jonkers: Filmkroniek. - A.
Jurian Zoetmulder: De man van Karioth III. - Dr. Jan Brams: Van Beauraing tot
Etikhove II.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Décembre): P.C.: La légende de Prâkriti.
- Charles Braibant: Le fille du Neton. - Paul Valéry: Suite. - Ilya Ehrenbourg: Un
travail de Sisyphe. - Michel Leiris: L'Afrique fantôme.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Novembre): Jean Rostand: Notes. - Denise
Saurat: Visite à Gourdjieff. - André Suarez: Quetzal. - Thomas de Quincey: Des
coups frappés à la porte. - Jean Cocteau: Le fantôme de Marseille.
LEVEN EN WERKEN (December): Prof. Dr. H.J. Jordan: Natuur en Cultuur. - Dr.
P. Endt: Amerika wil Bloeien. - F. Koster: Bij de meeuwen en de vischdieven. Antoinette van Hoytema: Kerstdagen in dolomieten. - Annie Salomons: Een
zwervende zanger. - Geert van Oorschot: Het Toverboekje. - Fr. H. Maade-Kuyper:
Kluisters. - F. De Quay: Pak aan. - E.C.K. onze bijlage. - Boeken van dezen tijd.
DE GIDS (November): Stemmen uit de redactie. - P.C. Boutens: Het eerste boek van
Homeros' Odyssee. - Dr. H.T. Colenbrander: Coen in patria II, Carleton en de
Doleanten. - Anthonie Donker: Het avondland van den Pruis. - Jhr. Dr. J.J. von
Schmid: Antisemitisme als cultuurverschijnsel. - Dr. E.W. Schallenberg: Musicalia
I. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
LEVEN EN WERKEN (November): Dr. Th. van Schelven: Psychologie. - Dr. Ca.
Hovens Greeve: Huwelijksproblemen. - S. Hamburger: Jr. De vrouw en haar politieke
Rechten. - Ir. Max Polak: Radio-omroep problemen. - Dirk van der Poel: Tooneel
en Film. - Sem Dresden: Tooneel zonder ‘Muziek’. - Otto van Tussenbroek: Het huis
op den heuvel. - Annie Broekhuizen-Voskuil: De straat. - A. Hendriks-Kappelhoff:
Groei. - Greeth Gilhuis-Smitskamp: De kinderzuster. - E.C. Knappert: Erasmus' lof
der zotheid. - Boeken van dezen tijd.
DE TIJDSTROOM (November): Maurits Peeters: sonatine. - J. Decroos: Drie meisjes
en haar kout. - J. Decroos: Middeleeuwsche geestelijke lyriek. - Joris
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Bellens: De stille lach. - J. Decroos: Verweerschrift. - Jan Vercammen: Drie. - Bob
Arens: lic: Kunstschilder Edm. Verstraeten. - W. v.d. Aker: Het Vlaamsche proza
in Groeikramp. - Jan Vercammen: Een andere klok. - Aanteekeningen. - Inhoud van
tijdschriften. - Boekbesprekingen.
DE TIJDSCHROOM (October): Albert Westerlinck: Terugkeer. - John Van der
Veken: Over stijl. - Wim Elsland: De ziel. - Sylvia De Jonghe. - De zandbak. - Joannes
Reddingius: Ontwaken. - J. Decroos: Verweerschrift. - Kronieken. - J. Decroos:
Stunde um Stunde. - Joost van de Venne: Léon Bloy. - Geert Grub: Dienstweigering
en Fascisme. - J. Decroos: Repliek op Marnix Gijsens werderwoord. - J. Decroos:
Tweeërlei bekrompenheid. - Aanteekeningen. - Inhoud van Tijdschriften. Boekbesprekingen.
DE TIJDSCHROOM (December): Camp de Boschaerde: Dansende. - Albe: De zee
en de knaap. - Sylva De Jonghe: Wij.... kolonialen. - Jan Vercammen: kronieken. Joost van de Venne: Twee Boeken. - Marcel Matthys: Leo Mechelaere. - André
demets: Boekbesprekingen. - B.v.B.: Buitenland. - Aanteekeningen. - Inhoud van
tijdschriften. - Boekbesprekingen.
DE GEMEENSCHAP (November): Antoon Coolen: Maria kwam in Brabant. - Pierre
Kemp: Kleine gedichten. - A.J.D. van Oosten: Sinte Katrijne-nacht. - Jacques
Schreurs: De hemelsche twistappel. - Albert Kuyle: Harten en Brood. - A.J.D. van
Oosten: Twaalf paters missionarissen. - Nachtelijk uur. - Paul Claudel: Onder Athene's
wal.
DE GEMEENSCHAP (October): Anton van Duinkerken: Forum of Aeropaag. A.J.D. van Oosten: Quinquagesimo Anno. - Tegen ledig reizen en overbodig lezen.
- Anton van Duinkerken: Het kerkhof der rampzaligen. - Albert Kuyle: Het dravende
vuur. - Jacques Schreurs: M.S.C. De hemelsche twistappel.
FORUM (November): S. Vestdijk: Valery en het duistere vers. - D.A.M.: Binnendijk:
Het portret. - Willem Elsschot: Kaas. - J. Greshoff: Bruine liedjes. - E. Du Perron:
Written in Dejection. - Albert C.A. Voortman: Als tante Aagje heeft nagedacht. - J.
Slauerhoff: Cherchez la femme. - Panopticum.
FORUM (December): Redactie: Overgang. - J. Slauerhoff: oud. - J. Slauerhoff: Nog.
- J. Slauerhoff: Nocturne. - Menno ter Braak: Een schrijver na zijn dertigste jaar. J. van Nijlen: Carp e diem. - J. Slauerhoff: Territorio. - S. Vestdijk: Het veer. - J. van
Nijlen: De desperante dronkaard. - Hendrik de Vries: Spaansche volksliederen. Victor Varangot.: illusie. - Frans Buyle: Uitbloei. - Louis de Bourbon: Klacht. Elisabeth de Roos: Bij een ‘slecht roman’. - Eric van der Steen: Zuidelijke
Bloemenmarkt. - Panopticum: E. du Perron M.t.B.
LE NUOVA AUTOLOGIA (1 Novembre): Balbino Giuliano: Sulla soglia dell'anno
XII. - Lelio Bonin-Longare: Ricordi di Vienna nei primi anni della Triplice Alleanza.
- Gaetano Zoppi: Il monumento al Carabiniere Reale. - Adriano Grande: Il gobbo e
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la vedova. - Adriano Lualdi.: Viaggio musicale nell'U.R.S.S. (fine) - Fausto Bianchi:
Gadames. - Raffaele Calzini: Segantini, il Romanzo della Montagna (fine).
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LE NUOVA ANTOLOGIA (16 Novembre): Grazia Deledda: L'argine (I). - Bruno
Biagi: Lo Stato corporativo nel pensiero di Mussolini. - Francesco Moroncini.: Il
patetico tramonto della Principessa di Belgioioso - (con lettere inedite). - Silvio
d'Amico: La ‘querela’ fra Chiesa e Teatro. - G.A. Malladra: La battaglia di Adua (I). - Siro A. Chimenz.: Giovanni Pascoli e il ‘fanciullino. - Mario Sertoli: Il Piano
quin- quennale è finito.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Dicembre): Leonetto Cipriani: Avventure della mia
vita - (I). - Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon: Nuova vita dello Spirito in Regime
fascista. - Grazia Deledda: L'argine - (II). - Mariano d'Amelio: Vittorio Scialoja. Filippo Bottazzi: Ma materia vivente. - Maurizio Maraviglia: La Corporazione nello
Stato unitario. - G.A. Malladra: La battaglia di Adua - (fine).
LE NUOVA ANTOLOGIA (16 Dicembre): Giovanni Centile: Il problema dei giovani.
- Leonetto Cipriani: Avventure della mia vita - (II). - Guiseppe Sirianni: Appunti
sulla constituzione degli organi di commando in guerra. - Widar Cesarini Sforza:
Mussolini, Volume primo. - Grazia Deledda: L'Argine - (III). - Pericle Ducati: Roma
antica e l'Adriatico. - Nel 50o Anniversario della morte di Francesco de Sanctis. Giulio Bertoni: Il critico. - Francesco Torraca: L'uomo.
LA REVUE GENERALE (15 décembre): Henri d'Avignon: Bérinzenne (Roman)
(Première partie). - Locarno et l'Europe d'Aujourd'hui. - Gaetan Duwez: Russie
1917... III (fin). - Lucien Christophe: Epithalame (Poèmes). - Camille Melloy: Prestige
du Nord. - Firmin van den Bosch: Choses vues: A Dinant sous le Rocher Bayard. H. Coppieters de Gibson: Poèmes. - Bon Pierre de Gerlache: Descartes contre Pascal.
- Les cinq: M. Rubbens. - Auguste Mélot: Chronique de politique extérieure. - Revue
bibliographique.
LA REVUE BELGE (15 Novembre): Luigi Pirandello: La main du malade pauvre.
- Raoul Crabbé, Le ‘Dinaso’. - Paul Bourget: Un diplomate belge à Berlin. - Le
Théâtre Flamand: Notes et souvenirs par H. Ghéon. - R. Delport: Le Jeu de Saint
Trudon. - Jehan Rictus: Poème. - Henri Liebrecht: Petite histoire du théâtre et du
Cinéma en Belgique; - André Ravry: Perles journalistiques. - H. Coppieters de Gibson:
Poètes à lire... et les autres.
LA REVUE BELGE (15 Decembre): Paul Tschoffen ‘Notre Congo: son passé, son
avenir’. - Pierre Mac Orlan: ‘L'île de grâce’ (Nouvelle). - Lt. Colonel Requette: La
défense du Luxembourg. - P. Bouchardon: Les causes judiciaires célèbres: L'homme
à la lèvre boursouflée. - Paul Reboux: En relisant: Les malheurs de Sophie. - Maurice
Laporte: La dynastie des Krupp. - Ern. Prévost: Poèmes. - Marguerite Basselier: La
jeune fille et le sport. - Medicus: La vaccination, contre la tuberculose.
DE VLAAMSCHE GIDS (December): Julius Hoste: Internationale Stroomingen. Frans de Wilde: Looping the Loop. - Karel Casteels: Vredelied. - Ward Auweleer:
Twee liedjes. - Lode Monteyne: Victor Driessens. - Dr. F. Closset: Het nieuwe Leven
en zijn Eischen. - M.S.: Twee boeken over Geschiedenis van
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het Liberalisme. - J.P.: Het Bruinboek van de Hitler-terreur. - H. Van Tichelen:
Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
DE NIEUWE GIDS (December): Bericht van den nieuwen 49en jaargang. - Willem
Kloos: Levensherinneringen aan Hendrik Jan Boeken. - J.K. Rensburg: In Memoriam.
- Henriette Mooy: Bij den Dood van den dichter Hein Boeken. - Dr. K.H.E. de Jong:
Hein Boeken als Apuleiusvertaler. - Willem Kloos: Nieuwe Gidscorrespondentie. Frans Erens: Invallen. - Joh. W. Broedelet: Acht Man en 'n Autobus. - Marcelle Vos:
Lousje's uitkomst. - Max Kijzer: Ethiek en Geloof. - Hélène Swarth: Stemmen. Hans Cappenberg: Verzen. - A.H. van der Feen: Verzen. - Willem Kloos:
Binnengedachten. - Willem Kloos: Over een door Dr. E.D. Baumann gegevene
Wetenschappelijk-Wijsgeerige Zijnsbeschouwing. - Maandelijksch Overzicht. Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe:
Bibliographie. - F.S. Bosman: Bibliographie.
DE GIDS (December): Stemmen uit de Redactie. - Johan Fabricius, I: In Napels
hongeren zestig leeuwen. Kroniek van den ondergang van een circus. - C. Egginck:
Verzen. - Mr. J.C. Baak: Het probleem Oostenrijk. - Dr. J. Aalbers: Bezuinigingen
op het Gymnatiaal en Middelbaar Onderwijs. - Dr. J.D. Van Waals Jr.: De
Nobelprijzen voor Natuurkunde in 1929, 1932 en 1933. - Dr. H. Van Loon: Afscheid
van Van Collem. - E. du Perron: Java in onze letteren. - Buitenlandsch overzicht
(Het eenig lichtpunt). - Bibliographie.
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[1934/2]
Koning Albert
Aan den rouw die het Koninklijk huis van België zoo plotseling en zoo gruwelijk
heeft getroffen neemt ‘Dietsche Warande en Belfort’ zijn oprecht en christelijk deel.
Als trouwe spiegel van het geestelijk leven des lands zal het ook het beeld bewaren
van den vorst die voor de intellectueele en artistieke belangen der Vlaamsche
gemeenschap een duurzame en verstandige belangstelling toonde. Een belangstelling
die verder reikte dan een plichtmatige kennisneming, maar die getuigde van een
begrijpend meeleven, van een sterken geest, van een eenvoudige menschelijke
interesse in de dingen des geestes. Wie het geluk hadden Koning Albert te benaderen,
weten dat hij onze auteurs kende en waardeerde, dat hij onze bladen en tijdschriften
volgde en in de radiorede die Minister van Cauwelaert in naam der regeering daags
na 's Konings overlijden uitsprak, werd eraan herinnerd hoe de Koning het poëtische
werk van Gezelle tot in bijzonderheden had bestudeerd. Meer dan om dit alles echter
zal zijn naam verbonden blijven aan de daden van rechtvaardigheid die de opvolgende
regeeringen na den oorlog tegenover den Vlaamschen rechtseisch hebben gesteld.
Koning Albert in zijn legendarischen rechtvaardigheidszin was er ten zeerste om
bekommerd dat de plechtige beloften door hem afgelegd betreffende de gelijk-
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heid in rechte en in feite, zouden vervuld worden en de vordering van dat rechtsherstel
was hem een vreugde.
Met nauwkeurige waakzaamheid heeft hij zorg gedragen dat zijn opvolger zich
even gemakkelijk zou bewegen in beide taalgebieden van het land en begrijpend
aanvoelen zou wat ons scheidt en vooral wat ons vereenigt.
De eenvoud, de beminnelijkheid van zijn omgang maakten het voor ieder duidelijk
dat Koning Albert zijn eer zocht, niet in theatraal machtsvertoon of rhetorisch
opzwepen van het nationaal gevoel, maar in het ernstig, degelijk vervullen van zijn
plicht. Bekleed met een prestige dat niet alleen gegroeid was uit het leed en de glorie
der oorlogsjaren, maar dat dieper en steviger werd naarmate hij in de troebele tijden
na den oorlog meer en meer zijn persoonlijken invloed deed gelden, was hij een steun
en een toeverlaat voor het vaderland. Zijn verdraagzaamheid, zijn stille wijsheid
waren als het zinnebeeld der kenmerken van een volk dat steeds het geluk en den
vrede heeft gezocht in onderling begrijpen en in de harmonie tusschen soms
tegenstrijdige neigingen.
De Vlaamsche gemeenschap zal zich buigen voor het lijk van den edelen man die
hare nooden heeft begrepen en haar diepste wezen dienend heeft liefgehad.
De Redactie.
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Wat is katholieke kunst?
door X.
In ‘Streven’, het nieuwe tijdschrift der paters Jezuieten van Antwerpen, waagt pater
Janssen S.J., zich aan een bepaling van katholieke kunst (nr. 2 blz. 35 en vlg.). Hij
schrijft:
‘Ook bij een katholiek kunstenaar kan de zonde schering en inslag zijn van zijn
werken.
Het mysterie van het kwaad blijft, ook voor hem, het groote mysterie; en hij kan
geen waarachtig kunstwerk opbouwen, waaruit het zou geweerd zijn. Elke levensgang
is een strijd: begeerlijkheid en oprechtheid, vernietiging en opbouwen, demonische
en goddelijke krachten, Satan die de zonde bracht en Christus die het menschdom
verloste; - en met één slag wordt die strijd beslecht. Elk leven is een schommelen:
goed en kwaad, waarheid en bedwelming; totdat de eene kracht geleidelijk - nooit
volkomen in dit leven - de andere overmant en knevelt... En dan valt de boom meestal
langs waar hij overhelde. Uit zulk leven haalt de katholieke kunstenaar, evenals elke
andere, stof en inspiratie.
Met dit verschil: hij beeldt de overwonnen zonde uit; en aan zijn gezichteinder
rijst altijd het stralend beeld van den Verlosser. Hij weet, ook op Goeden Vrijdag,
dat Paschen niet ver is; ook door den donkersten nacht dringt een verre straal van
hoop en vertrouwen.
Katholieke kunst is er dus eene van worstelen en overwinnen, van hoop en liefde
sterker dan zonde en dood...; een vergezicht op den verrezen en triomfeerenden
Christus.
Dat vergezicht is iets anders dan het natuurlijk herwonnen evenwicht. Ook
natuurlijk - of liever: vooreerst natuurlijk - is het leven een schommelen: op woeling
volgt rustig evenwicht; en daarin werkt toch weer verborgen verderf. En indien de
kunstenaar, ook bij geweldig kwaad, de gezond makende krachten laat overheerschen
en overwinnen; dan is zijn werk voor iedereen misschien niet geschikt; het bevat
wellicht gewaagde bladzijden...; alles samen blijft het toch gezond en gezondmakend.
Daarom nog niet specifiek katholiek, tenzij in zoover elk gezond leven godsdienst
noodig heeft om herwonnen te worden of om te blijven voortbestaan.
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Maar specifiek katholieke kunst is iets anders. Die neemt een veel hoogere vlucht.
Daar werken vele andere, vele wonderbare roerselen van het onbegrijpelijke
genadeleven: Gods uitverkiezing, de dwaasheid van het kruis, de dronkenschap der
liefde, de geheimzinnige kracht van het gebed, het honderdvoudige van het offer...;
soms op grillige wijze met de zonde vervlochten - zooals God de grootste zondaars
maken kan tot de hoogste minnende zielen -, maar altijd rijst de gouden zon. Op dat
katholiek hooger peil staan “L'Annonce faite à Marie” b.v. van Claudel; sommige
werken van Benson, voornamelijk “De hooge weg” (2); ook “Stephana Schwertner”
van Enrica von Händel Mazzetti.’
Indien wij schrijver goed begrijpen, maakt hij onderscheid tusschen a) katholieke
kunst en b) specifiek katholieke kunst en kan men zijne bepalingen herleiden tot het
volgende:
a) katholieke kunst beeldt de overwonnen zonde uit.
b) specifiek katholieke kunst beeldt bovendien de roerselen van het genadeleven
uit.
***

Bij een eerste onderzoek naar de theoretische houdbaarheid van deze bepalingen,
valt reeds dadelijk op, dat zij niet algemeen toepasselijk zijn. Immers:
1. Niet alle katholieke kunst beeldt de zonde uit. Men kan zich bij voorbeeld zeer
goed een literair-hoogstaand en spannend verhaal indenken, dat den innerlijken
tweestrijd zou beschrijven van een missionaris, wien door de overheid de keuze
gelaten wordt tusschen afreizen, of op post blijven, met moreele zekerheid dat
hem de marteldood te wachten staat. Hier is geen spraak van overwinnen der
zonde, maar van een strijd om twee geoorloofde richtingen.
2. Niet alle katholieke kunst beeldt de overwonnen zonde uit. Het is bij voorbeeld
alleszins mogelijk een waardevol katholiek werk te schrijven over Judas, van
wie het volgens de katholieke leer vast staat, dat hij de eeuwige straf ondergaat
en zijne zonde dus niet overwonnen heeft.
Onze waardereductie van de eerste bepaling tast uiteraard ook de
algemeenheidsgeldigheid van schrijvers tweede bepaling, die der specifiek katholieke
kunst, aan. Doch zelfs in zichzelve afzonderlijk genomen, blijkt ook deze definitie
niet altijd toepasselijk. Dat nl.
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specifiek-katholieke kunst, behalve het overwinnen der zonde, ook de roerselen van
het genadeleven zou beschrijven, (die o.a. zijn ‘Gods uitverkiezing, de dwaasheid
van het kruis, de dronkenschap der liefde, de kracht van het gebed’), blijkt een
onhoudbare bewering te zijn, wanneer men bedenkt, dat het toch volkomen in het
bereik van een katholiek kunstenaar ligt, een boek te schrijven, waarin hij, met de
prijzenswaardige bedoeling de noodlottigheid der zonde te bewijzen, op kuische
wijze en in het licht van specifiek katholieke opvattingen, zou aantoonen hoe de
zonde voert tot aardsch en eeuwig verderf. Een katholiciseerend kunstwerk, over een
werkelijk satanischen geloofsvervolger b.v., is zeer goed denkbaar.
Ten overvloede wordt de onhoudbaarheid van schrijvers bepalingen aangetoond
door volgende opmerkingen:
1. Indien alle katholieke kunst de overwonnen zonde en alle specifiek katholieke
kunst bovendien het genadeleven uitbeeldde, zou het b.v. niet mogelijk zijn een
specifiek katholieken historischen roman te schrijven, b.v. over Luther, Voltaire,
abbé Loisy en tientallen andere historische figuren, hetgeen evident onzin is.
2. Indien men de bepalingen van schrijver transponeert in marxistische of liberale
terminologie, waarin zij, indien houdbaar, even goed moeten opgaan, zou men dus
moeten zeggen dat alle marxistische kunst den triomf der proletariërsbeweging
uitbeeldt, - alle liberale kunst den triomf der vrijheidsbeweging en zouden dus de
tallooze socialistische, met onderdrukking van proletarische opstanden eindigende
romans, zou b.v. een roman over de muiterij der Zeven Provinciën, geen marxistisch
kunstwerk kunnen zijn!
Deze opmerkingen voeren ons vanzelf tot volgende tweeledige conclusie:
1. Niet alle, maar sommige katholieke en specifiek-katholieke kunst beeldt de
overwonnen zonde en het genadeleven uit.
2. De bepalingen van schrijver omvatten slechts een bepaald genre van katholieke
kunst, dat wij het idealistische, of juister: idealiseerende, zouden kunnen noemen
en dat staat tegenover een realistische katholieke en specifiek-katholieke kunst.

***

Het lijkt ons niet zonder belang hier met enkele woorden den
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aard van eene realistische katholieke kunst te omschrijven, nadat pater Janssen dit
gedaan heeft voor de idealiseerende.
Hiervoor baseert men zich op het algemeen erkend beginsel, dat de wereld voor
den katholieken kunstenaar niet kleiner is dan voor den kunstenaar tout court, dat de
realiteiten des levens voor den eerste niet geringer in aantal of omvang zijn dan voor
den tweede, kortom dat de kijk van den eerste op het leven en de stof welke het hem
te verwerken biedt, niet beperkter is dan die van den tweede. De vrijheid der eersten
is evenwel beperkter, maar die beperking komt van binnen uit, nl. uit zijn
gebondenheid aan de voorschriften van zeden en geloof. Zij betreft niet de
onderwerpen, maar de wijze van verwerking. Als schilder b.v. mag de eerste een
naakt schilderen evenals de tweede, maar niet op de zinnelijke wijze, waartoe de
tweede zich volgens een breedere moraal gerechtigd acht.
Hier raken wij terloops aan een andere vraag: die van het geoorloofde. Zij is
delikaat en moet hier gelukkig niet ex professo behandeld worden. Doch wij willen
er hier wel terloops op wijzen, dat, om bij het voorbeeld te blijven, een naakt door
een katholiek kunstenaar mag geschilderd worden, maar dat het hem al heel moeilijk
zal vallen het katholiek te schilderen, d.w.z. er een katholiek kunstwerk van te maken.
Alhoewel ditzelfde geval bezwaarlijk overgebracht kan worden in de literatuur, die
uiteraard explicieter, duidelijker is, zoodat men zich moeilijker een literair amoreel
kunstwerk (in de schilderkunst een stilleven) kan indenken, blijft toch voor een
katholiek schrijver het kunstwerk mogelijk dat, alhoewel niet katholiek, toch van
katholiek standpunt niet verwerpelijk zou zijn. Vaak hoort men het uitspreken: een
boek van een katholiek schrijver is daarom nog niet een katholiek boek, hetgeen men
moet aanvullen in dezen zin, dat een boek van een katholiek schrijver niet
noodzakelijk een katholiek boek moet zijn, evenmin als elk schilderij van een
katholiek schilder een illustratie van het evangelie moet zijn of elk katholiek
kunstzanger alleen religieuze liederen in de kerk zou mogen zingen.
Zeer zeker is dit geen ideale opvatting. De letterkunde getuigt altijd; en wel voor
een levensbeschouwing. De katholiek die dit voor de hand liggend getuigenis zou
ontwijken, zou zich nog meer als kunstenaar dan als mensch verminken, maar
verplicht tot zulk getuigenis is hij niet.
Waar wij echter spraken over een realistische katholieke kunst,
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bedoelden wij geene neutrale, maar eene positieve katholieke kunst, die niet uitsluitend
de blijde bladzijden, (nl. die der overwonnen zonde), van het katholieke leven
registreert, doch hare stof kiest in de volle realiteit. Niet alle katholieken overwinnen
de zonde, niet alle katholieke vertoonen ‘de roerselen van het genadeleven’ en ook
hen mag de katholieke schrijver uitbeelden, evenals hij zijn onderwerpen mag kiezen
onder de duizenden en duizenden die buiten het katholicisme en buiten elken
positieven godsdienst leven. Dat deze realistische kunst even katholiek en
specifiek-katholiek kan zijn als de idealiseerende, dat zegt het gezond verstand, doch
zal eerst geheel duidelijk worden wanneer wij de vraag beantwoord hebben: wat is
katholieke kunst?
***

Katholieke kunst is o.i. kunst die de katholieke wereldbeschouwing of uitdrukt of
aanprijst.
In deze bepaling is de katholieke en meteen de katholiciseerende kunst begrepen
en gekenschetst.
Het katholicisme is geen optimisme, geen idealisme, doch iets veel grooters en
ruimers. Het is een wereldbeschouwing, die leert dat God hemel en aarde, met al wat
er in is, heeft geschapen en den mensch in een absoluten geluksstaat. Maar de mensch
heeft door eene zonde geheel zijn nageslacht voor eeuwig verdoemd en gedoemd tot
ziekte, leed, arbeid. Vóór ruim 19 eeuwen is de zoon van God mensch geworden en
heeft geleden om de eeuwige verdoemenis aller menschen weg te nemen. Hij heeft
eene kerk gesticht aan wie hij zijn gezag heeft overgedragen en al wat deze kerk
leert, leert zij met het gezag van God zelf.
Ziedaar in résumé wat de katholieken gelooven. Het is van al de
wereldbeschouwingen wel de meest uitgewerkte, de meest positieve, die geen twijfel
laat, alle kapitale vragen beantwoordt met absolute zekerheid.
Dat in deze wereldbeschouwing alleen plaats zou zijn voor een optimistische,
idealiseerende kunst, houdt geen steek, als men bedenkt dat zij een Franciscus en
een Savonarola, een Thompson en een Bloy geinspireerd heeft. Er is meer katholieks
dan de redding uit de zonde. De boeteprediker en de idyllist, de flagellant en de
contemplatief, de didacticus en de actiemensch, de reformator en de traditionalist
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hebben er ruimte. Vergelijkt men het résumé der katholieke wereldbeschouwing met
een samenvatting van de wereldbeschouwing van den Marxist en die van den
vrijzinnige, dan stelt men onmiddellijk vast dat het inzicht van den katholiek in alle
verschijnselen en vormen van het leven, (d.w.z. de maatschappij en den eenling),
grondig en in wezen verschilt van dat van den niet-katholiek.
Welnu, het kunstwerk dat dezen gedifferentieerden kijk weergeeft en het leven
ziet in het licht van de leer der katholieken is een katholiek kunstwerk. Katholiseerend
wordt het wanneer het, meer dan een weergave beoogend, zich toelegt op het bewijzen
van die leer of het propagandeeren ervoor.
Wij zijn nu ver van de eischen van Pater Janssen, die elken katholieken roman
met een biecht, elk leven met een hemelvaart wil laten eindigen en elken roman
spijzen met beschrijvingen van het genadeleven. Ook de zonde die niet gebiecht
wordt, ook de ziel die verloren gaat, ook de verontwaardiging over het kwaad, ook
de droefheid over de ontkerstening, hebben bestaansrecht in een katholieke kunst,
die het leven in het licht stelt der katholieke wereldbeschouwing. In het belang zoowel
van het katholicisme als van de katholieke kunst, hebben wij den katholieken
kunstenaar de ruimte gelaten die hij niet ontberen kan en die door het katholicisme
ook geenszins beperkt wordt.
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Vaarwel
Och, zeg niet dat het nimmer als voorheen zal wezen,
toen onze harten zongen in één rhythme van vreugde en pijn.
Als gij er niet meer zijt zal ik Uw woorden als een laatste boodschap in de sterren lezen,
en in het stervensuur van levensmoeë herfsten zal ik nimmer eenzaam zijn.
Laat ons nu bidden om met moed te gaan waar ons de dagen dragen;
hier splitsen de wegen en wacht ieder onzer een andere baan.
Maar zoo we malkaar op deze laatste tocht met evenveel liefde schragen,
zullen we nimmer alléén en van allen verlaten, onder de sterren te schreien staan.
Och zeg niet dat het de vloek is, die rust op ons donkere bloed,
want in geen enkel zonde-uur heeft God ons hart verlaten.
Zeg liever: ons was het leven niet bitter genoeg en onze droom te zoet.
Dan zullen wij in liefde scheiden en met deemoed verder gaan, maar nimmer, nimmer haten.
ALBERT WESTERLINCK.
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Harry(1)
door Aug. Van Cauwelaert.
Hoofdstuk XIX
Zes dagen en zes nachten is Harry niet tot rust gekomen. Zijn waken was een woelige
droom, zijn droom als een duister waken. Maar nu overmant hem de slaap en hij
slaapt. De dag is gerezen over de wereld, maar Harry slaapt. De wachter stoot het
deurtjen open voor het middageten, maar zijn morgenmaal staat daar nog
onaangeroerd: Harry slaapt. Tegen avond wil pater Andreas hem nog even bezoeken,
kijkt door het spionruitje, maar Harry slaapt. En weer valt de avondschemering in
en verdicht tot duisternis; de gevangenisklok luidt rust voor een nieuwen nacht...
Iemand roept nog op de binnenplaats... en een wagentje rolt door den hollen gang.
Dan stilte.
't Is of de stilte Harry wekt. Hij opent de oogen... dronken en van slaap verloren.
Zijn handen zoeken over zijn borst, zijn hoofd, zijn bed... zijn blikken tasten langs
de wanden... en opeens ziet hij 't donkere kruis en de tralies voor het celraampje.
Het is hard te ontwaken voor een dag in het gevang; maar het is nog dragelijk.
Daar is nog iets vertrouwds in het licht dat door het vierkante raampje valt; er praten
menschen in de gangen en ergens klept nog een klok. Maar de nacht in het gevang
is een gruwel.
Heeft daar iemand gesproken? Harry gaat rechtop zitten. Het gerucht komt uit de
verte langs de poort van het gevang; 't is als de doffe marsch van zwijgende soldaten,
maar dan, dichterbij opeens, als iemand die kermt in zijn droom. Dan weer stilte.
Kent ge de stilte van een huis bij nacht? Ge weet niet of ge droomde of wakker waart,
maar opeens zit ge halfrecht en luistert. Uw hart bonst zoo hevig dat uw handen
beven. Komt daar iemand naar boven? Ge hoort het voorzichtig geschuif van voeten;
nu kraakt een trede. Ge zit nu helder wakker in bed. Ge ziet een bleeke schemer over
den

(1) Fragmenten uit een gelijknamigen roman die in het voorjaar verschijnt bij Van Kampen en
Zoon, Amsterdam.
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wand. Ge zoudt willen roepen... neen, ge hoest alleen... nu is alles stil... de man op
den trap is blijven staan. Hij houdt een mes of een revolver gereed in de hand. Beneden
tikt de klok. Ge strijkt over uw voorhoofd... Maar opeens beseft ge dat ge zijt
opgeschrikt uit een naren droom. Het huis is rustig en veilig. Daar is wat maanlicht
geschoven tusschen de gordijnen. Maar het ontwaken bij nacht in het gevang is het
ontwaken uit een droom tot een ontzettende werkelijkheid. 't Is of het donker van
Harry's cel begint te bewegen. Daar schuift een schemer over den wand. Beweegt
daar iets in den hoek onder het raam. Harry zit rechtop. Neen, het beweegt niet, het
ligt roerloos op den grond. En opeens begint hij te huiveren. Ligt Piroe daar niet in
den hoek. Ja, daar ligt Piroe. Ze tracht zich op te richten, maar stort weer achterover.
Zoo blijft ze in den donkeren liggen en Harry kijkt haar aan. Waar zijt ge nu, vraagt
Harry. Ze geeft antwoord; maar ze spreekt nu een taal die Harry niet verstaan kan.
Harry vraagt nog eens: waar zijt ge nu? Zijt ge gered of zijt ge verdoemd?... Het is
of Harry alleen een gekreun hoort - zoo vreemd en pijnlijk als hij nooit van een
mensch heeft hooren kreunen. Harry zit te beven op de brits; dan opeens springt hij
op en loopt naar de deur. Maar de deur is gesloten. Dan kijkt hij naar het raampje;
maar zijn handen reiken niet zoo hoog. Dan kijkt hij weer naar den hoek... Ach het
is onzin; hoe kan Piroe daar liggen; het is dwaze inbeelding en zelfmarteling. Zie nu
zal hij tot in den hoek stappen, om zichzelf te overtuigen dat daar niemand liggen
kan... maar ten halven de cel blijft hij staan; dan laat hij zich weer neervallen op het
bed. En nu denkt hij: misschien droom ik alleen. Ja, nu droom ik dat ik in een gevang
zit en Piroe heb vermoord. Hij ligt nog in zijn eigen kamer en zijn eigen bed. Straks
zal Piroe wakker worden en hem vragen: Harry slaapt ge nog?... Harry wil er zich
van overtuigen dat hij droomt... Hij strekt den arm uit... Zoo kan hij de kast raken in
den hoek... Maar hij raakt de kast niet; zijn hand tast langs den gevangenismuur. En
opeens hoort hij iemand vloeken, dicht bij. Een paar cellen verder, misschien. Iemand
komt aangeloopen in den gang; een klop op een deur. Dan weer stilte. Harry's oogen
zijn nu gewend aan de donkerte... Hij kijkt naar den hoek, maar de hoek is leeg. Neen
Piroe ligt daar niet; Piroe is dood, en Harry is de moordenaar. En opeens wordt hij
opnieuw aangegrepen door een geweldigen angst; en het schiet door zijn hoofd: ik
moet hier weg. Het vlamt in zijn oogen; het brandt in zijn hart: ik moet
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weg uit het gevang. Hij gaat op zijn brits staan en kijkt door het raam. Maar hij kan
alleen aan de overzijde der binnenplaats de raampjes onderscheiden, waarachter
andere levens gebroken en gevangen liggen. Tusschen hen en hem gaapt de diepe
leegte. Ach, hier is geen ontkomen aan. En daar boven de daken staat de duizeldiepe
hemel, zwijgend en onberoerd. Harry voelt zich onnoemelijk klein en hulpeloos; en
vernietigd laat hij zich neerploffen op zijn bed.
Ach, Harry moet hier weg... hij moet hier weg. Hij is tot alles bereid om los te
komen uit deze benauwenis. Hij is zoo klein en laf. Hij zou op zijn knieën neervallen
voor zijn vader en hem smeeken om vergiffenis, indien hij hem maar redden wilde.
Ja, nu zou hij schrijven naar vader, nu zou hij bidden om vergiffenis en smeeken dat
hij geld zou sturen om een raadsman te betalen.
Morgen moet hij weer voor den onderzoeksrechter verschijnen. Eerst had hij zich
ontzettend beschaamd gevoeld wanneer hij geboeid, tusschen de gendarmen door de
gangen van het gerechtshof stapte. Maar liever nog deze schaamte dan de verlatenheid
van de cel. Hoe laat is het nu? 't Is of de nacht niet verder schuift. Harry luistert of
hij 't uur niet slaan hoort op den toren van de Colettinen... hij luistert, maar de nacht
blijft doof.
Zoo zit Harry nog wanneer het klokje begint te kleppen voor het ochtendgebed
der zusters. Hij strijkt over zijn voorhoofd. Dat geeft hem rust. De morgen begint te
schemeren... en opeens zit daar een vogeltje voor het celraampje. Het schudt zijn
veertjes uit en pieppiept. Een vroege musch. Nu gaat ze een paar malen over en weer
op den vensterboord, piept nogmaals; kijkt even de cel binnen, dan vliegt ze weer
den morgen in.
Het is dezelfde morgen die over het gevang schuift en zijn ouderlijke hoeve. Een
nieuwe dag van arbeid en van zorg.
Rose kijkt moeder achterna. Zoo had ze haar nooit gekend. Harry mocht gedaan
hebben wat hij wilde, hij was haar kind en ze gaf hem zoo maar niet prijs aan het
gerecht. Ze had Frank doen komen. Ze had een boodschap voor hem. Haar man
mocht nu zeggen en schelden wat hij wou, maar ze had het geld genomen uit de kast
- haast heel de opbrengst van de koe die ze vorige week verkocht hadden - en ze had
het gegeven aan Frank. Ze zou nog meer geven als het moest, want Harry moest
verdedigd worden zooals het behoorde. Het kon een verschil maken van jaren
gevangenschap.
Sylvie had zich eenige dagen ingehouden, maar nu begon ze
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weer te neuriën, terwijl ze aan den arbeid was. Hoe kunt ge nu zingen, zei Rose.
Maar wat later was ze toch weer begonnen. En in 't ovenhok stond ze Prosper te
plagen die een gareel te verstellen zat. Ze stootte tegen zijn arm zoodat hij naast den
riem stak of ze hield zijn draad tegen zoodat hij in zijn vingeren prikte. Toen wierp
Prosper opeens gareel en gerief op zij, sprong recht en greep Sylvie vast rond haar
middel. Wat moet ik met u doen. Ze lachten allebei. Voor uw straf geeft gij mij een
zoen, eischte Prosper. Die gaf ze hem. Prosper wilde er nog een tweede, maar toen
hoorde hij iemand aankomen door den tuin. Sylvie nam haar emmer op en ging weg.
Aan de deur kwam ze vader tegen. Waarom is de salaad nog niet gewied, vroeg hij.
Maar nog dienzelfden avond gebeurde er iets dat de Ridder zijn verder leven
geheugen zou. Tegen valavond was de wagenmaker gekomen met zijn rekening,
maar toen de Ridder de lade opentrok verschoot hij. Waar was dat geld heen? Had
hem iemand uit zijn eigen huis bestolen? Gusta, Gusta... Moeder kwam, rustig en
beslist.
- Weet ge waar het geld naartoe is?
Moeder, zonder aarzelen: Ik heb het genomen.
- En wat hebt ge er mee gedaan?
- Ik heb ermee gedaan, wat ge zelf had moeten doen.
De Ridder stond radeloos van woede en verbazing. Zoo had zijn vrouw nooit tot
hem durven spreken. En opeens ging hij naar haar toe, lijk iemand die een dier grijpen
wil. Hij greep haar bij den pols, en zei geen woord, maar staarde in hare oogen,
verwijtend en scherp. Daar was geen angst in de oogen die hem tegenblikten. 't Was
de beradenheid van een macht die, lang verdoofd of ingetoomd, losbreken gaat... en
opeens stiet hij haren arm weg. Ge spant altijd met uw kinderen samen, gij, ge zijt
nog schuldiger dan zij.
Moeder bleef tegen den muur gedrongen staan en zag haar man den trap afdalen.
Dan zei ze opeens tusschen haar tanden: Als Harry nog meer noodig heeft, dan neem
ik nog meer.
Maar nu liggen ze, naast elkaar, te bed, de man en de vrouw.
De maan die schuin door het bovenvenster schijnt is langs den muur al
voortgeschoven tot tegen het kruisbeeld en nog slapen ze niet. Ze willen beiden
spreken, maar beiden zwijgen. Want het antwoord komt sneller op de tong dan het
verwijt. Elk hoort den adem van den ander, wachtend, gespannen. Maar zoo kan het
niet duren. Het gaat naar middernacht. Dan zegt de man: Moesten we daar-
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voor ons kind ter wereld en groot brengen, om het te zien ondergaan in schande en
in verderf.
Geen antwoord.
- Eén is genoeg om een heele familie tot oneer te brengen.
Geen antwoord.
- Het schijnt u niet zooveel te kunnen schelen dat onze naam voor heel de streek
en voor altijd onteerd wordt.
- Het scheelt me zooveel als u.
- Indien het u wat kon schelen, zoudt ge die misplaatste compassie laten.
- 't Is toch ons kind. 't Uwe zoowel als 't mijne...
- Het spijt me genoeg. Had ik geweten dat het zoo van 't rechte spoor zou afdwalen,
het ware beter niet ter wereld gekomen.
De vrouw kreunt dof en verbeten: Hard mensch.
- Hier is geen kwestie van hard mensch. Wie 't gebod van God miskent en blijft
miskennen, verdient geen medelijden. Ik heb hem dikwijls genoeg gewaarschuwd;
maar gij zijt zelf de schuld dat het zoover gekomen is, door uw verderfelijke
toegevendheid.
De maan is nu voorbij het kruisbeeld geschoven en kijkt in den spiegel. En in den
spiegel ziet ze den man en de vrouw liggen, 't gelaat bleek van ontroering en de oogen
open en star in het schemerduister. Beneden slaat de klok twaalf slagen, en
tezelfdertijd begint een haan te kraaien.
- Daar hebt ge blijkbaar niets op te zeggen.
- Meer dan ge denkt, weert de vrouw af. Ik heb zoowel gewaarschuwd als gij;
maar niet zoo hardvochtig als gij.
- Gij hebt hem altijd voorgesproken en verontschuldigd. En met Zacharie is 't
hetzelfde geweest. Maar als ik strafte of verweet, dan was ik te streng. Nu ziet ge
waar ge daarmee komt.
- Maar Zacharie is niet om mijnentwil weggetrokken. En 't is ook niet mijn schuld
dat Sylvie zich heeft vergeten. Maar ge wilt uw kinderen behandelen als halve
heiligen, en dat worden ze moe. Indien ge wat verstandiger had gehandeld zou 't ook
met Harry niet misloopen zijn.
De Ridder voelt zijn handen en zijn lippen beven. Hij had zijn vrouw zoo 't bed
kunnen uitjagen, haar jongens achterna. Nooit, zoolang ze samen geleefd hadden,
had ze zoo gesproken tegen hem.
Maar nu zal hij het verder hooren.
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- Morgen ga ik naar Antwerpen, zegt de vrouw beslist, met Rose of met Prosper.
- Wat doen?
- Harry helpen.
- Harry helpen? Laat hij zich nu zelf redden. Dan zal hij ondervinden wat het
wordt, wanneer een kind niet meer gehoorzaamt aan zijne ouders. Ze mogen hem
gerust eenige jaren in 't gevang houden, dat is de beste manier om hem tot beternis
te brengen.
- Maar destijds hadt ge niet zooveel vertrouwen in de heilzaamheid van 't gevang.
Dan vond ge dat het beter was daarbuiten.
- Wat bedoelt ge?
- Wat ik bedoel? Wat ge al weet hoeft ge niet meer van een ander te vernemen.
De Ridder zit recht in bed, met zijn handen achter zijn rug geschoord.
- Wat bedoelt ge, vraag ik u nog eens.
De vrouw blijft lang uitgestrekt liggen; maar wendt 't hoofd naar haren man: Indien
ge wat meer gedacht had aan uw eigen jeugd zoudt ge voor de jongens niet zoo hard
geweest zijn.
- Wat valt er te zeggen op mijn jeugd?
- Ik zal u liever vragen om welke reden ge destijds naar Amerika zijt vertrokken.
Toen de kinderen weggegaan zijn hadden ze tenminste niet zooveel op hun geweten.
Zacharie niet en Harry niet.
De Ridder zit haar aan te staren, strak en verdwaasd, maar de vrouw gaat voort
zonder genade. De straf zijt ge ontloopen, maar uw geweten niet. Waarom schuwt
ge het Kerkeveld; of denkt ge dat ik het nooit gemerkt heb? En voor wie gaat ge vier
maal 's jaars den beeweg om? Voor haar?
- Voor wie?
- Voor haar die ze eens gevonden hebben in de klaveren met een wonde aan haar
hoofd.
De Ridder zakt langzaam achterover met open oogen. Na een poos: Eenieder kan
bij ongeluk een kwaden slag toebrengen.
Maar de vrouw daarop: Niemand slaat zoo dwaas een vrouw wanneer hij niets aan
haar heeft goed te maken.
- Dat kan niemand bewijzen.
- Wat uw geweten u verwijt moet niemand meer bewijzen.
De Ridder snakt een paar malen naar adem, dan breekt hij los
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in snikken. En door zijn snikken heen nog deze vraag: Weten de kinderen het?
- Niet van mij.
Nu is er niets meer als de klare stilte van den maannacht over de hoeve, en
daarbinnen het kreunen van den ouden man die te snikken ligt onder zijn handen.
En stilaan is het of de vrouw haar bloed opnieuw voelt loopen. De warmte begint
te trillen door de kilte en er gaat ontroering in haar binnenste beven. De maan achter
de hoeve is weggeschoven en de donkerte vult weer de kamer. De vrouw ligt met
geloken oogen te luisteren naar het kermen van den man en 't bonzen van haar eigen
hart. Nog komt er geen woord. Maar als haar man zich afwendt naar den muur en
met zijn hoofd in het kussen verbeten weenen blijft, wordt ook haar hart weer murw.
Ze wil spreken, maar ze weet niet wat ze zeggen moet. Dan zegt ze opeens: Zoo
bedoel ik het niet...
De Ridder geeft geen antwoord. Maar 't is of hij leeg geweend is. Hij snakt diep
naar adem en blijft zoo roerloos liggen.
De hanen kraaien elkander wakker; daar springt een paard recht in den stal; de
morgen begint te beven door het raam.
***

De weken die nu volgen zijn voor Harry troebel van bitterheid, wrok en wroeging
en opstandigheid. Hij ziet de dagen naderen dat hij voor het eedgerecht zal staan;
met afschuw en moedeloosheid. De herinnering aan Anita staat weer voor zijn geest
als nooit te voren. Met Anita had hij geleefd een stuk leven van geluk en rust. Ze
was pas vier jaar dood, en het scheen een menschenleven ver. Ach, een mensch die
doolt verteert zijn krachten snel. Morgen komt Rose hem bezoeken, misschien komt
moeder mee. Maar wat kunnen zij nog zeggen dat hem helpen kan. De vorige maal
was het al zoo pijnlijk en zoo nutteloos. Ze hebben tegenover elkander gestaan, en
toen ze wat zeggen wilden, zijn de vrouwen beginnen te weenen. Neen het hielp niets
hem in die omstandigheden te bezoeken. Het maakt hem laf en week. En hij moest
sterk staan tegenover zijn rechters. Hij heeft een paar malen zijn advokaat doen
komen om te spreken over zijn verdediging. Hij zint en blijft zinnen over zijn verweer.
Want hij wil loskomen uit het gevang, hij zal bewijzen dat hij niet schuldig is, dat
hij alleen gehandeld had uit noodzaak en zelfver-
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dediging. Het ging om zijn leven of het hare. Was het dan niet zijn recht toe te slaan
en het zijne te redden. Dat is de thesis die ik verdedigen zal, had zijn advokaat gezegd.
Dat had hij reeds ontwikkeld voor de raadskamer, maar het maakte blijkbaar niet
veel indruk op de rechters. Dat was te verwachten. Maar wanneer Harry voor het
eedgerecht zou staan, kreeg hij kans. Daar zouden geen beroepsrechters zetelen, die
gehard waren en wantrouwig door ervaring, maar gewone burgers, wisselagenten,
onderwijzers, secretarissen, een notaris of een eenvoudig ambachtsman. Die wogen
de argumenten en verklaringen niet af; die lieten zich gaan op een indruk, een
ontroering. Laat me maar begaan; had zijn advokaat hem gezegd, ge zult zien dat
het een prachtig pleidooi wordt.
Ach, maar nu verlangt Harry niet meer naar het bezoek van zijn raadsman. Dat
was te veel een spel, een sport voor hem. Harry verliest zijn geloof in de mogelijkheid
van een vrijspraak.
Laat er ze mee gedaan maken. Hoe eer, hoe liever.
Den volgenden morgen laat de onderzoeksrechter Harry weer uit zijn cel halen.
- Waarvoor kan het nu weer zijn, vraagt Harry aan den gendarm. Deze haalt
misprijzend de schouders op. Hoe kon hij weten wat de onderzoeksrechter in den
zin had. Een gendarm haalt de gevangenen af, hij brengt ze weer naar het gevang,
voor de rest had hij zich met niets te bemoeien.
Als Harry het vertrek van den onderzoeksrechter binnen treedt, bemerkt hij een
vrouw die met haar rug naar de deur gekeerd zit.
- Herkent ge dat meisje, vraagt de onderzoeksrechter.
- Ja, nu herkent hij Rita. Maar ze ziet er zoo anders uit nu met mantel en hoed;
toen hij haar had ontmoet liep ze barvoets en blootshoofds.
De onderzoeksrechter kijkt hem hard en doordringend aan.
- Dat meisje beweert dat ze nooit met u ongeoorloofde betrekkingen heeft gehad.
- Dat heb ik ook niet beweerd, zegt Harry.
Hij wendt beschaamd het hoofd van het meisje af. Het meisje kijkt schuchter van
den onderzoeksrechter naar de gendarmen.
- Dat meisje beweert ook dat ze u slechts eenmaal in de stad heeft ontmoet.
Harry knikt.
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- Hoe kunt ge dan volhouden dat Piroe om harentwille jaloersch zou geworden zijn
en u bedreigd zou hebben met de dood.
- Dat was ter wille van een ander meisje, zegt Harry. Maar hij voelt zelf hoe
onrechtzinnig zijn woorden klonken.
Dan kunnen we de zaak als geëindigd beschouwen, besluit de onderzoeksrechter.
Leidt den gevangene weg.
Nu zou het niet lang meer duren.
***

Maar wanneer het tegen het einde gaat, komt over Harry de koorts van de
vertwijfeling. De doctor had hem enkele malen bezocht; hij had gewoon met hem
gepraat en allerlei gevraagd over zijn jeugd en de familie, en zijn leven in de stad.
De doctor wilde weten of er krankzinnigen geweest waren in zijn familie en of zijn
vader niet een dronkaard was en of hij in de kinderjaren geen bijzondere ziekten had
gehad. En hij had gevraagd aan Harry: Schrijf me eens het verhaal van uw leven en
wedervaren; Harry was er aan begonnen, maar nu schreef hij niet verder. Wat baatte
't? En waarom zou hij zijn biecht neerschrijven voor een onbekenden dokter.
- Dat heeft zijn belang, zei de doctor.
- Misschien voor u, maar niet voor mij.
- Ook voor u, wedervoer de doctor. Dat kan zijn invloed hebben op de straf. Maar
Harry kwam in verzet. Vooraleer te straffen moesten ze bewijzen dat hij plichtig
was. Dat was het recht van ieder in de maatschappij, hij mocht zijn wat hij wilde.
De volgende week liet de doctor Harry overbrengen naar de ziekenzaal. Harry
moest rusten. Maar Harry kan niet tot rust komen. Hij heeft nu een afschrift ontvangen
van zijn dossier; opdat hij zijn verdediging zou kunnen voorbereiden. Daar zit hij nu
over gebogen, uren lang en zoekt naar redding. Hij leest en herleest de getuigenissen
en speurt naar een verklaring, waaraan hij zich vastklampen kan, naar een woord
waaruit een licht en zijn bevrijding kan opgaan. Vooral over het verslag der
wetsdoctoren zit hij in zwaar gepeis gebogen. Hoe dikwijls had hij het nu reeds
gelezen? Hij kent het haast van buiten; de snede loopt van een centimeter boven den
eersten ruggewervel tot tegen het strottenhoofd. Ze bereikt in het midden eene diepte
van 2-3 centimeter. De slagader is doorgesneden, waardoor een groote bloedstorting
is geschied die de dood ten gevolge heeft
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gehad. Het hoofd vertoont een kneuzing van 5 cm. doorsnee boven het rechter oor,
voortkomende van een slag met het stomp voorwerp of den val van het lichaam. Het
bovenlijf vertoont een kneuzing aan...
Ach Harry gooit de heele boel in den hoek; hij weet wat verder volgt. Ze hebben
alles beschreven, tot zelf het hemd dat Piroe droeg, en de wonden en schrammen
gemeten lijk een timmerman.
Harry wordt er misselijk van.
***

En eindelijk komt de dag dat Harry moet verschijnen voor het eedgerecht. Het werd
tijd, want dat gemartel tusschen hoop en angst, dat opstijgen en weer neergesmakt
worden, van vertrouwen in vertwijfeling, kon niet langer duren. Zekerheid is ten
slotte niet zoo ondragelijk dan de foltering van twijfel en angst.
Voor hij binnengeleid wordt komt de advokaat hem nog even moed inspreken.
Harry zal wel zien hoe behendig hij manoeuvreeren en pleiten zal. Maar wanneer
Harry geboeid de groote zaal van het eedgerecht wordt binnengeleid en al die
gezichten op hem gericht ziet, valt opeens over hem een onnoemelijk gevoel van
machteloosheid. Hij is zeer bleek geworden en zijn stem beeft, wanneer hij rechtstaan
moet en antwoorden op de vragen van den voorzitter. Hij spreekt als in een droom.
Wanneer hij weer zitten mag wordt het kalmer in hem en schuw loert hij even de
zaal in. Maar hij schrikt terug en gaat star voor zich uitkijken. Er zijn enkele menschen
van zijn dorp opgeroepen; de burgemeester, de veldwachter, de notaris... En verder
in de zaal, achter de ijzeren afsluiting?... Rose had geschreven dat ze komen zou en
Frank, maar het is een onherkenbare mengeling van hoofden daarachter... En hier
zit Harry, in dit hok, met twee gendarmen naast zich en twee gendarmen achter zich,
als de grootste booswicht ter wereld. Was hij dan geen moordenaar? Zeker had hij
gemoord. Maar was hiermee alles gezegd. O, nu begint weer de opstandigheid in
Harry. Hij wil opspringen en den onderzoeksrechter te recht wijzen, maar de advokaat
doet onmiddellijk teeken dat hij zwijgen moet. Laat dat maar aan mij over.
En inderdaad zijn advokaat heeft buitengewoon rake opmerkingen, hij protesteert
herhaaldelijk tegen het Openbaar Ministerie en het lijkt wel of hij de leiding gaat
veroveren. De voorzitter maant
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hem vergeefs aan te zwijgen; hij zwijgt niet. Niets ter wereld zal hem verhinderen
te zeggen wat hij in geweten meent te moeten zeggen, om de onschuld van dezen
jongen man, een slachtoffer van de maatschappij, in het klare daglicht te stellen. O,
en het Openbaar Ministerie moet het ontgelden... Hij spreekt er tegen als tegen een
minderen. De groote en ergerlijke missing ligt in het onduldbaar systeem van het
geheim onderzoek. Indien de verdediging werkelijk geen ijdel woord was geweest
en zich reeds bij het onderzoek had kunnen doen gelden, dan zou deze jongen man
op dit oogenblik reeds op vrije voeten staan. Zoo gaat de eerste dag voorbij. Zoo
gaat de tweede. Harry is verdwaasd en gebroken. Hoe konden ze zoo nutteloos al
deze dingen herhalen en uitspinnen die ieder wist. Eerst de onderzoeksrechter, dan
de wetsdoktoren, dan de doctor die zijn geestvermogens had onderzocht, dan de
deskundige die de afmetingen had gedaan en de fotos genomen. Ze gaven uitleg hoe
't precies gegaan was, met een zekerheid of ze erbij gestaan hadden. Hier hadt ge 't
scheermes, het voorwerp van de misdaad, en hier hadt ge - konden de heeren
gezwoornen het goed zien - hier hadt ge het hemdje dat het slachtoffer droeg toen
ze overvallen werd.
- Volgens uwe interpretatie der feiten, had zijn advokaat onderbroken, maar de
onderzoeksrechter en de doctors waren onverstoorbaar voortgegaan. Zoo stond het
slachtoffer en zoo stond de beschuldigde, toen hij de doodelijke snede toebracht. De
heeren gezwoornen konden zich een gedacht vormen van het geweld met hetwelk
de snede was toegebracht, indien ze even het bebloede scheermes wilden bekijken.
De doctor stak het tusschen twee vingeren omhoog, als een breekbare kostbaarheid.
Kijk, daar was een heel stuk uit het lemmer gesprongen, door de kracht met dewelke
het op den ruggemergwervel was gestooten. En een andere deskundige vertelde hoe
lang, hoe breed en hoe hoog de kamer der misdaad was, den afstand tusschen de deur
en het raam en op de foto die hij had genomen, konden de heeren het lijk zien liggen
zooals het daar neergevallen was. Telkens er uitleg gegeven werd aan de heeren
gezwoornen, werd Harry uit de box gehaald en bij de bank van de jury geleid. Hij
had immers het recht alles te hooren wat hier gezegd werd; dat hoorde tot het recht
der verdediging. Maar Harry had er bij gestaan, bleek en wezenloos, zonder een
woord.
Den heelen dag worden getuigen onderhoord; en den volgenden morgen herbegint
het. Heel zijn leven wordt hier opgerakeld en
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uitgestald. Zijn karakter, zijn onrust, zijn tegenslagen, zijn avonturen zijn ruzie met
lange Peer. De geburen moesten komen die krakeel hadden gehoord en het eerst na
den moord in de kamer waren gekomen... Alles... alles... O, maar zijn advokaat weert
zich. Hij wacht niet tot hij pleiten kan om aan te toonen hoe tegenstrijdig de
verklaringen van sommige getuigen zijn, met de verklaringen die ze voor de politie
of den onderzoeksrechter hebben afgelegd. Harry had nooit vermoed hoeveel daar
uit te halen was ten zijnen gunste. Neen, alles goed ingezien, het was niet bewezen
dat hij Piroe vermoord had; niemand kon dat bewijzen. Hij kijkt nu hoopvoller de
zaal in en opeens dunkt hem dat ginder achter in den hoek van de zaal iemand
schuchter wenkte... O, dat is Rose. Ja, nu heeft Harry haar gezien. Rose is zoo gelukkig
ineens dat hare oogen vol tranen schieten, want Harry weet nu dat ze met hem
meevoelt, dat ze hem steunt en troost. En Frank staat naast haar; en daarachter... ja
dat is Prosper. Zijn oogen keeren telkens weer naar den hoek... Moed, prevelt Rose,
alsof Harry dat verstaan kon; moed, het zal goed verloopen.
Maar wanneer in den namiddag van den vierden dag de voorzitter in zijn bloedroode
toga het getuigenverhoor gesloten verklaart en de geheimzinnige figuur van het
Openbaar Ministerie oprijst uit zijn zetel, wordt Harry plots klein en moedeloos. O,
die kleine gedrongen man had zich niet zooveel bekommerd om de uitroepingen en
de aanvallen van den advokaat; hij was daaraan gewend. Dat was het gewone systeem.
Maar nu had hij het woord; nu stond hij daar en eischte recht. Zonder hardvochtigheid;
maar zonder vrees. In naam der openbare orde. Het is bondig wat hij zegt, maar
kordaat en klemmend. Hij weet wat de verdediger zal zeggen. Maar het systeem dat
hij ontwikkelen zou, hield geen stand, en met het volste vertrouwen zag de man der
Wet het verdikt der heeren gezwoornen tegemoet. De avond begint te vallen: De
groote kroonluchters en de lampen zijn aangestoken. Het wordt een beklemde en
akelige atmosfeer. Harry zit daar en voelt verbeten de schroeven steeds vaster om
zich sluiten. Het wordt een verloren zaak. Toch niet. Want nu begint zijn advokaat.
Ook hij ziet met vertrouwen het verdikt te gemoet. Want de heeren gezwoornen laten
zich niet verschalken door gerechtelijke spitsvondigheden en zij zullen hun geweten
niet willen bezwaren met een straf, wanneer zij niet de volle zekerheid hebben over
de plichtigheid van dezen man... En deze zekerheid kunnen ze niet hebben... Harry
kijkt naar de juryleden. Begrepen ze
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't betoog van zijn advokaat; voelden ze wel hoe afdoende dat is? Een paar zitten met
het hoofd op hun handen; andere liggen achterover; enkele luisteren scherp toe als
nieuwelingen. De lucht wordt bevangen; het wordt luguber... Het begint te duizelen
voor Harry's oogen... O, hij komt niet meer los...
Wanneer de advokaat zijn pleitrede geëindigd heeft, gaat hij voldaan zitten en
veegt met een breed gebaar het zweet van zijn voorhoofd en drinkt zijn glas water
leeg.
Het antwoord van het openbaar ministerie is hard en onverbiddelijk. De
maatschappij moet worden beschermd tegen misdaad en losbandigheid. In naam der
maatschappij vraagt hij recht. Niets meer, maar ook niets minder. Ten slotte krijgt
de advokaat opnieuw het woord. De verdediging heeft het recht hier het laatste woord
te spreken. Maar Harry hoort niet meer wat hij zegt. Hij ziet hem voor zich staan te
betoogen met een hooge stem en drukke gebaren; maar Harry is een drenkeling en
hij vergaat.
Wanneer de jury opstaat om te gaan beraadslagen, wankelt Harry weg tusschen
de gendarmen. En daar zit hij nu, in het naakte wachthok; en wacht op de uitspraak;
misschien een heel leven van gevangenschap; misschien de eindelijke vrijheid...
Maar Harry wordt radeloos. Hij bekijkt de gendarmen, die daar te kletsen staan lijk
op een markt. Voelen ze dan niet dat het gaat om Harry's leven. Hebben ze dan geen
hart in hun lijf... Houd u maar stil, zei de eene, ge weet nog niets. Hij zegt het heel
gewoon. Het klinkt bijna bemoedigend.
Het wachten duurt een eeuwigheid.
Haastige stappen in den gang. Dan weer stilte.. Harry bekijkt zijn polsen; ze dragen
nog het merk van de boeien. Maar de gendarmen staan nu rustig te praten met de
handen op den rug. O, nu moeten ze er mee gedaan maken. Harry kan het niet langer
uithouden. Het moet gedaan zijn of hij wordt gek.
- Dat duurt soms wel een uur, zegt een gendarm.
Maar Harry houdt het geen uur meer uit. Hij beeft en het zweet loopt langs zijn
slapen...
En wanneer eindelijk hard en akelig de bel door het gebouw galmt, zit Harry daar
wezenloos. Kom, zegt de gendarm. Het is geen mensch meer die hier gaat, het is een
wrak. Maar in den gang komt een der gendarmen hen tegemoet.
- Ge hangt, zegt hij alleen.
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Harry bekijkt hem. Maar de andere antwoordt: dat wist ge toch op voorhand. O, maar
Harry is geen wrak. Daar zit nog kracht in hem... Hij wankelt de zaal weer binnen;
hij zit weer in de box en alle oogen branden op hem. En de voorzitter leest... leest...
artikelen en artikelen en dan - er is een ademlooze stilte over de zaal - dan komt de
straf. Bij toepassing van verzachtende omstandigheden vijftien jaar gevang. De
advokaat is tevreden; het is een succes; het had vijf en twintig, het had levenslange
dwangarbeid kunnen zijn. Maar Harry hoort: Vijftien ja-ren ge-vang. Dat kan niet
en dat zal niet. En het is opeens of de kracht van Peer den Horzel in hem vaart... Hij
begint te beven... en hij ziet daar opeens den deurwaarder die hemd en kleed en alles
van Piroe dat daar op de tafel ligt bij elkaar scharrelt, en opeens springt hij recht en
raast: Blijf daar af, schoelie... dat is van mij. Dat heb ik voor haar gekocht. Maar
vuisten hebben hem vast gegrepen; de zaal rumoert en Harry wordt met geweld uit
de box en buiten gesleurd.
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Koekoeksroep
Dit is: omdat ik wilde zijn
een zoete koekoeksroep in 't land;
een zoeker naar den zonnebrand
in de verheugenis der wijn.
En niemand heeft mijn roep begrepen,
want niemand dronk op mijn geluk;
elk dronk zijn eigen zorgen stuk
die, schervend, slechts prangender nepen.
O ‘hollands roem’, wat zijt gij zuur,
wat zijt gij moeizaam opgewassen
binnen den broeischen damp der kassen,
ver van de zon en de natuur.
Kom met mij aan het venster staan
en hoor de witte trosseringen
met mij de Lente zoet bezingen
en hoor den roep der koekoek aan.
ALEX CAMPAERT.
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Georg Kaiser en het Drama van het Bewustzijn(1)
door Fern. Bekaert.
Wanneer voor ruim driehonderd jaar, Descartes tot de zekerheid van de werkelijkheid
wou geraken, begon hij met te twijfelen aan de werkelijkheid van de wereld. ‘Ik
twijfel, dus denk ik’, om dan te besluiten ‘dus ben ik’. Deze methodische twijfel aan
de werkelijkheid heeft bij heel wat schrijvers vormen en afmetingen aangenomen,
die ze deed belanden, bij de analyse der menschelijke persoonlijkheid, in het rijk van
de waan of de droom. Descartes' twijfel wordt door Baldovino, een der hoofdpersonen
uit Luigi Pirandello's ‘Eergierigheid’ weer naar voren gebracht: ‘Wanneer Descartes
ons vermogen, om de wereld te kennen, onderzocht, had hij een der vreeselijkste
gedachten die ooit in een menschengeest opkwamen, nl. dat wij niet in staat zouden
zijn, wanneer onze droomen regelmatigheid bezaten, “droom” van “wakker-zijn” te
onderscheiden... want gansch onze kennis der wereld hangt aan dit dunne draadje:
de regelmatigheid onzer ervaringen.’ (1e Bedrijf). Deze twijfel aan de werkelijkheid
beheerscht gansch het oeuvre van Pirandello, maar ook een groot gedeelte van het
werk van de meest produktieve, meest gespeelde, en ook meest omstreden
non-konformistische onder de Duitsche dramaturgen: Georg Kaiser.
Met opzet schrijf ik ‘een gedeelte’, want ik wou niet de indruk wekken alsof de
gansche Kaiser, zooals hij zich in zijn veertigtal drama's openbaart, slechts de man
zou zijn van de ontkenning en van de werkelijkheidsvlucht, alsof hij nergens een
‘bejahung’ heeft uitgesproken. Het probleem hier behandeld werd dus geïsoleerd,

(1) Cfr.: Karl Weimer: ‘Tragik des Bewusstseins im modernen Drama’. - Zeitschrift für
Deutschkunde 1929, p. 685-694.
Bernhard Diebold: ‘Der Denkspieler Georg Kaiser’. - Frankfurt am Main 1924.
Max Freyhan: ‘Georg Kaisers Werk’ - Berlin 1926.
Ludwig Lewin: ‘Die Jagd nach dem Erlebnis’. - Ein Buch über Georg. Kaiser. Berlin 1926.
Hugo F. Koenigsgarten: ‘Georg Kaiser’. - Postdam 1928.
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Kaiser ten goede houdend dat hij geen cynieke loochenaar was als Shaw, maar in
ernst gezocht heeft ook algemeen aanvaardbaar leven te scheppen (hoe zedelijk
aanvechtbaar, van ons standpunt uit bekeken, het soms ook weze), en doorgaans ook
de ‘Erneuerung des Menschen’ - zooals hij zich zelf uitdrukt - voor doelwit had.
De mensch leeft en denkt zijn leven, het leven dringt door tot zijn bewustzijn, en
uit het dualisme van zijn en van mogelijkheid ontstaat dan een konflikt dat een tragiek
schept, die we in de drama's van af Strindberg, ook in de al-tragische opvatting van
Hebbel, over Andrejew(2) tot Sarmant, Crommelynck, Pirandello(3) en de,
expressionnisten terugvinden. Een toeval, een aanstoot van buiten of van binnen uit,
oogenschijnlijk heel miniem, doet de ziel afgronden zien van intens maar niet geleefd
leven, van door konventie, omgeving en ambt gesmoord leven, waarnaar het individu
nu zóó hunkeren gaat dat hij doorbreekt, en, alle werkelijkheid te spijt, het beleven
wil. Maar dat kan hij slechts wanneer hij de werkelijkheid regeert, en geen rekening
houdt met haar imperatieven, wanneer hij vlucht in een fantoomwereld om er een
nieuw leven te scheppen, zooals de gekken en de monomanen.
De eene tragiek leidt echter tot een andere. Alsdan is slechts één uitweg: de
zelfvernietiging onder een of andere vorm: dood of waanzin, waarin de mensch echter
meent de verlossing tegemoet te gaan. Of neen, er is nóg een uitweg, het leven niet
denken, het tragische bewustworden vermijden, en vegeteeren; tegenover de geest
het grof-zinnelijke stellen. Vooral de eerste oplossing vinden we in tal van Georg
Kaiser's drama's terug, en wel in zijn meer expressionnistische experimenten als ‘Van
's Morgens tot Middernacht’ (1916) ‘De Koraal’ (1917), ‘Oktoberdag’ (1928) enz...
Eén keer slechts heeft Kaiser een lichtende uitkomst gevonden: in ‘Hölle, Weg, Erde’
(1919), waar zijn held zijn omgeving meesleept in de opmarsch naar het nieuwe
paradijs: de aarde(4). Elders geen uitkomst dan in het zelfgeschapen rijk der waan.
Maar anderen dringen er niet binnen in, en alhoewel ontoegankelijk opgesloten
in zijn eigen erotische waanwereld, zonder inner-

(2) ‘Zwarte Maskers’ cfr. CAMILLE POUPEYE: ‘Les Dramaturges Exotiques’, Nouvelle série. p. 120, sq.
(3) Cfr. C. POUPEYE: ‘Les Dramaturges Exotiques’ I. p. 179-180.
(4) De datum van ontstaan verklaart dat wellicht eenigszins: tijd van de triomfen van het
socialisme in Duitschland.
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lijke betrekking met anderen, toch wil de mensch zijn fiktie opdringen, en anderen
er aan doen gelooven. Het is duidelijk dat Freud's psycho-analyse niet vreemd is aan
die opvattingen, en aan de manier waarop die tragiek ontstaat, en verklaard wordt
door het opduiken van verdrongen levenskrachten uit het onbewuste, door de
doorbraak van de droomkanten van het zieleleven(5).
In die waanwereld is ‘de logiek der begrippen sterker dan de logiek der feiten’.
De droom heeft z'n eigen logiek waarnaar de mensch handelt, als een slaapwandelaar
in het leven. Maar waar hij met de realiteit in aanraking komt, daar is de botsing zóó
pijnlik dat het een vlucht wordt uit vertwijfeling. In ‘De Koraal’ zegt Kaiser: ‘Vooruit
- het geldt niet waarheen - wel, weg vanwaar!’ Het is een ontvluchten der
werkelijkheid, een geestelijk nihilisme. De mensch Kaiser trouwens is al even
raadselachtig als zijn personnages. In 1919 en 1920 brachten zijn honorariums zoowat
de reusachtige som op van 200.000 mk., en wekenlang leefde hij met zijn gezin van
water en brood, armzalig, omdat alles opgeslorpt werd door zware
schuldvereffeningen, maar toch betrok hij een luxueus verblijf in het Esplanadahotel
te Berlijn! En waarom? Hij verklaarde het in de loop van zijn proces in 1921, om de
werkelijkheid te negeeren(6). Voor verduistering (let wel op: zonder het inzicht te
hebben gehad te stelen!!) met zijn vrouw voor de rechtbank gedaagd, verdedigt hij
niet zich zelf, maar de dichter, de scheppende persoonlijkheid, die alles doen mag
in naam van zijn kunst: ‘...wir haben so wenig selbständige produktive Köpfe, dass
niemand von uns es wagen dürfte, auf seine Leistung zu verzichten. Und wenn Frau
und Kinder darüber zu Dreck und Blut werden sollten - der produktive Mensch muss
leisten bis zum äussersten.’ Zonder zin voor de werkelijkheid staat hij daar, en tijdens
een ondervraging over

(5) Le freudisme et l'opium ont mis à la mode, pendant un certain temps, une littérature de délire.
On négligeait le normal pour s'intéresser au monstrueux. On croyait découvrir un monde
inconnu, plein de mystères et de trésors. Le besoin d'évasion et de merveilleux s'aventurait
dans une jungle où les sentiments, les idées, les actes ordinaires n'ont plus la signification’
- A.H. (in ‘Monde’) - uit ‘Kunst en Opbouwen’ April 1931 blz. 191.
(6) Verklaarde Pirandello ook niet: ‘Je travaille... pour échapper à ma vie, dont les côtés matériels
m'ennuient et me dégoûtent. (Ik onderlijn.) Dès que l'idée de pièce ou de roman que je porte
toujours en moi, m'abandonne, je me sens comme abandonné de Dieu.’ (POUPEYE, op. cit.
I blz. 178). We moeten daarbij bedenken dat in de wereld die hij schiep, werkelijkheid en
schijn niet uiteen te houden zijn; zoo in ‘Zes personnages op zoek naar een auteur’ - ‘Ieder
zijn waarheid’ - ‘Eergierigheid’ enz...
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zijn vroeger verblijf in Zuid-Amerika (in dienst van een firma), schiet het hem opeens
te binnen dat hij in Argentinië nog landerijen moet bezitten, waarvan de waarde
grooter moet zijn dan het bedrag van al zijn verplichtingen!!!
Reeds in een van zijn eerste stukken ‘Grossbürger Möller’ later herwerkt en getiteld
‘David en Goliath’, beheerschen de waanvoorstellingen van de held de werkelijkheid.
Het bericht wordt verspreid dat Möller het groot lot gewonnen heeft. Wel werd zijn
nummer uitgetrokken, maar sedert tien jaar had hij zijn bijdrage niet meer betaald,
en het geld besteed aan de muzikale opleiding van zijn eenige dochter. Maar het lot
behoorde ook gedeeltelik aan familieleden, en hoewel ze niet altijd regelmatig aan
hun verplichtingen hadden voldaan, toch komen ze nu af om hun deeltje van de winst
op te strijken. Möller onthaalt ze op enkele onduidelijke woorden, zoodat allen
werkelijk in de waan verkeeren dat ze nu rijk zijn, en binnen vier weken hun buidel
zullen gevuld krijgen. ‘Vier Wochen sich in dem Traum von Herrlichkeiten zu wiegen
- ist das nichts?’ meent Möller, en de familieluidjes smeden hun plannetjes, weten
zich overal een plaats te veroveren, zoodat ze in het burgerlijk aanzien (wat toch
álles is) zóó vast reeds zitten, dat de onthulling der waarheid hun niets meer schelen
kan. Ze hebben het nu toch goed. Werkelijkheid en fiktie dus in elkaar geankerd.
In ‘De Protagonist’ (1920)(7) ontleedt hij het probleem van de tooneelspeler,
symbool van de scheppende kunstenaar, die in twee werelden leeft: die van de schijn
en die van de werkelijkheid, die ernst en spel samen als één realiteit beleeft, voor
wie fantasie werkelijkheid is. Zóó leeft hij in de wereld van zijn rollen, dat de bijna
afgodische liefde voor zijn zuster de eenige band is die hem aan het reëele leven
bindt, en wanneer zij hem heeft medegedeeld, dat ze een man liefheeft en hem om
zijn zegen heeft gevraagd, brengt ze haar verloofde binnen gedurende de repetitie
van 'n stuk, waarin hij de bedrogene echtgenoot speelt. Hij kent alleen de ernst van
zijn rol en ploft de dolk, die hij in het stuk te gebruiken had, in de borst van zijn
zuster, die alleen nog inhoud kon geven aan zijn leven en door wie hij zich bedrogen
voelt. Bedrog in 't spel, bedrog in werkelijkheid, hij kon ze niet uiteenhouden.

(7) Nu: Opera in 1 bedrijf met muziek van KURT WEILL, de componist van ‘Dreigroschenoper’.
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Psychologisch is dat alles weinig verrechtvaardigd, geleidelijke evolutie van het
zieleleven blijkt totaal uitgeschakeld. Alleen de psycho-analyse is hier
verantwoordelijk voor dat ongemotiveerde verwarde leven, voor die bruske
ontwikkeling van het zieleleven. In de mensch woelt een chaos van tegenstrijdigheden,
en uit die troebele diepten breekt soms plots, door een toevalligheid, 'n latente
persoonlijkheid uit, die in opstand komt tegen de tot dusver heerschende. Aldus
vergaat het de bankkassier uit het razende drama ‘Van 's Morgens tot Middernacht’(8).
In zijn kleinburgerlijk bestaan gevangen, dravend in den tredmolen van zijn
verstompend kassiersambt, is hij bijna tot een machine geworden, die, stom zijn
dienst verricht. Geen andere levensuitingen dan een paar verstarde bewegingen. Het
geld vloeit door zijn handen, automatisch, onverschillig. Een toeval echter, een feit
oogenschijnlik van geen beteekenis, rukt uit zijn onderbewustzijn een onvermoede
persoonlijkheid naar voren, en plaatst ze in volle bewustzijnssfeer. Een elegante
dame, in ruisschende zijde, komt aan zijn loket met een kredietbrief, om uitbetaling
van 3000 mk.. Daar er geen bericht kwam van haar bank in Florentië, weigert de
direkteur. Toevallig heeft ze met haar hand de hand van den kassier aangeraakt, en
dit onnoozele feit, samen met het dubbelzinnig gezwets van zijn direkteur met een
klant, zijn voldoende om hem uit zijn verstarring te wekken, de angel der sexsualiteit
in zijn vleesch te slaan, en al de onvermoede mogelijkheden van het leven voor zijn
bewustzijn op te roepen.(9) Hij wordt er zich van bewust dat zijn leven geen leven
was. Dat is zijn tragiek. En woest barst een onweerstaanbare drift uit om zijn verzuimd
leven in te halen. Hij zal dat leven koopen aan de Italiaansche, met geld, het eerste
dat hem onder de handen komt: 60.000 mk., waarmede hij loopen gaat. In zijn verhitte
verbeelding heeft hij ze gezien als

(8) Antwoordend op een rondvraag van de Svenska Dagbladet over het ontstaan van zijn werken,
deelt Kaiser het volgende mee in verband met dit werk: ‘Ik wou naar Italië gaan, en ging in
de bank om mijn kredietbrief te laten opmaken. Een oude, blijkbaar behoeftige kassier gelastte
er zich mee. Toen kwam het bij mij op dat hij even goed als ik van de kredietbrief zou kunnen
genieten en vluchten naar Italië om er gelukkige dagen te slijten. Nauwelijks te Rome
aangekomen schreef ik mijn stuk met als thema het gelijke recht van allen op het geluk’
(medegedeeld in ‘Revue Germanique’ 1937 p. 306).
(9) Heeft men van Kaiser niet gezegd dat de door hem uitgedachte lotgevallen zijner helden
‘ungelebte Möglickheiten’ waren? Ongeleefde mogelijkheden voor hem, die door een graad
van verlamming ettelijke jaren aan zijn leunstoel gekluisterd bleef, en eenzaam leefde.
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een slet en een bedriegster, die door een list zooveel duizend mark wou bemachtigen,
en zich dus, in ruil daarvoor, grif aan hem zal geven. Maar de Florentijnsche is een
deftige dame en wijst hem verontwaardigd af. Hij heeft gestolen en nu kan hij niet
meer terug. De dief zal de politie reeds op de hielen zitten, en het wordt een vlucht
door de besneeuwde velden naar de grootstad. De tragiek van het bewustzijn zweept
hem op in een wilde jacht, in een vragen en zoeken naar de zin des levens, in een
roes om de waarde van alles te beleven. Maar de eene ontgoocheling volgt op de
andere: ‘Er hatte das Leben überschätzt’ (Kanzlist Krehler - 2. Akt. s. 53). Hij wil
de macht van het geld kennen, en ontketent op de zesdagenrennen een wilde drift
onder het volk door het uitloven van 'n reusachtige premie, maar al het enthousiasme
bedaart zoodra de vorst verschijnt, en hij vlucht: geld is de grootste leugen onder
alle bedrog, ‘Das Geld verhüllt das Echte - das Geld ist der armseligste Schwindel
unter allem Betrug’. Wellust der zinnen ook is geen waarachtig beleven, want in het
séparé van een balzaal vindt hij slechts geldzucht en ontaarding; en hij komt eindelijk
terecht in het asyl van het heilsleger, waar de levensgebrokenen luidop biechten, met
de materie afrekenen en zich tot de ziel bekennen. Ook hem dringt de bekentenis uit
de keel, hij slingert zijn bankbriefjes van zich weg, de zaal in. Maar zie, daar breekt
de woede van de Mammon los in hen die zoo pas zegden er mee te hebben afgerekend.
Huichelaars! Hem rest nog één hoop en één steun: het meisje van het heilsleger dat
bij hem stond om hem te helpen; maar wijl hij zijn geloof uitschreeuwt in het eenig
ware beleven, het beleven van man en vrouw, opent zij de deur en haalt de politie er
bij. Ze wijst de dief aan, om de belooning te verdienen beloofd aan wie de dief zou
weten te ontdekken. Dit is de ultieme ontgoocheling. Twee was nóg te veel: ‘Der
Raum fasst nur einen!’ Hij staat alleen, alleen met zijn waanzin in de ruimte. Waar
is de uitkomst? In de kroonluchter spookt een andere werkelijkheid: de dood! Een
schot brengt het antwoord op zijn vragen, het einde van die razende kruistocht door
de regionen van de wereld als schijn. Hij trok uit om het leven te veroveren, en in
zijn handen houdt hij tenslotte: niets, niets, niets!
Ook de griffieambtenaar, uit het vijf jaar nadien geschreven werk ‘Kanzlist Krehler’
(1922) breekt uit, en wil zijn verzuimd leven inhalen. Nauwgezet ambtenaar, voor
zijn dagelijksch brood de eenige weg loopend ‘uit 't bureau, in 't bureau - in 't bureau,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

111
uit 't bureau’, is het bonte leven der werkdagen hem onbekend, want nooit had hij
een dag verlof in de week. Wanneer hij 's Maandags, na de huwelijksdag van zijn
dochter, weer klokslag juist op 't bureau is, (Das ist pflichtmässig Montags
ausgelöscht, was Sonntag war!) geeft Herr Rat hem verlof. Huiswaarts keerend loopt
hij verloren. De ongewone aanblik van het daarbuiten vliedende en lokkende leven
brengt hem in de war, roept in hem het bewustzijn wakker dat het leven niet stilstaat
in al die uren dat hij 's morgens en 's namiddags op 't kantoor, het zijne stilleggen
moet om nog alleen werktuig te zijn, dat hij een ‘ausgemergelter Federwisch’
geworden is terwille van het brood van zijn vrouw en zijn kind. Zijn leven heeft hij
verzuimd opdat zij zouden leven naar welbehagen. Die stoot brengt komplexen van
verdrongen gevoelens in beweging. Nu is 't zijn beurt! ‘Die Vielverwendbarkeit
meiner Fähigkeiten durchgeführt!’ Hij heeft het leven ontdekt en wil hem nu
reconstrueeren, voelt zich met de kosmos verbonden en wil de wereld doorreizen.
Maar Krehler gaat niet als de bankkassier het reëele leven doorstormen. Zijn wilde
reis maakt hij op een bordpapieren wereldbol, en beleeft aldus zijn illusie, tot wanneer
Herr Rat ze als een luchtbel stukslaat. Verwarrende gevoelens duiken uit zijn
onderbewustzijn op; hij wil uit dit rijke leven niet terug, en breekt in haat uit tegen
zijn vrouw die hem aan het materiëele gebonden wil houden, tegen zijn schoonzoon
die zijn vrouw onderhouden wil, doodt tenslotte én schoonzoon en zichzelf, ten onder
gaande aan de botsing tusschen ‘de heterogene bewustzijnssferen’ van schijn en van
werkelijkheid.
Voor de tragiek van het bewustzijn vluchten Krehler en de kassier in de dood, de
milliardair uit ‘De Koraal’ echter in het onbewuste, in een wereld van illusie. Vroeger
arm werkmanskind, heeft hij de verschrikkingen der ellende gekend, heeft hij zijn
weggezonden vader zelfmoord weten plegen, en zijn moeder zien omkomen van
ellende. Die ellende, daar moest hij overheen om de verschrikking te ontkomen, dat
dreef hem tot de vlucht, dat stond achter hem als hij arbeidde, rusteloos, dag-in
dag-uit, dat was wat hem opdreef naar geld en macht. Hij werd millionnair, milliardair;
fabrieken rezen op en onbarmhartig werd de massa uitgebuit opdat hij niet terug zou
vallen in die verschrikking. Het werk, met zijn machines en zijn menschen heeft hij
tusschen zichzelf en dat verschrikkelijke gezet. Hij wil zijn ellendige jeugd uit zijn
geheugen bannen. Niets mag er hem nog aan herinneren. Hij wil leven, onbewust
van wat hem
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vroeger heeft gekweld en opgezweept. Wel wordt de ellende gestild van wie bij hem
aanklopt, nl. op de zoogeheeten ‘open Donderdag’ in het ‘heisse Herz der Erde’,
maar hij aanhoort de menschen niet, wel zijn sekretaris, een dubbelganger van hem,
zóó sprekend op hem gelijkend, dat alleen een koraal aan de horlogeketting van den
secretaris beide mannen onderscheiden laat. Maar niet alleen de uiterlijke
dubbelganger heeft hij gevonden, die zijn ander Ik moet zijn, die welke met de ellende
in aanraking moet komen, ook de innerlijke dubbelganger, de gelukkige dubbelganger
thansch, wil hij vinden in zijn kinderen, zijn zoon en zijn dochter. ‘Het is wellicht
mijn hartstocht mij om te ruilen’ verklaart hij, en daarom wil hij dat zelfs de gedachte
aan leed ver van ze wegblijve. Edoch, de zoon wil de luxe vluchten en arbeider
worden uit plichtsbesef, en zijn dochter wil de zieken en de levensgetrapten heelen.
Hoe kan hij zich nu omruilen in zijn kinderen nu zij terug willen van waar uit hij is
gevlucht, hoe kan hij nu zijn opgang in een van leed gespeend leven voltrekken, zijn
leven voortzetten in zijn kinderen, nu ze de ellende van zijn jeugd tegemoet willen?
‘Holt mir keiner aus dem Dunkel meiner Vergangenheit?’ Hij wil zijn eigen leven
geven voor een ander leven: ‘Wer leiht mir seines, das hell ist vom ersten Tage an?’
- De sekretaris laat even iets doorschemeren van zijn eigen gelukkige vreedzame
jeugd. Daarin vluchten, daarin, in dat onschuldparadijs van die kindsheid! Hij schiet
de sekretaris neer, en rooft hem zijn jeugdherinnering, verzinnelijkt door de koraal.
Aangehouden, en natuurlijk voor de sekretaris gehouden aanvaardt hij deze
identificatie wanneer de onderzoeksrechter hem breedvoerig het gelukkige jeugdleven
verhaalt van de secretaris. In dat andere leven vindt hij de rust. Bovenzinnelijk heeft
hij het zieleleven van de sekretaris in hem belichaamt, en daarmee gaat hij kalm en
gelukkig de dood in, de symbolische koraal in zijn hand houdend. Ver van en
onberoerd door de woelingen en de stormen van de zeeoppervlakte groeit het koraal
op de bodem der zee; zóó wou hij leven, onberoerd door de kwellingen en het leed
des levens. Zijn vlucht is dus een vlucht vóór de aktieve liefderijke daad, in de
passiviteit van het koralenideaal.
Die ontdubbeling der persoonlijkheid, die splitsing van het bewustzijn vinden we
zelfs reeds uitgedrukt in de titel van een van Kaiser's latere stukken: ‘Tweemaal
Olivier’ (1926). In een Music-hall heeft de rijke Olivia een speler gezien, Olivier,
die treffend gelijkt op haar vroegere verloofde, die verdween. Zij huurt hem,
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om in stilte de illusie te beleven de geliefde gestalte voor zich te zien. Wat bijna
onvermijdelik gebeuren moest, gebeurt. Olivier gaat beleven wat hij alleen voor moet
stellen, wanneer plots de geliefde weer opdaagt en hij weggezonden wordt. Gebroken
door het leed speelt hij een laatste keer in de music-hall, en wanneer hij in de loge
de man bemerkt, die hij zoolang heeft voorgesteld en waarmede hij zich vereenzelvigd
had, schiet hij hem neer, wanend aldus zelfmoord te plegen! Hij vlucht in de
waanvoorstelling van een der vele gespeelde personnages, en hij smeekt de eeuwige
Rechter, die hij in de geneesheeren van het gekkenhuis meent te zien, hem niet uit
zijn waan te halen, hem niet het bewustzijn van zijn schuld terug te geven.
Verwarring van schijn en werkelijkheid uit vrees voor de tragiek van het bewustzijn
vinden we nog bij Koning Marke uit ‘König Hahnrei’ (1913). Voor de klaarblijkelijke
ontrouw van Isolde en haar liefde voor Tristan, blijft hij hardnekkig hun schuld
loochenen, tot hij ze tenslotte beiden doodt, om tegenover de wereld te kunnen blijven
loochenen en zich gelukkig te voelen. Ook de bedrogen echtgenoot uit ‘Brand in de
Opera’ (1919) weigert te gelooven aan de ontrouw van zijn vrouw, wanneer ze,
gered, alles bekent. Neen, zijn vrouw is gestorven en hij wil het lijk terug uit het
brandend gebouw. Daarom loopt zijn vrouw terug de vuurpoel in. In ‘Naast elkander’
(1923) is het een pandjesbaas die, tegen de alledaagsche werkelijkheid in, gelooven
wil aan het ‘Ineinander der Menschenseelen’ daar waar de lotgevallen der menschen
slechts naast elkander loopen.
Een omkeering echter van alle kennis- en waarnemingswaarden, een
schaakmatzetten van de logiek der realiteiten door de logiek der begrippen, een
opdrijven tot dwingende noodzakelijkheid van het toeval, nergens heeft Kaiser het
zoo ver gewaagd als in de Freudiaansche ‘Oktoberdag’ (1928). Toevallig ziet
Catharina 'n leger-officier, Marriën (ze las de naam in de omgekeerde kepi wanneer
ze naast hem zat in de kerk) voor een goudsmidwinkel, dan in de kerk, 's avonds in
dezelfde operaloge! Gekweld door liefdeshonger, vooral van zinnelijken aard, zijn
deze toevalligheden voldoende, opdat dit eigenlijk goed opgevoede en eerlijke meisje
bovenzinnelijk haar verloving en haar huwelijk met de officier beleven zou, en opdat
ze 's avonds de vleeschhouwersknecht, die de meid kwam opzoeken, in haar kamer
haalt om de gewaande huwelijksnacht te beleven. En
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wanneer het kind daar is, is ze overtuigd dat het Marriën's kind is, en ze fluistert zijn
naam als een zoete troost gedurende de barensweeën. Om schanddaal te vermijden
wil de pleegvader (Mr. Coste) Marriën, die echter Catharina niet eens kent, tot het
huwelijk dwingen, maar die weigert... natuurlijk! Maar nu aanschouwen we nog een
tweede, en nog ongelooflijker verwarring van bewustzijnsferen! Voor de naïeveteit,
voor het kinderlijk geloof van Catharina, voor haar ‘visionnaire zekerheid’ voelt
Marriën zich ontwapend: ‘Ein Tag schneidet ins Leben, der scheinbar wie jeder andre
ist. Ein Zug fährt zu spät ab - und zwischen Ankunft und Abfahrt baut ein Blick ins
Juwelierfenster - Eintritt in eine Kirche - Besuch der Oper ein Schicksal auf. Ihr
Schicksal Catherine, - vielleicht auch meins.’ (blz. 86). Hij bemint Catharina, en de
abstrakte gedachte verandert zoo het konkrete feit, dat hij eindigt met te gelooven
aan de bovenzinnelijke realiteit van zijn vaderschap. Coste zegt tot de officier: ‘Alles
ist wirklich und unwirklich zugleich. Ich möchte das, was Sie und Catherine
verbunden hat, eine mystische Union nennen.’ (blz. 93). In die sfeer van wonderbare
verwrongen mystiek, gaan de geldelijke eischen van de slagersknecht Leguerche,
die alleen door geld tot zwijgen is te brengen, niet meer op. De luitenant scheurt de
check die Catharina's pleegvader hem wil geven, en wanneer Leguerche, door de
herinneringen aan die nacht plots zelf opgezweept, niet meer op geld maar op
Catharina zelf aanspraak wil maken, breekt luitenant Marriën nog de laatste band
die ze met de werkelijkheid verbindt, en velt hem met een schot neer: ‘Wenn es Taten
gibt, die mit ihrer Furchtbarkeit uns von der Umwelt trennen - so ist dies eine von
ihnen.’... ‘Wir können leben’ (slot).
Bedenkelijk zijn dergelijke uitingen van vertwijfeling en dergelijke aberraties van
de geest ongetwijfeld, maar ze zijn tenslotte zoo onwerkelijk voorgesteld dat ze ons
koel laten, en daardoor betrekkelijk onschadelijk zijn. Kaiser schept geen personnages
van vleesch en bloed waaraan we gelooven kunnen, maar van de abstraktie uit laat
hij ze handelen, logisch volgens de dialektiek van zijn geest, die over alle realiteiten
heen denkt in de hoop het leven te raken. Problemen en nog problemen worden
opgeworpen en... niet opgelost, want steeds eindigt het stuk in een vlucht. De donkere
diepten van de menschelijke ziel, waar alle levensmogelijkheden broeierig wentelen
in een chaos, haalt hij in het licht naar voren, o zeker niet om een cynisch spelen er
mee, of om de wellust van zwoele erotiek, maar
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op zoek naar 't leven, naar het echte onvervalschte leven dat hij maar niet vinden
kan. Juist dat onwezenlijk reine van Kaiser's erotiek wijst op de geestelijke afkomst
er van. In ‘Oktoberdag’ vooral staat Catharina's zinnelijkheid op zoo'n hoog plan,
dat geen Leguerche zelfs ze naar omlaag halen kan, en waardoor we zelf onberoerd
en ongeloovig blijven, zonder eenige zwoelheid te ondergaan zooals b.v. het geval
is bij de lektuur van Wedekind. Maar zijn Kaiser's scheppingen in die zin onwezenlijk,
werkelijk echter is het hopelooze zoeken van de eenzaat dat daarachter schuilt,
werkelijk de angst voor dat leven waaraan de eisch van het individu, als aan een
sterke gevangenismuur stukbreken en hem eenzaam en ontgoocheld in de wanhoop
jagen. Tragisch is die werkelijkheidsvlucht, dat in den grond laffe ontwijken van de
begrijpende liefdedraad, tragisch des te meer als we bedenken dat inderdaad velen,
helaas te velen, na de ineenstorting en de ontwrichting der geesten in de onmiddellijk
na-oorlogsche periode, deze tragiek der vertwijfeling en der eenzaamheid hebben
gekend. En is het werk van Kaiser, van wiens leven zoo weinig naar buiten is uitgelekt
wijl hij zelf als afgescheiden van de wereld in eenzaamheid met zijn vrouw en zijn
drie kinderen leeft, misschien niet een wrange kreet om verlossing, misschien niet
de verschrikkelijke uiting van een eigen beleefde zielegespleten heid?! Wat ging er
in hem om, toen hij in 1921 in de gerechtszaal uitriep: ‘Doet de geest geen pijn, de
geest is reeds een ongeneesbare wonde’? En een van zijn stukken is getiteld ‘Noli
me tangere’ - raak me niet aan!, en dateert uit zijn gevangenisjaren.
Deze tragiek van het bewustzijn is de tragiek van de moderne mensch, die eenzaam
is, hopeloos eenzaam en zonder houvast, wie deze onpersoonlijke vermechaniseerde
eeuw alle verbondenheid met de menschen en met het eeuwige heeft doorgesneden,
om hem in de eenzame leege ruimte van zielloosheid los te laten. Is de golf van het
naoorlogsche vage humanitarisme misschien niet de uiting geweest van dat wanhopige
grijpen naar een houvast, naar een positief beleven van hen die door uitermate
relativering alle geloof verloren hadden? En waar zelfs dat humanitarisme ontbrak
en niets overbleef dan twijfel, daar ontvluchtte de mensch de liefdedaad in passiviteit
en in vernietiging van zijn bewustzijn. En de kunstenaar, de eenzaamste mensch,
heeft ‘om aan zijn eenzaamheid te ontkomen, zich met de gestalten van zijn fantasie
omgeven, om niet in vertwijfeling te eindigen’. (Weimer). Illusiegestalten, voor ons
spookgestalten waarachter een tragische gespletenheid om verzoening schreit!
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De Zomer op Groothuyze
I
De wereld draait haar gang, de cirkel van geboren-worden, beminnen en sterven
wordt eindeloos voortgetrokken, doch op Groothuyze staat het leven stil. De oude
edelvrouw en haar dochter zijn vrijwillig gevangenen op hun kasteel. Zij trekken
zich niets aan van wat er op het dorp gebeurt en van elders ontvangen zij maar zelden
het bezoek van kennissen of verre verwanten, die liefst zoo gauw mogelijk de
eenzaamheid van het verlaten landgoed weer ontvluchten.
Angèle herinnert zich dat het in hun woning nooit anders was, als kind, als jong
meisje, is zij aan die toestand gewend geraakt. Zij meent dat zij het thans niet meer
zou willen veranderd zien, zelfs als zij gezond ware, zelfs als het allemaal anders
gegaan ware dan het ging.
De moeder heeft een ongelukkig leven gehad. De baron was geen mensch die haar
paste. Hij hield er heel andere opvattingen op na en stak het niet zoo nauw met die
zaken waarvoor zij haar bestaan zou gelaten hebben. Het was haar een bitter leed
geweest, te moeten ervaren wat liefde en huwelijkstrouw voor haar echtgenoot wel
beteekenden en reeds van korte tijd na de geboorte van het kind, was de verwijdering
gekomen, onoverbrugbaar, noodlottig tot het einde toe, zette zij zich door. Zij
vervreemdden van elkander en wisten het, de scheiding werd moedwillig voltrokken.
Hij verbleef weken aan een stuk in de stad, hij nam zijn deel van het leven en zag
naar vrouw en kind niet om. Soms kwam hij met een groepje vrienden Groothuyze
binnenvallen, zij dronken en vierden feest, doch de gastvrouw vertoonde zich niet,
zoodat zij algauw weer vertrokken, want geen der lustige gasten kon tegen de angstige
stilte, die woog in het huis de morgens na hun uitbundige avonden.
Het leven van de moeder had zich samengebald in de kleine wereld die Groothuyze
was, wereld waarvan haar dochtertje het middenpunt bleek te zijn. Het kind is nooit
sterk geweest, al scheen
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het later ook flinker te worden in de gezonde lucht van de landelijke streek. Maar
van die aanvankelijke zwakheid had zij een neiging voor ingekeerdheid behouden
en een droomerigheid, die reden noch uitleg vond. Een huisleeraar had haar les
gegeven, de barones had Angèle niet graag uit haar onmiddellijke nabijheid zien
verdwijnen. Het meisje leerde ten andere buitengewoon vlug en bleek als vergoeding
voor zijn ziek lichaam een uiterst scherpe geest te hebben ontvangen.
Zij was achttien jaar toen haar vader verongelukte in een autoongeval. Hij was
bedronken en reed, in een veel te snelle vaart, tegen een boom. Onderweg naar het
gasthuis bezweek hij aan zijn verwondingen.
Na zijn begrafenis werd over hem niet meer gesproken. Angèle vermoedde wel
dat haar moeder hem ook niet vergeten kon, doch nimmer werd er een woord over
gerept. Zij hadden hem buiten hun hart begraven. Ten andere, zij spraken niet veel
met elkander, elk leefde zwijgzaam en bezig met haar eigen gedachten en gevoelens,
elk werd een zeer eenzame vrouw in die afgeslotenheid, in dat gevangenschap dat
zij moedwillig handhaafden, door zich letterlijk buiten de wereld te sluiten, alle
betrekkingen te laten varen en met niemand omgang of vriendschap te zoeken.
Bij de moeder was dit begonnen uit tegenstelling voor het leven van haar man. Er
was ook walg en ontgoocheling mee gemoeid. Later werd het een zorg voor het
tengere kind, een waakzaamheid over dat vluchtende leven, een angst zelfs, dat
iemand zou kunnen weten hebben dat Angèle ziek was. Geen mensch moest het
meisje laten voelen wat hij over haar dacht, zij zou dan ook geen menschen rond
haar beiden dulden, want zij wist hoe zij bestaan, de ervaring van haar huwelijksleven
had haar al te gauw die ervaring geleerd, die slechts na lange tijd weer milde wijsheid
wordt. Zij was er met een wanhoopgevende zekerheid van overtuigd, dat zij haar
dochter lang overleven zou, maar voor de enkele jaren, die zij haar nog beminnen
kon, wilde zij haar behouden, haar aan zich vastbinden, genoeg van haar verwerven
om daarna nog wel een lange tijd alleen te zijn, en verlaten, dan eerst, en hoopeloos
lijk alwie niets meer te doen, niets meer te verrichten heeft.
Moeders eenzaam willen zijn, vond in die jaloersche liefde, haar laatste grond. Zij
was te verstandig om het niet te weten en zij geloofde wel te doen.
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II
Angèle twijfelde erover of zij gelukkig was. In de voormiddag deed zij een lange
wandeling door het uitgestrekte park; in de namiddag las zij boeken of hield zich
met handwerk onledig. Wat zij 's avonds nog verrichtte, hing van haar stemming af.
Haar moeder, die niet goed te been was, kon haar bij de wandelingen niet
vergezellen, maar van zoohaast zij terug kwam, hield zij eraan haar altijd nabij te
zijn. Niet om met het meisje te kunnen spreken, niet om samen te werken, doch om
haar te zien, haar gaarne te zien, eens naar haar op te kijken met de moede, triestige
oogen en dan even te glimlachen, als in vertrouwen, als in de zekerheid van een
gemeenzaam gedragen geheim.
Angèle verlangde niet naar groote veranderingen in haar leven. De eenzaamheid
was haar onverschillig geworden, en misschien wel dierbaar. Alleen was er soms
een vage onrust in haar gemoed, een trekken naar onbestemde en niet te verwoorden
dingen, een angst zelfs om iets dat heel lief moest zijn en ontgoochelend tevens. Zij
beredeneerde het te vergeefs, zij vond de wortels niet van haar gevoel, noch de grond
waaruit zij opschoten, haar zelfontleden drong tot die diepte nimmer door. Zij
glimlachte dan voor zich zelf, een glimlach die bijna berusten was, nog geen
aanvaarden, doch een zekere wijsheid om te kunnen vergeten. Zij dacht: wellicht
komt alles van mijn ziekte voort.
Veel dingen vonden daar hun oorzaak en hun waarom zoo te zijn en anders niet.
Hun vereenzaming op Groothuyze bij voorbeeld, haar schuwheid voor de menschen,
haar vrees voor al het ongewone, heel de samenhang van haar karakter. Daarvan was
zij zich zelf bewust.
Wat een weelde het is, zich jong en sterk en lenig te voelen, was haar een onbekend
geluk. Het begon toen zij nog een kind was, als jong meisje beterde het niet, voor de
vijf en twintig zou zij zeker sterven; zij betwijfelde het niet: al had het haar ook
niemand zoo verklaard, al had men haar ook alleen gezeid dat zij bloedarmoedig was
en een heele stapel voorschriften gegeven, die zij trouw en van hun vergeefschheid
overtuigd toch nakwam, omdat zij haar moeder sparen wilde, en ook, omdat zij tegen
haar verzekerdheid, tegen haar verstand in, toch een laatste levensnood in zich niet
uitroeien kon, een hang van dat zelfde zwakke bloed, onbegrepen voor
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haar, onnaspeurbaar, om dan toch te kruipen waar het niet loopen kon.
Met haar jonge dood bestendig voor oogen, verwonderde het haar niet tevreden
te kunnen zijn in haar wereldvreemde afgeslotenheid van de menschen. Het loonde
de moeite niet iets te zoeken bij hen, iets te nemen, iets te binden. Zij gevoelde zich
als iemand die op reis is, zij had de vreugde en de blijde verbazing van hen die zich
aan de dingen niet moeten hechten, die ze niet moeten doordringen om ze te beminnen.
Zij wist dat haar tevredenheid een weerloosheid was, een overgave aan een noodlot,
aan Gods wil, een medewerken soms.
Een enkele maal kon zij redeloos anders zijn. Zonder oorzaak voelde zij zich plots
oneindig weemoedig worden. Een zeer dat niet lichamelijk was schrijnde ergens
zonder bepaalde plaats binnen in haar, een wanhoop beklemde haar borst en keel. In
de laatste tijd gebeurde het nog hoogst zelden, vroeger om de drie-, vier maand. Als
het haar overkwam kon zij uiteindelijk haar tranen niet meer bedwingen, het begon
met een zacht, vloeiend weenen, doch het werd woester, hortender, snikken scheurden
door haar hart. Op zulke keeren zat de moeder bij haar en beheerschte zich. Sprakeloos
streelde zij haar dochters arm of haar, slechts even met de vingers, nu eens, dan eens.
Soms mompelde zij: ‘Mijn kind, mijn kind!’
Gebroken, uitgeschreid ging mijn kind slapen. In het stille huis lag zij nog een
poos te luisteren naar de geruchten buiten, naar de wind, naar het ruischen van de
regen. Toen sluimerde zij in. En 's morgens wijl zij zich alles herinnerde en voor
haar waschtafel stond, glimlachte zij, uit gewoonte, naar haar beeld in de spiegel.
Zij was ziek, het hoefde geen verwondering te wekken als zij ziekteverschijnselen
vertoonde. Deze buien van wanhoop voltrokken zich buiten haar wil.
Als zij voor het ontbijt naar beneden kwam, bleek zij weer als vroeger te zijn. De
meiden, die haar nieuwsgierig beloerden, zagen alleen een donkerder schaduw in
haar oogen, een zwarter ring op de bovenwang, een zekere zenuwtrekking in de
hoeken van de mond. Dat was alles. Overigens scheen de freule even vriendelijk, en
zelfs opgewekt.
De barones zat ook met een wilde angst haar gelaat, haar doen en laten te bespieden.
Sombere gedachten bestormden haar. Zij
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moest ze telkens overwinnen, zij moest ze verbannen, zij moest met haar dochter
nog een tijd te zamen leven, mijn God, het is nu nog te vroeg, nog ben ik op het
ergste onvoorbereid.
Zij vroeg: ‘Hoe gaat het kind?’
‘Het gaat.’

III
Door een onbegrijpelijke oorzaak werd Angèle die morgen vroeg wakker. Het
verbaasde haar eerst dat het reeds klaar was. Zij richtte zich half op in haar bed en
keek door de wijde ramen naar buiten. Zij vond dat het een wonderlijk dagbegin was
voor de tijd van het jaar. Het licht scheen wit en eindeloos zuiver.
Zij strekte zich terug neer en legde haar samengestrekte handen onder haar hoofd.
Zij poogde te vergeefs haar gedachten aaneen te knoopen. Plots voorzag zij dat er
iets zou gebeuren, een onrust en een vrees hinderden haar ook lichamelijk. Of was
het iets anders nog dat het haar onbehagelijk maakte, een vreemde drukking in de
hartstreek, een woelen binnen in haar borst?
Later stond zij op en kleedde zich langzaam aan. Toch wonderlijk hoe klaar de
maartsche morgen was. Zij had op de knieën gezeten en gebeden, nu stond zij een
lange tijd aan het venster uit te kijken naar het park. Het zou een schoone dag worden,
zij zag met een glimlach, hoe een fijne mist over het gras en langs de boomkruinen
gleed en haar oogen bleven de vlucht van een koppel woudduiven volgen, die rond
de kastanjeboomen aan 't klapwieken waren. Juist wendde zij zich af van het raam
toen zij een hevige kramp gevoelde, de juiste plaats scheen haar zelf onduidelijk,
wel bleek het of haar ingewanden werden samengeknepen. Het volgende oogenblik
was het er weer. Zij steunde even met haar handen op de leuning van een stoel, zij
dacht plots ik zal naar beneden gaan, niet wachten tot dat de meid de koffie heeft
gebracht, het zal beteren als ik buiten ben.
Beneden aan de trap gebeurde het. Verder kon zij niet meer, zij liet zich meerzinken
op de onderste trede, zij klampte haar handen vast aan het hout. Zij spuwde bloed,
met een gulp was het er, roode vlokken die op haar kleeren en het tapijt
opensprenkelden, als roode sneeuwregen. Tegen haar wil in, schreeuwde zij, rauw
en zoo angstig,
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dat zij verschrikt haar eigen stem niet meer herkende, een kreet als van een getrapt
dier.
De meiden kwamen toegeschoten, de moeder belde op haar kamer. Zonder hulp
kon zij niet naar beneden komen, doch een korte poos later zag men haar halfgekleed
boven aan de trapleuning staan. Zij keek en jammerde, nog begreep zij niet juist wat
er allemaal gebeurde.
Nadien waren zij alleen in de zitkamer, de moeder en haar kind. Angèle lag in een
ruststoel, met droomerige oogen voor zich heen te staren. Het was niet erg geweest,
het was voorbij. Het bleek te dwaas dat zij den geneesheer opgebeld hadden. Het
noodlot moest zich voltrekken. Maak toch die drukte niet, moeder.
Zij dachten beiden aan dezelfde dingen, en geen die er aanvankelijk over beginnen
durfde. Het was de dochter die eindelijk het zwijgen verbrak.
‘Moeder, zei zij, gij hoeft niet zoo angstig te zijn. Tracht eraan te gewennen. Het
zal nog wel terugkomen, en zooveel opschudding verdient het toch niet.’
Tranen welden naar haar oogen, de oude vrouw verschool ze even achter de
beschermende hand.
‘Angèle’ sprak zij. Niet meer: ‘Angèle’.
‘Moeder, ging zij voort, het is goed dat wij ons geen begoochelingen maken. Wij
beiden hebben het niet noodig ons zelf te bedriegen.’
Zij snikte.
Angèle weer ‘: Ik zie niet in, waarom gij zoo moedeloos zijt. Het is niet ongewoon
wat hier gebeurende is. Wij kunnen niet blijven leven, en tien jaar vroeger of later
veranderen weinig aan het feit dat wij toch moeten gaan. Misschien ben ik ook geen
mensch die geschikt is voor het leven’ voegde zij er na een poos aan toe.
De moeder zei: ‘Misschien dat wij het zoo erg niet inzien mogen, dat iemand wel
genezen kan als God het wil...’ Zij zouden samen hun best doen, ‘wij hebben maar
elkander op de wereld niet waar, de hemel zal niet gedoogen dat wij zoo vroeg van
elkander gescheiden worden.’
Met een glimlach vol medelijden om die woorden die zij zelf niet gelooven konden,
lag Angèle toe te luisteren.
‘Ik gevoel mij niet slecht’ zei zij plots met een stemverandering. Zij stond op en
ging op een andere stoel zitten. ‘Die dokter is hier
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niet noodig. Ik moet nog mijn wandeling doen.’ Zij wist echter wel hoe zwak zij
was, de beenen beefden onder haar lijf, zij dacht ik zal eigenlijk maar deze namiddag
kunnen gaan.
‘Moeder, vroeg zij dan, zoudt gij er mee inzitten als gij in mijn plaats moest zijn?’
‘Ik zou het liever zijn.’
‘Zoudt gij kunnen afwachten tot het... van zelfs komt?’ ging zij fluisterend voort.
Zij antwoordde niet. En keek naar het streelende licht langs de ruiten. Op zoo iets
was er geen antwoord mogelijk.
‘Wat zegt gij moeder? drong Angèle aan, het is maar erg dat het zoo traag
vernadert’

IV
De dokter had haar aangeraden te bed te gaan en rust te nemen. Gewillig had zij er
zich in geschikt. Moeder zou graag bij haar gebleven zijn, maar durfde het niet.
Angèle zal in slaap kunnen geraken als zij alleen blijft... Het verdriette de oude vrouw
bij het bittere dat zij reeds te dragen had, bij het onafwendbare dat haar zoo
beangstigde, nog te moeten gedoogen dat haar dochter alleen moest blijven. Zooveel
uren dat zij gescheiden waren...
In de namiddag kwam Angèle naar beneden. Zij had 's middags wat gegeten, zij
gevoelde zich sterker, het beven was verdwenen. Zij zou haar gebruikelijke wandeling
doen. Moeder wilde haar weerhouden, doch er was geen praten aan, het meisje
gevoelde zich zelf beter dan dien dokter toch? ‘Een meid?’ ‘Laat mij alleen gaan, ik
wil alleen zijn.’
Angèle stond reeds in de hal toen het haar zeker te binnen viel, dat zij nog iets te
doen had. Of was zij iets vergeten? Zij trad terug in de kamer waar de moeder zat,
zij ging bij haar en kuste haar voorhoofd.
‘Maar waarom die tranen, moeder? Wij moeten wat harder zijn! Wij zijn weliswaar
maar vrouwen, doch is er ook geen staal in ons, geen sterke wil? Kom, ween niet!’
Zij ging naar de deur en bleef weer even staan. Zij draaide zich half om en haar
blikken toefden een lang oogenblik bij haar moeder. Toen vertrok haar mond bijna
of zij ging huilen, bijna of zij ging
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lachen, huilen en lachen al dooreen. Met een zucht trok zij de deur achter zich dicht.
Buiten hield zij even stil en liet de prille warmte van de voorjaarszon langs haar
aangezicht en leden streelen. Mijn God, het is bijna of het reeds lente geworden is.
Traag deed zij haar wandeling. Nu en dan moest zij blijven staan, even uitrusten op
een bank, achter haar adem hijgen. Zij gevoelde wel hoe haar lichaam lediggezogen
werd, zij zat een poos naar haar doorzichtige handen te kijken, die zij op haar schoot
gevouwen had. Zij kreeg weer haar aanval van weemoedigheid, zij voelde het rijzen
in haar borst, zij voelde hoe zij medelijden kreeg met zich zelf.
Met een ruk stond zij recht. Het zou niet zijn, zij zou zich niet laf toonen, zij zou
het overwinnen. Met drift stapte zij voort. Doch aan de vijver gekomen, kon zij niet
verder. Het was of er iets werd gekraakt in haar, of nevelen voor haar oogen dreven,
golven van weedom haar overspoelen gingen. Een donker gedacht ankerde zich vast
in haar brein, een bekoring deed haar zenuwen steigeren, de wil al zwakker worden
als een vleugellamme vogel. Haar oogen staarden over het water, over het water waar
de zon in scheen, en dat wel vloeiend goud geleek en vloeiend vuur.
Zij deed een stap en nog een stap. En wat bewoog dit arme, doodbenauwde hart,
wat trok haar mee, en vervoerde haar - o toomelooze wanhoop van die sterven gaan
- zij wankelde, het was of iemand haar voorover stuikte, zij viel, het was geen vallen,
het was een glijden, het goudene, erbarmende water in.
Er klonk geen kreet. En niemand zou het hebben gehoord, en niemand ooit met
zekerheid geweten hoe alles was gebeurd, ware George, de zoon van den hovenier,
niet aan 't bloemen planten geweest achter de heesters daar dichtbij. De kerel had de
freule zien aankomen en volgde haar met zijn blikken. Toen zij zoolang aan de vijver
stond, had iemand hem ingefluisterd wat er geschieden zou. Zij stond daar als een
schoone witte bloem, als een engel, als een droom.
Hij had zich opgericht, zij bemerkte hem toch niet, en hij kon niet laten haar aan
te zien, met een hart waar een gevoel in omhoog welde, dat zijn keel vervulde als
met lauw water en zijn mond met een brakke smaak.
Toen zag hij hoe zij viel. En op het zelfde oogenblik sprong hij vooruit, sprong
hij haar achterna, zonder na te denken, zonder aar-
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zeling, als sprong hij naar een stuk van zich zelf. Twee onvergetelijk lange minuten,
een eeuwigheid van angst, van krachtinspanning en zich zelf ontstijgen duurde het,
eer hij haar bovenhaalde en in het oevergras neerlegde. Zij was buiten kennis, er liep
water uit haar ooren en mond. Hij lag bij haar op zijn knieën te spieden naar elk
teeken van haar gelaat, te luisteren naar het zwakke jagen van haar adem.
Er kwam meer leven in haar aangezicht, zij opende haar oogen, heel even maar.
Zij zag hem, en hij zag haar, een blik die zij in der eeuwigheid niet meer vergeten
zouden.
Hij boog zich over haar. ‘Mag ik u dragen? vroeg hij, ‘mag ik u dragen?’
Zij antwoordde niet en hij nam haar op in zijn armen, hij droeg de engel als een
klein kind aan zijn hart.

V
Angèle bleef acht dagen lang op haar kamer, waar de moeder haar bijna gedurig
gezelschap hield. Soms vroeg zij om alleen gelaten te zijn. Zij lag, of zat dan stil na
te denken, te mijmeren over een herinnering, over een lokkend toekomstbeeld.
Droomen die zij telkens met bitterheid verscheuren moest om weer de werkelijkheid
te zien, de vier wanden van haar kamer, de slappe, bloedlooze handen die zij naar
het licht hield en wier beven zij niet bedwingen kon.
Zij was nu rustig over het gebeurde, zij had het effen gemaakt, haar geweten was
vrij. Doch iets anders was in de plaats gekomen, een vreemd en onerkenbaar gevoel,
dat veel geleek aan haar onrust van vroeger, die dagen en avonden toen zij soms
verlangde naar een geluk, waar zij geen naam voor vond.
Zij dacht aan het leven. Zij kwelde zich meer dan vroeger om haar gauw te
verwachten dood. Eertijds had zij erin berust, nu kon zij wild en hartstochtelijk om
genezing en gezondheid smachten. Zij herinnerde zich de menschen uit de vele
boeken die zij gelezen had - hoe zou zij anders de menschen hebben kunnen kennen
- zij besloot dat het dan toch goed moest zijn om te mogen leven, om lief te hebben,
om lijk al de anderen, vroolijk en hoopvol te zijn. ‘Leven’ zei zij, met een snik.
En dan zag zij weer de twee oogen die haar aankeken, zij bemerkte die oogen
overal waar zij haar blikken wendde, geen andere
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menschenoogen buiten die van haar moeder waren haar ooit zoo nabij geweest.
Oogen, armen en een hart. Zij zou graag zich zelf hebben bedrogen, zich hebben
wijs gemaakt dat het niet anders dan een genegenheid was voor iemand die haar
gered had van de dood, doch als zij eerlijk wilde zijn, en zij was het, wist zij dat het
meer dan genegenheid was, iets anders, iets vollers, iets dat zalig en gelukkig maakte
tezelfdertijd. Zij zei: ik heb hem lief... Zij ging tot aan het venster en keek. Haar
oogen zochten als zij den jongen niet zagen. Eén enkele maal meende zij hem herkend
te hebben, het was al tegen avond en de lucht zag grauw van vochtigheid en regen,
een gestalte liep ergens langs de hagen. Hij is het, dacht zij luid.
Maar in de poozen van rust en evenwicht, bevocht zij haar eigen hart. ‘Zie wat gij
zijt! Over een jaar ligt gij begraven’. Of met een grimmig gebaar ging zij voor de
spiegel staan met haar rug naar de ramen en bespotte haar eigen gelaat. Maar ten
laatste, na alles, kwam zij weer in haar zetel zitten en smeekte om vrede, smeekte
om vergetelheid die zij niet kreeg.
Eindelijk hield zij het niet langer meer uit. Zij wilde haar wandelingen weer
hernemen tegen de zin van haar moeder in. Deze drong er wel op aan dat Angèle
iemand zou meegenomen hebben om haar te vergezellen en desnoods te steunen,
maar het meisje weigerde volstrekt daarop in te gaan.
Zij was weer alleen. Eindeloos scheen de Lente op zich te laten wachten, schaars
bleven de dagen dat er wat zon scheen, doch Angèle kleedde er zich naar, zij wilde
en kon niet binnen blijven. Zij liep onder de boomen, langs de perken bloemen en
gras. Zij draalde wat langer op sommige plaatsen. Doch wien zij ontmoeten wilde,
vond zij niet. Het duurde drie dagen eer zij hem toevallig zag, op een
zaterdagnamiddag stond hij ergens te spitten. Bijna tezelfdertijd bemerkten zij
elkander. Zij aarzelde eerst en ging toen naar hem toe. Zij werden beiden rood doch
zij overwon zich en glimlachte. Zij bedankte hem. Beschaamd en schuchter zei hij
dat het overbodig was, dat hij het graag had gedaan. Zij verklaarde hem al drie dagen
opgezocht te hebben, waarop hij uitlegde over dag in de fabriek te werken, doch 's
avonds en de zaterdagnamiddag was hij vrij.
Zij vroeg: ‘George, wat verlangt gij van mij?’
Hij had nu willen antwoorden: ‘Alles!’ Hij zei echter terwijl hij naar elders keek:
‘Niets!’
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Zij zochten woorden om een gesprek te kunnen voeren. Zij zagen elkander aan, als
bij toeval kruisten hun blikken. Zij zwegen.
‘Tot ziens’ sprak zij, en glimlachte. En hij, jong, gezond, sterk en lenig, hij bleef
met zijn voet op de spade staan, haar na te staren en te droomen, gelijk een knaap.

VI
Het voorjaar ging in de Zomer over. Het park bloeide van eind tot eind. Het was
heerlijk om lang buiten te zijn, en vooral de avonden waren zoo stil en lauw dat een
mensch verlangde die uren eeuwiglijk te leven.
Meer dan ooit was Angèle buiten. Zij koos daarvoor nu de late namiddagen uit,
zij beweerde dat de zon haar anders kwaad deed. Zij kon niet meer tegen het geweld
van gloed en vuur. Doch voor zich zelf hoefde zij niet te verduiken dat het om George
was, dat zij zoo laat onder de boomen liep.
Zij had uren lang over die verhouding nagedacht. Maar een verhouding was het
eigenlijk niet. Het bleek niet meer te zijn dan een glimlach, een gesprek dat niet
vlotten wilde, het stralen van twee paar oogen. Zij bedroog zich niet over de grond
van dat alles, zij wist volkomen wat er gebeurde in haar leven. Soms nam zij zich
voor het met een bittere ruk te verscheuren om het nog even te kunnen vergeten voor
haar dood.
De onoverwinnelijke bedreiging van dat sterven kon haar doen wrang en bitter
zijn, en zich zelf vernederend in verachting en hoon. Doch veelal bracht die zekerheid
haar een weemoed, die schier niet pijnlijk was, doch eer een troost, een zich veilig
weten in de ban van het onontkoombare.
Zij dacht, nog eenmaal zou ik willen gelukkig zijn. En haar verlangen verstrengelde
zich met de liefde voor den jongen. Waar zij ook ging of bleef, en mede of tegen
haar wil, leefde hij gedurig in haar gedachtenis. 's Nachts werd zij wakker, de nachten
van Mei en Juni stralend van sterren en maneschijn!, en in dat freele licht lag zij te
staren naar een hoek van de kamer waar zij hèm zag, lag zij te praten alsof hij
aanwezig ware geweest. ‘Hebt gij mij lief? Gij zijt schoon, gij zijt mijn jongen, ik
bemin u!’
Toen zij het zich 's morgens weer herinnerde, deed het haar zeer. Het uitroeien
zou niet meer gaan, met de wortels zou zij zelf
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verdorren. Zij had zich wijs gemaakt dat zij eens moest gelukkig zijn, dat er nog
eerst iemand veel van haar zou houden, eer zij zou gaan, voorgoed.
Soms kreeg zij de bekoring om alles aan haar moeder te zeggen en zich te bevrijden.
Doch daar zou ook geen uitweg liggen, met het diepste van haar wezen verlangde
zij ten andere naar geen bevrijding. De besloten wereld van Groothuyze nog eenmaal
kunnen vervullen met haar geluk, de eenzaamheid van haar leven één keer doorlaaien
met een groot vuur, naar dit smachtte zij, en over het geheimnisvolle, onpeilbare
trekken van haar natuur, daarover dacht zij niet na, dat droeg zij onbewust mede als
een hunkeren, als een heimwee naar een vervulling, die zij niet kende.
De moeder bekommerde zich om haar gezondheid steeds even trouw. Het viel
echter niet op te merken dat Angèle's toestand verergerde. De geneesheer, die het
zeker weten moest, verzweeg het, hij knikte toestemmend als zij van de buitenlucht
sprak en van haar wandelingen. De barones dacht soms, misschien zou zij beter in
een sanatorium zijn, maar dat gedacht bracht zij onder geen woorden, het kon niet
zijn, het mocht niet zijn. Zij zouden elkander niet verlaten, zij hadden niemand anders,
de moeder moest er bij wezen, kom dapper zijn, er bij wezen, tot aan het sluiten van
de oogen toe.
Op een avond in Juli, de dagen zijn dan eindeloos lang, verliet Angèle na het eten
nog het kasteel. Zij had hoofdpijn wendde zij voor. Doch zij was zoo ongelukkig
geweest voor de maaltijd George niet te hebben gezien, en zij wilde hem nochtans
ontmoeten, haar zenuwen zouden niet rusten eer zij hem zag.
Aan de vijver troffen zij elkander. Zij ging op een bank zitten achter het
struikgewas, zij noodigde hem uit om nevens haar plaats te nemen. Hun schuchterheid
voor elkander was bijna verdwenen, doch steeds bleef er een zeker weerhouden in
hem, een kern die zich niet blootgeven kon, voor de freule niet blootgeven durfde.
Zij spraken over dingen waar geen van beiden aan dacht. Onverwachts zei hij haar
plots dat hij de volgende maand soldaat moest worden. Het sloeg haar als een klap
in het aangezicht, iets tuimelde naar beneden, brak in scherven op de grond.
Tranen welden uit haar oogen, zij poogde niet ze te verduiken, zij liepen langs de
neusvleugels, tusschen de lippen in de mond. Hij keek haar aan en werd onzeggelijk
ontroerd, hij nam haar hand.
‘Ween niet!’ sprak hij.
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En dan gebeurde het. Alle verschil, alle afstand viel tusschen hen weg. Zij omsloten
elkander in hun armen. Aan zijn gebronsd gelaat, lag het hare, nat en bleek.
Zij fluisterde: ‘Hebt gij mij lief?’
Hij kuste haar. ‘Ik heb u lief!’ Onstuimig, overweldigend.
‘Altijd?’ ‘Ja, altijd...’

VII
Sedert die verklaring was hun verhouding inniger en liefdevoller geweest. Zij zagen
elkander twee, driemaal in de week. Zij zaten ergens achter de heesters in het gras,
of onder de groote boomen op een bank. Hun liefde had niets driftigs meer, zij waren
stil en bezonken. Dat kwam bij haar toe, bij de weemoed van haar ziekte, bij de
vereenzaming van haar ziel die aan het stuwende geweld en aan het schroeien van
de hartstocht scheen ontgroeid. De gloed die in hem laaide, bedwong hij uit liefde
voor haar.
Hij bekommerde zich weinig om de onverwachte wending die zijn leven had
genomen, over de toekomst brak hij zich het hoofd niet. Daar was hij nog te jong
voor, te frisch voor het leven. Hij hield eerlijk van haar, hoe vreemd, hoe ongewoon
het ook wezen mocht. Zij was goed, zij was schoon, zij had hem lief. Berekening
sloop slechts een enkele maal binnen in zijn hoofd, doch daarop ingaan wilde hij
niet, zorgeloos als vroeger volbracht hij zijn werk, God schept het lot van den mensch,
en hij aanvaardde het zijne, gelijk hoe het was, gelijk hoe het verloopen zou. Nu het
hem den prins uit de oude vertellingen maakte, stemde hij daar even graag en gul in
toe. Hij zou zijn hart volgen en dat was alles.
Voor haar riep deze liefde iets heelemaal anders in haar op. Haar berusting, haar
tevredenheid sleten af en waaiden uit haar weg. Zij bleef achter als een afgetakelde
boom. Zij had genegenheid gekregen en de hoogste zaligheid om de twee, drie dagen,
voor één uur, voor zestig minuten, een korte tijd, zoo gauw voorbijgegaan. Maar de
vele uren, de ontelbare minuten, dat zij weg was van haar jongen, beklemden haar
gedachten en gevoelens, die haar eertijds zoo rustig lieten. Rustiger geworden was
zij niet. Was zij gelukkiger?
Haar verstand werkte even juist en scherp als vroeger. Zij wist hoe het met haar
gesteld was, haar toestand was zij zich ten volle bewust. Zij begreep elk gevaar, zij
kende iedere schaduwzijde, zij
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vergat geen enkele der duizenden angsten die haar bewogen, doch kiezen durfde zij
niet, kiezen kon zij niet. Hem nemen voor haar moeder, hem nemen voor heel de
wereld, zeggen: zie, dit is mijn jongen, wij worden één voor het leven, - ofwel, het
afbreken, het wegscheuren uit haar bestaan, weer als vroeger zijn.
Als vroeger? Ach neen, dat kwam toch nimmer weer. Zij zou die rust en dat
aanvaarden missen voor goed. Zij kon geen keuze doen tusschen vooruit of achteruit,
tusschen twee uitersten, die even ver buiten haar macht en leven lagen. Zij zou hem
hebben genomen, zij zou hem desnoods hebben gesmeekt om zijn vrouw te mogen
worden, ware het niet van haar zekerheid ternauwernood nog één of twee Zomers te
zullen leven. Niet weifelen mijn hart, ik moet zoo dapper zijn om hem die last en dat
verdriet niet aan te doen. Het loont de moeite niet. En daarom ook zal ik het voor
moeder verzwijgen, zij moet er niet om lijden, geen kennis laat haar vredig.
Eindelijk besloot zij, het maar te laten gaan als een noodwendig iets, het te laten
gebeuren als een zaak die de hemel zoo en niet anders beredderd had voor haar. Zij
zou het beleven en niet denken, niet piekeren, alle twijfels terugdrijven naar het rijk
van het onbewuste, waaruit zij ook ontstonden.
Eén enkele maal hoopte zij nog, misschien te kunnen genezen. Misschien. Zij liet
zich nu gewillig door den geneesheer onderzoeken en volgde met aandrang zijn
bevelen en zijn wenken. Als God haar wilde laten leven, zou zij zich toch tegen Hem
niet verzetten, noch tegen haar geluk, zij zou niet moedwillig laten breken wat Hij
geheeld wilde zien.
Zij zei: ‘Moeder, als ik nu eens moest genezen?’
De oude vrouw glimlachte. Ja, als zij eens kond genezen... Als ik het kon gelooven,
als ik het kon verhopen.
‘Dan zouden wij ons leven ook veranderen, ging de dochter voort, wij zouden hier
niet zoo eenzaam blijven. Moederke ik zou u zoo graag nog vreugdig zien. Wij
zouden alles anders doen, en beiden gelukkig zijn. Het is zoo noodig voor u, na een
leven lijk het uwe. En tegen mijn geluk zoudt gij u niet verzetten, niet waar?’
‘Zeker niet.’
‘In geen geval? Zelfs als ik heelemaal anders te werk moest gaan dan de lieden
van onze stand, zelfs als ik met een werkjongen trouwde, als ik deed en liet wat het
gebruik niet wil dat wij doen en laten, zelfs dan niet, moederke?’
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‘Zelfs dan niet, antwoordde zij met een vage onrust. Doch wind u niet op, mijn kind.’
Er gaapte weer een stilte in hun gesprek. Wind u niet op, het komt toch niet. Droom
niet terwijl gij wakker zijt. Het schokte Angèle's hart, zij moest zich even op de lippen
bijten om haar rijzende weemoed meester te zijn. Het duurde een heele tijd eer zij
weer vroeg:
‘Moeder gelooft gij ook niet dat ik gauw sterven zal?’
Een zwijgen. ‘Het ligt in Gods wil’ antwoordde zij stil.
‘Ik zou willen leven, barstte het meisje plots los, ik moet nog leven.’ Zij zweeg
weer, verschrikt om de schrille toon van haar stem. De vlam sloeg naar beneden.
Met een krop in de keel sprak zij: ‘En als het anders is, ach kom dan, als het anders
moet, wat is er aan te doen?...’

VIII
George was soldaat geworden. Hun afscheid was eer treurig geweest. Nu bleef zij
weer alleen, de wereld van Groothuyze hersloot zich als een ring. De eerste dagen
was het een doffe treurnis die haar droomerig en afgetrokken maakte. Zij dacht bijna
onophoudend aan hem, al de andere dingen beroerden haar nog nauw. Zij had geen
aandacht voor wat er gebeurende was buiten den jongen en haar.
Nog deed zij haar wandelingen, doch het park scheen veranderd, de aarde was
dezelfde niet meer. Zij begreep dat het haar oogen waren die de zaken ontluisterd
zagen. Dikwijls bad zij opdat den soldaat zou bewaard zijn gebleven voor al wat
leelijk is. Laat hem gelukkig zijn...
Zij waren overeengekomen dat hij niet schrijven zou, tenzij die Zondagen als hij
naar huis niet komen kon. Dan moest hij haar verwittigen, zij zou de brief wel kunnen
uit de post pikken eer de moeder hem zag.
Wat duurde een week haar lang, zes dagen te wachten, te verlangen, en angstig te
zijn, omdat het toch altijd zou kunnen gebeuren dat hij veranderd is, dat er een afstand
is gekomen, die grooter wordt naarmate de tijd hem ontwikkelt, en in een scheiding
doet eindigen.
Scheiden wilde zij niet meer. De hemel had het beschikt, dat geluk en liefde haar
gevielen voor het al voorbij was, zij zou dat geluk niet laten ontsnappen, zij zou de
twintig jaren van haar leven goedmaken met deze enkele maanden, de eenzaamheid,
het lijden,
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de vrees voor de dood doen vergeten in een laatste gloed. En dan?... Zij zou hem
smeeken gelukkig te zijn, ook zonder haar. Zij zou hem vragen haar te blijven
gedenken zonder droefheid, als de herinnering aan iets dat schoon is geweest. Meer
niet. Denk aan iemand die niets bezat en die gij alles schonkt, iemand die gansch
van u was... zoo zou zij het uitdrukken. Zoo of anders, die zin zou er toch zijn.
George kwam naar huis in vergunning. Dezelfde Zaterdagavond toen hij nauw
aangekomen was, slenterde zij reeds rond de hovenierswoning. Het duurde niet lang
eer zij elkander zagen. Hij opende een venster op het gelijkvloers waar zijn kamer
was en hij bleef in de opening staan. Zij zag hem en naderde. Hij wenkte en lachte.
Tersluiks bespiedend of niemand hen bemerken kon, kuste hij haar.
‘Straks kom ik in het park...’
Een half uur later waren zij bijeen. Hij scheen gegroeid in zijn soldatenpak en zijn
gelaat was hoekiger geworden. Zij zag hem lang aan. Het wachten van dagen ver,
het angstige verbeiden uitte zich in een wilde omarming en twee tranen die langzaam
langs haar wangen biggelden.
Zij kreeg een hoestbui, haar zwak en teeder lichaam schokte heen en weer. Hij
hield haar vast in zijn armen, en toen het bedaarde, vleide zij haar hoofd aan zijn
borst.
Zoo draalden zij een lange poos. Het werd tijd dat zij terugkeerde naar het kasteel,
haar gewone wandeluren waren verstreken.
‘Tot morgen!’ zei hij.
‘Gaat gij niet naar het dorp eer gij vertrekt?’ vroeg zij verrast.
‘Om te drinken of te spelen? Neen. Ik kom bij u.’
Ik kom bij u. ‘Mijn soldaat...’ fluisterde zij trotsch.
Hij zei: ‘Mijn lief.’
De weken kropen traag voorbij. De zomer wendde naar zijn einde. Hun leven was
steeds meer ineengegroeid. Telkens vielen zijn bezoeken aan huis, als stukken
hemelsch genot in Angèle's bestaan. Waren de andere dagen een marteling, dan greep
het geluk haar zoo hevig aan, dat zij zich niets betreurde, dat niets haar speet. Die
eenige oogenblikken geleken een eeuwigheid, groot en schoon genoeg om te doen
vergeten dat de eeuwigheid haar riep al naderbij.
De barones had wel iets bemerkt van de verandering die zich bij haar dochter had
voorgedaan. Doch zij meende het aan iets anders te moeten wijten, zij verdubbelde
de zorg voor haar kind, voor
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haar zelf durfde zij het nu te bekennen: ‘Ten langste één jaar, dat duurt het nog.’ En
hoe had zij in die omstandigheden iets aan Angèle kunnen weigeren? Als zij veel
buiten wilde zijn, en zij, de moeder, dan alleen achter bleef, wel dat zij ging, laat
haar die vreugde. De moeder draagt ook dat lijden graag, het leven heeft haar geleerd
dat er niets zonder lijden wordt gekocht en betaald.
Een Zondagavond, zij kwam van George, die naar de kazerne vertrokken was,
kreeg Angèle een nieuwe bloedspuwing. Dit maal was het erger dan de eerste keer.
Reeds dacht zij: nu is het met mij gedaan. Het weenen van haar moeder, de stem der
meiden, alle gerucht verwijderde zich en vervaagde tot een groote stilte. Toen werd
het zeer zwoel en weeïg in haar. Nog één ondeelbaar oogenblik trokken zich haar
gedachten samen rond den soldaat en God, dan viel haar hoofd in bezwijming neer.

IX
De volgende week bleef zij te bed. De ramen stonden open, de dagen waren zonnig
en windstil, zoo schoon, om zonder ander verlangen te kunnen blijven leven, voor
altijd. Het zou gauw Herfst worden, reeds dreven er draden door de lucht. 's Nachts
als Angèle wakker lag, hoorde zij vogels schreeuwen en een ritselen van de wind in
de takken. Zij luisterde en lag naar de sterren te staren, zij glommen boven de donkere
boomen van het park. Alles is zoo schoon. Zij dacht niet meer in zelfverteedering
aan haar eigen lot. Zij verlangde ook niet meer, woest en onstuimig naar genezing
en een gelukkiger leven. Zij dacht er slechts aan dat zij George terug wou zien, nog
één keer wellicht - en daarna zou het einde komen, ook goed dat het zoo was.
Heele dagen hield moeder haar gezelschap. Zij las voor uit de dagbladen, zij poogde
opgewekt te babbelen en stelde toch zelf vast, hoe jammerlijk zij mislukte. Doch het
was niet noodig dat zij voor haar dochter haar vreezen trachtte te verduiken. Zij
dachten toch beiden hetzelfde, zij zagen het in elkanders blik.
Angèle bekommerde zich daarom niet meer. De pastoor van het dorp was haar
komen bezoeken en poogde haar voorzichtig en op een bescheiden manier voor te
bereiden op de dood. Doch haar glimlach voorkwam een pijnlijker tooneel.
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‘Eerwaarde, drong zij aan, noem die zaken maar bij hun naam’.
‘Goed, zei hij, zal het u geweldig rouwen?’
‘Misschien wel...’ antwoordde zij stil.
Hij begreep het. ‘Ik ben oud geworden, sprak hij. Had ik in uw plaats moeten jong
zijn met de zelfde zekerheid en zonder geloof, ik zou me gezelfmoord hebben. Een
jong mensch wil leven. Maar nadat men geleefd heeft, wordt heengaan nog
wanhopiger...’
Zij lag daarover na te denken toen hij weggegaan was. Een oogenblik had zij
gemeend het hem te zeggen van George, hem te vragen of hij geen weg wist om den
jongen tot bij haar te brengen, nu zij daar lag en hem zelf niet kon gaan opzoeken.
Doch algauw had zij ingezien dat zij er beter over zweeg. Er moet dat niemand weten
buiten zij beiden en de Iemand die het heeft geschikt.
Zij moest nog ééns bij George kunnen zijn. Hij wist nog niets van haar toestand.
Hij zou zaterdagavond naar huis komen en haar zoeken in het park, haar niet vinden
als zij niet beter was. Zij moest nog weer beter worden, mijn God, nog één keer, en
dan zou zij het kunnen dragen. Gij weet toch wat een mensch is, Gij hebt mij gemaakt
lijk ik ben... Laat mij den jongen nog voor één uur terugzien... En dan moogt Gij ons
scheiden...
De vrijdagmorgen, toen zij alleen was, poogde zij op haar kamer wat over en weer
te gaan. Zij gleed uit het bed, trok zich recht aan haar sponde, doch zonder steun kon
zij maar moeilijk blijven staan. Zij beefde, kreeg draaiïngen en vreesde weer een
bloedspuwing. Doch het ging over. Met een uiterste krachtinspanning geraakte zij
tot aan het venster. Daar zonk zij neer en lei in vertwijfeling haar hoofd op het kozijn.
Zij dacht: ik zal hem niet kunnen ontmoeten, ik zal hem nooit meer zien, niet kunnen
zeggen dat hij wel moet varen.
Zij klampte haar tanden opeen. Zij wilde het weer beproeven, zich oefenen, het
moest gaan. Zij zou anders niet rustig kunnen sterven, zij zou de weken, wellicht de
maanden die zij nog te wachten had, daar liggen met een sombere wanhoop in haar
hart. Waar zou zij een voorwendsel halen om hem te kunnen laten bij haar komen
aan het bed? Dat ging niet, dat kon niet. Zij moest tot bij hem geraken. Morgen avond.
Anders wist hij van niets, anders zou het gebroken zijn.
Weer stond zij recht en wankelde. Nu ging het iets beter. Zij kon zich overeind
houden zonder steun. Doch het vermoeide haar
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zoo gauw, dat zij weer te bed moest gaan liggen en bad om moed en sterkte. Geen
genezing meer, niet meer om te mogen blijven leven, alleen maar om een stukje
geluk, één uur, niet langer, slechts één uur.
Zoo kwam de Zaterdagavond. Toen op Groothuyze alle geluiden stilgevallen
waren, toen zij hoorde dat de meiden en moeder zich op hun kamers hadden
teruggetrokken, wist zij dat haar tijd gekomen was. Nu zou zij heimelijk pogen te
doen wat zij anders niet kon, wat zij zeker niet hadden gedoogd, haar buiten te laten
gaan, alleen, om hem te kunnen zien.
Het was alsof de hemel haar een ongewone sterkte schonk. Zij kleedde zich aan,
even wierp zij een blik naar buiten en zag de najaarsnacht helder en klaar. Bevend
van zwakheid en ellende geraakte zij beneden, en opende met duizenden
oplettendheden de kleine buitendeur van de keuken. Nu stond zij in het park en was
vrij. Eerst rustte zij wat op de dorpel, toen steunend op de stok die zij van haar kamer
had medegebracht, begon zij haar tocht.
Na een uur, na eeuwigheden van angst en wanhoop, na een krachtinspanning tot
het allerlaatste toe, na alles wat God alleen weet, geraakte zij aan zijn venster. Of hij
moest er eens niet zijn! Nu eerst beklemde haar die schrik en zou haar neergeslagen
hebben, doch zij herstelde zich, zij luisterde niet naar het stormachtige jagen van
haar hart. Zij wilde winnen, zij klopte, zij klopte weer, zij viel toen op haar knieën
op de bloote grond.

X
Zij vernam een beweging, hij kwam het venster openen en keek uit in de nacht. Eerst
zag hij haar niet, wijl hij te ver zocht, wat onder hem ineen gezakt zat. Haar witte
gestalte richtte zich even op, zij fluisterde zijn naam en reikte haar armen. Hij nam
ze vast en trok haar zachtjes overeind.
Nu lagen hun hoofden tegen elkander. Hij gevoelde hoe zij rilde en ellendig was.
Zonder iets te bedenken nam hij haar het volgende oogenblik op in zijn armen en
zette haar in zijn kamer neer. Zij glimlachte eens, zij bezwijmde schier, haar hart
bewoog ternauwernood. Zij moest zich aan hem vasthouden om niet te vallen als
een duizeling haar overviel en het bloed deed wegloopen uit
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haar borst, o die laatste gulpen van het bloed, nog eens gelukkig te zijn, nog eens
zich te warmen bij eens anders bloed, nog één keer alles te bezitten, te vergeten, te
verzinken en dan... Dan komt het uur van God.
‘Wat scheelt er?’ vroeg hij stil.
Zij fluisterde: ‘Het zal wel overgaan.’ Met stooten, met gebroken woorden deed
zij hem begrijpen. Hij kuste haar, mijn kind, mijn kind. Zij wendde haar mond af.
‘Wij hebben deze nacht nu nog voor ons...’
Hij nam haar op en legde haar op zijn bed. Toen strekte hij zich nevens haar neer.
Het raam bleef open, zoodat het ruischen van de nacht hun stilte gansch vervulde.
Hij vleide zijn arm onder haar hoofd, zij legde haar hand op zijn borst, zij zwegen,
zij begrepen elkander zonder woorden.
En na een sluimering van enkele uren, zoo driftloos en verstild, als bloemen
bloeiend naast mekaar, maakte hen de nanacht wakker. Zij keken naar elkander, er
was geen grooter teederheid dan deze blik, zij hadden het geluk. Hij kuste haar oogen
en haar handen, haar handen en haar oogen.
Zij streelde hem. Zij zei: ‘Nu is het goed. Nu mag er komen wat er wil...’
Hij keek op zijn uurwerk, straks zou hij haar naar het kasteel terugbrengen. Nu
lagen zij nog voor een korte tijd naast elkander, de nacht werd lichter buiten.
Een geluk, zoo grenzeloos als zij nog nimmer had gedroomd, vervulde haar, een
zaligheid die twintig jaren eenzaamheid, verdriet en doodsverwachten doorluisterde,
doorstraalde tot een hoogste goed. Mijn God, Gij zijt barmhartig, nu is het wel dat
ik geleefd heb... Nu is alles goed.
‘Nietwaar, Georgeke, gij zult gelukkig zijn...’
Hij knikt ja.
Zij weent nu. Hij kan het niet hooren, het holt hem levend uit. ‘Wat is er?’ smeekt
hij.
Zij schreit van geluk. Omdat er geen kwaad is gebeurd. Omdat haar leven goed
gemaakt is. Nu kust zij hem en hij haar. ‘Wij zullen elkander nooit meer zoo nabij
zijn...’
Hij zal haar uit het bed tillen en terug dragen, als hij haar gelaat plots veranderen
ziet. Zij heeft weer het gevoel onmiddellijk te zullen sterven, zij poogt zich vast te
klampen, zij poogt zich los te ma-
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ken, zij zou willen zeggen: laat mij maar, Georgeke, laat mij maar... Met een laatste
glimp van haar bezwijmende oogen ziet zij hem, ver als in een droom, als in een
schemer, dan ook verdwijnt hij, het dwarrelt, het is voorbij...
Zij spuwt bloed. Radeloos houdt hij haar vast. Buiten wast de morgenklaarte boven
de boomen als de glanzen van een vuur.
ANDRÉ DEMEDTS.
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Kroniek
Katholieke Engelsche Letterkunde in 1933
door Dr Raph. Kreemers.
(Slot).
Van het vorig jaar verschenen historisch werk ‘Sobieski’ verscheen dit jaar een
Fransche vertaling bij Payot, Paris. (Zie hierover: La revue des auteurs et des livres,
Juli 33, p. 448-449). Samen met Cecil Aldin schreef Morton dit jaar nog een boek
voor kinderen: ‘Who's who in the Zoo’ en ten slotte kregen we van hem een
humoristischen roman ‘Hag's Harvest’ (Heinemann). We deden misschien beter dit
werk gewoon weg ‘roman’ te noemen. Want ons dunkt dat men binnen een paar jaar
het humoristische ervan niet meer zien zal. En al ligt het er lepeldik bovenop, het
bovengenoemd werk van Mackenzie, waarin de humor niet zoo openlijk tot uiting
komt, is in den grond heel wat pakkender. We meenen echter dat ook als ‘roman’
dit geen gelukkig werk van Morton is. Want karakterteekening is zoek en er zijn te
veel losse episodes die beter aanleiding hadden kunnen geven tot een satirisch kort
verhaaltje. Ook moet hier nogmaals gewezen worden op een onhebbelijkheid die
ook schrijvers bij ons kenmerkt, nl. de Katholieken in een verkeerd daglicht te zetten
door ze te veel bier te laten drinken, en te veel nadruk te leggen op plaatselijk
patriotisme en sentimenteele Ieren. Morton heeft Rabelais willen nadoen doch, onzes
erachtens is hij in zijn opzet niet geslaagd. ‘Obscène’ als Rabelais is Morton nooit,
doch wel is hij hier en daar ‘vulgaire’ en daarom moet zoowel dit werk als zijn
‘Sobieski’, ondanks zijn katholieken ondergrond niet in ieders handen komen.
Hetzelfde moet trouwens van meer ander Katholiek werk worden gezegd.
Het katholieke Ierland is dit jaar vertegenwoordigd door de schrijvers: ‘Conal
O'Riordan’ (F. Norreys Connell) die dit jaar zijn zestigsten verjaardag vieren zal,
Maurice O'Sullivan, Denis Gwynn en Shane Leslie.
O'RIORDAN is niet alleen een erkende autoriteit op het gebied
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van de geschiedenis van leger en marine, hij is ook de beste vertolker van Engelsche
gedichten en volgde Synge op in het bestuur van 't Abbey Theatre in Dublin. Hij is
vooral bekend als tooneelschrijver en romanschrijver. Ook in zijn vorig werk lag een
aanduiding voor het boek van dit jaar: ‘Napoleon passes’, door de Book Society
aanbevolen voor April 1933. Vroeger kregen we immers van hem reeds den roman
‘The soldier of Waterloo’ (1928) en het tooneelwerk ‘Napoleon's Josephine’ (1928).
Dit werk is niet zoozeer bedoeld als een nieuwe levensbeschrijving van Napoleon
dan als een biographisch essay op de legende van Napoleon. Het is een populair
geschreven boek dat hier en daar stofwolken opwerpt die een ander zal moeten zien
te doen verdwijnen. Volgens O'Riordan is Napoleon eerder een ‘gelukkig’ dan een
‘groot’ man te noemen die het meerendeel van zijn successen te danken had aan de
verbazende onbekwaamheid en traagheid van zijn tegenstanders en die zich aan
Europa opdringen kon zoolang het geen staatslieden, generaals of patriotten had om
tegenover hem te worden gesteld. De schrijver heeft het meer gemunt op de legende
en op de besmetting van Napoleon die ook op onze dagen nog ‘ambitious rascals’
in het bloed schijnt te zitten. Wells noemt dit boek een model van ‘debunking’ dat
de Naphantasten goed zal doen en het is tevens, volgens Capt. Liddell-Hart, een
gezaghebbend schrijver op dit terrein, een werk waarin eruditie en navorsching hand
in hand gaan met mooie karakterteekening in een meesleependen stijl.
M. O'SULLIVAN is een pas ‘ontdekt’ jong Iersch schrijver die zijn moedertaal
gebruikt voor het weergeven van zijn bevindingen op de Blasket Islands langs de
Kerry Coast. Zijn ‘Twenty years a-growing’ (Chatto en Windus) werd door G.
Thomson en Moya Llewelyn Davies uit het Iersch in het Engelsch vertaald en werd
in de maand Mei 1933 als boek van de maand verkozen door de Londensche Book
Society. Het boek is een persoonlijk relaas van een der eilandbewoners die zich
hoofdzakelijk onledig houden met kreeftenvangst, die geen Engelsch kennen of
verstaan en waarvan de meesten amper lezen of schrijven kunnen. Het is dus een
zeer primitief midden en de schrijver is erin geslaagd ons dat eigenaardige leven
ahw. te doen ‘aanvoelen’ ofschoon zijn boek wel wat al te rooskleurig is om een
‘groot werk’ te worden genoemd. Opvallend is bij deze menschen het diepe
ongekunstelde Godsvertrouwen en bij den schrijver de bewonderenswaardige
natuurlijke conversatietoon die, in
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tegenstelling met den Franschen, uiterst langzaam is want de Ieren hebben altijd tijd
genoeg. Mooi is ook de manier waarop de zoo stille natuur rondom deze menschen
hun leven en verhalen beïnvloedt want zegt de schrijver ‘the long-refraining abstinence
whets to untold delight the sense’. Een mooi en zeer oorspronkelijk werk welks
succes verzekerd is, en dat op tijd komt wijl het voor het nageslacht, dat er heel
andere gedachten op nahouden zal, vastlegt hoe midden in onze eeuw natuurmenschen
leefden zonder groote verlangens met dat ‘inward eye that is the bliss of solitude’
zooals Wordsworth zegt.
DENIS GWYNN schijnt enkel als verpoozing het vorig jaar een levensbeschrijving
te hebben gegeven van ‘Pius XI’ want hij neemt den draad zijner Iersche biographies
weer op dit jaar met een boek over ‘De Valera’ (Jarrolds). In 1928 verscheen ‘The
Irish Free State’, in 1930 ‘Edward Martyn’, in 1932 ‘John Redmond’ en het onderwerp
van dit jaar was dus ahw. aangegeven. Dit is het eerste beknopte en toch volledige
levensrelaas van een zeer raadselachtig man. We zullen de Ieren maar onder elkaar
laten uitvechten of De Valera een ‘engel’ of een ‘duivel’ is, en of de schrijver wel
van alle a-priorisme is vrij te pleiten. We hebben hier niet De Valera te beoordeelen,
zooals Sean O'Faolain maar al te veel doet in zijn kritiek op dit boek (The Spectator:
17-3-1933) doch wel den schrijver van deze biographie. Zeker is dat hij sommige
dingen in het leven van den Ierschen president op een werkelijk schitterende manier
heeft vertolkt en dat hij, ten goede of ten kwade, naar gelang ieders politieke
overtuiging, een portret ten voeten uit heeft geteekend van een man die in het
brandpunt staat van aller belangstelling. Dit is een compliment dat den biograaf eer
aandoet want velen hebben zich voor een dergelijke taak gezet en hebben het er
onbeholpen afgebracht.
Van den hoofdopsteller der ‘Dublin Review’ SHANE LESLIE lazen we eerst en
vooral een uiterst belangrijk artikel in den London Mercury, Juli, p. 233-240: ‘Lewis
Caroll and the Oxford Movement’ (a paper submitted to the Historical Theological
School at Göttingen University) en een historisch en polemisch werk: ‘The Oxford
Movement 1883-1933’ (Burns, Oates and Washbourne). Het ‘Oxford Movement’
vierde in 33 zijn eeuwfeest en bij die gelegenheid is er ontzettend veel gepubliceerd
over deze beweging. Onze eigen bibliographie op dit punt voor dit jaar, beslaat niet
minder dan 50 verschillende bijdragen en een dertigtal afzonderlijke
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boeken. Zoowel het artikel als het boek van Leslie nemen op dit gebied een eereplaats
in om den zoowel persoonlijken als objectieven kijk die ze op de dingen geven. Meer
dan een schrijver heeft beweerd dat de Beweging van Oxford afzijdig stond van de
literatuur van den tijd. Leslie bewijst in zijn artikel dat eerder het tegendeel waar is
en dat bv. L. Carroll's werk zoowel de gedachten als de oneenigheden te Oxford
tusschen 40 en 70 op een volmaakte manier weergeeft. ‘Alice in Wonderland’ is
volgens Leslie niets minder dan een geheime geschiedenis van die beweging. Zoo
ziet hij in den ‘Cook’: Dean Stanley, in de ‘Duchess’: Bishop Wilberforce, in de
‘Cheshire Cat’: Kard. Wiseman, in de ‘White Queen’: Kard. Newman, in den ‘White
Knight’: de Victoriaansche Wetenschap of Huxley, enz. En Father Knox maakt er
den schrijver dan nog opmerkzaam op dat ‘Humpty Dumpty’ kan staan voor ‘Verbal
Inspiration’. Zooals men ziet wordt ‘Alice in Wonderland’, van uit dien hoek bekeken
nog een beetje meer ‘wonderful’. Als een der meest volksgeliefde en klassieke boeken
in Engeland zoo volop is gaan putten in de Oxford Beweging gaat het alvast niet
meer op haar allen invloed op de literatuur te ontzeggen. We komen later nog wel
eens in bijzonderheden op dit punt terug in een afzonderlijke studie. Het is Leslie
aan te zien dat hij werkelijk vermaak heeft gehad met het schrijven van zijn boek
over de Oxford Beweging. Het onderwerp was ook werkelijk een kolfje naar zijn
hand en hij heeft hier kans gezien om zijn scherpe pen eens terdege te hanteeren. Het
werk is maar een goede 100 blz. lang doch dit overzicht in vogelvlucht stelt heel wat
langere werken in de schaduw. De schrijver beoogt vooral te bewijzen hoeveel verder
dan de sfeer van de Church of England’ zich de beweging uitstrekte en in een achttal
aanhangsels bewijst hij den invloed op de politiek, de bouwkunst, de kunst, de
letterkunde en de Katholieke Kerk. Het is een boekje dat we al degenen die de
Beweging van Oxford niet ongemerkt willen laten voorbijgaan niet genoeg ter lezing
kunnen aanbevelen.
‘A son of the soil’ zooals hij zich zelf als schrijver betitelt, nl. J.S. FLETCHER zag
dit jaar weer twee van zijn werken in het Nederlandsch vertaald, nl. ‘Het geheim
Cabinet’ (Ned. Keurboekerij, A'dam) en ‘De wraak der verdrevenen’ (Stella Editie,
Helmond). Hij dikte het reeds aanzienlijk aantal zijner detective-verhalen nog met
een paar nummers aan: ‘Who killed Alfred Snowe?’ (Harrap) en ‘Murder of the only
witness’ (Harrap). Doch hij is voor de gele-
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genheid ook weer eens terug gekeerd naar zijn Yorkshire novels van vroeger
waaronder bv. te rangschikken vallen zijn boeken: ‘The town of crooked ways’ en
‘The root of all evil’ die vroeger verschenen. In zijn jongste roman op dit gebied:
‘The grocer's wife’ (Hutchinson) geeft hij een dramatische en indrukwekkende studie
van een vrouw die men in Amerika een ‘gogetter’ bestempelen zou. Deze Mrs.
Wetherfield, de vrouw van een handelsman uit Yorkshire, is een model van volharding
in het verkrijgen van materieelen welstand. En als ze zelf ruimschoots gezegend is
met de goederen der aarde moeten de kinderen dat ouderlijke fortuin nog wat
aandikken door hun huwelijk. De man gaat heelemaal op in zijn zaak doch de
heerschzuchtige vrouw heeft iets anders voor hem verkozen en weet hem over te
halen zijn kandidatuur te stellen voor het parlement. Dat doet hij dan ook, hij gelukt
in het opzet van zijn vrouw, en wordt zelfs baron gebombardeerd. Rondom deze
twee hoofdfiguren wentelen een hoop andere: een aartsbisschop, een aartsdiaken,
een edelman en zijn vrouw, notabelen uit de streek, enz. die allemaal een steentje
moeten bijdragen voor het door de vrouw gedroomde paleis. Het is een mooi boek
dat ons weer eens een heel anderen kijk geeft op het veelvuldig kunnen van dezen
schrijver.
Ook FATHER RONALD KNOX is op detective-verhaal-gebied nogmaals van de partij
en zijn ‘The body in the Silo’ (Hodder and Stoughton) is weer iets in de klassieke
traditie. Een model-verhaal zooals we dat trouwens verwachten kunnen van iemand
die de methodes van Sherlock Holmes al bestudeerde toen hij nog undergraduate
was te Oxford. Wie naar de boeken van Father Knox grijpt in de blijde verwachting
er geestige en puntige gezegden te vinden en een schitterenden stijl zal ook dezen
keer niet bedrogen uitkomen. Doch hij zal tevens ervaren dat Father Knox een van
die vindingrijke personen is die een oud gegeven op een splinternieuwe manier weten
uit te werken.
Van den bekenden, in 1915 bekeerden, priester-romanschrijver Father OWEN
FRANCIS DUDLEY verschenen dit jaar twee Nederlandsche vertalingen: ‘De schaduw
der aarde’ en ‘De ijzeren Monnik’ van de hand van Pater v.d. Biesen S.J. en waarover
M. Van Hoeck uitvoerig spreekt in Boekengids Feb. 1933, p. 41-44. In Engeland
verscheen weer een nieuwe roman van hem: ‘Pageant of Life’ (Longmans, Green
and Co). Haast al de boeken van Dudley handelen over het probleem van het
menschelijk geluk. En dat zijn er al
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een mooie getalletje. Doch dit werk lijkt den kwaden kant van deze verbazende
productiviteit te moeten aanduiden. Dudley weet steeds goed waar hij op aan wil als
hij zijn werk begint doch als er onderweg een kink in de kabel komt neemt hij wel
eens zijn toevlucht tot een Deus ex machina. Dit gebeurt bv. twee keer in dit boek.
Eerst waar het huwelijk van den held verhinderd wordt door een volslagen blindheid
van zijn geliefde veroorzaakt door het feit dat ze van een paard valt en vervolgens
wordt hij katholiek zonder dat het proces dezer bekeering op voldoende wijze wordt
aangegeven en uitgewerkt. Dudley is ook niet bang voor een beetje melodrama hier
en daar. Zoo bv. waar hij in geuren en kleuren de kruisiging verhaalt van zijn held
die door de bolchevisten tot die straf veroordeeld wordt omdat hij een kruisbeeld
van Limpias dat hij op zich droeg niet beschimpen wil. We zullen wel toegeven dat
de Voorzienigheid ieder van ons den weg aanduidt dien we te volgen hebben. Daarom
zouden we hier, volgens de ‘Catholic Book Notes’ wel van een Goddelijk Melodrama
kunnen spreken doch menschelijk is het niet en Father Dudley heeft zeker nog wat
beters in zijn schuif voor een volgenden keer.
Van den jongsten bekeerling onder de Engelsche schrijvers, ARNOLD LUNN,
waarover we in het November-nummer, p. 794-96, uitvoerig spraken kregen we dit
jaar nog twee werken: ‘Public School Religion’ (Faber and Faber), een boek dat
zeker te rechter tijd komt, en zijn bekeeringsverhaal: ‘Now I see’ (Sheed and Ward),
een nieuw soort ‘Apologia’ zooals ‘This Publishing Business’ (Christmas-number,
p. 20) het zeer juist betitelt. Mooi wordt in dit boek de harde strijd weergegeven dien
de schrijver te leveren had tusschen zijn verstand dat hem zegde: ‘Bid!’ en zijn gevoel
dat hem antwoordde: ‘Wees niet sentimenteel!’ Sinds zijn boek ‘Roman Converts’
werd die inwendige strijd met den dag geweldiger en per slot van rekening was het
juist het beginsel van de orde in den chaos dat hem den beslissenden stap zetten deed.
In het eerste deel, dat hoofdzakelijk biographisch is, wordt die chaos op een
schitterende manier voor den geest geroepen; in een tweede deel wordt het argument
vóór de Kerk logisch opgebouwd en in het derde gedeelte krijgen we dat argument
als een levende werkelijkheid. Opvallend is dat Lunn verklaart dat een toevallige
opmerking in Newman hem deed besluiten. Hij las daar: ‘You must make a venture;
faith is a venture before a man is a Catholic. You approach the Church by the way
of reason, you enter it by the light of the
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spirit’. Een mooi boek getuigend van een kinderlijke liefde en van een krachtige
overtuiging tevens en op zoo'n persoonlijke en interessante manier geschreven dat
het een eereplaats opeischen mag onder de bekeeringsgeschiedenissen van den
jongsten tijd.
CRIST. HOLLIS, de in 1924 bekeerde zoon van den bisschop van Taunton, die ons
reeds levensbeschrijvingen gaf van Dr. Johnson, Sint Ignatius en Erasmus, verrastte
ons dit jaar met een werk over ‘Dryden’ (Duckworth). Hier wordt eens voor goed
afgerekend met de uitspraak van Lord Macaulay over den eenigen Katholieken Poet
Laureate dien Engeland gehad heeft. Een oordeel dat al te lang opgeld gemaakt heeft
in de boeken over literatuurgeschiedenis. Dryden is de man geweest die het proza
van Swift, het redenaarstalent van Burke, de samenspraken van Johnson, het vers
van Keats en Wordsworth mogelijk heeft gemaakt. Volgens Hollis was hij misschien
niet de grootste van alle Engelsche dichters doch hij was onder hen wel de grootste
denker. Het boek van Hollis is een late doch verdiende hulde bij het eeuwfeest van
Dryden (1631-1931) dat zoo wat ongemerkt is voorbijgegaan en het bevat zoowel
letterkundig, als kritisch en historisch materiaal van het grootste belang.
Ten slotte moet hier nog worden vermeld het werk van den katholieken dokter
HALLIDAY SUTHERLAND: ‘Arches of the years’ (Geoffrey Bles). Deze schrijver is
een zeer bekende medische persoonlijkheid. Hij is o.a. de uitvinder van de ‘aetiology
of cerebrospinal fever’ in 1915; was voorzitter van de Tuberculosis Society en is
eere-secretaris van de League of National Lifs sedert 1926. Van hem verschenen tot
nu toe slechts bijdragen over geneeskunde in allerhande medische tijdschriften in
Engeland en de Vereenigde Staten totdat hij zich dit jaar ontpopte tot een eerste rangs
schrijver met dit nieuw soort biographie die door Trevor Allen op gelijken voet
gesteld wordt met A. Munthe's ‘San Michele’ en door Compton Mackenzie heel wat
interessanter gevonden wordt dan 99% van de verschijnende romans. Op zeer korten
tijd verschenen niet minder dan 7 herdrukken en de bekende criticus Desmond Mc
Carthy besteedde er een lange bespreking aan in zijn radio-praatje voor de B.B.C.
op Nieuwjaarsdag. We hebben nog geen gelegenheid gehad dit werk in te zien doch
meenden het toch in deze kroniek niet te mogen voorbijgaan.
Bij de Katholieke Engelsche schrijfsters valt dit jaar niet zoo-
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veel werkdadigheid te bespeuren als bij haar mannelijke geloofsgenooten. Van de
overleden KATH. TYNAN verschenen dit jaar nog twee posthume werken. ‘Lover's
meeting’ (Ward and Lock) was een afgewerkte roman die op het platteland speelt in
het midden der Victoriaansche periode. Misverstand bewerkt het huwelijk van een
paar minnaars en gemeenschappelijke sympathie brengt ook het andere paar bij
elkaar. En de ‘happy ending’ ontbreekt niet. De passage over een zeer vreemdsoortigen
Roman Monsignor ‘who left the Church for a woman he loved’ ware best achterwege
gebleven.
Een tweede roman ‘Connor's Wood’ (Collins) werd door Kath. Tynan's dochter
PAMELA HINKSON verder afgewerkt. Het verhaal speelt in een tijd toen men nog
familiegoed verwerven kon door protestant te worden. Uit liefde voor zijn
geboortegrond volgt Anthony Cornor de voorschriften der kerk en zijn kind wordt
weggestuurd en aan zijn lot overgelaten. Een paar generaties verder komt een van
John's afstammelingen, een winkelier in het dorp, door een wondere beschikking der
Voorzienigheid weer in het bezit van dat goed. De hand van P. Hinkson is te merken
in de bevallige beschrijvingen die van Ierland en van Frankrijk gegeven worden.
Van de, het vorig jaar overleden schrijfster MRS. WILFRID WARD werd een
omnibus-deel uitgegeven bestaande uit de drie romans ‘Out of due time’, ‘One poor
scruple’ en ‘The Job secretary’ (Sheed and Ward). Dit deel zal vooral welkom zijn
bij degenen die iets meer weten willen over het leven in den Victoriaanschen tijd en
dien van Edward. John Galsworthy heeft op dit gebied beslist lang niet alles gezegd.
MISS ENID DINNIS gaf bij Sands een bundel korte verhalen uit: ‘By Fancy's
Footpaths’, geïllustreerd door Florence Harridson. Een daarvan ‘The Swish of the
Curtain’ handelt over de Engelsche martelaren en is een goed voorbeeld voor
interessante weergave van dingen die zoo moeilijk tot echt letterkundig werk te
bewerken zijn.
Een goed boek voor de jeugd is ook ‘All about Selina’ (Burns, Oates) van CECILY
HALLACK geïllustreerd door Robin. Het is een door en door Katholiek werk dat niet
vervalt in St Sulpice-zoeterigheid. Van dezelfde schrijfster, bij denzelfden uitgever
verscheen de roman ‘Miss Becky O'Toole’, een oorspronkelijk en natuurlijk verhaal
van een oude vrijster die evengoed in het dagelijksch leven de lichamelijke zorgen
als die van haar ziel weet te behartigen.
MRS. MARG. YEO is weer op haar best in haar nieuwen roman
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‘Full Circle’ (Burns, Oates), een werk dat veel Katholieke schrijvers van vandaag
als model konden nemen. De schrijfster is niet bang ook eens tot het minder
aangename in het leven af te dalen en weet dat op een overtuigende manier te
beschrijven. Haar Iersche afkomst verloochent ze niet; getuige daarvan de weergave
van de bekoorlijke natuur van haar vaderland. Begonnen in de periode van Victoria
eindigt het boek met de Paaschweek in Ierland in 1916. De schrijfster vindt hier
gelegenheid veel actueele dingen uit de ‘vrijheidsbeweging’ in Ierland in te lasschen,
Daar is ze op haar best doch waar het gaat om dieper doordringen tot de ziel van
conflicten en emoties heeft ze nog wel wat te leeren. Een mooie roman dien we van
harte aanbevelen aan degenen die eraan gewoon zijn geraakt, door andere romans,
in de eenvoudigste episodes in het leven een probleem van Freud te vinden.
Van dezelfde schrijfster kregen we dit jaar ook ‘St Francis Xavier’ (Sheed &
Ward), een boekje dat zoowel om zijn biographische gegevens als om zijn mooien
stijl uitbundig geprezen werd in de Engelsche pers, o.a. in de ‘Saturday Review’ en
‘Times Literary Supplement’.
ISABEL CLARKE zet ook onverpoosd haar reeds verbazend letterkundig werk voort.
Van haar verscheen dit jaar een Nederlandsche vertaling ‘Och, 't is Anne maar...’
(Kruseman, Den Haag) doch daarnaast in Engeland een deel bestaande uit twee korte
romans ‘Feet upon the Mountains’ (Hutchinson). Het eerste werk behandelt den
invloed die het lezen van ‘De geschiedenis eener Ziel’ (van de Kleine Theresia) heeft
op het leven en denken van een ziek meisje. Het tweede vertelt ons hoe een meisje,
bijna in het ongeluk gestort door een waarzegger, per slot van rekening toch weer
uit de hel van Nice en Monte Carlo ontsnapt en op het betere pad terug komt.
Haar boek ‘That which was lost’ (Hutchinson), als we ons niet vergissen haar 40e
roman, heeft natuurlijk weer een Italiaanschen achtergrond, nl. het landelijk leven
in Toskanen. De schrijfster vertelt ons hoe in een Engelsch-Italiaansch huishouden,
de dochter, die danseres is en 'n rijk huwelijk aangaat, de behoeftige familie weet te
helpen, en hoe de jongste zoon, zonder godsdienstige beginselen grootgebracht, ten
onder gaat. Nogmaals een puike roman van een schrijfster waarvan we niets dan
goeds verwachten.
STELLA BENSON, die het vorig jaar de Silver Medal of the Royal Society of
Literature en tevens den Femina-Vie Heureuse prijs
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kreeg voor haren roman ‘Tobit transplanted’, bekeerde zich dit jaar tot het
Katholicisme. Van haar kregen we nogmaals een schitterend werk ‘Pull Devil Pull
Baker’ geschreven in samenwerking met Count de Toulouse Lautrec de Savine. Ook
voor dit boek heeft men haar vergeleken bij den schrijver Aloysius Horn die na zijn
dood een wereldfaam heeft gekregen. Miss Benson heeft in een hospitaal in Hong
Kong een ouden Russischen graaf ontdekt die straat-arm is doch rijk aan velerhande
verhalen waarmee hij alles wat hij koopt betaalt. Het boek bevat al deze vertellingen
in het zeer eigenaardige Engelsch van den graaf waarbij Miss Benson (Mrs. J.C.
O'Gorman Anderson) de noodige aanteekeningen maakt. Er dient hier gewezen op
het feit dat de minneliederen die deze moderne Don Juan aanheft niet altijd erg
stichtend zijn. De groote reden waarom de schrijfster, het publiceeren van deze dingen
de moeite waard heeft geacht is wel de groote individualiteit van den man en de
schoone oorspronkelijkheid van zijn verhaaltrant. De eigenlijke bijdrage van Miss
Benson, zoowat de helft van het boek, is scherpzinnig en geestig. Soms beperkt ze
zich tot variaties op het thema gegeven door den verteller, soms geeft ze een grondige
ontleding van hetgeen er voorvalt. Kortom een spannend boek, dat niet alleen
onderhoudend doch tevens zeer leerzaam is en geschreven door iemand die als geen
andere thuis is in de Oostersche wereld waarin ze verblijft.
SHEILA KAYE-SMITH is de eenige Katholieke schrijfster in Engeland die op heel
de lijn naast de beste van haar mannelijke geloofsgenooten kan geplaatst worden en
die ook de vergelijking met de niet katholieke eersterangs-schrijfsters met eere kan
doorstaan. Haar roman van dit jaar ‘The Ploughman's progress’ (Cassel) brengt ons
terug naar de streek die we reeds kennen uit ‘The end of the house of Alard’, nl.
Sussex waarin ze het verval van den landbouw van 1924 tot 33 nagaat. Spannend
weet de schrijfster ons te doen zien hoe de hoeven ten onder gaan, hoe het land braak
blijft liggen, hoe de landbouwers-huisjes door steedsche week-enders worden gekocht,
enz. En toch geven de menschen de hoop niet op. Fred Sinden werkt halsstarrig
verder voor zijn vrouw en kroost en op het einde van het boek kan hij de toekomst
met goeden moed ingaan. Opvallend is hoe de schrijfster ondanks de verleiding van
het onderwerp, geen pseudo-poeet of propagandiste wordt doch een sterk- en
diepvoelende vrouw blijft die ook de moeilijkste gegevens tot letterkundige
schoonheid weet om te werken. We vinden dan ook dit boek een
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van de mooiste die we van haar gelezen hebben en een werk dat een plaats krijgt op
het schap van de romans die we een voorkeur geven zullen om later nog eens te
herlezen.
We hebben ons tot dit twee dozijn schrijvers en schrijfsters beperkt. We zeggen
niet dat we een volstrekt volledig overzicht hebben gegeven van heel de Katholieke
bedrijvigheid op letterkundig gebied in Engeland doch we meenen wel te mogen
zeggen dat de lezer hier een goeden kijk krijgt op hetgeen onze geloofsgenooten aan
de andere zijde van het Kanaal dit jaar doen om hun geloof in daden om te zetten.
Al de 60 hier besproken werken zijn geen meesterwerken. Doch ze mogen er allemaal
zijn en het is onze plicht van internationale solidariteit onze waardeering en onze
bewondering, waar het pas geeft, eerst en vooral te laten gaan naar schrijvers die
uitgaan van hetzelfde standpunt waarvan ook wij uitgaan, of althans uitgaan moesten.
‘Het geloof zonder de werken is een dood geloof’. Dat is zeker niet toepasselijk op
de Engelsche Katholieken die op literair gebied hun geloof in daden omzetten. Er is
tegenwoordig zooveel slechts in de Engelsche Letterkunde. We hebben het nuttig
gedacht daarom ook eens te wijzen op het goede. Moge deze vingerwijzing welkom
zijn.
Heusy, Dec. 1933.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

148

Ringsteken
De nieuwe redactie van De Gids, die samengesteld wordt door Prof. dr. D. van Blom,
J.W.F. Werumeus Buning, prof. dr. H.T. Colenbrander, Anton van Duinkerken, ds
E.J. Dijksterhuis, dr. ir. J.H. Platenga en prof. mr B.M. Telders, meldt de
veranderingen met weinige regels als volgt:
‘De Gids’ verschijnt in nieuwe letter, met nieuwen omslag, en met op dien
omslag nieuwe naast oude namen. Onveranderd blijft de bedoeling, een
algemeen, niet aan partij of leeftijdklasse gebonden, orgaan ten dienste
der Nederlandsche cultuur te zijn. Wat er goeds in het verleden van het
tijdschrift geweest is, hopen wij ten voorbeeld te nemen in een tijd, die
zeker aan traditie geen uitsluitend gezag zal vermogen toe te kennen, maar
hare medewerking gebruiken kan.’
De redactie van Forum, gesplitst, zooals men weet, in een nederlandsche en een
vlaamsche afdeeling (S. Vestdijk, Menno ter Braak en Victor. E van Vriesland
eenerzijds en anderzijds Marnix Gijsen, Maurice Roelants, Raymond Herreman en
Gerard Walschap) publiceert de volgende verklaring:
‘Hoewel in de practijk der komende nummers de beide redacties van
Forum, zooals het thans gaat verschijnen onafhankelijk hun weg zullen
gaan, stellen zij er prijs op, dit eerste nummer van den nieuwen jaargang
in te leiden met een kort gemeenschappelijk woord.
Forum van 1933 en 1932 bracht werk van Nederlanders en Vlamingen,
zonder dat daarbij gelet werd op de grenzen tusschen Noord en Zuid. Aldus
werd reeds de uitwisseling van de naburen bevorderd. Het is echter
wenschelijk gebleken, ook in verband met de verschillen, die op velerlei
gebied bestaan, de demarkatielijn scherper te trekken, zonder dat daardoor
evenwel de samenwerking wordt verbroken. In den jaargang 1934 zal de
lezer de bijdragen van Nederland gescheiden vinden van die der
Vlamingen, terwijl twee redacties voor die bijdragen ieder voor zich
verantwoordelijk zullen zijn; in plaats van de oude eenheid stellen wij dus
thans een twee-eenheid, waarbij wij den nadruk leggen zoowel op het feit
van de onderlinge onafhankelijkheid als op het voordeel van een geregelde
uitwisseling dier bijdragen tusschen Nederland en Vlaanderen. Men
beschouwe dus de twee-eenheid niet als een litterairen bondsstaat, maar
als een litterairen statenbond; de wederzijdsche onafhankelijkheid doet
recht wedervaren aan de verschillen, terwijl de idee van samenwerking
sterker bevestigd wordt. Dit is dus geen poging, het regionalisme te doen
herleven; wij meenen het contact tusschen Noord en Zuid juist het best te
dienen door de toenadering niet daar te forceeren, waar zij ongewenscht
zou zijn.
Dat wij deze combinatie verkozen hebben boven andere mogelijke
combinaties, vindt, behalve in het hierboven uiteengezette, zijn oorzaak
in de overtuiging, dat wij
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ons door de bestaande verschillen niet zullen laten afleiden van het
gemeenschappelijk doel: de persoonlijkheid van den schrijver te laten
gelden als criterium door haar te beschouwen als onverbrekelijk verbonden
met den vorm, onderscheiden maar ongescheiden in de vele manifestaties
van dien vorm. Wij houden daarbij tevens vast aan het reeds meermalen
in de vorige jaargangen ontwikkelde beginsel, dat wij overeenkomen in
het streven, “goede Europeanen” te zijn en alle kunstmatige afsluiting van
de europeesche cultuur beslist afwijzen: daarmee zij dan ten overvloede
nog eens stellig genomen tegenover welke incarnatie van het provincialisme
ook.
Deze programpunten behelzen een minimum; maar de beide redacties
achten dit minimum een basis, waarop de geschetste samenwerking
mogelijk en vruchtbaar zal kunnen zijn.’
‘De Gemeenschap’ (Jan Engelman, Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van
Duinkerken en A.J.D. Van Oosten) publiceerde in hare programverklaring o.a. het
volgende:
‘De Gemeenschap wijzigde haar redactie, niet haar program. Alleen in de
wijze, waarop dit program wordt uitgewerkt, zal men wellicht verandering
kunnen bemerken. Het maandblad blijft strijden tegen de puriteinsche
levens-vrees, vóór de katholieke levensaanvaarding, tegen het moordende
negativisme, vóór de reconstructie der samenleving in katholieken zin,
tegen de vaagheid vóór het dogma, tegen het steriele schrijverskrakeel,
vóór de schoonheid. Dien strijd zal zij voeren door den lezer het werk voor
te leggen van kunstenaars en critici, die wenschen mede te arbeiden aan
de verlevendiging van het idealisme, den werkelijkheidszin en den goeden
smaak onder onze landgenooten...’
‘Het tijdschrift, dat sedert de oprichting streed voor een geestelijke
vernieuwing in katholiek Nederland en dat de levenskrachtige inzichten
van het jongere geslacht vertegenwoordigt, handhaaft zijn
‘avant-garde’-karakter en zal niet schromen, zoo noodig het bewijs te
leveren van zijn waarheidsliefde. Daarbij zal de redactie echter waken
tegen het vervallen in klein krakeel en onvruchtbaar twisten over détails.
Zij wil de groote lijn in het oog houden en nog meer dan in het verleden
strijden voor de hoogere cultuurgoederen.
‘De strijd is niet geëindigd. Sedert de stichting van het maandblad moge
al iets veranderd zijn: veranderde toestanden eischen verscherpte
waakzaamheid. Het program afgedrukt, in het eerste nummer van De
Gemeenschap geldt nog volledig. Zonder dan ook van richting te
veranderen zal het maandblad hernieuwd en met vele medewerkers verrijkt,
zijn werkterrein verbreeden. Het zal aandacht schenken aan de levende
kunst, aan de maatschappelijke vraagstukken, aan het algemeene
Nederlandsche geestesleven, aan de jongere strevingen in Vlaanderen, aan
de kunst en aan den geest in het buitenland. Het zal hardnekkig blijven
strijden tegen alle verminking des levens, tegen alle negativisme, tegen
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alle schadelijke baatzucht. Het wil een maandblad zijn voor algemeen
geestelijke reconstructie in katholieken zin.’
Uit een zeer sympathiek, verontwaardigd artikel van Jan Engelman over het verval
der ‘officieele’ kerkelijke kunst (hij geeft reproducties van Michel Angelos pieta en
van een afschuwelijk geschilder dat den gevel van Sint Pieter ontsierde tijdens de
heiligverklaring van Bernadette) lichten wij dezen passus:
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‘Er leiden vele wegen naar Rome, maar wie de straalkracht zocht van het
Italiaansche genie, voor zoover het zich met kunst bezig houdt, hij ging
liever naar Milaan, waar de profane, althans slechts voor een klein gedeelte
religieuse “Trienale”, een prachtige synthese te zien gaf tusschen den zin
voor grootheid, orde, weidschheid, openheid en frisch aanvaarde moderne
vormelementen. De goede kunstenaars worden in Italië al even weinig of
minder dan bij ons gezegend met kerkelijke opdrachten: waar een prachtige
en zelfs heroïsche traditie met het woord verdedigd wordt, heerscht in de
practijk de sacrosante beunhazerij. Men is bang zich aan koud water te
branden, men staat naast de werkelijkheid en houdt zich onledig met het
in ontvangst nemen van gouden telefoontoestellen voor den Heiligen
Vader. Toegegeven, men valt de werkelijke of vermeende bedreigers dier
traditie wat eleganter aan dan bij ons, waar de toon schijnt te moeten
worden aangegeven door menschen als de econoom Prof. Overmaat, die,
met grieven volgeladen, als op vleugelen naar Zeist kwam reizen, om in
een vergadering van het Sint Bernulphusgilde, zonder een enkel argument
van beteekenis, zijn afschuw te kennen te geven van datgene wat hij zoo
uitnemend bleek te kunnen misverstaan. Maar het effect is hetzelfde, als
het niet slechter is, n.l. dat in de kerkelijke kunst die schaallooze stylisatie
of de zachte zoetelijkheid der kwezels regeert en op zijn best de niemand
ergerende leegheid en levenloosheid van het doodgestyleerde procédé (de
makers hebben de klok hooren luiden, maar den klepel weten zij niet te
hangen, en de slechtheid der profane wereld meenen zij te bestrijden door
geestelijkheid op een koopje te creëeren - “beleefdheidskunst”, zooals
Nicolas zegt).
Het is duidelijk, dat de Bernadette van de Sint Pieter onder de rubriek der
kwezelachtige zoetelijkheid dient te worden ondergebracht, bij het lam op
rood fluweel en den Christus kop met de beweegbare oogen. En ik herhaal:
we zouden hare openbare expositie niet in de herinnering brengen als deze
niet voorbeeldig ware, of als er één katholieke instantie was geweest, die
een zwak woord van kritiek had laten hooren. Het kan onder
omstandigheden leerzaam zijn, zich door “het Italiaansche genie” te hooren
kapittelen, maar nog altijd wekken de woorden, terwijl de voorbeelden
trekken. Wat doet Michel Angelo ondertusschen, die op zijn rug op de
steigers lag en zijn nek liet vergroeien om te schilderen onder een goeden
hoek? Wat doet Bernini, die niet rustte voor de groote Theresia onder zijn
beitel tastbaar te bezwijmen scheen van geestverrukking? Zij draaien zich
om in hun graf - allicht draaien de pausen en prelaten mee, die hun opdracht
gaven. En dit alles is een probleem van Kracht, innerlijk en uiterlijk, bij
de Romeinen niet minder dan bij ons. Misschien is het, in het stadium
waarin wij verkeeren, niet te betreuren, dat de groote internationale
tentoonstelling van kerkelijke kunst te Rome voor onbepaalden tijd is
uitgesteld.’
Bij het afscheid van R.N. Roland Holst als directeur-hoogleeraar van de Rijks
Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam werd den kunstenaar door A.M.
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Hammacker in de N.R. Ct een hulde gebracht die wij hier, ten teeken van eigen
waardeering, laten volgen.
Het officieele afscheid van den scheidenden directeur der Rijks Academie
van Beeldende Kunsten te Amsterdam beteekent voor de geschiedenis der
kunsten in ons land meer dan het einde van een directoraat, dat eenvoudig
door een ander zal worden opgevolgd. Roland Holst immers was als
directeur tegelijk de vertegenwoordiger van een kunstrichting, die met der
Kinderen voor de schilderkunst is aangevangen en ook van Toorop, Thorn
Prikker en van Konijnenburg, elk op eigen wijze, geestelijke stuwkracht
ondervond. De wending der kunsten na het hoogtepunt der impressionisten,
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het sterke verlangen naar een tijd van grootscher en breeder gedragen
cultuur, is eenvoudig ondenkbaar zonder het werk van deze figuren. In
deze geschiedenis beteekent het directoraat van Roland Holst een markante
periode, waarin de voorafgaande jaren als het ware een openbare
bevestiging hebben gevonden.
Het Koninklijk besluit, dat na den dood van der Kinderen, na een
tusschenperiode van onzekerheid, ten slotte aan Roland Holst de leiding
der Academie toevertrouwde, heeft aan de idee-ontwikkeling der
monumentale kunsten de mogelijkheid van nieuwe kansen gegeven in ons
land. Het is daarbij van niet te onderschatten beteekenis, dat dit op een
wijze is geschied, welke niet strikt aan de persoonlijkheid van Roland
Holst is gebonden en dus na zijn directoraat zou ophouden. Hij heeft
namelijk het practische inzicht en de parate kracht der wijsheid gehad,
juist die maatregelen door te zetten en vorm te doen worden, waardoor
wat de uiterlijke voorwaarden aangaat, de erkenning van de rechten der
ambachtelijke monumentale kunstbeoefening is gewaarborgd. Gedurende
het directoraat van der Kinderen waren deze maatregelen reeds aan de
orde geweest, maar door tal van tegenstrevende omstandigheden tevens
latent gebleven. De invoering van een splitsing tusschen de schilderklasse
en de monumentale kunstbeoefening, de instelling van den Prix de Rome
ook voor de monumentale kunsten, ziedaar twee principieele gebeurtenissen
voor het hoogste kunstonderwijs in den lande, aan welker verwezenlijking
de naam van Roland Holst voorgoed verbonden is. Hij zag terecht, dat er
een achterstand van technische kennis en praktische kunstbeoefening viel
in te halen, welke de schilderkunst krachtens haar andere natuur niet kon
aanvullen. Deze achterstand kon niet in eenige jaren ongedaan worden
gemaakt. Veel hangt ook af van hetgeen er in de komende jeugd zal leven
aan driften, begeerten en droomen en wat het leven van de kunstenaars
zal vragen. Maar wat ontbrak, dat was een gelegenheid in het onderwijs
om ervaring op te doen en de toepassing van verwaarloosde technieken te
leeren in de praktijk. Praktische scholing, welke in vroeger tijden de school
des levens gaf en welke tijdens het gildewezen in de werkplaatsen werd
onderhouden, maar bij het overwicht van de schilderijkunst en den groei
der mechanische mogelijkheden steeds meer in de verdrukking kwam.
Deze praktische en technische scholing vormde een der grondslagen van
hetgeen Roland Holst binnen de academische grenzen heeft trachten te
verwezenlijken. De mogelijkheid heeft hij thans voor de komende
geslachten vastgelegd. En als een logische voortzetting van deze gedachte
heeft hij met heel de warmte en vurigheid van zijn wezen tijdens zijn
directoraat vaak getracht, het monumentale onderwijs te verbinden aan de
mogelijkheden van het openbare leven der gemeenschap. Voor de daartoe
geschikte leerlingen zocht hij die opdrachten welke krachtens hun
technischen aard niet direct aangewezen waren voor uitvoering door
schilderij-schilders. Ook dit streven heeft natuurlijk tegenkanting en critiek
ondervonden. Zoo de diepere zin en strekking van dit zoeken naar verband
met het leven was begrepen, zouden van zelf deze stemmen achterwege
zijn gebleven. Breeder gezien behoort dit juist essentieel tot hetgeen hij
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met de kracht van een geloofsovertuiging heel zijn leven heeft voorgestaan.
De aesthetica niet een bijzondere bezigheid van kunstenaars, ook niet een
apart domein met eigen wetten, maar essentieel geworteld en begrepen in
het leven zelf. De kunstbeoefening niet een zuiver persoonlijke
aangelegenheid van met scheppingsdrift begaafde menschen, maar in
laatste instantie een in de schoonheid van het beeld overgebrachte
levensondervinding en levensverhouding. Ontbreekt de levensondervinding,
dan kan wel abstract begrip aanwezig zijn of aesthetische scholing, maar
de kunst mist dan de levensvibratie en de spiritueele kracht, die de
levensinhoud alleen kan geven. Door den leertijd aan de academie voor
zooveel mogelijk te verbinden met vragen van het leven zelf, in den vorm
van opdrachten met een praktische bestemming, verbrak Roland Holst de
kloosterachtige beschutting van de theoretische opleiding. Het eigen
voorbeeld, met zijn onschatbaren stimulans voor de leerlingen, bleef daarbij
niet achterwege. Ondanks
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het ambtelijke beslag op zijn tijd gelegd ging de verwezenlijking van eigen
werk gestaag door en menige zomer bestemd voor vacantie is geofferd
aan hetgeen zijn hart altijd het naaste lag, het concipieeren en
verwezenlijken van opdrachten voor ramen.
Zoo heeft hij dus zonder terughouding, met volheid van overgave, zijn
dienst, den dienst voor de jeugd, volbracht. Hiermede is in het academische
leven een markante periode afgesloten. De lijn, ingezet met der Kinderen,
schijnt met Roland Holst voorloopig op te houden of te vervagen. Pas
later, op grooten afstand, zullen ten volle de waarden kunnen worden
gezien, die hij verwezenlijkt heeft of opgewekt in anderen. Wie de
geestelijke gezindheid van zijn werkzaamheid kent en de grondslagen van
zijn overtuiging, welke hier zeer in het kort en vluchtig zijn aangegeven,
zal de behoefte begrijpen om bij het einde van dit betrekkelijk korte maar
rijke directoraat zich reeds nu rekenschap te geven van zijn beteekenis.
De Christofoor gaat nu naar huis. Tegen den storm in is de overtocht
volbracht. Maar de kunstenaar keert terug tot de werkplaats en tot de stilte
van het teven. Elk werk is weer als een nieuwe tocht en de weg, die nu
wacht, eischt opnieuw de volle en rijpste krachten van den mensch en
kunstenaar. Welk een wijsheid en welk een zeldzaam gevoel van
verantwoordelijkheid, de levensomstandigheden zoo te kunnen regelen,
dat iedere taak de volle maat krijgt, die haar toekomt. Wie denkt aan de
eischen voor het tweede Utrechtsche Domraam, zal in het besluit om heen
te gaan den wijzen levenskunstenaar met diepe erkentelijkheid eeren. Moge
de nieuwe tocht den hoogsten bloei aan zijn levensstaf doen ontspruiten.
Uit een studie van Jan Greshoff (‘De vrije bladen’) over onzen vlaamschen kunstenaar
Jozef Cantré eene schets van diens artistieke ontwikkeling:
‘Het geheele werk van Cantré voor den oorlog en gedeeltelijk tijdens den
oorlog ontstaan, kan men samenvatten onder den titel van aesthetische
vooroefeningen. Het zijn prenten waar de voorstelling in domineert en
waar bovendien hier en daar een afschuwwekkende symboliek in opduikt.
Toen reeds toonde Cantré een wonderbaarlijke begaafdheid voor het
handwerk, waar hij door onvermoeide oefening een steeds grootere vastheid
in bereiken zou. Reeds lang voor zijn innerlijk leven zich gevormd had
voordat men dus kon zeggen wie en wat Jozef Cantré eigenlijk was,
beschikte hij reeds én als beeldhouwer én als houtsnijder over een techniek
zooals vele anderen die zelfs na een lang leven van arbeid nooit machtig
worden. Een vroege vaardigheid heeft een groot voordeel. Wanneer de
zorg om het handwerk al spoedig overbodig wordt, komt er een belangrijke
mate van energie vrij, welke de kunstenaar gebruiken kan om zijn
persoonlijkheid te verfraaien en te verrijken.
De oorlog heeft Cantré in dat opzicht veel goed gedaan en meer nog de
daarop gevolgde verbanning. Deze dramatische tijd beteekende een
gewelddadig losrukken uit het in geestelijken zin veel te gemakkelijke
leven dat voor den oorlog zooveel jonge kunstenaars in slaap wiegde. En
het verblijf in Holland bevrijdde Cantré uit den nationalen Vlaamschen
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tezamenhang, die als iedere nationale band een onoverkomelijke
belemmering voor een hooge vlucht is.
Men kan dus ook zeggen, dat het jaar 1920 den definitieven keer in Cantré's
kunstenaarsleven brengt. Gerijpt door de beproevingen, was hij in staat
geworden om zichzelf beter en dieper te leeren kennen en had hij al spoedig
ingezien, dat de aesthetische symboliek gelijk hij tot dusverre beoefende,
niet in overeenstemming was met de werkelijke begeerten van zijn geest
en zijn gemoed. Heel duidelijk is deze omkeer, die een inkeer was, in zijn
werk te zien. Het litteraire waar wij dan voornamelijk het bui-
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ten-verband-gerukte belang der voorstelling onder verstaan, geeft hij geheel
prijs en hij verwerft daar een rijk plastische uitdrukkingskracht voor. Al
wat er nog in zijn eerste werk aan decoratieve en illustratieve elementen
aanwezig was, verdwijnt volkomen. Ik leg er nogmaals den nadruk op;
óók in zijn illustraties. Met volharding en een heerlijke overgave werkte
hij jarenlang aan de oplossing van het nieuwe probleem, dat zich aan hem
voordeed en dat au fond een dubbel probleem is: de houtsnede moet een
architectuur zijn architectuur is rhythme. Na de symbolische jeugdperiode
opent zich die, welke nog immer niet afgesloten is, die van het volgroeid
en rijpend kunstenaarschap, waarin Cantré zich met gestadig stijgende
virtuositeit toelegt op rijk en vernuftig georkestreerde wit en
zwart-composities. Deze bestaan echter voor hem nooit om huns zelfs wil
als ijdele oefeningen en ze blijven evenmin buiten verband met de zichtbare
natuurvormen. Wat een middel is, gebruikt hij als middel. Hij heeft wat
te zeggen en doet dat met de techniek en de grafische beeldspraak, welke
hij volkomen beheerscht. Wanneer men gezegend is met zulke prachtig
ontluikende ideeën, met zulk een overdaad van sentimenten, dan behoeft
men de goegemeente niets voor te zwendelen, dan kan men zich de weelde
veroorloven van zich te toonen naakt gelijk men ge schapen werd. Vandaar
dat Jozef Cantré zich altijd bewust blijft dat vingervaardigheid en
compositorische subtiliteiten niet te versmaden zijn, dat zij altijd moeten
dienen om menschelijk leven te openbaren. Verder houdt hij overal een
zeer duidelijke, haast naturalistische voorstelling aan. Met een prent van
Cantré in de hand behoeft men geen oogenblik in twijfel te zijn over “wat
er ôp staat”. Maar deze zuiverweergegeven elementen der aardsche
vormenwereld groepeert hij en harmoniseert hij, geleid door een felloozen
smaak, volgens de wetten van zijn persoonlijk rythme.’
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Kantteekeningen
De sociëteit dwars door den modder.
Van zekere sympathieke zijde heeft men er zich al over verbaasd, dat de vlaamsche
bisschoppen van de Conscience-herdenking geen gelegenheid gemaakt hebben om
belangstelling te toonen voor de vlaamsche cultuur. Deze pessimisten zullen wat
opgebeurd worden, hopen we, door het feit dat de societeit van Jezus de levende
vlaamsche letterkunde ontdekt heeft. Gezwegen van de Christusuren, was het bekend
dat het geleerd Gezelschap, onze generatie op de hielen zittend, reeds in de
Middeleeuwen aangekomen was. Daar verricht zij verdienstelijken speurarbeid, die
haar nuttig ophoudt en zij werd dan ook niet zoo spoedig in het hedendaagsche
tijdperk verwacht. Doch plotseling heeft zij den afstand met één sprong overschreden
en hare zwarte vlucht is neergestreken op de voorposten.
De eerste eerwaarde Pater, nedergedaald van de mystieke toppen Hadewychs,
schortte zijn toga op en stapte moedig door de moderne modders, maar zijn brrr en
bah weerklonk tot tweemaal toe in het weekblad zijns broeders, ‘De Week’.
De tweede, die het ook voor niet minder dan twee afleveringen doet(1), begint met
de bekentenis dat hij niet veel afweet van datgene waarover hij gaat schrijven, maar,
zegt hij, ik ben diep overtuigd en stoor mij daarom niet aan degenen die meer weten
dan ik. Dat is eerlijk en gemakkelijk. Men moet niet meer studeeren, geen gezag
meer hebben. Men zet zich neer, sluit de oogen, ziet helder de waarheid in dat twee
en twee vier is en staat op om Einstein te weerleggen.
De derde is afgeweken van het voetspoor van Bolland, die zich specialiseert in
heiligen van ouderen datum, zooals men weet, en heeft voor de gelegenheid eens
den graad van deugdzaamheid onderzocht van een zeker Kobeke, waarvan de Heer
Ernest Claes publiek het vaderschap aanvaardt.(2)
Een vierde Jezuiet heeft integendeel de Geschiedenis heelemaal vergeten, zonder
zich te herinneren hoe zijne soortgenooten en geestverwanten destijds de lezing van
Conscience als gevaarlijke lectuur zelfs aan volwassenen ontrieden, hanteert hij
dezen grooten schrijver nu als een wijwaterkwispel, om er bij de jongeren de duivels
mee uit te drijven.(3)
Wat de kinderen van den heer Claes, letterkundige, betreft, wij weten er alles van.
De oudste, de Witte, wat is mij dat voor iets geworden! Stelt u voor dat gij, die
huisvader zijt, uwen knaap hoort verklaren: ik speel op school met den Witte van
Claes. Men zou zelfs twee keeren nadenken eer men hem bij Black zou laten, den
hond. De eenige waarin men een zekere confiëntie zou kunnen hebben is Kiki,
alhoewel een mensch het doorgaans niet gezien heeft in vroegwijze kinderen. Nu,
tot daar, maar men vraagt zich toch af wat van een jeugd moet geworden die dergelijke
exempelen hoort prijzen. Als hooge kunst dan nog wel. Het ordewoord dat aan de
Societeit gegeven is, komt dan ook op het goede moment. Men weet daar wat men
doet.
Eene geringe hoop hadden wij gesteld op Kobeke, maar wat kan er terecht komen
van een jongeling, bij wiens doop
(1) Streven, tweemaand. tijdschrift, nrs 2 en 3.
(2) Zie E.P. Paukens in De Standaard
(3) Zie E.P. Pauli in De Standaard.
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onderweg ‘de beide geslachten aan eene natuurlijke behoefte voldoen’ en dit nog
wel gedurende zeven regels. De heer Marnix Gijsen, letterkundige, heeft er dan ook
terecht op gewezen dat vijf meer dan volstaat. Wij gaan zelfs verder en vragen waarom
de beide geslachten natuurlijke behoeften hebben en dit op een doopdag, omdat wij
wel weten dat, als zij er hebben, Claes het zal zien. Zoo iets ontgaat hem niet en wijst
op zijn pornographischen aanleg, die, op zijn beurt, de Societeit niet ontgaat.
Niets ontgaat haar: ‘Tot de gekozen namen toe verwekken een onfatsoenlijken
indruk.’ En de E.P. citeert zeven namen van personages die in Kobeke voorkomen.
‘Is het bloot toeval, - gaat hij verder - dat de drie vierden dezer woorden gemeen of
dubbelzinnig zijn?’
Hier ziet men eens te meer, dat wij onze taal spreken zonder ze te begrijpen en
aan te voelen. Al deze namen, absoluut en zuiver op een dorp, heeft men jaren lang
in onschuld gebruikt, tot de Societeit er onze aandacht op vestigde en wij, na
consultatie van den onvolprezen Van Dale, voortaan door deze klanken zullen
herinnerd worden aan allerlei dingen, die volgens den H. Paulus niet moeten vernoemd
worden. Zoo ook werd men tot heden toe door zijne voorzaten gewaarschuwd, een
of ander niet op de bonne fooi te doen (op goed geluk af, de bonne foi) maar het
ontgaat de Societeit niet dat fooi fooi beteekent en dat dus een pastoor, die Bonnefooi
heet, dien naam kreeg van een anticlericaal.
Er zijn echter dingen die de Societeit ontgaan: het belang eener aanprijzing van
een Wereldbibliotheek-uitgave in een Wereldbibliotheek-boekennieuws b.v. Het
verkeer met heiligen en middeleeuwsche mystiekers, heeft haar nog niet geleerd dat
advertentieteksten niet moeten gerefuteerd worden door literaire critici.
De beschouwingen in kwestie heeten ‘Katholieke Beschouwingen’ en dat is geen
kleinigheid. Met een literaire beschouwing, met een wetenschappelijke beschouwing,
met een politieke, sociale, pessimistische, fransche, zuurzoete, hottentotsche
beschouwing, doet men wat men wil, maar een katholieke beschouwing bindt een
christen, dien naam waardig. Daarom zijn de menschen gewoon in eigen naam te
spreken of in dien van andere menschen, maar beweren niet het katholicisme in pacht
te hebben. Voornoemde verdedigers miskennen deze elementaire bescheidenheid en
voorzichtigheid. Doch tot heden toe waren wij gewoon op dit stuk onze zieleleiding
toe te vertrouwen aan den katholieken leider van het orgaan eener orde(1) en die
eveneens schrijver is van katholieke beschouwingen, vanwaar in casu moeilijkheden
van keuze tusschen Sociëteit en Orde:
Zoo schreven over E. Claes Kobeke:

de Societeit:
1) ‘Vooral in de eerste 80 à 90 bladzijden deinst die fijne stift toch voor geen enkele
grofheid, trivialiteit en schunnigheid terug, en blijft hier en daar niet zoo heel
ver meer af van pornographie in de plat erotische sfeer welke dit deel sporadisch
besmet, en liefhebbers van met ‘fijne stift’ geschreven proza herhaaldelijk doet
walgen.
2) ‘Hoezeer Claes ook beweert dat het “zoo gaat” of dat men iets “zoo doet” in
DE Kempen, DE Kempen zal er vriendelijk voor passen, zich in die beelden te
willen herkennen.’
(1) Men zie: Hooger Leven, uitgegeven door de Orde van den H. Norbertus te Averbode.
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3) ‘Maar een auteur is niet enkel verantwoordelijk voor zijn bedoeling, doch ook
voor den feitelijken indruk, dien zijn geestesproducten naar menschelijk
vooruitzicht zullen maken op zijn waarschijnlijke lezers; en dat zijn in het
onderhavig geval, behalve een zeker getal gehuwde en geloovige katholieken,
wien “Kobeke” niet veel kwaad zal doen, vele halfvolwassenen en vele
andersdenkenden of twijfelenden en zoekenden, wien dit boek
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in moreel en religieus opzicht geen goed zal doen.’

de Orde:
1) ‘Laat de charge soms wat té zijn (sic!) dat heeft zoo weinig belang.’
2) ‘Het slag van de boschwroeters, uit wie Kobeke stamt, is niet imaginair. Ik wil
maar zeggen dat de wroeters bestaan. Claes heeft over menschen, die weinig
van het leven te verwachten hebben, getuigenis afgelegd voor hun grondige
goedheid en diep-goed fatsoen.’
3) ‘Ik wensch dit goed en mild boek in handen van vele lezers. Voor lezers die
eventjes het leven kennen.’

Is dit, om met dezen katholieken leider te spreken, niet wat té? Het zou natuurlijk
niet té zijn dat twee katholieken verschillend oordeelen, indien de doorsneelezer de
relativiteit doorzag, maar té is het omdat hij het instinctief opvat als een uitspraak
van het katholicisme, die alle andere (geringere, niet waar?) literaire en menschelijke
waarde te niet doet. En tegen dezen té staan wij te weer.
Wij schreven den Heer Claes: Wat denkt gij daarover?
Hij antwoordde ons zeer gevat:
‘Zoudt ge ze potfer-hier-en-ginder niet ik weet niet wàt doen?’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

157

Boekbespreking
Untermeyer (Louis): ‘The Albatross Book of Living Verse’. 18 × 11; 650
blz. 1933; RM. 2,80. The Albatross, Paris.
Een paar jaar geleden waren de bloemlezingen zoo in de mode dat men de
noodzakelijkheid had gezien enkele pamphletten tegen die manie in het licht te
zenden. Na de kalmte komt de vroegere liefhebberij weer terug. We kregen immers
achtereenvolgens ‘The English Galaxy’ van G. Bullett, ‘Active Anthology’ van Ezra
Pound, ‘Bird Symphony’ van C.C. Vyvyan, ‘A treasury of inspiration’ van N. Hobson,
‘The gates of beauty’ van W.B. Nicholls, ‘The writers' Club Anthology’ van Marg.
Woods enz. En toch is er nog een plaats voor de onderhavige. Eerst en vooral om
den schappelijken prijs, het handige formaat, het mooie papier, den verzorgden druk
doch ook om haar algemeenheid en, over het algemeen om haar goede keus.
Untermeyer is nog geen 50 jaar, de schrijver van een dozijn of meer bundels gedichten,
de samensteller van verschillende andere bloemlezingen enz. Allemaal dingen die
evenzooveel waarborgen zijn dat we hier eersterangs werk krijgen moeten. Het is
jammer dat voor deze Europeesche uitgave geen toelating gekregen werd voor het
opnemen van sommige gedichten. Toch blijft de keus, voor deze beperkte ruimte,
nog ontzaggelijk. Langere gedichten werden niet opgenomen doch achteraan, ter
aanvulling, speciaal vermeld. Een gewaardeerde nieuwigheid is ook het aanbrengen
van een ‘index of forms and types’ zoodat we voor de studie van een bepaald genre,
een mooie verzameling bij elkaar gerangschikt krijgen. Ook is er een alphabetische
lijst van 40 kolommen, schrijvers, titels en eerste regels door elkaar. We hebben
vroeger reeds op het bezwaar gewezen Amerikanen en Engelschen door elkaar te
geven. Untermeyer moest toch weten dat sommige van die vaderlanders die hij hier
een plaats geeft, ten onzent zeker geen plaats krijgen zouden. Daarom lijkt ons het
boek wel een beetje onevenwichtig op dit punt. Keus van de stukken blijft natuurlijk
iets erg subjectiefs. Doch persoonlijk hadden we liever andere dingen gezien van W.
Scott, Longfellow, Shakespeare, Herrick, Swinburne, Davidson, Stephens e.a. en
zouden Chesterton's ‘Anti-Recessional’ gezet hebben naast den ‘Recessional’ van
Kipling. Doch we mogen voor dezen prijs niet te veel eischen. De bloemlezingen
die we vroeger aanbevolen grepen allemaal nogal diep in onze beurs. Hier hebben
we dan eens iets goeds en voor een schappelijken prijs. Niemand die van Engelsche
Poëzie houdt zou dit boek mogen missen. We kunnen het niet genoeg aanbevelen.
Dr. Raph. Kreemers.

Linklater (Eric): ‘Juan in America’. 18 × 11; 410 bldz. 1933; RM. 2,80;
The Albatross, Paris.
Dit werk was het boek van de maand voor de Londensche Book Society in Maart
1931, en het verscheen ook reeds in een Nederlandsche vertaling van de hand van
N. Brunt bij Holkema & Warendorf te Amsterdam. En Linklater is de man waarop
de Rector der Universiteit te Glasgow de Katholieke Comptom Machenzie al zijn
hoop bouwt voor de toekomst van de Schotsche nationale letterkunde. We staan hier
dus voor een voornaam boek van een voornaam schrijver. We hebben al heel vaak
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de gelegenheid gehad werken over Amerika te renseeceren en ook reeds meer dan
eens moeten wijzen op uiterst vermakelijke publicaties op dit gebied. Doch Linklater
lijkt ons wel het nec plus ultra. We zouden voor hem het Amerikaansche ‘wonderful’
moeten vertalen door ‘wonderbaarlijk’. Zelfs Charles Merz met zijn uiterst komisch
‘The great American Band Wagon’ moet het tegen hem afleggen. Graaf Keyserling
in zijn ‘Amerika set free’ ging al wat dieper in op de dingen en trachtte ten minste
een verklaring te vinden voor het banditisme van Chicago, het leven der co-eds en
de avonturen van Hollywood. Doch de gewone lezer zal meer hebben aan dit boek
dat op een uiterst bevattelijke en tevens archi-komische manier den draak steekt
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met al de bestaande Amerikaansche hebbelijkheden en vooral onhebbelijkheden. Het
is onbegonnen werk kostelijke en vermakelijke zetten aan te halen. We zouden het
heele boek moeten overschrijven. Lachen gebeurt bij Linklater niet op commando.
Ook zijn verhaal op zich zelf is niet de moeite waard. Hij leidt zijn Juan zoowat door
alle mogelijke rangen van de Amerikaansche maatschappij zonder ergens aan de
waarschijnlijkheid te schaden. We mogen echter niet vergeten dat deze Juan een
echte Don Juan is en dat zijn avonturen nog al eens niet door den beugel kunnen. En
het relaas ervan is heel vaak erg gepeperd. Daarom zij dit boek niet iedereen in handen
gegeven. De anderen kunnen reuzeschik hebben met deze ‘charge à fond’.
Dr. Raph. Kreemers.

Maugham (W. Somerset): ‘Plays,’ Vol. I: ‘Lady Frederick, ‘Mrs. Dot’ en
‘Jack Straw’. 16,5 × 11,5; 280 p.; M. 1,80. Tauchnitz, Leipzig.
Het was een uitstekend idee van den uitgever na de korte verhalen en de romans van
dezen schrijver een beurt te hebben gegeven ook eens aan zijn tooneelwerk te denken
dat wel de voornaamste plaats inneemt in zijn letterkundig werk. In de volgorde
dateeren deze 3 stukken van 1907, 1908 en 1909, en zijn respectievelijk het 3e, 4e en
5e stuk van zijn lang repertorium (30 stukken) dat zooveel blijspelen als drama's,
klucht spelen en melodrama's bevat. De 3 hier opgenomen stukken zijn als literatuur
niet van zijn beste doch als tooneel misschien wel van de vermakelijkste die hij heeft
neergepend. Maugham is niet de man van thesis-stukken, politiek of idees. Hij geeft
vooral satire op de gegoede middelklas in Engeland en steekt den draak met haar
ijdelheden en zwakheden. Maugham heeft het meer dan eens aan den stok gehad met
de kerkelijke overheden en gaat er nog al eens met den groven borstel door. Zijn
karakterteekening is steeds uitmuntend en zijn techniek haast feilloos. Daarom was
de vorige opmerking noodig.
Dr. Raph. Kreemers.

Galsworthy (John): ‘Flowering wilderness’ 16,5 × 11,5; 284 bldz.; RM.
1,80; 1933; Tauchnitz, Leipzig.
Dit boek van 1932 is het vervolg op ‘Maid in Waiting’ van 1931 en is het tweede
stuk van een trilogie die dit jaar besloten werd met ‘Over the River’. Het is de laatste
saga die Galsworthy nog kon afwerken vóór zijn dood, begin 1933. Het gaat hier
nog steeds over dezelfde sectie van de Engelsche middelklas waarmee hij zich in
heel zijn werk heeft beziggehouden. Sommige van zijn personen hebben het Forsyte
bloed, andere de Forsyte mentaliteit. Zijn thema is dezen keer de onzekerheid van
het tegenwoordige en de waardeloosheid der toekomst.
Al spraken we hierboven van een ‘saga’, men meene niet dat deze roman zonder
de andere niet leesbaar is. Hij staat op zich zelf, onafhankelijk van de rest. En die
macht om maar steeds andere portretten te maken van menschen die ons zeer familiair
zijn is een van de beste trekken van den scheppenden geest van den
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meester-portretschilder. Zijn geniale voorkeur ging niet naar de taal op zich zelf als
bij G. Moore of naar psychologische eigenaardigheden zooals bij Dickens. Hij is de
man van de traditie en doet ons meer dan eens denken aan Frans Halz. Dinny Cherrell,
de heldin van het vorige boek, speelt ook hier weer de eerste rol. Ze ontmoet Wilfrid
Desert, dien ze jaren te voren op Fleur's bruiloft was tegengekomen, en raakt smoorlijk
verliefd op hem. Wilfrid is intusschen in het Oosten geweest en heeft zijn geloof
afgezworen voor het Mahomedanisme. Hij schrijft zelfs een gedicht over dit gebeuren
en publiceert het in Engeland. En nu breekt het onweer los. Hij wordt verzocht ontslag
te nemen uit zijn club en Dinny's familie wil natuurlijk van geen huwelijk meer
hooren. Zijn vrienden van vroeger laten hem in den steek, kortom hij voelt zich een
‘outcast’ en vertrekt dus maar liefst weer naar het land dat hij verlaten had.
We twijfelen geen oogenblik aan de goede bedoeling van den schrijver doch denken
dat hij de waarschijnlijkheid hier in het gedrang brengt. De grondtoon van dezen
roman klinkt valsch. In een tijd waarin men even gemakkelijk van geloof verandert
als van overjas gaat het niet op zoo'n kabaal te maken over iemand die van protestant
mohammedaan wordt. De ‘pride of the English race’ komt heusch niet in het gedrsng
en woorden als ‘renegade’, ‘disgrace’, ‘outcast’ e.a. komen hier niet te pas. Het heeft
ons altijd verwonderd dat Galsworthy soms zoo hardhandig tegen ‘schijnheilig-
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heid’ kan optreden en van den anderen kant zooveel mooie gelegenheden laat
voorbijgaan om dit diepgewortelde euvel in de Engelsche maatschappij aan de kaak
te stellen. Doch dit boek is werkelijk een ‘argument à rebours’. Is het Galsworthy
dan nooit opgevallen dat het niet opgaat Oscar Wilde op den brandstapel te brengen
en tevens een brutalen aanval te gedoogen van de ‘Church of England’, een paar
dagen daarna, tegen de Katholieken die toch zeker heel wat meer doen voor het
behoud der goede zeden in Engeland? Is hij niet getroffen geweest door het feit dat
Clement Scott eene hysterischen aanval doet op Ibsen's ‘Spoken’ en James Douglas
treurt en jammert over ‘The well of Loneliness’ terwijl terzelfdertijd alle bladen
volstaan met de meest gedetailleerde rapporten uit de gerechtszaal? Vindt hij het niet
bespottelijk dat de ‘upholder of clean reading’ Lord Riddell in ‘The News of the
World’ de romanschrijvers smeekt ‘sex-questions’ uit hun werk te laten, terwijl
diezelfde kinderen die hij vooral beschermen wil, dagelijks overal zgn.
‘prophylactische’ middelen kunnen uitgesteld zien en het kinderuurtje van het B.B.C.
dienen moet om over ‘birth-control’ te praten? Heusch Galsworthy had zijn
onmiskenbaar eersterangs talent voor andere ‘disloyalties’ kunnen benutten en zijn
verfijnd scepticisme maakt een voorbehoud voor dit werk noodig. (Er is een
Nederlandsche vertaling van dezen roman door J.C. De Cock onder den titel
‘Bloeiende Wildernis’ (Querido, A'Dam.).
Dr. Raph. Kreemers.

Moats (Alice-Leone): ‘No nice girl swears’. 16,5 × 11,5; 223 bldz. 1933;
Rm. 1,80 Tauchnitz, Leipzig.
In ons artikel ‘Amerikaansche Humor’ in Boekzaal 1926, p. 36-38 schreven we naar
aanleiding van ‘Illiterate Digest’ door Will Rogers: ‘Emily Post’ verdiende om haar
verschenen boek ‘Etiquette’ een betere waardeering vanwege Rogers, omdat ze den
vinger legt op de Amerikaansche wonde ‘Commonness’. De jeugd van heden is de
toekomst. En een maatschappij kan niet bestaan zonder een algemeenen standaard
van ‘goede manieren’. En als we aan Flapperisme, Emancipatie en andere
hedendaagsche nieuwe-wereldsche eigenaardigheden denken betwijfelen we ten
zeerste of Rogers goed werk verricht.’ Niet alleen komt dit Boekje van Miss Moats
de Amerikanen van pas in alle omstandigheden van het dagelijksch leven en zal het
hun het noodige inzicht geven om geen ‘flaters’ te begaan in hun omgang met andere
menschen zoowel thuis als in den vreemde, ook wij kunnen er heel wat uit leeren.
Eerst en vooral natuurlijk om ons desgevallend thuis te voelen in de ‘Nieuwe Wereld’
doch tevens om achter onze warme kachel niet al te vaak verbaasde oogen te moeten
opzetten als we in de Amerikaansche Letterkunde van vandaag dingen tegenkomen
die ons niet alleen vreemd lijken doch ons zelfs kwaad bloed kunnen zetten. ‘'S lands
wijs, 's lands eer’ is een spreekwoord dat we maar al te vaak vergeten in onze
verhoudingen tot menschen van een andere nationaliteit. Ons heeft destijds de
Metoula-Sprachführer meer dan eens uit den brand geholpen. Doch die is nu al weer
verouderd en daarom kan dit boekje nu uitstekende diensten bewijzen. ‘Last year's
etiquette may be this year's humor: just a quaint old custom’ zegt de inleidster. En
dat is zeker waar voor een land waar men zoo vlug leeft: Amerika.
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Dr. Raph. Kreemers.

Palgrave (Francis Turner): ‘The golden Treasury’ 16,5 × 11; 331 bldz.
1932; 15 cent. Nationaal Home Library Foundation Washington (U.S.A.)
De lof van deze wijd en zijd bekende bloemlezing moet niet meer worden bezongen.
We maken er slechts de liefhebbers van Engelsche Dichtkunst opmerkzam op gezien
den schappelijken prijs van dit in slap linnen gebonden en op mooi papier gedrukte
boekje dat niet alleen de 4 verschillende boeken doch tevens een alphabetische
inhoudstafel op de schrijvers en de ‘first lines’ bevat. Vooral onze leeraars, die
wellicht opzien tegen den prijs van de Engelsche editie, hebben hier zoowel voor
eigen gebruik als voor de klas iets dat uitstekende diensten kan bewijzen bij het
onderwijs.
Dr. Raph. Kreemers.
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Pierre de Wattyne et Lionel Renieu: Le Témoin silencieux, comédie en
trois actes et cinq tableaux. - Courtrai, J. Vermaut.
In het appartement van Doris Smith dringt een inbreker binnen. Verrast door Doris
Smith, verbergt hij zich achter een gordijn. Hij is er getuige van hoe Doris haar
minnaar, Antony Howard, ontvangt, hoe haar cynische echtgenoot onverwacht
binnenvalt en daarna weer vertrekt, hoe de tot het uiterste gedreven Antony ze bij
de keel grijpt... Daarop valt het doek. Verder vernemen we dat bij het lijk van Doris
een portefeuille gevonden wordt met de initialen A.H. en een check onderteekend
door Austin Howard vader. Deze wordt aangehouden en tracht zijn zoon te redden...
Het is in den grond een zeer amoreel wereldje, maar de techniek der schrijvers
van dit politiestuk is eenvoudig verbluffend, en tot het einde toe, na een reeks
adembenemende episoden, blijven we in het onzekere, tot eindelijk de zwijgende
getuige spreekt, en den waren dader aanwijst.
T.

Adrien Dansette: Les Affaires de Panama. Préface de Pierre Mortier. Librairie Académique Perrin. Paris - 15 fr.
Veertig jaren geleden brak het ‘Panama-Schandaal uit als een schielijke donderslag
in een klaren hemel. Ferdinand de Lesseps, ‘le grand Français’, de beroemde maker
van het Suez kanaal, de alomgeëerde en bewonderde man die, trots zijn hooge jaren,
het doorbreken der Panama landengte aangedurfd had, werd voor het gerecht gedaagd
met zijn zoon, en veroordeeld, terwijl de failliet zijner onderneming de spaarpenningen
van ontelbare nederige burgers en werklieden verzwelgde. Dat alles was al erg genoeg,
maar erger nog waren al de kuiperijen door het proces aan den dag gebracht. Welk
een droevig licht wierpen inkwest en debatten op de politieke mannen, op heel de
regeering! Hoeveel der vooraanstaanden hadden zich laten omkoopen, wat een modder
van laag tot hoog! Ferdinand de Lesseps, evenwel, was aan alle lage kuiperij
onschuldig. Hem kan alleen te veel optimisme en een zekere lichtzinnigheid verweten
worden. Hierdoor werd hij, zoowel als zijn onderneming, de prooi van lieden zonder
gewetensbezwaren, zooals de bankier Bon de Reinach, die zelf de speelbal en het
slachtoffer was van den beruchten Cornelius Herz, een gevaarlijke avonturier. En
wat gezegd van hun instrument, Arton? Een vuil boeltje allemaal!
Heel die belangrijke zaak, die, goed bestierd, een overgroot succes zou geworden
zijn, heeft schrijver met de sobere nauwgezetheid van een historicus weer in 't leven
geroepen. Het boek leest als een roman.
L.D.

Norbert Casteret: Dix ans sous Terre. Campagnes d'un explorateur solitaire.
- Librairie académique Perrin. Paris. - 15 fr.
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Een uiterst belangrijk boek over de ontdekkingen in de tien laatste jaren door schrijver
in de grotten en spelonken der Pyreneeën gedaan. In 1923, werd zijn naam op eens
beroemd, toen hij de voorhistorische beelden en teekeningen der Montespangrot, in
de Haute-Garonne ontdekte: talrijke beelden gebeeldhouwd of geteekend, van dieren
vooral, die toonen tot welke hooge kunst de voor-historische mensch geraakt was.
Sindsdien zette hij zijn doorzoekingen ononderbroken voort, en jaren lang doorkruiste
hij de Pyreneeën, op zoek naar nieuwe grotte. Zoo ontdekte hij de wonderbare
spelonken, die nu zijn naam dragen, met hunne natuurlijke, innerlijke, gletschers,
waaraan de waterval van Gavarnie en de Gave van Pau ontspringen. Hij was het
insgelijks, die de bron der Garonne op afdoende wijze kon vaststellen, en alzoo een
dikwijls betwiste vraag oplossen - een, voor Frankrijk, zeer gewichtige uitslag, zooals
een nog hangend proces tusschen Frankrijk en Spanje ruimschoots bewijst.
Een boeiend werk, dat in zijn eenvoudig verhaal der feiten, een hooge les van
stillen moed en volhardende wilskracht geeft.
L.D.
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[1934/3]
De kroon is ons hoofd ontvallen...
De kroon is ons hoofd ontvallen. België is verweesd. Nu is de oorlog voor goed
begraven, deze toorts van glorie die in 't leven der nederigsten onder ons heeft
gebrand. En wat een leemte gaapt plots door het verdwijnen van Hem die twintig
jaar lang eer, trouw, goed recht verzinnebeeldde.
De schending van België was het die geheel den oorlog zijne beteekenis gaf, die
aan die bloedige dagen hun gelaat verleende. Koning Albert was het hooge vaandel
waarop de wereld den blik gericht hield. Hij was het levend symbool dezer geestelijke
krachten en waarden die in den na-oorlog voor goed dreigden ten onder te gaan. En
zie, bij zijn sterven, gaat plots een rilling heel de wereld door, kijken de menschen
op, voelen dat zij tot iets hoogers en heiligers bestemd zijn dan louter stoffelijk
belang, wordt de onderlinge band toegesnoerd die niet enkel landgenoot aan
landgenoot, maar mensch aan mensch samenbindt. Eenig schouwspel in de
geschiedenis der menschheid.
Te vroeg is het om de grootheid te meten der gestalte die in den dood hare volle
lengte vond, die in een levend aandenken enkel immer hooger rijzen kan. Te vroeg,
en ook te laat, want, in alle talen der wereld, werd alles reeds gezegd. En ook, het
hart is te zeer bezwaard, de smart is te groot - de smart van hen die 't voorrecht hadden
deze Koninklijke figuur te benaderen. Toch dient een woord te klinken in deze onze
Dietsche Warande, waarvan Koning Albert, volgens eigen verklaring(1) de ‘oudste
abonné’ was. Moet een kreet van meevoelen en rouw opstijgen tot Haar, die na al 's
Konings gevaren en wedervaren gedeeld te hebben, nu zoo zwaar getroffen wordt
door zijn dood.
Ik acht het een plicht hier enkele persoonlijke herinneringen neer te schrijven.
't Was in de Panne, in den oorlog, dat ik Koning Albert leerde kennen. Eerst slechts
uit de verte, als iedereen die tot Hem, tot de Ko-

(1) Aan Pastoor Cuppens, in de Brusselsche tentoonstelling van 1910.
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ningin, opzag in hoop en vereering. Toen plots, op 14 Augustus 1917, heer Ingenbleek
mij kwam verzoeken mij 's anderendaags - op mijn feestdag! - naar de koninklijke
villa te begeven. De Koning wenschte mij te spreken.
Wat was er gebeurd? De toestand werd bedenkelijk. Achterdocht en wantrouwen
werden gezaaid in de Vlaamsche rangen. Een Open Brief aan Koning Albert was in
de loopgraven verspreid geworden. In onze ‘Belgische Standaard’, die den echt
Vlaamschen en vaderlandschen geest onder de jongens trachtte te onderhouden, was
ik gewoon Open Brieven te schrijven. Gaf dat den Koning het gedacht dat Hij, door
mij, zou kunnen antwoorden? In elk geval, liet Hij mij ontbieden. En 't was op dien
onvergetelijken 15 Augustus dat ik voor den eersten keer den indruk onderging dezer
uiterste eenvoudigheid, dezer treffende rechtschapenheid die tot diepen eerbied
dwongen.
Ons onderhoud was hartelijk. De Koning toonde zich wat Hij immer was geweest,
bezorgd in den hoogsten graad om 't belang van zijn volk, om ten volle zijn plicht
bij dit volk te vervullen. De Vlaamsche zaak was op dit oogenblik van overwegende
beteekenis geworden. Ik wist door heer Ingenbleek hoe 's Konings aandacht, sinds
jaren op dat punt gevestigd was. Man van doorzicht en plicht als Albert I was, zou
Hem 't belang der Vlaamsche eischen niet ontsnappen. - Later zou Hij nog meer
bevroeden wat een levensvoorwaarde de Vlaamsche cultuur voor zijn volk was, en
zou Hij, alhoewel reeds tot een zekeren leeftijd gekomen, zich niet alleen beijveren
om de Vlaamsche taal grondig aan te leeren, maar tevens om haar onberispelijk uit
te spreken.
Indien men wil weten wat het Vlaamsche recht aan Koning Albert vreschuldigd
is, dan moet men enkel den afstand meten tusschen zijn eigen troonbeklimming en
die van zijn zoon aan wien wij op het oogenblik onze onvoorwaardelijke getrouwheid
brengen. Voor den eersten keer, klonk den 23en Februari 1934 een Vlaamsche
troonrede. En met welk accent! In welke volheid!
Daar was men verre van, den 15en Augustus 1917, in de nare dagen van De Panne.
Toen gold het enkel de vraag of nog een vaderland zou bestaan. Dagen van roem en
bloedig offer. Van dat ingeboren romantisme dat in iedere ziel - in de volksziel vooral
- sluimert; dat de Koning had wakker geroepen bij de Vlamingen door zijn woord:
‘Gedenkt Groeningerveld!’ de oude vlam weer opwekkend
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die Conscience, door zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’, in de Vlaamsche harten had
aangevuurd. Zouden de Vlamingen nu, ter elfder ure, begeven? Gehoor verleenen
aan de lokkende sirene van meineed en verraad die fluisterde van over de grens?
Vertwijfelende vraag. Spreekt het niet voor Koning Albert's grondige
eenvoudigheid dat Hij, op dat spannend oogenblik, dacht aan eene nederige bejaarde,
in de verste verte niet verwant met officieele kringen? Eenvoudige Koning van een
eenvoudig volk, steunend op dat volk. Want klaar liet Hij hooren dat zijn hoop
berustte voor godsdienst en troon op 't Vlaamsch gedeelte van zijn land.
En die hoop werd niet verijdeld. Trouw bleven de Vlamingen tot het einde; trouw
gelijk hun Koning, heldhaftig gelijk hun Koning. - Is dat niet schitterender dan ooit
gebleken in het laatste offensief?
Trouw hebben zij zich nu geschaard rond hun dooden Koning, voelend dat hier
iets grootsch gebeurde. Dat Hij, dien oorlogsgevaar had gespaard, toch gevallen was
als een offer voor het goed van zijn land; als een zoenoffer tot vrede, eendracht,
verzoening van heel de wereld.
23 Februari 1934.
M.E. BELPAIRE.
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Liederen om doods wil
door Pomp de Basschaerde.
Voor Annie

I. - Ingang.
Zij weet wel, dat dit moest gebeuren
en daarom mort zij niet - maar zij wordt bleeker;
Zij let niet meer op bloemen en op kleuren
en aldoor wordt haar weerstand weeker.
Soms heft zij het gezicht en staart
en ziet hoe vogels verder vliegen!
een wolk, die langs de hemel vaart,
en laat zich door de zon bedriegen.
Dan staart zij zóólang, tot zij niets meer ziet
en zij haar oog verblind moet sluiten:
zij weet, dat het geluk voor altijd haar verliet
en hoort haar adem hijgend fluiten.

II. - Lente.
Een klein geluk had zij nog elke dag:
de berk stond in haar tuin met nieuwe loten,
de voorjaarsgeur heeft zij bedwelmd genoten,
hoopvol geluisterd naar een kinderlach.
Een zachte regenval in groene blaren,
Neerdroppelend van blad naar steel;
het vogeljong met hongerwijde keel
Verliest al haast zijn gele nesteharen.
Nu weet zij dat dit alles stuk zal breken
en alles voor haar zal verloren gaan:
de berk zal weer met nieuwe loten staan,
Als in haar ziek gezicht de oogen breken.
Vangt dan misschien het eeuwig bloeien aan?
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III. - Hoogzomer.
De zon en de wind door de open ramen
en witte wolken trekken traag voorbij.
Wie roept er buiten zoo zacht haar naam en
Wie voelt er dieper het nieuwe getij?
Het zonlicht glijdt haar handen over,
de wind speelt met een blad papier:
de dood is zulk een wreede roover
en zij niet meer dan een gevangen dier.
De zon en de wind door de open ramen
en witte wolken trekken traag voorbij Maar dringend roept de dood haar naam en
herinnert haar weer haar verloopen getij.

IV. - Herfst.
Zij is bestemd voor langszaam sterven
als ook de bloemen sterven gaan,
om als de vogels weer verzwerven,
Oók kalm en treurig heen te gaan.
Bloemen zullen haar lichaam dekken,
haar ziel, ontvoerd aan alle wee,
vliegt, als de vogels weer vertrekken,
Met de vlucht der vogels mee,
Zoo wacht zij blij de laatste pijn,
bereidt zich tot de laatste vlucht:
Bloemen zullen om haar zijn,
Geluid van vogels en vleugelgerucht.
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Thomistische kunst of de mensch wording van den wijsgeer
Wij thomisten klagen gaarne dat onze moderne wereld onmetaphysisch is. Het is
niet moeilijk die ondervinding op te doen. We kijken even over de muren onzer
kloosters en seminaries waar plicht metaphysica gebiedt en wat we zien doet pijn
aan onze thomistische harten. Bij de groote massa der ‘gecultiveerde’ menschen,
volmaakte, gestabiliseerde onverschilligheid tegenover alle metaphysica. In de meeste
heerschende intellectueele kringen nog volle geestdrift voor criticisme, voor idealisme
of voor andere -ismen die ook voor metaphysica doorgaan, samen met een positieve
afkeer voor werkelijk metaphysische hoogten der thomistische wijsbegeerte. Hier
en daar onder katholieken een verre vage bewondering voor St. Thomas' leer. Aan
eenige hoogescholen een cursus over onze metaphysica waar (naast vele geestelijken
daarheen gestuurd) ook enkele leeken uit eigen beweging komen zitten. We trekken
daarvan af de dilettanten die een metaphysisch tintje willen geven aan hun opvoeding,
of ten minste een wijsgeerig diploma begeeren als een zeldzame voltooiïng hunner
bekwaamheidsbewijzen. Daar blijven er enkele over, die uit grondige overtuiging
studeeren tot ze de ware inzichten begrijpen onzer metaphysica. Uitzonderingen!
‘Rari nantes in gurgite vasto!’
En we klagen over de moderne wereld (soms is dat wel de eenige wijze waarop
de thomisten modern zijn).
Doch laten we liever eens terugkijken over onze stellingen, over gansch onzen
scholastieken gedachtenbouw heen, in ons eigen zelven. We zien onze eigen
psychologie, in die periode toen we nog den eersten stap niet hadden gezet in de
school der wijsbegeerte: wat een soliede rust, vreemd aan alle metaphysica! Daar
stelde de leeraar voor ons verstand de begrippen van het wezen en zijn
transcendenteelen in al hun geestelijkheid: wat een spontaan protest van den geheelen
mensch in ons tegen die abstracties. We studeerden voort, doch wat al offers kostte
het niet, eer onze deugdzame a-priori-sympathie tot een werkelijk intellektueele
achting werd, eer we van metaphysica-blokkers tot min of meer volmaakte
metaphysici vor-
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derden. En nog stroomt de studie der metaphysica midden haar zuivere vreugden
zoo dikwijls vol ontgoochelingen, vol onvoldaanheden, ja, vol opstandigheden, van
den mensch tegen den geest.
Nu zouden we wel over ons zelven moeten klagen. De ondervinding echter is diep
genoeg om meer dan individueele en actueele waarde te hebben. We worden eindelijk
van 't feit bewust: de menschelijke natuur, voor zoover we ze waarnemen in dit
aardsche bestaan, is werkelijk ongunstig aangelegd voor die hoogere wetenschap, is
onmetaphysisch in den feitelijken zin. Of liever, zoo ge 't verkiest krachtiger
uitgedrukt: de metaphysica is in feite onmenschelijk.
Laten we voor die vaststelling een houding aannemen die wijsgeerig is: niet klagen
maar begrijpen.

I. - De onmenschelijke weg der metaphysica.
Wat is de mensch als wezen? Wat is de metaphysica voor den mensch? 't Antwoord
op die twee vragen moet ons een kalm inzicht geven in 't brutale feit dat ons nu nog
met onaangename gevoelens vervult. Wees niet verwonderd dat we reeds gebruiken
moeten precies hetgeen te onderzoeken valt: de metaphysica. Zij is immers de eenige
wetenschap die over haarzelf zoowel als over al wat is 't laatste oordeel uitspreken
kan.
Beschouw een oogenblik de twee groote zelfstandigheidswijzen van 't wezen:
(modus essendi substantiae) de wereld van den geest eenerzijds, de wereld der stof
anderzijds Een oneindigheid scheidt ze want daar is zelfs geen gemeene maat om ze
te vergelijken. Stel u nu vóór dat God door een scheppingsdaad die twee werelden
mekaar ontmoeten laat, ze samensnoerend in den vasten band eener nieuwe
zelfstandigheid: ge hebt een eerste wijsgeerig gedacht van wat het is, een mensch.
Denk er nu aan dat God den mensch in betrekking wilde stellen met de wereld onder
hem, met de wereld boven hem, en dat hij hem dat vervaarlijk voorrecht der vrijheid
verleende: te kiezen tusschen beide. Subliem waagstuk! God heeft den mensch in
handen gegeven: zijn eigen zelf. Door bewuste daden bepaalt den mensch zijn eigen
wezen, laat het naar de stof toe zinken onder 't menschelijk plan, of doet het naar de
geesten stijgen boven 't menschelijke. Tweevoudig blijft de mensch in den diepsten
grond van zijn wezen: toch verstaan we reeds hoe door herhaalde daden
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standvastige neigingen ontstaan, die streven buiten de tweevoudige harmonie, die
onmenschelijk zijn, langs een of de andere zijde.
Zoolang hij zich hier op dezen aardbol beweegt, is de mensch naar de stof
toegekeerd, niet enkel door de organen die moeten voorzien in 't onderhoud van 't
lichamelijk leven, maar ook door de zintuigen die de elementen moeten leveren voor
't geestesleven. Door hen is de geest in continuiteit met deze stoffelijke wereld waarop
hij leven moet, door hen is hij aangepast aan de aardsche voorwaarden van zijn
bestaan. De vijf zintuigen zijn wonderbare verzamelplaatsen waar de stof die tegen
ons, die rondom ons is zich op physieke wijze komt aanwezig stellen: door hen weet
de mensch wat om hem werkt of wordt gedreven. De zintuigen bestaan om den geest,
zonder twijfel, toch hebben zij hun eigen werking en dus hun eigen genot. De laagste
zinnen, smaak en tastzin, tot 't behoud en voortzetting van den individu geordend,
hebben juist daarom het meest intens genot. Hier beginnen de treurige neerdalingen
van den mensch. Naar dat lager genot streven sommigen tegen de wetten in van den
geest. De vleeschelijke neiging wordt een tweede natuur, tyran voor den geest. In de
dierlijke extasen der wellust is de mensch onder zichzelf gedreven in de stof: want
stof en niets dan stof blijft het voorwerp van 't zintuigelijk leven. Onmenschelijk!
die naam krijgt hier zonder weifeling zijn volle beteekenis. Doch van uit de zinnen
ook beginnen de opgangen van den geest. Uit de stoffelijke beelden door de zinnen
aangeboden, weergave der louter uiterlijke verschijning, stijgt, na een
vergeestelijkings-processus door inwendige zintuigen en werkend verstand, de
gedachte, weergave van de innerlijke wezenheid der zaak, grondige bepaling waardoor
de stof is wat ze is. Dit is een kennis waardig van den mensch als mensch. Midden
dien vloeienden chaos van bijkomstigheden, toevalligheden en betrekkelijkheden,
die aan de stoffelijke wereld haar uitzicht geven, staat hij, en dringt alleen tot het
inzicht der zelfstandigheden, vaste grondstruktuur der werkelijkheid, noodzakelijk
en absoluut als wezenswijze.
De wezenheid der stoffelijke zaken: ziedaar 't eigen formeel objekt van den
kennenden mensch zoolang hij op deze stoffelijke wereld leven moet. Doch niet met
den eersten greep verovert de geest zijn eigen voorwerp op de ordelooze en
intellectueel duistere voorstellingen der zintuigen. De vulgaire kennis van den
gewonen mensch is een bonte mengeling van veel konkrete beelden met
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enkele zeer vage begrippen. De proefondervindelijke wetenschappen hebben als taak
de begrippen klaarder en juister te ontwikkelen. Delfstofkunde, Plantkunde, Dierkunde
en hun satellieten schikken de zelfstandigheden in welafgelijnde kategorieën. Dan
komen Natuurkunde, Ontleedkunde, Geschiedenis, enz. om de uiterlijke werkingen,
uiterlijke struktuur nauwkeuriger te ontleden. Scheikunde, proefondervindelijke
zielkunde zoeken dieper naar de innerlijke wetten van ieder zelfstandigheid.
Wijsgeerige wereldkunde (kosmologie) en zielkunde zoeken wezenheid zelf der
levenloos of levend. Zoo heft de geest zich langzamerhand uit den doolhof der
enkelingen om te komen tot het zicht der algemeene princiepen die de gansche
waarneembare wereld beheerschen. Het is de eerste graad van abstractie. Doch hooger
kan het nog. De grondigste der bepalingen, meest eigen aan de stof is hoegrootheid.
Op zich zelf ontsnapt ze aan de waarneming onzer zintuigen: zij laat zich kennen
door 't verstand alleen, onafhankelijk van die waarneembare bijkomstigheden waarmee
ze toevallig vereenigd is. 't Verstand vormt zich dan een idee van de stof enkel door
hoegrootheid bepaald, en daar schept het zich een mogelijkheid de diepere wetten
der stof te ontdekken onafhankelijk van waarneming en proefondervinding. De
mathematische wetenschap lost in de vrije sferen van de louter quantitatief-gedachte
stof de grootste vraagstukken van ruimte en beweging op, die de proefneming vergeefs
nasporen zou. Het getal en de lijn leveren ons de diepere geheimen der stof. omdat
we ze hebben losgedacht van hun waarneembare verschijning.
Het is de tweede graad van abstractie.
Hooger kan het nog. De geest vormt zich een begrip dat volledig zuiver is, niet
enkel van waarneembare maar zelf van alle denkbare stof: het ‘wezen op zichzelf’:
diepste grond van al wat is, volmaakt onafhankelijk van alle stoffelijke beperking,
hebbende zijn eigen transcendenteele eigenschappen, volgend zijn eigen absolute
princiepen. Uit dat hoogste voorwerp van den geest ontwikkelen zich langzamerhand
de breede wezenslijnen der stoffelijke wereld zelf, de onbegrensde mogelijkheden
eener wereld van zuiver geestelijke wezens, de kennis eindelijk van dien Onbegrensde
door wien alleen al wat is zijn kan, de absoluut enkelvoudige die zelfs zijn bestaan
in zijn wezenheid omvat, de schepper en 't einddoel der werelden, van geest en stof:
God. Hooger kan het niet: dit is de 3e graad van abstractie. Opperste triomf van den
geest: in 't hoogste geestelijk objekt ver-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

170
slonden, kennende met de zuiverst-geestelijke kennisdaad geniet hij onzeggelijke
vreugden, door den aan de stof verslaafden mensch niet te verstaan. Nu mag de
stoffelijke wereld verzinken, of liever zij is verzonken: met de wereld der geesten
hangt hij in d'aanschouwing buiten ruimte en tijd.
Jammer maar alleen dat het den metaphysieker niet kan gelukken op te houden
mensch te zijn. De metaphysische kennis heeft den geheelen mensch aangedaan: die
speculatieve neigingen rukken den mensch buiten zijn grenzen. De menschelijke
natuur die steeds in haar draagt de eischen der stof, neemt haar weervraak steeds
opnieuw; zij dwingt den geest te dalen uit zijn metaphysischen hemel naar de aardsche
beslommeringen van 't praktisch leven. Dit is de ellende die de grootheid der
metaphysica tot menschelijke maat herleidt: haar vreugden vallen natuurnoodzakelijk
na enkele oogenblikken. Extase van den geest, geen normale eigenschap: ziedaar de
plaats der metaphysica in den mensch... en alle extasen zijn kort van duur. Nu verstaan
we reeds hoe de metaphysica vreemd blijft aan de meerderheid der menschen: zij is
wel de hoogste akt van 't hoogste menschelijk vermogen, doch zij streeft boven de
normale geestelijk-stoffelijke verhouding der aardsche menschelijkheid. In dien zin
moeten we ze meer dan alle andere wetenschappen onmenschelijk noemen.
Maar oneindig grooter is die andere ellende der metaphysica: midden de hoogste
vreugden zelf donkert een afgrond van onvoldaanheid. We hebben het gezien: heel
ons kennisprocessus is een uiteenrukken van 't objekt dat in de werkelijkheid
ondeelbaar is. De zintuigen geven ons slechts de uiterlijke bijkomstigheden, los van
de wezenheid. Maar wat ze ons geven dat geven ze ons volmaakt: een physische
aanwezigheid der zaak in haar eigen bestaanswijze. Door hen mogen wij smaken
wat het is een intuitie van konkrete singuliere werkelijkheid. Waar 't zintuig te kort
schiet, daar grijpt het verstand: de innerlijke kern, de wezenheid der zaken, Nu echter
ontsnapt de bestaanswijze aan den greep: wat is op konkrete, singuliere wijze, kent
't verstand volgens zijn eigen wet op abstrakte algemeene wijze. Alle kennis doet in
ons opengaan een onverwoestbare begeerte: de geheele werkelijkheid willen we
kennen zooals zij is in eigen konkreet bestaan.
Intuitie! dat woord staat aan 't einde van alle droomen, van alle pijnen, van alle
illusies, van alle wijsheid, in den denkenden mensch. Hoe hooger de kennis hoe
dieper, wezensdoordaverend
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de begeerte. Van 't eigen objekt onzer aardsche kennis: het stoffelijk wezen was het
ons nog gegeven de wezenheid te achterhalen (op oneigen, onstoffelijke wijze dat
weten we al). In de metaphysica nu komt den mensch tot het besef der louter
geestelijke wezens, tot de noodzakelijke bevestiging van 't bestaan van den absoluut
enkelvoudigen geest, de eerste oorzaak en laatste einde van al wat is: God. Hier
ontsnapt ons niet enkel de bestaanswijze van God: hoé Hij is, maar ook de wezenheid:
wat God is in zichzelf, blijft buiten ons bereik. En toch kunnen we met de rijkdommen
der schepping reeds vermoeden wat al rijkdommen, dat Wezen in zich bevat op
oneindig volmaakter wijze. Wat de metaphysica ons geeft schijnt ons een belachelijk
gepaai in vergelijking met wat wij spijts alles begeeren moeten: 't intuitieve zicht
van God. Zoo staat de metaphysica in nijpende disproportie met 't objekt, in nijpende
disproportie met den op aarde levenden mensch. Haar vreugden zijn de bron van
onvoldaanheden die 't leven hier op aarde ondragelijk maken, van begeerten die de
grenzen zelf willen breken van ons aardsch bestaan. Onmenschelijk! Wat een tragiek
wordt nu voor ons, de louter natuurlijke wijsheid, de metaphysica aan haar zelf
overgelaten. Luister hoe Aristoteles, de volmaakste wijsgeer van 't heidendom voor
een oogenblik wordt losgerukt uit zijn ijzeren wetenschappelijke ongevoeligheid. In
zijn Ethica is het: een bladzijde vol ingehouden angst, eenig in de annalen van 't
heidendom. Het gaat er over de beschouwing van den wijze: in haar heeft hij 't
einddoel van 't leven gesteld (hoe kan het anders! hij meer dan wie ook heeft de
hoogste vreugden der metaphysica gesmaakt). ‘Indien dus, onder de deugdzame
daden, deze van het openbaar leven en van den oorlog den voorrang genieten om
hun schoonheid en hun grootheid, hun ontbreekt nochtans de rust der ziel. (onmisbaar
voor 't ware geluk) en men wil ze om iets anders, en ze zijn door zichzelf ook geen
deugd. De werkzaamheid van 't verstand integendeel, heeft dit als eigen kenmerk:
zij is bespiegelend en streeft geen ander doel na dan zichzelf, zij bloeit open, tot een
eigen volmaakte vreugde die haar kracht nog vermeerdert in een vrijheid zonder
vermoeienis, zooveel ten minste als het den mensch mogelijk is. In een woord zij
schijnt alle de voorwaarden van 't geluk in zich te vereenigen. Zij dus zou het volmaakt
geluk van den mensch zijn... moest ze maar kunnen heel den duur van 't leven
vervullen, want niets dat onvolmaakt is kan 't geluk uitmaken. Zulkdanig leven ware
te schoon om een men-
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schelijk leven te zijn: Indien de mensch zóó leven kan, het is niet voor zoover hij
mensch is, maar voor zoover er in hem iets goddelijks is; en in de mate dat dit deel
verschilt van 't menschelijk samenstel in de zelfde mate verschilt zijn werkzaamheid
van die der andere deugden. Indien dus 't verstand goddelijk is ten opzichte van den
mensch, zoo is ook dit leven volgens 't verstand goddelijk ten opzichte van 't
menschelijk leven. Bijgevolg moeten we niet, naar men het ons aanraadt, mensch
zijnde, menschelijke gedachten hebben; sterfelijk zijnde sterfelijke gedachten hebben,
maar voor zoover het mogelijk is, ons onsterfelijk maken, en alles doen om te leven
volgens datgene wat in ons leven 't beste is; dat beste neemt ongetwijfeld maar eene
kleine plaats in; door zijn macht en waardigheid is het niettemin zoo onzeggelijk
boven alles! (vertaald naar citaat bij R. Gosselin, Aristote p. 38).
Mensch zijnde geen menschelijke gedachten hebben!! Sublieme droom van den
heidenschen geest. Maar ‘onsterfelijk voorzoover het mogelijk is!’ Schrijnende,
treurige ontwaking in de natuurlijke grenzen. Een goddelijke begeerte... zonder hoop,
die goddelijk is. Helaas, het kan niet anders: wie alleen staat met zich zelf, vindt er
geen kracht om boven zichzelf te stijgen. Het opperste geluk dat we begeeren moeten,
schijnt te schuilen in den onbereikbaren hemel der ‘utopeia’. Wij echter, kinderen
der nieuwe wet, we weten beter nu. God zelf heeft gesproken, door onzen Heer Jezus
Christus: ons geluk zal Hij zelf zijn in de eeuwigheid. Waar de heiden met zijn
begeerte tot de poorten van den hemel is opgestegen, en hij wist het niet, daar hebben
wij nu door 't geloof die poorten zien opengaan, en wij leven in de vaste hoop dat
we door de verdiensten van Jezus Christus er eens binnen te treden. Na dit sterfelijk
leven hier op de aarde, begint voor de onsterfelijke ziel een gansch nieuw leven: los
van de slavernij van de wereld en 't lichaam, met den geest nu gansch in 't geestelijke
gekeerd, en ononderbroken genietend, de zuivere vreugden der hoogste beschouwing.
Aan den afgrond dier hopelooze begeerte naar de intuitie van God, beantwoordt de
afgrond van Gods goedheid voor ons: ja, we zullen Gods Wezen zien in zijn volle
werkelijkheid, niet meer ‘in speculum et oenigmate’ maar in zichzelf.
Het geloof brengt vrede waar de metaphysica 't zwaard van angst en wanhoop
bracht. Luister nu naar een bladzijde uit de Contra Gentes 3/48/ waar St. Thomas in
rustige zekerheid de weifelende
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besluiten van zijn meester voltooit: ‘Omdat Aristoteles zag dat de mensch in dit leven
geen andere kennis heeft dan die der bespiegelende abstracte wetenschappen, heeft
hij, er uit besloten dat de mensch geen volmaakt geluk bereiken kan, doch slechts
een onvolmaakt geluk naar zijne mate. Daaruit blijkt reeds voldoende, welke groote
pijnen die hóóge geesten daarom moesten doorstaan; van die pijnen, worden we
echter verlost zoo we aannemen, naar de reeds gestelde bewijzen, dat de menschen
na dit leven, een waar geluk kunnen bereiken, daar hunne ziel onsterfelijk is; in welke
staat de ziel begrijpen zal op de wijze waarop de zuivere geesten begrijpen, zooals
reeds werd aangetoond (l. II, cap. 81). Het opperste geluk van den mensch zal dus
bestaan in de kennis van God, dien de menschelijke geest zal bezitten na dit leven,
op de wijze waarop de zuivere geesten hem kennen. Zoo is het dat de heer ons: ‘een
loon in den hemel’ belooft. (Matth. 5). Matheus zegt dat de heiligen: ‘zullen zijn als
engelen (22/30) die steeds God zien in den hemel’.

II. - De al te menschelijke weg der kunst.
Daar wachten dus de hooger vreugden van den geest: op onvolmaakte en
voorbijgaande wijze in de metaphysica; op volmaakte en bestendige wijze in den
hemel Gods. Onbuigbaar blijft de voorwaarde dier vreugden: de kenner zal aan 't
gekende gelijkvormig worden; om geest te genieten zal hij worden gelijk een geest:
op wezensscheurende en onvoldoende wijze in de metaphysica, - op
wezensverheffende en gansch bevredigende wijze in den hemel Gods. Maar zijn er
dan geen kennisvreugden onder 't bereik van den mensch, in deze aardsche grenzen,
waarin God hem stelde? Ja, daar is de kunst: barmhartige troost, niet buiten, maar
midden van den staat der ellende, overblijfsel van 't paradijs, voorsmaak van den
hemel op aarde. De kenner lijdt om zijn ongelijkvormigheid aan 't gekende; dát lijden
kan getemperd, ook zonder dat de kenner gedreven worde tot gelijkvormigheid met
het gekende: de kunst laat den mensch wat hij is doch maakt 't gekende gelijkvormig
aan den kenner. We hebben het gezien, hier op aarde is kennis, schennis: van 't objekt
vatten de zinnen enkel de stoffelijke bijkomstigheden in de konkrete wijze waarop
ze werkelijk bestaan; het verstand vat de wezenheid alleen volgens zijn eigen
geestelijke wijze, abstractie
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makend van de wijze waarop 't objekt werkelijk bestaat. De kunstenaar, hij, vindt
een middel om weer één te maken wat de abstractie scheidde: hij schept een objekt
voor onze kennis waar 't geestelijk idee om zoo te zeggen in een stoffelijken vorm
is gedaald. De schouwer van 't schoone werk, geniet eenigszins de intuitie van een
idee in een konkrete werkelijkheid. Hij bezit een objekt dat connatureel is aan zijn
eigen wezen: geest met de stof tot één zelfstandigheid vereenigd. De harmonie wordt
zoo volmaakt, als de scheiding volmaakt was: niet enkel 't objekt, maar de kennisdaad
wordt gelijkvormig aan den ganschen mensch. Waar de metaphysische aanschouwing,
een kennisdaad is van den geest alleen, zoo volstrekt mogelijk gescheiden van de
hinderende voorstellingen der zintuigen, dáár geeft de schoonheidsaanschouwing
ons een kennen van geest en zinnen samen, om zoo te zeggen tot een enkele daad
geharmonieerd. In 't schoone, genieten geest en zinnen hun object zonder 't scheiwerk
der abstractie bewust te worden: de innige samenhang der kennis beantwoordt aan
de innige samenhang van 't wezen. Een connatureel-objekt bezitten in een connatureele
kennis is den mensch actueerend zooveel het kan: vollediger goed is er niet op aarde,
- voller genot kan de mensch niet smaken. Er is dan toch een goed op aarde dat den
afgrond in ons dempen kan, en den mensch van die sublieme pijn kan verlossen
steeds een verderen hemel te begeeren.... nadien?
Neen! ook die volste vreugde stroomt vol van een onverwoestbaar verlangen naar
wat op aarde onbereikbaar is. Wat baat het, dat objekt en kendaad zich in harmonie
stellen met ons gansche wezen, als in 't wezen zelf dan, zich het onharmonische
openbaart? Het centrale, allesbedwingende objekt der kunst, is de mensch zelf, in al
zijn hoogten en diepten, vormen en rijkdommen. Waarom moeten nu de volste
menschelijke schoonheden juist tragedies zijn (roman of drama): een woeste opstand
van driften, zelden bemeesterd door de redelijkheid? Waarom borrelen de subliemste
gedichten uit het diepste leed? Waarom hooren we midden de meest hemelsche
symphonieën of sonaten, toch steeds den langen snik van een mineur motief? Waarom
ontdekken we in de volmaakste beelden tóch steeds een onverklaarbare droefheid,
of een koudheid die een gedoken ellende is? Ja, in 't schoone objekt zien we wat de
mensch, wat wij zelf, in 't wezen dragen; een innerlijke stoornis, een vloek die tot in
de diepten dringt. En van den kant der kendaad dan! Waarom zulk een
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vijandschap tusschen de eischen van 't praktische en van 't artistieke leven? Waarom
die worsteling van den kunstenaar met de weerbarstige stof, waarom die zwakheden
in zijn kunstconceptie? Waarom moet het schoonheidsschouwen een voorrecht zijn
van eenigen, en dan nog voor énkele stonden lang: zoo machtig is de stoffelijke roes
van 't leven op den geheelen mensch. 't Is dat in ons wezen zelf, het lagere in opstand
tegen het hoogere is opgesteld. Wat wij ondergaan toont wat we zijn: een gebroken
evenwicht. De harmonie onzer vermogens genieten we in een korten akt, om des te
beter te beseffen dat we die in ons wezen ontberen. - De kunst doet ons dus meer
dan vele ondervindingen 't groote geheim vermoeden: daar is een paradijs verloren
gegaan, en die katastroof dragen wij nog in ons wezen. - Kunstenaars en kunstvrienden
voelen dus meer dan wie ook hun ballingschap en droomen van nieuwe paradijzen.
Wij geloovigen, weten met zekerheid wat zij tastend vermoeden: door de zonde
van den eersten mensch is 't aardsche paradijs verloren gegaan, en die zonde dragen
we nu nog als een schennis in ons wezen. Maar wat zij schaars droomen durven, dat
gelooven en dat hoopen wij: door de verdiensten van Jezus Christus, onzer Heer,
worden wij na dit ballingschap in 't nieuwe paradijs binnengeleid waar geen stoornis
en geen lijden is, waar wij in de herstelde schoonheid van ons wezen, eeuwig genieten
zullen 't volste schoonheidszicht. Zoo deed ook de volste gave der aarde ons begeeren
't geen door Gods goedheid, de volheid van onzen hemel moet zijn: 't harmonieuze
leven der verrezen kinderen Gods op de nieuwe aarde.

III. - De ontmoeting van kunst en metaphysica.
Nu moeten we een akte van intellectueele eerlijkheid stellen. We hebben in onzen
geest scherp en radicaal de metaphysica van de kunst onderscheiden: we hebben
daarom het recht niet te denken, dat die in de werkelijkheid afgescheiden zijn. Maar
al te gaarne, gelooft de redeneerende rede, trotsche meesteres, aan de absolute
onvereenigbaarheid van wat zij in haar begrippen zoo moeizaam wist te scheiden.
Verplicht stellen wij dus de vraag hiêr: is in Gods schepping dan wel alle eenheid
van kunst en metaphysica uitgesloten?
Een eerste antwoord ligt reeds begrepen in een dieper zicht van den aard zelf der
zaken: de metaphysica wordt in haar laatste
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voleinding, uit zichzelf een werk van schoonheid voor den ganschen mensch.
Wij hebben het gezien: de metaphysica is een stijgen boven de wereld en boven
zichzelf in den hoogsten graad van abstractie. Niets meer dus, dan een werk van
abstractie met als laatste vrucht, een som begrippen, de algemeenste mógelijkheid,
en daardoor ook de armste? Vervaarlijke dwaling! Wie zóó oordeelt toont zich een
transcendenteelen droomer: hopeloos is 't wel in hem ooit een metaphysicus te zien.
In de metaphysica gaat het er uiteindelijk niet om begrippen van de aarde af te
trekken.... die daar in de lucht blijven hangen, in den hoogsten hemel van ons verstand,
ver van alle werkelijkheid. Begrippen zijn 'n louter middel, zij zijn geestelijke armen
waarmee we grijpen naar wat is in de zaken. De metaphysicus verlaat het singuliere
en het min algemeene der wezens, uitsluitend om ze des te beter te omvatten. Hij
stijgt in de hoogste abstractie, en juist daarom ook, ziet hij 't diepste der werkelijkheid,
den grond van al wat is, het wezen en zijn wijzen. Na de ellenden der analyse komt
de vreugde der synthese. Op 't einde van alle onderscheiden en ontleden tot aan de
eenvoudigste begrippen toe, op 't einde van alle redeneeren en afleiden tot aan de
laatste oorzaken, staat de metaphysicus stil en blikt terug op alles dan: in 't hoogste
ziet hij nu 't lagere, alles blijkt geordend in 't geestelijke gedacht dat al 't werkelijk
zijnde omvat. En vooreerst de metaphysica in haar meest strikte grenzen: het wezen
met zijn transcendenteele eigenschappen en eerste princiepen, objecten van alle stof
ontdaan in den zuiversten graad van abstractie De laatste synthese toont ons in, de
volmaaktheid van dat hoogste begrip: het wezen expliciet en dadelijk (actu) begrepen,
gansch de veelheid der wezenswijzen die we achtereenvolgens analyseerden. 't Wezen,
een en veelvuldig terzelfder tijd? een tegenspraak dus, hoogste vrucht van den geest?
Neen, maar opperste vereeniging van den abstractieven geest met de gansche
werkelijkheid. Na de stijve kaders der kategorieën en der andere eensduidige
begrippen (conceptus univoci), dwang van den systematiseerden geest op de oneindig
verscheidene werkelijkheid, heeft de metaphysicus zich in een volmaakt, innerlijk
analogisch begrip aangepast aan de volle werkelijkheid. In de plooibare maar toch
werkelijke proportionneele eenheid van 't ‘wezen begrip’ (ratio entis, analoga
proportionaliter una) bevat hij even werkelijk gansch de veelheid der wezenswijzen.
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Qui potest capere capiat: de metaphysicus zal dit begrijpen, en hier nu ook misschien
eenigszins kunnen uitleggen wat hij zoo dikwijls ondervonden heeft. In de laatste
metaphysische synthese zijn om zoo te zeggen alle begrippen de stof geworden, die
door het zuiverst geestelijk begrip is bevormd: het wezen. Die eenheid als ziel der
veelheid: ziedaar een kennisobjekt connatureel aan den ganschen mensch. De
metaphysica is schoon geworden. Daar strekken dan verder de synthesen der speciale
metaphysica: we zien al de geschapen wezenswijzen gegrondvest in d'absolute eenheid
van 't ongeschapen wezen: God. De schepping openbaart haar Schepper, 't heelal
wijst door zijn ontstaan en einddoel door 't standhouden en 't streven ieder oogenblik
naar den zuiveren Geest: God. Ook dat wordt een schoonheid voor ons. We dalen
dieper nog met onze metaphysische begrippen: over de wetenschappelijke,
proefondervindelijke kennissen van den 2den en 1sten graad van abstractie, over de
vulgaire kennissen, tot in de kennis der zintuigen zelf. Overal is de metaphysica
thuis: in al wat is, ook in het laagste, zijn de door haar zoo moeizaam verkregen
wezenswetten verwerkelijkt. Uit de uiterlijke kaders der bizondere wetenschappen,
uit den chaos van den waarneembaren schijn zien we nu de innerlijke wezenslijnen
oplichten. In de stoffelijke werkelijkheid schittert de grondige idealiteit van al wat
is. In de gansche schepping, als in 't kunstwerk van God lezen we Gods gedachten:
opperste schoonheid voor den metaphysicus bewaard. Wilt ge nog een wijder zicht:
word theoloog en laat uw absolute wezensprinciepen werken in de openbaring die
God ons geven wilde. In de gezamenlijke werelden van natuur en genade zal voor u
een dieper licht opschitteren, het onzeggelijk licht van Gods liefde en voorzienigheid.
Nu kunnen we eenigszins voor onszelf verklaren waarom we in de werken van St.
Thomas, tusschen veel lastige betoogen, dwangarbeid der discursieve rede, plots
voor een rustigschouwende bladzijde komen te staan die ons van een geheim
schoonheidsgenot trillen doet... méér dan veel geweldige poëemen.
Lees maar eens bijvoorbeeld die prachtige synthese in de Contra Gents 4/11 wáár
St. Thomas op de vraag, die hij stelde over 't begrip der geboorte van Gods zoon,
antwoordt met een diep metaphysische princiep: ‘hoe hooger de natuur is, hoe meer
intiem bij haar blijven zal wat bij haar voortvloeit’. Dat princiep laat hij dan ontplooien
in al de graden der geschapen volmaaktheid van af de brute
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stof over de levende wezens tot in den zuiveren geest, om zichzelf te overtreffen in
de ongeschapen volmaaktheid der voortbrenging van het Woord Gods. Aan kunst
heeft St. Thomas daar wel geen oogenblik gedacht en toch schept hij daar een werk
van schoonheid omdat hij metaphysicus is. Het is een gewoonte geworden, het
hoofdwerk van St. Thomas in zijn geheel met een onzer middeleeuwsche kathedralen
te vergelijken. Eigenlijk gaat de vergelijking wel eenigszins mank, want wijl de
kathedraal als zuiver kunstwerk ons bij den eersten blik de groote godstrevende
gedachte doet zien, levend in heel die massa steenen (de bijzondere schoonheden
worden naderhand ontdekt) - zoo laat de Summa ons eerst verloren loopen in honderde
kwesties, duizende artikels zeer klaar onderscheiden, met gansch eigen inhoud en
schijnbaar lossen aaneenhang... en slechts na jaren komt de groote lijn van 't werk
voor onzen geest, in ieder der deelen te staan. Wat de kunstenaar voor ons deed: 't
bevormen van ieder deel met den geest van 't geheel, dat moet de thomist dus doen
voor zichzelf. Doch, heeft hij dan eindelijk de Summa in zijn geest terug opgebouwd,
dan kan hij wel genieten van 't eenvoudige zicht, waarin St. Thomas zelf 't geheel
moet hebben ingezien: een specifiek metaphysische schoonheid. Daar wachten dus
de eigen schoonheden der metaphysica op de weinige trouwen die tot de eigenlijke
synthesen geraken... in die hoogverheven sferen, waarvan de niet-metaphysische
stervelingen zelfs geen vermoeden hebben.
Geen andere mogelijkheid om metaphysische schoonheid te genieten.? Toch wel!
Onder de voorbestemden der metaphysica (en laat ik hier maar preciseeren, want er
kan maar één metaphysica zijn die op absoluut abstracte wijze, het absoluut
algemeene: 't wezen, bereikt) onder de thomisten dus, liet God ook eenige kunstenaars
geboren worden. In hen ontstaat een nieuwe eenheid: de metaphysica daalt niet enkel
in 't objekt waarvan ze de werkelijke idealiteit is, maar nu wordt ze ook opgenomen
door 't gansche subjekt, waarin ze wordt gedacht. Eigenlijk gebeurt die assimilatie
natuurnoodzakelijk bij ieder mensch: de gedachten worden evengoed als de spijzen
in 't geheel opgenomen. De zelfstandige eenheid van den mensch trekt alles tot zich:
alles wat in 't lichaam komt krijgt er ziel, alles wat in de ziel komt krijgt er lichaam.
Ook de meest abstracte gedachten worden eerst of laatst verbonden met een beeld,
een gevoel: het anthropomorphisch denken is spijts alle protest even onvermijdelijk
als het anthropomorphisch zijn.
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De koele wetenschapsmensch lukt er wel in eenigszins zijn gedachtenleven te
isoleeren. De beeld- en gevoelsverbindingen geschieden er ook wel min intens,
gewoonlijk min volmaakt, soms wel op smakelooze of sentimenteele wijze: hij wacht
er zich voor, zoo hij wat zelfkennis heeft, daaraan uiting te geven. De kunstenaar
echter gevoelt hoe de hoogste, ook de metaphysische gedachten gansch natuurlijk
dalen in 't hart, in den ganschen mensch. Zij worden er 't bezielend element van een
intens artistiek leven, dat in harmonische vormen naar buiten dringt. Dit is een
schoonheid waar de zoozeer verscheiden hoedanigheden zich in één wezen ontmoeten:
een vrucht geboren uit de kunstgaven in den mensch onder de bevruchting der
metaphysica.
Laten wij overeen komen dat alleen thomistische kunst te noemen: voornoemde
metaphysische schoonheden ontstonden eigenlijk buiten 't artistieke levenswerk.
Maar nu moeten we weer de wet van ons aardsche vernuft ondergaan: om klaarder
te zien moeten we klaar onderscheiden. Het is een kunst vooreerst om de metaphysica
op volmaakte wijze te vereenigen met de objecten waar ze van nature heerscht. Er
bestaat een artistieke wijze, om een metaphysische synthese, uit te werken. Het
scheidingswerk der analyse wordt zooveel mogelijk onmerkbaar gemaakt, bewijsbalast
wordt hier overboord geworpen: alles wordt aangelegd om door een homogeen werk
de princiepen met klare en breede lijnen te laten schitteren in de hun onderworpen
werkelijkheid. Die schoonheid wordt nog verhoogd door twee volmaaktheden die
enkel de kunstaanleg aan den metaphysicus geven kan: beeldenrijkdom en
oorspronkelijkheid. Onder 't uiteenzetten hangt de abstracte gedachte over de konkrete
wereld der verbeelding, en plots, ongevraagd en ongezocht biedt zich een stoffelijke
vorm aan, gansch gepast om den intellectueelen inhoud te dragen, een beeld dat
speciaal gemaakt schijnt om die gedachte konkreet te openbaren. Geen wijsgeer zal
ooit dit feit kunnen verklaren: door den dichter worden geheime harmonieën,
werkelijke relaties tusschen geest en stof ontdekt, die voor zijn vorschend oog steeds
verborgen bleven. Meer nog, voor den artistieken, intuitieven denker gaan ook in 't
rijk der gedachte, nieuwe vergezichten open: twee gedachten ontmoeten mekaar voor
de eerste maal in een paradox, een nieuw aspect der zaken licht onverwachts op, een
princiep vindt zijn toepassing in een werkelijkheid waar nooit iemand ze zag... en
dit spel van 't vernuft is heerlijk vrij van alle
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regels der logica. De oorspronkelijkheid heeft haar eigen geheime logica.
Een ander soort schoonheid mag hier niet onopgemerkt voorbijgegaan: 't is de
levenswijsheid die groeit in den mensch uit de metaphysica. Men hoort te dikwijls
zeggen: de metaphysica is louter speculatief, niet practisch, ze houdt zich enkel bezig
met de objectieve waarheid, niet met den mensch. Maar juist daarom is de metaphysica
op een hooger wijze praktisch: is het dan geen eminent praktisch werk den mensch
te leeren zien wat zijn plaats is in de objectieve wezenorde, in 't voorzienige plan
van God! De hoogste kennissen leeren aan den mensch wat zijn hoogte en zijn diepte
is, zijn grenzen, zijn oorsprong, en zijn doel: zelfs uit het allerhoogste, zoo
metaphysisch doorgevoerde tractaat der drievuldigheid, zijn er levenslessen te trekken.
En 't is een stille, breede schoonheid, die we genieten bij die moralisten, geestelijke
schrijvers, predikers, waar de metaphysische geest doorschijnt in de praktische
levensrichtingen.
Eindelijk moeten we hier nog noemen die gansch bijzondere schoonheid, die de
uiting is van 't geweldige leven dat de metaphysica in den mensch leven kan. - De
groote gedachten worden een stuwende factor in de levensbeschouwing, ze worden
drijfveeren van vreugde of droefheid, doorheen het gansche gamma der menschelijke
gevoelens, ze worden uitgejubeld, uitgegild in een echt levensrythme: metaphysische
lyriek. De metaphysica heeft haar geschiedenis in den levenden mensch; zij speelt
mee in de lotsbestemming der volkeren, en der beschavingen; we zien haar groei als
een redding haar verlies als een diepsten ondergang: dat is wat ik wel metaphysische
tragiek zou mogen noemen. - Zoek hier niet meer die logische bouw, en die rustig
statische eenheid, die we in d'andere soorten nog konden ontwaren: de eene gedachte
groeit hier uit de andere, volgens vitale wetten, de lyriek heeft eigen logiek, vol
tegenstellingen en sprongen; de tragiek heeft haar gedoken lijnen: hoop die zich stort
in vreugde en weer in hoop openbreekt, en zoovoort, een dynamische eenheid die
haar eigen volmaaktheid heeft. Als kunst is dit wel 't hoogste ideaal, de vorm het
volledigst connatureel aan den ganschen mensch. Zoo strekken zich vóór ons, de
mogelijkheden eener thomistische kunst die in de diepste werkelijkheid gegrondvest
is, in de natuur zelf voor den mensch. In feite bestaat die kunst, we weten het met
zekerheid a priori: wie kunstenaar is onder de thomisten
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zal als kunstenaar schrijven, al verbiede hij het zich nog zoo expliciet. Laten we
echter zoo naief niet zijn, de voornoemde kategorieën, als kategorie verwezenlijkt
te willen vinden. In 't konkrete werk vinden we die modaliteiten weer afzonderlijk
of samen, in mindere of in meerdere mate. Ik noem maar de schoone oorspronkelijke
synthesen van Sertillanges, en zijn geestelijk werk met metaphysica doortrokken. Ik
vraag u: lees 't geheele werk van Maritain en bewonder vooral in ‘Grandeur et Misère
de la Métaphysique’ (ook in Landsbergs ‘Die Welt des Mittelalters und wir.) wat
reeds een ware tragiek is op metaphysische motieven. Lees in Claudels ‘Odes’ die
heerlijke bladzijden over de vrijheid, over de vier kardinale deugden: een lyriek
werkelijk metaphysisch bezield. Overloop de thomistische litteratuur onzer dagen,
en ge zult er een strekking tot min of meer artistiek vulgariseeren ontdekken: andere
gekende namen komen in 't geheugen... ook nog ongekende, beloftenrijk. Maar toch
is de kunst bij de thomisten schrijver zoo schuchter, zoo weinig zelfbewust. We
moeten met nog veel andere werkelijkheden rekening houden. - Thomistische kunst!
Het woord zelf klinkt zoo nieuw, zoo vreemd. Thomistische kunst! een ergernis is
het voor de thomisten, die dikwijls de kunst als een lagere verrichting aanzien, een
zotheid is het voor de kunstenaars, die in driftig bewegen 't abstracte schuwen als de
dood der kunst. - Moeten we ons verheugen om dit metaphysisch zelfbewustzijn en
het artistiek radikalisme? Moeten we klagen over intellectueele nauwheid en
professionneele misvorming? Geen van beide; we moeten leeren inzien dat een kunst
die zich thomistisch noemen wil meer dan andere moeilijk is, we moeten
onderscheiden welke plichten ze moet vervullen en welke gebreken verwijderen.
Boven alles staat de eisch van trouwheid aan 't thomistische hoofdprinciep: de
voorrang van 't verstand. Hier is de minste weifeling een katastroof: beter is 't alle
metaphysiek buiten de kunst te laten, dan haar te brengen in een kunst waar ze niet
heerschen kan. Het ergste der menschelijke voortbrengselen is niet een werk dat alle
diepere princiepen uitsluit, maar wel een werk dat die princiepen uit een andere bron
dan de rede wil ontvangen. We kennen allen de vervaarlijke verwoestingen gesticht
door 't duitsche idealisme der romantische periode: hun passies werden de eerste
princiepen hunner metaphysica (pessimistisch bij Schopenhauer hoogmoedig bij
Nietsche enz.) de associaties hunner verbeelding werden hier en daar wel tot hun
logica, ze gaven
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de waarheid ten prooi aan al de duistere aandrangen van 't stoffelijke in den mensch.
Zoo ziet men er steeds die hun gevoelspoësis (dikwijls niet zonder eigen schoonheid)
tot een metaphysica willen maken: 't wordt een monster. Thomist, laat uw rede
meester in uw kunst... of zwijg!
De drie karaktertrekken door St. Thomas aan de schoonheid toegekend, krijgen
hier gepaste beteekenissen. Zij stellen strenge eischen. - Integritas: zwicht u ervan
een thomistische gedachte artistiek uit te drukken zoo ge ze nog in haar volle diepte
en hoogte in haar geheelheid niet begrepen hebt. Het is maar een al te groote bekoring
als 't opkomende inzicht zich reeds een vorm wil toeeigenen, in plaats van in zijn
volle geestelijkheid op te stijgen. Dat de kunst toch geen excuus worde voor
oppervlakkigheid. - Proportio. De kunstvorm weze innerlijk geschikt om de
thomistische gedachte te dragen. Strenge verhouding van de gedachte tot het beeld!
Om Godswil denk toch niet dat het kunst kan zijn, te doen wat men zoo dikwijls
hoort aanraden: de wijsgeerige gedachten, goed en aantrekkelijk in te kleeden. Onzin!
Vergeefs zult ge steeds rondom u zoeken naar 't passend kleedje voor een gedachte,
ge hebt vergeten 't geen haar voor alles noodig is: een lichaam om in te leven. Het
beeld moet waarlijk het lichaam zijn der gedachte, geen uitwendige bijkomstigheid,
maar een innerlijk alhoewel meer stoffelijk wezenselement, zelfstandig ééngeworden.
Strenge verhouding van de gedachte tot 't gevoel! Geen poëtische sausjes om nog
volledig onpoëtische-gedachten betoogen te doen zwelgen, geen gevoelige finalen,
en o! o! o! geestdrift-tusschenspelletjes om een uiteraard wetenschappelijke
uiteenzetting toch roerend te maken. Wat de gedachte nog niet is, moet ze ook niet
willen schijnen: ook de beste inzichten kunnen de artistieke leugens van bombast en
pose niet verrechtvaardigen. Ten andere, zoo 't gevoel niet komt uit de innerlijke
eenheid van de metaphysica met den ganschen mensch, dan keert het zich tegen de
metaphysica: hoe dikwijls worden de gedachten niet geschonden, verminkt, ja
vermoord in den dommen drang der dithy-rambische gevoelens die men rond hen
opjaagt. Soms ziet men een stuk metaphysica verzuipen in een soep van adjectieven.
Smakelijk! Claritas eindelijk: de meest martelende eisch voor den kunstenaar. Haar
eigen geestelijke klaarte wil de metaphysica ook midden de meest meeslepende
rythmen, in de meest treffende beeldenspraak bewaren. 's Levens rijkdom en 's levens
beweging wil ze wel bezitten,
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's levens duisternis wil ze niet ondergaan. De kunst heeft haar eigen klaarheid, aan
't leven in de stof aangepast, de metaphysica heeft er een andere naar de eischen van
den geest. Wie voelt niet den afgrond tusschen de klaarheid die aan een standbeeld,
een gedicht, een drama eigen is, en de klaarheid die een metaphysisch concept moet
bezitten. Triomf dus voor den kunstenaar die twee klaarheden in 't zelfde werk te
verzoenen, zoodanig nochtans dat de artistieke klaarheid de metaphysische diene.
En toch hoe volmaakt ook de kunstenaar, hoe trouw de thomist, daar blijft een zekere
onvolmaaktheid langs beide kanten, die tot de natuur zelf der thomistische kunst
behooren moet. Als kunst ontbreekt haar toch noodzakelijk, die volle menschelijkheid
van 't objekt, aan andere kunstsoorten eigen: konkreetheid, leven, spontaneiteit enz.
bereikt zij nooit in de volste mate. De metaphysica van haar kant wordt er
onvermijdelijk eenigszins verminderd: de formeele reden belicht niet steeds alle
bevestiging, het formeel aspect der zaken wordt niet altijd bewaard, de eigen wetten
der redeneering leiden er niet tot den onvervreemdbaar eigen zichten. Kortom, in de
kunst is 't thomisme niet in zijn eigen vaderland, onder zijn vreemde wetten moet
het zich gedragen.
Op 't einde komt dus een pijnlijke en twijfelende vraag voor ons te staan: is de
thomistische kunst dan wel gerechtvaardigd in haar bestaan? Het antwoordt luidt:
ja, om de metaphysica! Onze eerste beschouwing, die ons klagend 't onderzoek deed
aanvatten, mag hier ook de laatste zijn die het troostend laat besluiten. De moderne
wereld, de feitelijke mensch is onmetaphysisch: voor zeer weinigen peroreert de
zuivere metaphysicus op zijn abstracte hoogten, terwijl de massa intellectueelen die
in een normale beschaving zijn discipelen zouden moeten zijn, zooniet zijn bestaan
dan toch zijn waarde blijven ignoreeren. In de kunst dale dan de metaphysica, opdat
de grooter schare die er getroffen wordt in haar volle menschelijkheid daar ook voor
't eerst dien hoogeren glans ontware, die breedere vergezichten zie opengaan, die
hoogste geestelijkheid vermoede, al geniete ze die nog niet. Dergelijke kunst doet
noodzakelijk de begeerte ontstaan om de metaphysica te volgen in haar eigen
vaderland. Ze inspireert het voornemen de steile wegen der abstractie op te gaan, die
leiden naar de vreugde van 't wezensbreede inzicht, ze geeft den moed om 't offer te
brengen van veel uren vroeger aan kunst gewijd om boven alle stoffelijke vormen
te stijgen in de ideale zuiver geestelijke sferen der metaphysica. De thomistische
kunstenaar moet nederig en dienstbaar
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wezen in zijn roeping. Hij is de stem roepende tot de massa: na mij komt die boven
mij is, volgt Hem! - Door de kunst dus, boven de kunst naar de metaphysica: dat is
de bestaansreden van het dubbelwezen, dat we thomistische kunst hebben geheeten.
Maar is de metaphysica een einddoel dan? Neen, ook voor de metaphysica moeten
we een bestaansreden zoeken buiten haar zelf. Door de metaphysica boven de
metaphysica naar God: dat is haar laatste providentieele zending. We moeten hier
geen uitleggingen meer bijvoegen, hier loopt gansch natuurlijk samen wat we vroeger
hebben gezegd. Alle kunstgenot, we hebben het gezien, stroomt vol van een begeerte
naar de herstelde harmonie van een nieuw paradijs, naar den Schepper dus die alleen
't hoogste kan geven: God. - Alle metaphysisch zicht stuwt ons naar een staat van
geestelijk vrij zijn, maar 't zicht van God, zooals Hij is ons zijn wezen. Voor God
dus heeft de hooge metaphysicus de menschwordingen in de kunst ondergaan, en
ook daarin heeft hij op zijn wijze 't voorbeeld van onzen Heer Jezus-Christus
nagevolgd, die mensch is geworden om de menschen op te wekken omhoog te stijgen,
naar thuis van den Vader vanwaar Hij is neergedaald.
Antwerpen.
P. MORLION, O.P.
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Irrequietum
Wij glijden naar een nieuw begin:
een donkre dag met een verborgen zin.
En de angst is soms zo wakker in mijn hart,
dat morgen ongemerkt in avond overwart.
Wat is in u, het onafwendbre tegemoet?
slaat deze vaart de maatslag van uw bloed?
Wat zal ik weten, dat gij nu verborgen houdt?
of is ontraadseling u even onbekende goud
van zonnedronken tropen? Iets is wat ik niet zag,
en het klimt vast en vurig om mijn wankle lach,
steeds onverkend en mijn verlangen voor,
al vaart het uur aan uur mijn vrezen door.
Ik weet uw hoge rust een hevel van gevaar.
Hoe ligt de vlakte van uw blik zo windstil klaar?
JAN VERCAMMEN.
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De laatste van de Volders
(Fragment)
De dwaze rit
Toen vader Volders dood was duurde het niet lang of de kinderen groeiden boven
moeder's kop, en verliepen. Tist ging drinken en de dochters begonnen te verkeeren,
dan met den eenen, dan met den andere en voor de twee oudsten was het hoog tijd
toen ze trouwden. De drie volgende legden het wat deftiger aan boord; maar bij de
zesde was het weer 't zelfde: zes maand getrouwd en een kind.
Paters kennen gewoonlijk de wereld beter dan iemand die er alle dagen met zijn
twee voeten in staat, en die minderbroeder die dees week de missie preekte op 't dorp,
had ook niet noodig dit of dat schandaaltje te kennen om te mogen preeken op de
slechte verkeeringen. Ge hadt moeten hooren hoe hij dat zei. Vijf op de tien moeten
ze trouwen, riep hij, en dat is niet alleen in de stad, maar hier op 't dorp zal dat niet
veel minder zijn, Beminde Christenen, dat weet gij allemaal zoo goed als ik.
Ze wisten dat zeker, en die pater mocht dat gerust zeggen. Wie zou er nu daarom
een oogenblik gedacht hebben aan de Volders, als er nog zooveel anderen waren van
hun soort, of 's anderendaags, toen Tist dien pater omver reed, zoo dwaas geweest
zijn te durven zeggen: ‘Men heeft aan Tist wat verteld van dat sermoon, en nu wreekt
hij zijn zusters.’
Er was trouwens geen wreken mee gemoeid, of geen opzet. Die fabrieksmannen
peinzen wellicht dat ze 's avonds de baan voor hen alleen hebben en rijden er maar
op los, zonder een beetje attentie. Tist Volders zag ook niet dat er daar een bruine
pater juist wilde den steenweg oversteken, en pardaf, ze lagen daar, op ne weerlicht,
allebei met hun kop op de kasseien.
Was die pater nu zoowel geen bruine pater geweest, Tist had op dien's kop het
scheefgewrongen wiel van zijn velo misschien terug recht geslagen; maar kurieus,
tegenover een bruine pater werd Tist tam.
Dat kwam omdat hij onder den oorlog, op de vlucht, eens drie weken lang een wit
brood had mogen halen bij een bruinen pater, en de goedheid van dien mensch zou
Tist nooit vergeten. Nu ging hij naar dien minderbroeder zoo precies of het weer
voor een brood
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was; maar de vent stond daar te duizelen met een vliem in zijnen kop, en Tist sloeg
hem gauw den arm rond het lijf, raapte zijn fiets op en een beetje verder, bij de
Demoor's, zou hij den pater laten verzorgen.
De Demoor's hadden, op een jaar tijd, hun vader en moeder zien naar 't kerkhof
dragen en de twee dochters, Virginie en Lucie, zaten daar nu alleen met wat centjes
van hun ouders en de groote erfenis van een verren oom uit Engeland. Als kind
hadden de Demoor's en de Volders samen gespeeld, en later, op den jaarlijkschen
kermis, had Tist nog verschillende keeren met Virginieke en Lucieke gedanst,
kameraden ondereen gelijk dat gaat.
Omwille nu van 't geld was Tist al sinds een heelen tijd op hen verliefd geworden,
doch Virginie was altijd maar een slecht karakter geweest, en had het na die erfenis
zoo hoog in haren bol gekregen, dat Tist nog liefst van al het met Lucieke zou hebben
aangelegd. Hij had er tot hiertoe nooit iets van laten blijken, maar nu hij gebeld had
bij Demoor en vóór de deur te wachten stond om met dien pater binnen te gaan, dacht
Tist:
‘Ik ga eens heel vriendelijk zijn tegen Lucieke’.
Virginie trok de deur open en slaakte ne gil als ze dat beetje bloed zag. Lucieke
kwam uit de keuken geloopen, leidde den pater binnen en Tist had nauwelijks aan
Virginie kunnen zeggen wat er gebeurd was, of ze sloeg reeds de deur toe en hij
stond daar buiten. Tist sakkerde: ‘Wat pretentie, ik ben niet meer goed genoeg voor
die barones, zeker?’
De Demoor's waren seffens druk in de weer. Op een oogwenk hadden ze een
kommeken gekookt water, 'n fleschken teinture d'iode, 'n windelken en ‘Wacht eens’
zei Lucieke ‘in den kelder staat er nog wel een warm dranksken, zoo juist een dat
g'hebben moet als ge wat flauw op uw beenen staat’.
Wie zou dat nu gedacht hebben dat Tist daar juist vóór het keldergat nog altijd
bezig stond het wiel van zijn velo recht te wringen. Lucieke draaide 't licht aan en
Tist, het wiel tusschen zijn knieën, bleef daar heimelijk lonken naar haar schoon lijf.
Van Lucieke's pollekens wou hij wel ne slag in zijn bakkes krijgen, dacht Tist, maar
nu zou hij toch eens de fijne spelen en zoo precies of 't wiel van tusschen zijn knieën
wegglipte, smeet hij het met een klein vloekske, verdomme toch, vóór 't keldervenster.
Het kon bijna niet anders, of Lucieke zou komen kijken; zie, ze was daar al en toen
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raapte Tist zijn wiel op, zijnen kop bijna in 't keldergat en zei: ‘Ha, Lucieke, 'k krijg
het niet recht maske; zeg, zoude gij er iets tegen hebben als 'k mijne velo hier laat
staan tot morgen?’ - ‘Bijlange niet, Tist’. Lucieke dacht: het zal wel niet met de
goesting zijn van Virginie, maar kan ik dat nu weigeren?
Ze kwam maar gauw open doen en Tist zou de velo maar in den gang zetten zeker,
was dat niet best? ‘Neeê, neeê’ zei Lucieke, ‘draag maar naar achter in 't kot, daar
is 't uit den weg’.
Ze had de geneverkruik in de hand, en Tist raadde gemakkelijk waarom ze die
had opgehaald. Als hij in de keuken kwam, natuurlijk, daar zat die pater, zoo van
onder dat windelken boven zijn oogen, heimelijk te lonken naar zijn ledig glazeken,
en toen hij Tist zag, was het alsof hij verschoot en iets meende te zeggen; maar Tist
was hem vóór en zei: ‘'k Krijg het niet recht, pater, en hoe is 't met uwen kop’?
- ‘Stillekens aan, stillekens aan’.
Virginie keek misnoegd en nam de geneverkruik aan; Lucieke wees Tist het kot.
Toen hij terug in de keuken was hield de pater hem wat in gesprek, stelde hem allerlei
vragen en zei ten slotte dat hij nog niet kon begrijpen hoe 't mogelijk was Tist niet
te hebben opgemerkt, en dat Tist al evenmin zoo ne grooten bruinen beer-van-ne-pater
niet gezien had!
- ‘Laat ons er over zwijgen’ antwoordde Tist ‘we zitten met de stukken en da's al
erg genoeg’.
De pater had blijkbaar weer pijn, want hij kneep krampachtig de oogen toe, en
Lucieke zei: ‘Ge zult tien tegen één vandaag niet kunnen preeken’ - ‘Ik preek toch’
antwoordde de pater.
Tist had graag nog wat gepraat en aan Lucieke een paar vriendelijke woordjes
gezeid, maar Virginie stond daar nu al zeker een kwartier lang te foeffelen aan die
geneverkruik, en Tist dacht: ‘Dat is nen truk, ze wilt die niet aftrekken terwijl ik hier
ben, maar ik zal weggaan, wat peinst ze wel’.
- ‘Lucieke, ik ga naar huis’ zei Tist, ‘'k zal morgen mijne velo komen halen. Dag,
pater, zie dat ge rap geneest’.
- ‘Zijt ge weg? Komt ge niet naar 't lof en 't sermoon?
Tist hield niet van de kerk en antwoordde: ‘Vandaag niet, morgen misschien wel’.
Lucieke liet Tist buiten en in den gang vroeg hij: ‘Kan die pater het goed zeggen?’
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- ‘'k Heb hem nog niet gehoord, want 'k was gisteren belet’ antwoordde Lucieke en
terwijl deed ze de deur open. Tist wenschte goên avond. Hetzelfde oogenblik hoorde
Tist den knal van de flesch die Virginie ontstopte, en hij dacht: ‘Voor mij is er geen
twijfel dat die pater het niet goed zou zeggen; als z'n eerst zat maken en dan op den
preekstoel jagen dan zegde gij 't allicht goed’.
't Was in elk geval heel leelijk van Virginie opzettelijk zoo lang te foeffelen met
die flesch, en Tist vroeg zich af of Lucieke dat ook zou durven doen hebben?
Denkelijk niet, maar ge kont toch nooit weten want ze had bij voorbeeld gemakkelijk
kunnen zeggen: ‘Virginie, trek wat rapper die flesch af en geef Tist een druppel’ of
‘Tist, pak ne stoel en wacht een beetje’.
Het was echter ook mogelijk, dacht Tist, dat Lucieke wat onder Virginie's kloef
lag, want van twee bestorven zusters moest er toch één zijn die de baas speelde en
wat op de centen paste, dat ging gewoonlijk zoo.
Verder brak Tist daar zijnen kop niet mee, trok naar huis en ging slapen. In zijn
bed peinsde hij: ‘Tegen Virginie verpink ik van mijn leven geen oog meer’.
's Anderendaags haalde Tist zijn rijwiel en droeg het, onderweg naar de fabriek,
bij een velomaker binnen om het te laten repareeren.
Tist was er bijna zeker van dat er gisterenavond, op dien eenzamen steenweg,
niemand dat ongeluk had zien gebeuren; maar op een dorp is alles seffens rond, en
Tist was nog maar nauwelijks in de fabriek of ze stonden daar al met tienen rond
hem; maar niemand die vroeg wat er nu eigenlijk was voorgevallen, want ze schenen
dat allemaal beter te weten dan Tist zelf, en zeiden: ‘G'hebt groot gelijk dat ge dien
pater omverreedt, hij moest maar zwijgen’.
Het vrouwvolk was 't ergste en Jeanneke Potters, die daar ook al met een paksken
rondliep, sprong vóór Tist, sloeg met haar hand op haar welvend buiksken: ‘En datte
dan, vroeg ze, heeft dat paterken daar ook iets van te zeggen, ik ben toch ook nog
niet getrouwd?’
- ‘Maar allêe, vroeg Tist, wat staat ge daar nu allemaal te razen en waarom zou ik
dien pater hebben omvergereden?’
Er stond daar niemand wat te razen, maar als Tist zoo ne flauwe lul was dat hij
dat nog niet bekennen dierf! Wiske Nuytjens zei: ‘Ge weet gij goed genoeg Tist dat
die pater eergisteren gepreekt heeft van moeten trouwen, en dat 't precies op uw
zusters was, en uit koleire hebt g'hem omvergereden, beken dat maar gerust’
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Tist zei: ‘'k Wil doodvallen als ik er iets van weet, en zeg eens gauw wat dat eigenlijk
is.’ Wiske Nuytjens werd overschreeuwd: 't was dit en 't was dat en vraag het maar
aan Fientje Spruyt, die was in de kerk en heeft het rondgestrooid.
Tist vroeg het aan Fientje Spruyt, een kitteloorig ding. Ze liet de rol papier vallen
die ze in de hand droeg, zette haar vuisten in de heupen en snauwde Tist toe: ‘Die
pater heeft niks miszeid; waarom zou hij niet mogen preeken op de slechte
verkeeringen? En gij zult mij toch niet komen zeggen zeker dat uw zes zusters zes
engelen waren?’
Tist hief reeds zijn hand op; maar hij peinsde ineens: ge zijt geene slag waard,
keerde zich om en ging werken.
Hij liep daar nu al bijna een uur lang tusschen de machienen met een oliepotteken
in zijn handen, en elkeen dacht: Tist smeert de machienen, maar Tist smeerde niets,
want in zijn verbeelding zag hij Fientje Spruyt, die dezen avond aan de kerkdeur de
Demoor's voortdurend staat af te wachten. Fientje vraagt nog wat meer nieuws over
dat ongeluk; maar de Demoor's weten geen nieuws en daarop begint Fientje die
schromelijke kwatongerij van hier op de fabriek te herhalen. Virginie vraagt: is dat
serieus? Fientje zegt: zoo waar als ik hier leef; maar Lucieke kan dat niet gelooven.
Virginie weer: Gij kunt niks gelooven, g' hebt veel te veel confientie, waarom liet g'
hem niet staan zooals ik? En Fientje: Ik zou dien Tist ook niet binnenlaten; maar
Lucieke vraagt: Als ge nu iemand kunt helpen, waarom niet? Virginie wijkt af en
zegt: Ge moest u wat fierder houden.
Tist hoorde en zag dat allemaal precies of 't echt was, en daar meende hij al gaan
te mikken met dat oliepotteken gelijk met nen revolver om Fientje Spruyt en Virginie
in eenen trek omver te schieten, dan waren z'uit zijnen weg. Al vloekende liep Tist
van hier naar daar maar vroeg ten slotte zich toch af, of hij nu eigenlijk wel reden
had om zich zoo razend kwaad te maken? ‘Ik ben ne zot, meende Tist, dat 'k me
zooiets verbeeld; maar allee, ik wist niet dat 'k zoo kon in mijn vuur schieten voor
Lucieke’
Den ganschen dag bleef Tist peinzerig 's Avonds ging hij zijn rijwiel halen, reed
rap naar huis en te zeven uur was hij in 't lof en zat onder den preekstoel, drie rijen
achter Lucieke en Virginie Demoor. De Volders waren geen kerkuilen, en de
menschen die Tist daar zagen zitten vonden het allemaal heel schoon dat hij wou
naar de missie komen; die sermoontjes zouden hem deugd doen.
Tist bemerkte niet dat de pater reeds op den preekstoel stond,
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en zoo onverwacht had in de kerk iedereen zijn stoel omgedraaid en zich neergezet,
dat Tist daar nog een oogenblikske alleen recht stond en juist vlak vóór Lucieke.
Toen hij neerzat peinsde hij: z'heeft me gezien en nu beziet ze me nog, ik voel het
op mijn lijf; maar hij was deerlijk mis. Lucieke keek naar den pater; maar Fientje
Spruyt, daar achter dien pilaar, had Tist in 't oog gekregen, en ‘Zie dien scheinheilige
daar nu eens zitten, meende ze, vlak onder den preekstoel om dien pater af te
luisteren.’
Wie Tist daar zitten zag met zijn kop omhoog en zijn oogen starlings gericht naar
den predikant, had werkelijk reden om te veronderstellen dat hij aandachtig luisterde,
doch het was maar schijn. Tist hoorde of zag niets dan Lucieke, en hij had al wel
twintig keeren gepeinsd: ‘de pater heeft reeds zijn windelken af, ik ga eens teeken
doen naar Lucieke’, maar hij had het nog niet geriskeerd en nu juist, toen hij het toch
meende te doen, was het sermoon uit en Lucieke draaide haren stoel om zonder Tist
maar even te bezien.
Tist meende stillekens te vloeken, maar nu deed hij het bijna luidop, want Fientje
Spruyt schoot zoo ineens, met een vuil air, tusschen de rij stoelen vlak vóór zijnen
neus voorbij, precies gelijk om te zeggen: ‘hebde mij gezien?’ Van die judasserij
konden malheuren komen, dacht Tist, en als Fientje morgen op de fabriek één
woordeken te veel zei, dan neep hij haar de keel toe dat ze niet meer kikte; in alle
geval zou ze vandaag aan de Demoor's niets kunnen vertellen, daar was hij gerust
in.
Na 't lof schoof Tist met de andere menschen buiten, maar in 't portaal was die
minderbroeder juist bezig een plakbrief aan de kerkdeur te spijkeren, en in 't
voorbijgaan gaf Tist den pater een duwken van zijnen arm, pinkte eens en vroeg: al
genezen?
- ‘Ha, zijde gij het?’ vroeg de pater, ‘da's woord houden zie; ja, ja, ik ben genezen,
maar wacht daar eens een beetje buiten, ik heb iets voor u’.
De menschen die dat hoorden bezagen Tist zoo eens verwonderd, en hij zelf
peinsde: Wat zal dat zijn?
Het waren twee affichen. ‘Geef die eens hier of daar in een winkel af als ge naar
huis gaat, mag ik er op rekenen? - ‘Ja, ja’ zei Tist.
Hij was echter nog niet achter de kerk of hij godverde dat 't kletterde. Peinsde die
pater soms dat Tist een commissionnairke was, en den eersten keer dat hij Lucieke
mee naar huis wou doen, haar voor zijn plezier verspeelde? En peinsde die lorejas
dat Tist Volders
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die affichekes nu zou ronddragen? Seffens scheurde hij ze kapot, in honderd-duizend
stukskens.
Toen Tist er wilde mee beginnen schoot er opeens een licht in zijn verstand en hij
begon te loopen. Achter den hoek, op twintig stappen vóór zich zag hij. gelukkig,
nog Lucieke en Virginie, en waarom zou hij hun eens niet vragen of zij die affichekes
wilden ronddragen, daarmee was hij erbij.
Tist stapte sneller. Hm, hm en Tist stapte nog sneller; 'n second later tikte hij met
die opgerolde affichekes op Lucieke's schouder. Virginie keek zoo gauw om als
Lucieke en Tist zei: ‘Ik zag u daar nu juist gaan en 'k peinsde dat gijllie iets kont
doen voor mij’.
- ‘Ja, watte?’ vroeg Virginie.
- ‘Zorgen dat die twee affichekes ergens in een vitrien hangen. Die pater zegt me
daar juist: “Tist, zorg gij daar eens voor; maar gijllie kunt dat beter dan ik”.
Lucieke lachte luidop, maar Virginie vroeg: “Wat affichekes zijn dat?”
- “'t Is iets van een tombola geloof ik” zei Tist “wacht, ik zal z'eens openrollen”.
Het was inderdaad van de missietombola en “maar twee affichekens, ja, dat konden
ze wel doen” zei Lucieke.
Ze duwde eens ongemerkt met haar elleboog tegen Virginie en die begreep ook
onmiddellijk dat ze best deden Tist van die plakbrieven te verlossen, want die
ronddragen was precies geen mannenwerk. “We zullen wij er voor zorgen, Tist” zei
Virginie.
Lucieke stak de affichen onder haren arm en Tist was blij; hij meende nu stellig
de Demoor's naar huis te vergezellen; maar ze waren nog geen twintig meters verder
toen Virginie zei: “We moeten hier nog in dien ellengoedwinkel zijn, dag Tist”.
Ze waren snel binnen en Tist peinsde dat Lucieke al niet meer hoorde wat hij zei:
“Zorg voor een afficheke”; maar achter de winkelruit knikte ze herhaalde keeren ja.
Dat maakte Tist gelukkig en al fluitende stapte hij voort. Hij besefte niet dat
Virginie weer gauw wat uitgevonden had om van hem af te zijn en peinsde: “Lucieke
is een schattig kind en wie zou dat nu toch denken dat die Virginie den eenen dag
tegen den andere zoo vriendelijk kan zijn. Daar ga ik eens een pintje op drinken”.
Niemand zou hem dat kwalijk genomen hebben, maar Tist kende geen maat en
een paar uren later lag hij daar in “De Kraai” te lodderoogen van zattigheid en
heimelijk altijd naar de bazin te zien.
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Die had nu identiek dezelfde donkerbruine oogen als Lucieke.
Tist was niet gewoon te zwijgen als hij zat was; maar nu lag hij daar als
gehypnotiseerd door den krachtigen blik der bazin en sprak geen gebenedijd woord
tot haar, maar zij al evenmin tot hem. Ze was dank aan braspartijtjes en zatlapperij
rijk geworden en nu stond ze daar achter de schenkbank met de superioriteit van
iemand die zeggen wou: zatlap trek er uit, ik heb u nietmeer vandoen’. Ofschoon
Tist te zeer bedwelmd was om klaar de houding der bazin te begrijpen, toch bracht
de expressieve blik van haar donkerbruin oogen hem hoe langer hoe meer van streek,
en in zijn zattigheid begon hij daar ten slotte nu te peinzen dat dat vrouwmensch
achter den toog niemand anders was dan Lucieke zelf die zei: ‘Tist jongen, ge zijt
weer zat, nu moet ge nooit meer aan mij peinzen’.
Slaperig en bijna weenend liet Tist zijn voorhoofd op het marmeren toogblad
zinken. Als Lucieke hem dan zoo betrapte en hij aan haar niet meer moest peinzen,
hier ligt mijne kop zie, zei Tist, pak daar die geneverkruik en sla me maar dood.
STAF WEYTS.
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Versje bij een nieuwjaars-kaart
Sneeuw, dennen, een huisje onder de maan,
met een licht venster, wat is de wereld klein!
Kind dat hier woont, jij weet wat rust en liefde zijn...
Vannacht Nieuwjaar; nu ga ik weer bij je vandaan;
ik hoop dat je dit jaar gelukkig zult zijn.
A.J.D. VAN OOSTEN.
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Jakob Wassermann
1873-1934
Einde Januari van dit jaar overleed in ballingschap in Zwitserland de bekende Duitsche
schrijver J. Wassermann.
Hij werd van Joodsche ouders den 10den Maart 1873 in het Beiersche industriestadje
Fürth geboren. In zijn autobiographisch boek: ‘Mein Weg als Deutscher und Jude’,
vertelt hij ons het volgen de over zijn leven en streven. Zijn vader was een typische
Jood, van het intellectueele soort, een koopman zonder succes doch die dweepte met
Schiller en Gutzkow, Lasalle verafschuwde en zijn heele leven naar schoonheid heeft
getracht al wist hij niet hoe hij die bereiken moest.
Toen Jakob op zekeren dag zijn vader het verlangen uitdrukte zich aan de literatuur
te wijden werd deze bekentenis met echt Joodsche minachting begroet, doch de vader
heeft den zoon verder niet belet zijn eigen wegen te gaan.
Hij werd naar het gymnasium te Fürth gezonden en langzaam aan begon hij te
leeren het leven met eigen oogen te beschouwen. Reeds als kind had de bitterheid
van het Oude Testament hem zoo geschokt dat hij een levenslangen afkeer voor dit
boek heeft behouden. Op school zette hij zich dan aan het lezen van het Nieuwe
Testament en de zachtaardigheid van dit boek gaf hem terug wat het andere hem had
ontnomen. Die lectuur bracht hem echter niet tot het Christendom; hij verheugde
zich enkel in het feit dat hij een anderen Jood in zijn leven had ontmoet die meer
indruk op hem maakte dan Mozes. En na zijn studies in den Bijbel kwam hij in
aanraking met een tweeden Jood die eveneens een grooten invloed op hem uitoefenen
zou, nl. Baruch Spinoza.
Wassermann's jeugd was vol moeilijkheden en ontgoochelingen. In 1890 kreeg
hij een studiebeurs te München, doch hij was te arm om de andere onkosten op zich
te kunnen nemen en zoo was hij verplicht zijn studies te midden van kwellende
ontbering voort te zetten.
Toen trok hij naar Würzburg waar hij handelsbediende werd voor een salaris dat
haast niet voldoende was om van te leven en die plaats werd hem dan nog ontnomen
door de schuld van een anderen
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bediende. Niet meer wetend van wat hout pijlen maken trok Jakob dan naar het leger
en toen hij zijn dienst geeindigd had kreeg hij nogmaals een plaats van klerk te
Freiburg. Hier werd hij echter doorgezonden omdat hij zich op zekeren dag, om niet
van honger te sterven, een klein bedrag van zijn patroon had toegeeigend.
Acht jaar lang leed Wassermann de bitterste ellende. In Mei 1898 vinden we hem
in Weenen waar hij in kennis komt met de familie van zijn toekomstige vrouw. Het
hoofd van dit huisgezin werd later het type voor President Feuerbach in zijn ‘Caspar
Hauser’. Niet lang na zijn eerste kennismaking met deze familie, waarbij hij eindelijk
vrede en geluk had gevonden, vroeg hij de hand van de dochter des huizes. De vader
vroeg hem naar zijn inkomen en toen Jakob hem antwoordde: kein Kreuzer!’ kreeg
hij voor antwoord: ‘Uitstekend! Ge kunt mijn dochter hebben. Ik houd van uw
openhartigheid!’
Zijn huwelijk bracht weinig verandering in zijn geldelijken toestand doch hij had
een thuis gevonden en nieuw voedsel voor zijn idealisme. In dien tijd had Wassermann
reeds geschreven: ‘Die Juden von Zirndorf’ (1897), ‘Die Schaffnerin’ (1897). ‘Die
Geschichte der jungen Renate Fuchs’ (1900) was bijna voltooid en ‘Der Moloch’
(1902) reeds begonnen. Een kleine kring vrienden en vereerders begonnen deze
nieuwe stem in de Duitsche Letterkunde te bewonderen en hielpen den jongen
schrijver vooruit in zijn letterkundige loopbaan. En met reuzenschreden ging
Wassermann naar zijn geestelijke rijpheid.
In zijn hongerjaren had Wassermann velerlei ontberingen gekend doch als die
andere Duitsche Jood: Heinrich Heine, had hij tevens veel nagedacht en
langzamerhand rijpte in hem de nieuwe wereldopvatting die we in heel zijn later
leven en werken zullen terugvinden, nl. het begrip dat de mensch individueel
verantwoordelijk is voor de heele menschheid, en tevens de gemeenschappelijke
identiteit van al het geschapene. Die gedachten vinden we o.m. in zijn eerste romans
en verhalen: ‘Die Schwestern’ (1906), ‘Caspar Hauser’ (1908), ‘Die Masken Erwin
Reiners’ (1910), ‘Der goldene Spiegel’ (1911) en in zijn eerste groote succes-boek
‘Das Gänsemännchen’ (1915) tot het zijn volheid en zijn schoonste mystische
uitdrukking vond in zijn beste boek, en tevens een meesterwerk der wereldliteratuur:
‘Christian Wahnschaffe’ (1919).
Men heeft in verband met dit laatste boek vaak een vergelijking
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gemaakt met den H. Franciscus van Assisi, met Boedha en zelfs met Christus. Doch
die vergelijkingen gaan maar in zooverre op als hier sprake is van het verlaten van
alles om iets beters te vinden. Dat betere is bij Wassermann erg relatief en men doet
best die overeenkomst met ons christelijk solidarisme niet verder door te drijven. De
weg naar het goede loopt natuurlijk niet effen doch bij Wassermann loopt hij niet
alleen langs geweldige afgronden doch de wandelaar komt erg besmeurd door het
slijk der aarde tot zijn einddoel. Theoretisch is het allemaal zeer mooi dat de mensch
een onafscheidelijk deel vormt van het heelal, dat hij in zich zelf, met een tragische
glorie, het bederf der zonde meedraagt, dat de deugd, zelfs van een ongekenden
broeder, ook zijn deugd is en diens schuld ook de zijne, dat hij verplicht is de
vreeselijke kracht van het kwade ten goede aan te wenden, dat hij een microcosmos
is in het groote heelal en alleen in dienstbaarheid jegens anderen zijn geluk vinden
kan. Er gaapt jammer genoeg een geweldige afgrond tusschen deze theorie en de
praxis. In zich moge het loffelijk zijn te zoeken waar de bron van alle onrecht gelegen
is en wat die bron bevat. Doch per slot van rekening vragen we ons toch af of al ‘deze
verspilde levensenergie, doellooze marteling, tweeslachtigheid van zielsziekte en
ascese’ (F.H.) iets hebben bijgedragen tot het algemeene geluk der menschheid. Na
het doorworstelen van dezen reusachtigen roman blijkt maar al te duidelijk met
welken pseudo-Franciscus we hier te doen hebben. We staan er dan ook verbaasd
over dat J.C.A.F. in ‘De Stroom’ neerschrijven durft: ‘Als wij “Christian
Wahnschaffe” met ons hart hebben gelezen, zullen we het neerleggen en misschien
hierover peinzen, hoeveel van deze navolger van Christus (sic!) wij zouden kunnen
brengen in ons eigen “gewone” leven, zoodat het werkelijk ons eigendom wordt.’
Zou niet veeleer in ons het medelijden opkomen voor dezen armen zoeker die in stee
van zich naar de zoo kort bijgelegen bron te begeven, liever haar den rug toekeert
om verder in de woestijn lafenis te zoeken doch daar dan van dorst en ellende omkomt.
We kunnen ook niet de verregaande bewondering deelen die sommigen hebben
voor ‘Das Gänsemännchen’. We hebben dit werk indertijd als oorlogsbuit
meegenomen uit een veroverde Duitsche post in de Flandernstellung doch hebben
sedertdien heel wat betere boeken gelezen waarin ons de strijd van een geniaal
musicus wordt uitgebeeld. We noemen bv. ‘Martin Schüler’ van Romer Wilson,
‘Grave Fairy Tale’ van Esther Meynell, ‘Maurice Guest’
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van H.H. Richardson in het Engelsch; ‘Il fuoco’ van D'Annunzio, e.a. Ook R. Rolland,
J. Romains, Fr. Werfel, Korolenko en Chotzinoff lijken ons het geniale in den musicus
heel wat zuiverder te hebben aangevoeld. Groot is bij Wassermann alleen de massa
nevenfiguren die door hun innerlijke en uiterlijke slechtheid de schoonheid van dit
genie beter schijnen te willen doen uitkomen. Doch het doel heiligt de middelen niet
en we kunnen weinig grootheid en nog minder grootschheid vinden in dezen
polygamist.
Tegenover al deze zwartgalligheid, het logge en zware van deze twee boeken
steekt scherp af het vroegere ‘Caspar Hauser’ waarin wat minder geëxperimenteerd
wordt en dat meer in den geest blijft van den klassieken roman. Het eigenaardige
hoofdkarakter, een halve oermensch doch een van nature goed mensch, die tegenover
een wereld vol wantrouwen, baatzucht en onbarmhartigheid komt staan heeft
Wassermann met werkelijk groot kunstenaarstalent geschilderd. Evenals ‘Christian’
herinnert ons ‘Caspar’ aan Prins Myshkin in Dostojefski's ‘Idioot’. De politieke
gebeurtenissen in Duitschland hebben verschillende politieke ballingen vooral voor
het voetlicht gebracht en we durven veronderstellen dat de gebeurtenissen in het later
leven van Wassermann den lezers voldoende bekend zijn. We herinneren er hier
enkel aan dat Wassermann niet alleen, zooals de meeste van zijn groote
geloofsgenooten, verplicht was naar het buitenland te vluchten doch dat ook de
Duitsche Akademie den naam van Wassermann geschrapt heeft met die van Doebling,
Th. Mann, Fr. Werfel, G. Kaiser, R. Schickele en zooveel anderen die in later jaren,
wellicht ook zelfs in Duitschland, zullen gewaardeerd worden, al was het maar alleen
om het feit dat ze de Duitsche Literatuur op zoo'n schitterende manier in het buitenland
hebben vertegenwoordigd en bekend gemaakt.
Onder de andere, ook ten onzent door vertalingen wel bekende werken van
Wassermann, houden we enkel even stil bij de volgende:
‘Laudin und die Seinen’ (1925). In dit boek zet schr. zijn aanklacht tegen de
bestaande maatschappij verder en heeft het vooral gemunt op de ontheiliging van
het huwelijk en het zedenbederf. Een advocaat, beroemd door
echtscheidingsprocessen, begint ten slotte zelf aan de waarde van het huwelijk te
twijfelen en laat zich meetroonen door een tooneelspeelster die de belichaming is
van de zedelijke anarchie. Totdat hem juist op tijd de oogen opengaan
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en de grootheid van zijn vrouw hem duidelijk voor den geest komt staan.
Ook ‘Faber, oder, die verlorenen Jahre’ (1925) is een getrouwe spiegel des tijds
en werpt een scherp licht op sommige zijkanten van den oorlog. Deze Faber heeft
als krijgsgevangene lange jaren in Siberië vertoefd en daar zooveel ellende
meegemaakt dat hij volslagen van zijn vrouw vervreemd is geworden. Deze heeft
zich intusschen tot een sterke, zelfstandige persoonlijkheid ontwikkeld en pas na een
lange en smartelijke worsteling vinden ze elkaar in echt huwelijksgeluk terug. Hier
komen nogmaals diepe psychologische bespiegelingen bij te pas doch Wassermann
is er zeker in gelukt, de schrijnende ellende aan te toonen van deze buiten alle
godsdienstige wet opgroeiende intellectueelen en de verbijsterende verwarring van
een maatschappij die op geen zedelijke wetten wordt opgebouwd.
In ‘Der Aufruhr um den Junker Ernst’ (1926) is Wassermann weer erg zwaartillend
en zijn bedoeling is niets minder dan eens af te rekenen met de Inquisitie. Hij is er
echter alleen in geslaagd de averechtsche dingen die hierover reeds in alle landen
werden geschreven, nog wat aan te dikken. Doch ook op het verhaal als dusdanig
valt wel wat aan te merken. Laat de stijl pijnlijk-nauwkeurig zijn, de geschiedenis
is niet alleen wat erg lang getrokken doch de evenwichtigheid is zoek en sommige
passages worden noodeloos en nutteloos te veel aangedikt.
Opvallend is dat er nog geen vertaling is verschenen van, volgens ons een der
beste werken van Wassermann: ‘Golowin’ (1929) waar het tooneel nogmaals naar
Rusland wordt verplaatst. De beschrijving van de ontmoeting van Meria, de adellijke
vluchtelinge in den omwentelingstijd, en de bolsjewistische matroos Golowin, zijn
van de mooiste bladzijden die in de literatuur te vinden zijn. Opvallend is hoe de
schr. al dit fantastische en beklemmende, ongewoon raak weet te typeeren en hoe
diep hij door het alledaagsche tot de kern der dingen weet door te dringen.
‘Christopher Columbus’ (1929) rangschikken we niet onder den historischen
roman doch wel in de rubriek ‘historical fiction’, Wassermann's boek van 26. nam
een loopje met de Inquisitie, hier moet het katholieke Spanje het ontgelden en de
ontdekker van Amerika wordt voorgesteld als een fanatisch dweeper die zich door
de Voorzienigheid tot groote dingen geroepen acht. Het boek is span-
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nend genoeg geschreven doch dat kunnen we ook zeggen van ‘The splendid rascal’
van George Challis en nog meer van ‘Death comes for the Archbishop’ van Willa
Cather die zoowat hetzelfde gegeven behandelen. Het eerste kunnen we met
Wassermann in één zak steken doch het andere is als spanning zeker evengoed en
blijft tevens heel wat dichter bij de historische waarheid.
In de rechtswereld speelt nogmaals de andere roman ‘Der Fall Maurizius’ (1928).
De 14 jarige Etzel Andergast, zoon van den hoofdofficier van justitie, zoekt, tegen
den wil van zijn vader, te achterhalen of Maurizius, die tot levenslange opsluiting
werd veroordeeld, wel de ware schuldige is en met een verbazende naïviteit en even
verbazende logische doordachtigheid geraakt hij tot zijn doel. Hij gelijkt in dezen
veel op Alyosha Karamazov doch verschilt ook hemelsbreed van Galsworthy's figuren
die naar hetzelfde doel streven. Wassermann's genialiteit blijkt het best uit het feit
dat we geen oogenblik door het ‘vreemde’ van de geschiedenis getroffen worden.
Zijn bedoeling lijkt evenmin een apologie te schrijven voor zijn slachtoffer (hij doet
het trouwens zelfmoord plegen na zijn bevrijding) als een aanklacht neer te schrijven
tegen het gevangenissysteem, dingen waarop zich de sentimenteele philanthroop bij
voorkeur zou geworpen hebben. Daarom doet het na het lezen van dit boek zoo
pijnlijk aan te moeten ervaren dat zooveel schoons bereikt moest worden ten koste
van het verlies van familieleven, geloof aan de rechtvaardigheid, enz. in den jongen
held. Nogmaals dus een boek dat meer afbrekend dan opbouwend is en waarvan het
resultaat louter negatief blijft.
Een vervolg op bovenstaand boek dat echter afzonderlijk ook genietbaar is, was
‘Etzel Ander gast’ (1931). De held van het boek is dezelfde gebleven. Doch in plaats
van uit de bereikte hoogte neer te vallen, zooals menig schrijver gedaan heeft in
soortgelijk geval, tracht Wassermann nog hooger te stijgen en werkelijk hij bereikt
een toppunt waarop slechts de allergrootsten in de wereldliteratuur hem volgen
kunnen. Hier grijpt hij het probleem aan van de ontgoochelde naoorlogsche jeugd
en tracht haar het geloof in de menschheid terug te doen vinden. Etzel bedriegt zijn
verafgoden meester, den psychiater Kerkhoven, door hem de liefde van zijn vrouw
te ontstelen. Hij meende nl. in deze Marie de vrouw te hebben gevonden die met
hem om zijn idealen door het vuur gaan zou. Zoo komen drie personen voor den
afgrond te staan. Etzel tracht het gevaar
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te bezweren door naar zijn moeder te vluchten en daar in de eenzaamheid vrede en
berusting te vinden. Doch ook deze vrede is al te duur betaald. Want wat al ruïnes
laat Etzel achter zich en ook hier mogen we ons afvragen: welk nut heeft de
menschheid getrokken uit al deze bittere ervaringen. De ‘Zusammenbruch’ van de
verschillende personen lijkt slechts een symbool voor den geweldigen naoorlogschen
chaos waaruit enkel menschen van een heel ander kaliber dan deze Etzel de wereld
verlossen kunnen. Doch als reactie van een geschokte menschheid is dit een sterk
geschreven boek dat wijst op een ongemeene virtuositeit. Bij dit werk zou het fransche
gezegde ‘Il n'y a que la vérité qui blesse’ moeten in herinnering worden gebracht.
En alle politieke ukases zullen er niets aan veranderen dat Wassermann hiermee een
uiterst scherp beeld gegeven heeft van de verschrikkelijke ellende en ontgoocheling
die de jongste volkerenslachting, niet alleen aan den anderen kant van den Rijn, doch
ook elders in Europa gebracht heeft. En hoe ver we ook godsdienstig van Wassermann
afstaan, medelijden en bewondering moeten we hebben voor een man die als
slachtoffer zijner overtuigingen en als balling in een vreemde streek ver van zijn
vaderland sterven moest.
Stefan Zweig heeft Wassermann genoemd ‘den Balzac der Duitsche Letterkunde’.
Die vergelijking gaat in zekeren zin op. Evenals Balzac concentreert hij de menschheid
en weegt ze af in bepaalde groepeeringen die tevens feiten zijn en symbolen voor de
werkelijkheid. In haar lot vinden we het lot van Europa weerspiegeld. Doch in
tegenstelling met Balzac, besteedt hij veelvuldig zijn aandacht aan de ontwikkeling
der karakters en hun levende werkelijkheid is de eenige achtergrond die ter omlijsting
wordt gegeven. Evenals Balzac heeft Wassermann zich echter ook door commercieele
bespiegelingen laten leiden in zijn werk. Hij stopt zijn ideologie in een voor het
groote publiek aantrekkelijk pakje. En in al zijn bekommering voor het wekken en
gaande houden van de belangstelling vergeet hij nu en dan de karakteruitbeelding
zoodat meer dan eens de intrige de karakters doet struikelen of onverwacht of
onverklaard van het tooneel doet verdwijnen.
Men heeft Wassermann ook meermaals vergeleken bij Dostojefski. Het is soms
overduidelijk dat hij ernaar streeft de fouten van dezen Rus te vermijden doch die
poging valt niet altijd uit in Wassermann's voordeel. Ze heeft hem belet soms de
volledige, decisieve
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en organische uitdrukking te vinden die zijn gedachten vergden en die zijn oprechtheid
verdiende. Evenals Dostojefski beschouwt hij het spiritueele probleem in
godsdienstige, dwz. individualistische termen. Hij geeft den indruk niet tevreden te
zijn met de tegenwoordige economische toestanden en vindt dan voor den rijke maar
één oplossing. Hij zegt hem nl. met het Evangelie ‘Verkoop wat ge hebt en geef het
aan den arme’. Hij staat voor de feiten en draait ze dan den rug toe om zich in de
armen te werpen van het geloof. Er zijn er geweest die dit zoowel bij Dostojefski als
bij Wassermann, ‘sentimenteelen onzin’ hebben genoemd. In den grond echter hebben
ze beiden gelijk. Want hetzelfde verstand dat rijkdom en economischen welstand
brengen kan, kan ook verder denken en dankbaar teruggaan naar de diepere oorzaak
van de dingen en dan vanzelf tot het geloof en God terugkomen. Het zou werkelijk
de moeite loonen de vergelijking tusschen Wassermann's ‘Christian Wahnschaffe’
bv. en Dostojefski's ‘De broeders Karamazov’ en ‘De Idioot’ verder uit te diepen.
De techniek en de methodes vertoonen minder vergelijkingspunten dan de geestelijke
toon die erin klinkt. Bij den Rus hebben we steeds een uiterst spannende intrige. Hij
concentreert de belangstelling meestendeels op één voornaam karakter. Wassermann
werkt veelmeer in de breedte. Bij hem komen massa's personen op het tooneel die
gelijktijdig hun rol spelen doch met de hoofdrol niet in zoo nauw verband staan. Zijn
bedoeling is de contrasten uit te diepen tusschen een groep menschen die moeizaam
voortstappen naar de juiste oplossing van hun geestelijke problemen en een andere
groep die zich meer en meer verliest in allerlei illusies. Het is er hem niet om te doen
één bepaald verhaal te geven of verschillende afzonderlijke verhalen door een intrige
aan elkaar verbonden doch wel een gezamenlijk en bevattelijk beeld op te hangen
van de menschelijke natuur in haar verhouding tot 's werelds illusies. Waar hij in de
diepte werkt lijkt Wassermann dus op den Rus, waar hij echter in de breedte uitloopt
verschilt hij van hem. We staan hier dus meer voor een ‘bewustzijnsstroom, ruimte
en tijd, gelijktijdigheid’ We hebben dus al de elementen die de latere
‘Bewusztseinskunst’ zullen kenmerken en in welk verband men vooral van Joyce
e.a. spreken zal. We dienen hierbij echter niet te vergeten dat ‘Ulysses’ dagteekent
van 1922 en ‘Christian Wahnschaffe’ van 1919. En er mag zelfs wel worden gevraagd
of het aandeel van Wassermann in het expressionisme mettertijd niet grooter zou
blijken te zijn dan dit van Joyce.
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We kunnen haast met zekerheid zeggen dat John Dos Passos het werk van Joyce
gekend heeft. Of hij ook kennis had van Wassermann's ‘Christian Wahnschaffe’
kunnen we vooralsnog niet uitmaken. Doch er zijn wel treffende vergelijkingspunten
tusschen dit boek en ‘Manhattan Transfer’ van 1925. Ook dit boek werkt in de lengte
en de breedte. Er komt wel geen geheimzinnige moord in voor als die van Ruth en
de draden worden ook minder nauw aangetrokken tot een zeer dramatisch einde.
Maar ook hier komen systematische afwisselingen van karaktergroepen met voore
en zuiver wijsgeerig en aesthetisch doel zonder rekening te houden met de intrige.
Die doelstelling wordt zelfs hier nog aangescherpt bv. door het feit dat nooit een en
dezelfde persoon in twee opeenvolgende schuifjes vertoond wordt. Dos Passos doet
ons als de kubisten van groep tot groep in een ander maatschappelijk midden overgaan.
En er komen in ‘Manhattan Transfer’ zelfs nog meer personen voor die niets met de
hoofdhandeling te maken hebben dan bij Wassermann het geval is. Deze geeft de
geschiedenis van de voornaamste karakters in haar geheel en vervolgt ze van jaar tot
jaar, van oogenblik tot oogenblik. De andere karakters krijgen nu en dan bij langere
of kortere tusschenpoozen een beurt. Dos Passos past deze methode zoowel op de
grootere als de kleinere rollen toe doch houdt zich wat langer op bij de voornaamste
figuren.
De methodes aangewend in ‘Christian Wahnschaffe’ vinden we o.a. nog terug in
‘Point Counter Point’ (1928) van Aldous Huxley, vooral het huldigen van het beginsel
‘multiplicity of eyes and multitudes of aspects seen’. Alleen lukt hij er minder in dan
Wassermann, waar hij persoonlijk op het voorplan treedt, zijn bedoelingen te
verbergen. En laat ‘Les faux monnayeurs’ (1925) van André Gide niet uitgesproken
bedoelen een doorsnee te geven van de maatschappij als een geheel, Gide komt toch
tot hetzelfde resultaat als Wassermann door licht te werpen op allerhande bijkomstige
dingen volgens zijn beginsel ‘Dans la vie, rien ne se résout: tout continue’. Er zouden
heel wat plaatsen aan te halen zijn waar bij Gide het poëtische en didactische genie
van Wassermann om het hoekje komt kijken. Ook een schrijver als Th. Wolfe, bv.
in zijn ‘Look homeward Angel’ (1930) wijst op invloed van Wassermann vooral met
zijn ‘Gänsemännchen’.
We kunnen op dit punt niet verder ingaan. We weten dat niets zoo gevaarlijk is
als het naspeuren van letterkundigen invloed. ‘Dans
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le règne de l'esprit on ne reçoit que ce qu'on possède déjà’ verklaarde H. Bidou.
Indien we deze vergelijkingspunten dan toch hebben aangehaald is het louter om te
bewijzen dat de technische invloed van Wassermann zeer groot is geweest op de
moderne letteren. Wie zich aan de studie zet van het expressionisme in den modernen
roman zal de figuur van Wassermann meer dan eens tegen komen. We hebben hier
ons oordeel niet uit te spreken over dezen bepaalden gedachtenvorm en wijzen dan
ook enkel op de voornaamheid van de figuur van Wassermann in het moderne denken,
niet alleen binnen doch ook buiten zijn landsgrenzen. Meteen moet er echter op
gewezen worden dat heel het werk van Wassermann van zedelijk standpunt uit
beschouwd veel voorbehoud vergt. Daarom hebben we het nuttig gedacht, ten gerieve
onzer lezers een lijstje op te maken van die werken van Wassermann die in vertaling
te verkrijgen zijn. We hopen hiermee hun die het Duitsch niet machtig zijn een dienst
te hebben bewezen. En opdat men ons eigen oordeel aan dat van anderen kunne
toetsen hebben we tevens enkele kritische bronnen aangewezen. Mochten ook deze
welkom zijn.

Voornaamste werken van Jacob Wassermann
(met Nederlandsche en Engelsche Vertalingen en zedelijke waardebepaling volgens
het Nederlandsch en Belgisch gebruik.
1. Caspar Hauser, oder, die Trägheit des Herzens (1908).
Caspar Hauser, of De traagheid des harten (1932) (Dr. N.J. Beversen).
Caspar Hauser (1928) (Caroline Newton).
R e c e n s i e s : ‘Boekenschouw 1932-33’, p. 466 door X. (Volwassenen). ‘Boekengids’ 1933, p. 158 door Dr. J. Caeymaex. (IV).
2. Das Gänsemännchen (1915)
Het Ganzenmannetje (1929) (Nico Van Suchtelen).
R e c e n s i e s : ‘Boekzaal’ 1929, p. 313 door A.H. (C.) - ‘Boekengids’ 1931, p.
148 door Dr. A. Boon, pr. (II).
3. Christian Wahnschaffe (1919).
Christiaan Wahnschaffe (Nico Van Suchtelen) (1925).
The World's Illusion (Ludwig Lewisohn) (1921).
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

R e c e n s i e s : ‘Boekzaal’ 1925, p. 208 door F.H. (D.) (Deel I.) - ‘Boekzaal’
1926, p. 146 door F.H. (D.) (Deel II.) - ‘Boekengids’ 1925, p. 124 door Dr. A.
Boon, pr. (I).
Der Wendekreis I (1922).
World's ends (1927) (Lewis Gallantière) [Engelsch].
Oberlins drei Stufen (1922).
Oberlin's three stages (1926) (Allen W. Porterfield) [Engelsch].
Ulrike Woytich (1923).
Gold (1924) [Engelsch].
Laudin und die Seinen (1925).
Laudin en de zijnen (1927) (J. Jac Thomson).
Wedlock (1926) (Ludwig Lewisohn).
R e c e n s i e s : ‘Boekzaal,’ 1927, p. 334 door M.M. (C.).
Faber, oder die verlorenen Jahre (1925).
Faber, of, De verloren Jaren (1930) (Dr. Bella Jansen).
Faber, or, The lost Years (1925), (Harry Hansen).
R e c e n s i e s : ‘Boekengids’ 1931, p. 308 door Dr. A. Boon, pr. (III). - ‘Jaarl.
Boekenschouw’ 1925, p. 265 door X. (C.)
Der Aufruhr um den Junker Ernst (1926).
Het oproer om Jonker Ernst (1928) (J. Jac Thomson).
The triumph of Youth (1927) (Otto P. Schinnerer).
R e c e n s i e s : ‘Jaarl. Boekenschouw’ 1929 door X. (C.)
Christopher Columbus (1929).
Christopher Columbus (1930) (Mr. H. Reydon) [Nederlandsch].
R e c e n s i e s : ‘Boekengids’ 1931, p. 33 door Dr. J. Caeymaex, pr. (III). - ‘Jaarl.
Boekenschouw’ 1930 p. 108, door X. (C).
Der Fall Maurizius (1928).
De zaak Maurizius (1929) (J. Jac Thomson).
The Maurizius Case (1929) (Caroline Newton).
R e c e n s i e s : ‘Boekengids’ 1930 door Dr. A. Boon, pr. p. 268. (II).
Etzel Andergast (1931).
Etzel Andergast 1932 (Cyril Brooks) [Engelsch].
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R e c e n s i e s : ‘Jaarl. Boekenschouw’ 1931, p. 99 door X. (C.) ‘The Bookman’,
London. 1932 door E. Crankshaw 1932, p. 159.

N.B. (1): De door het Nederlandsch bisschoppelijk gezag vastgestelde zedelijke
waardebepaling beteekent:
C.: Boeken die alleen op persoonlijke, schriftelijke aanvraag bij het bestuur der
leeszaal verkrijgbaar zijn.
D.: Boeken die volstrekt verwerpelijk zijn en dus niet in de R.K. Openbare leeszalen
aanwezig mogen zijn.
De Belgische waardebepaling beteekent:
I. - Verboden boeken: die op de Kerkelijke Indexlijst voorkomen, door de
algemeene regelen van de Kerkelijke Wet veroordeeld zijn of op grond van de
christelijke zedenleer of van de natuurwet voor de meeste lezers verderfelijk moeten
worden geacht.
II. - Streng voorbehouden lectuur. Deze boeken mogen slechts bij uitzondering,
om gegronde redenen door welgevormde rijpere lezers worden gelezen.
III. - Voorbehouden lectuur: Boeken welke ondanks zekere passages of
grondgedachten ook ontspanningshalve, zonder nadeel door gevormde lezers kunnen
gelezen worden.
IV. - Lectuur voor volwassenen alleen (circa 18 à 20 jaar en ouder) veronderstelt
zedelijke voorlichting en vorming.
N.B. 2: Namen tusschen haakjes zijn die van de vertalers.

Bibliographie voor dit artikel.
1) Edw. Crankshaw: ‘The world and - Vienna’. - The Bookman (London) June
1932: 159.
2) Edw. Crankshaw: ‘Jacob Wassermann’ - The Bookman (London). May 1932:
104-105.
3) Th. Wolf: ‘Studies over hedendaagsche Duitsche Letterkunde’ (1921) p. 110-117.
4) J.W. Beach: ‘The twentieth century novel’ (1932) p. 432-440 et passim.
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5) W.A. Blake: ‘Contemporary European Writers’ (1928) p. 214-222; 368-9 &
passim.
6) Julie Wassermann-Speyer: ‘Wassermann und sein Werk’ (1923).
7) H.K.: ‘Wassermann's jongste werk’ - Zondagsblad van De Tijd 7-9-29.
8) F.A. Baker: ‘A guide to the best fiction’ (1932) 490-491.
9) Recensies in de Vlaamsche Tijdschriften: ‘Hooger Leven’ en ‘Boekengids’.
10) Recensies in de Nederlandsche Bladen en Tijdschriften. ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’, ‘De Avondpost’, ‘De Stroom’, ‘De Tijd’, ‘Het Centrum’, ‘Boekzaal’,
‘Boekenschouw’, ‘Jaarlijksche Boekenschouw’.

Heusy, Lichtmis 1934.
Dr. RAPH. KREEMERS.
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Kronieken
I
Scandinaafsche Letteren
door Em. De Deyne.
Uit het winterkataloog
De jaarlijksche traditie getrouw gaf de ‘Vereeniging van Deensche Boekhandelaars’
een winterkataloog (144 bl., rijk geïllustreerd). Dit kataloog, verspreid op meer dan
100.000 exemplaren, bevat de tijdens het afgeloopen jaar verschenen boeken in de
Deensche, Zweedsche en Noorsche taal, mitsgaders de noodige reklame die de lezende
Skandinaven tot gids zal dienen bij den aankoop der kerstcadeautjes.
Na Kerstmis treedt het leeg seizoen in: de meeste schrijvers zorgen er voor dat
hun boek op de markt is en de reklame gemaakt vóór de kerstdagen; we kunnen dus
met gerusten gemoede de productie van het verloopen jaar overzien: dat vormt een
geheel.
De lijst der boeken over ‘Wijsbegeerte en Ethiek’ biedt niet veel zaaks: wat geschrijf
rond Hóffding, Sóren Kierkegaard en psychoanalyse. Enfin, ‘nemo dat quod non
habet’: wijsbegeerte blijkt nog steeds een luxe te zijn die de Skandinaafsche
Protestanten zich niet permitteeren kunnen. Ongelukkiglijk!
Even mager is de oogst geweest aan ‘Godsdienstige Literatuur’. Een boek verdient
hier echter de aandacht; niet om den inhoud, maar om wille van schrijvers beteekenis
in de evolutie (waarom niet: revolutie?) der Deensche Luthersche Staatskerk. We
bedoelen het boek van Otto Larsen: ‘Gud blev Menneske’ (‘God werd mensch’). Het
is nl. dezelfde Larsen, priester der Staatskerk, die het vorig jaar uitgaf: ‘Skatten i
Lerkar’, waarin hij het bestaan van een persoonlijke godheid loochende. Het protest
en tegenprotest dat te dier gelegenheid van alle zijden opging, geeft een klaar beeld
van de splitsing die het Deensch Protestantisme verscheurt. Larsen - en zijn
aanhangers - beweerde dat hij, als Protestant, de vrije gedachte moest hooghouden,
en hij maakte zijn tegenstrevers uit voor ‘ketterjagers’. Deze van hun kant hielden
vol dat iemand die het zuiverste
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Pantheïsme voorstond, als zielezorger in de Staatskerk een onmogelijke positie
bekleedde, en ze hielden Larsen voor ‘ketter’. In den grond hadden ze allebei gelijk.
De bisschoppen vergaderden en bespraken het ‘geval Larsen’, maar dierven of konden
hem niet afzetten. De minister van eeredienst heeft den Gordiaanschen knoop helpen
doorhakken met - o ironie! - het zwaard der bureaucratie: Larsen mocht een tijdje
op ziekverlof, intusschentijd werd zijn parochie versmolten met een naburige, en nu
staat Larsen op wachtgeld, voorloopig.
Te oordeelen naar zijn laatste boek heeft Pastor Otto Larsen's theologie niet veel
gewonnen aan klaarheid. Hóffding en Kant worden opgeroepen ter verdediging van
iets goddelijks dat schuilen moet ergens: ‘in den mensch’ - maar voor God zelf blijft
er zoo bitter weinig bestaansmogelijkheid over, dat.... enfin, ik geef het op. Maar
Pastor Larsen zal dat denkelijk niet doen.
Verder trek ik nog de aandacht op een boek van Jórgen Bukdahl, den te onzent gunstig
gekenden Deenschen criticus. Het boek draagt als titel: ‘Det Europaeiske Menneske’
(Uitg. Aschehoug). Daarover, hoop ik, later meer.
***
Overweldigend is de romanproduktie. Die Skandinaven moeten geboren vertellers
zijn: ze schrijven romans in lexikon-formaat. Een volledig overzicht is onmogelijk:
we bepalen ons dus bij de meest bekende namen en die schrijvers tusschen de jongeren
welke blijk geven of gaven van hun talent.
Ten titel van inlichting volgen:
GUNNAR GUNNARSSON: de meest gekende IJslandsche schrijver. Hij gaf dit jaar
‘Jord’ (‘Aarde’), tweede deel van een breed opgezetten cyclus historische romans,
waarin de schrijver heel de geschiedenis van IJsland wil doen herleven. Het geheel
zal bestaan uit eventjes twaalf deelen. ‘Jord’ behandelt den intocht van het kristendom
is het Saga-eiland; de handeling speelt dus vóór het jaar 1000.
GUDMUNDUR KAMBAN, een andere IJslander, gaf ‘30. Generation’. Het is een
roman van het moderne IJsland, niet langer uitsluitelijk het land der Saga's, maar een
land waar zich de brandende
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actualiteiten doen gelden, als daar zijn: fabrieksmeisjes, vruchtafdrijving, vrije liefde,
enz.: het land ten slotte dat in voeling is gekomen met het driestige, avontuurlijke,
moderne leven, toen Balbo's eskader neerstreek vóór Rejkjavik.
Dus: een nieuwe Kamban (‘Skálholt’ werd vertaald, maar is uitsluitelijk historisch)
en een nieuw IJsland.
JACOB PALUDAN is geen onbekende. Zijn nieuw werk: ‘Under Regnbuen. - Jorgen
Stein og hans Kreds’, (‘Onder den regenboog’), twee deelen, is een vervolg op
‘Torden i Syd’. De hoofdpersoon, afgestudeerd en opgeleefd in het jachtende
grootstadsleven, keert ten slotte terug naar het land waar hij zijn evenwicht en zijn
geluk vinden zal. Een boek dat wel verwant lijkt aan Pontoppidan's ‘Lykke Per’,
behoudens het drukkende, deprimeerende, dat weegt op Pontoppidan's figuren.
***

Het zwaartepunt der najaarsproductie ligt in KNUT HAMSUN's nieuwe roman: ‘Men
Livet lever’ (twee deelen, Norsk Gyldendal), wat woordelijk vertaald zou heeten:
‘Maar 't leven leeft.’ - Een Duitsche vertaling verscheen onder titel: ‘Nach Jahr und
Tag’.
Merkwaardig genoeg, eindelijk heeft Hamsun een roman geschreven... met een
slot. Dit boek is af: hier werd de specifiek Hamsuniaansche figuur afgewerkt, en
meteen kan Hamsun's romanproductie in haar geheel, een twintigtal romans, die allen
in den grond slechts variaties zijn op eenzelfde thema, als een gesloten cyclus, een
afgerond geheel worden beschouwd. Dit boek is daarbij het laatste deel eener trilogie,
waarvan ‘Svaermere’ (‘Zwervers’) en ‘August’ de twee eerste deelen uitmaken.
Hamsun laat zich niet ontleden. Men kan hem vatten, niet omschrijven. Het is
onbegonnen werk den psychologischen inhoud van zijn personages te willen
uitrafelen; Hamsun is en blijft ‘het Raadsel’, ‘de Zwerver’ in de literatuur, lijk zijn
helden raadsels, zwervers blijven in het leven. Rustige redeneering schijnt hem
vreemd, hij laat zich leiden door zijn personen, lijk deze zich laten leiden door hunne
impulsen, quasi onbewust, reflexief. Hamsun leeft van 't oogenblik, voor 't oogenblik,
maar door zijn werk zindert als eenige diepe weerklank het rythme van het leven.
Het geniale van zijn talent
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ligt juist daarin, dat hij doorheen die speelsche ongebondenheid soms een
bliksemstraal laat schieten, die een oogenblik een schel licht werpen kan op de
tragi-comedie van het leven. Hamsun is geen optimist à la J.J. Rousseau, - al klinkt
als eenige leuze uit zijn boeken: terug tot de natuur, en weg met alle gekunsteldheid.
Hamsun ziet te klaar de kleine kanten zijner personages, vooral hun kleine kanten,
en het betrekkelijke van alle menschelijke grootheid. Dit verklaart den pessimistischen
ondertoon, naast al zijn levensoptimisme, en dat mengsel van schwärmerische
romantiek en sarcasme. Slechts tweemaal heeft Hamsun de figuur geschetst van een
absoluut hoogstaand mensch in de volle beteekenis van het woord; het zijn twee
typen die uiterlijk niets met elkaar gemeens hebben: een eerste maal de figuur van
Willatz Holmsen, in ‘Bórn av Tiden’ (‘Kinderen van den tijd’), den fijnzinnigen
aristocraat en hoogstaanden cultuurmensch, die echter finantieel ten onder gaat, een tweede maal in ‘Markens Gróde’ (‘Hoe het groeide’) de figuur van Isaac.
Dit zijn echter uitzonderingen. Hamsun is te fijn menschenkenner om het bestaan
te aanvaarden van een übermensch, laat staan van een kaste übermenschen! Tegenover
het samenraapsel van grootheid en kleinzielige ikzucht dat leven krijgt in Hamsun's
werken, wordt ook zijn menschenkennis een mengsel van sarcasme en menschelijk
begrijpen. Van daar de stadige wisseling van antipathie en medevoelen. Neem als
voorbeeld, eenerzijds het meest tragische tooneel uit Hamsun's werk, het geval van
den ‘zelfmoordenaar’ uit ‘Siste Kapitel’ (‘Het laatste Hoofdstuk’), den man die zijn
groot geluk gebroken ziet, op het oogenblik zelf dat hij waande dat het voor goed
zou aanvangen. Vergelijk anderzijds den bijtenden spot waarmee Hamsun
meedoogenloos Pastor Lassen, den kruiperigen arrivist uit ‘Segelfoss By’, neerhaalt.
Zoo ook in ‘Men Livet lever’.
In heel nieuwe omstandigheden gaat het oude leven zijn ouden gang: het spel van
liefde en haat, het geheimzinnig gekonkelfoes, het kinderspel waarmee volwassenen
trachten elkander te bedotten en te overbluffen.
De stijl is, als altijd, zakelijk: korte, ineengedrongen zinnen (cfr. Walschap hier
bij ons), waarvan de beteekenis veel dieper gaat dan de woorden schijnen te
omschrijven. De stijl van Hamsun loopt volkomen paralleel met zijn technische
romanschrijvers-knepen:
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hij insinueert meer dan hij zegt, gelijk zijn personnages meer zijn dan ze schijnen.
Af en toe flitst doorheen de schijnbare alledaagschheid van een gevalletje de klaarte
van Hamsun's genie, een gebaar, een woord, een zwijgen soms, dat het geheel omgeeft
met een waas van geheimzinnigheid, en een gewoon geval verheffen kan tot het plan
der algemeen-menschelijkheid. Hamsun suggereert meesterlijk, zoo meesterlijk dat
weinigen het hem nadoen en niemand hem evenaart. Dit nadoen alleen vraagt een
bezonkenheid en een doorzicht die slechts het voorrecht zijn van een groot talent,
dat ipso facto staat boven gewilde schoolsche nadoenerij.
In dit laatste boek wordt de handeling overgeplaatst naar Segelfoss, het midden
dat Hamsun geschilderd heeft in ‘Bórn av Tiden’ en in ‘Segelfoss By’, en waar
Gordon, de kleinzoon van Per, den ouden kramer, zijn intrek genomen heeft in het
slot der oude aristocratische familie Willatz Holmsen. In dit nieuwe midden duikt
August weer op, de heimatlooze zwerver, het hoofdproduct van Hamsun's fantasie.
Een vader of een moeder heeft hij nooit gekend noch de gezelligheid van een
huiselijken haard; de goddelijke stem van een vaderland sprak nooit tot zijn gemoed.
‘Een machine’, noemt hem Hamsun, ‘gebouwd voor uiterlijkheden, voor industrie,
en handel, en mekaniek, en geld. Een leven, maar geen ziel.’
August leeft hier incognito; men noemt hem ‘duivel-doet-al’. In dit nieuwe midden
zal hij zijn leven van mirakeldoener voortzetten en het oude Segelfoss een nieuw
aanschijn geven.
Op zijn oude dagen wordt hij warempel religieus. Niet uit overtuiging, dat spreekt
van zelf, - aan zulke onpractische dingen vaagt de leeperd fijn zijn kouwe kleeren.
- Maar omwille van een meisje uit de buurt, omdat hij er nu eenmaal geen kans toe
ziet op een andere manier zijn nieuwe Dulcinea te imponeeren. Dan gebeurt voor de
zooveelste maal het mirakel: er komt geld, en nog wel uit Polden, zijn vorige
residentie! Op slag is alle godsdienstigheid verdwenen, August is weer de oude, de
zwerver die alle landen heeft doorreisd, alle zeeën bevaren, alle gevaren getrotseerd.
Heeft hij dan niet een bank gesticht in Polden, een fabriek gebouwd, plantages
aangelegd? Nu legt hij een autobaan aan naar Gordon's jachtpaviljoen. Hij wordt de
vertrouwensman van het doktorsvrouwtje, die afkomstig is van Polden en nu met
August praten kan, praten zonder eind en zonder zin, over Polden, over haar heimwee
en haar verlatenheid, over de twee jongens die ze heeft, en het meisje dat ze
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graag hebben zou... Hij wordt de vertrouwensman van Gordon's moeder, even jong
van hart en jong van zin als August, die bij hem hulp gaat zoeken als hare erotische
escapades dreigen een tragisch verloop te nemen. Dit alles, maar bovenal een goed
gevulde portefeuille, geeft August eens te meer de gelegenheid zijn ouden rol van
opschepper en organisator voort te spelen. Hij is de onmisbare, de duivel-doet-al, de
man die alles kan en voor alles raad weet; behalve - en hier komt het tragische van
het geval - behalve voor zijn eigen aangelegenheden! Daar speelt hij het niet klaar.
Om zijn uitverkorene, die maar niet mee wil, te verbluffen, wordt hij veekoopman
in 't groot. Verstand van zaken? August heeft verstand van alles: hij had evengoed
een fabriek van veiligheidsscheermesjes kunnen beginnen! ‘Hij is een oude zeerot,
duivel-doet-al van stiel, zijn plaats is overal, zijn leven heeft een zin voor 't oogenblik.
Vraag hem niet wat hij uit te richten heeft. Hij is het die u vragen stellen kan. Hij
was toegerust lijk anderen, had slechts een beteren aanleg en meer mogelijkheden,
had zin voor grootheid, avontuur, avontuurlijkheidsgevoel, had plannen en had een
wil om ze te verwezenlijken, was er voor toegerust - en toch ‘Hij is het die vragen kan: wat ter wereld gewordt er van al wat ik tegoed heb van
het leven? Een schooier en een leugenhals, een nietdeug, een speler, een praalhans,
een nar, maar zonder slechtheid, vrij van schuld, met de gave der opgeruimdheid,
met een gulle vreugde als alles goed ging, - hier staat hij op zijn ouden dag en zijn
schuld is kleiner dan zijn tegoed.
‘In alles heeft hij verloren, in liefde, in geluk, ja in zijn zonneklaarste recht. Het
noodlot heeft hem bij elke wending flink wat afhandig gemaakt. Hij werd misbruikt,
geen zegen volgde hem, hij liet puinen na op alle plaatsen, al deed hij nog zoo zijn
best... Hem werd het leven niet iets te genieten, maar iets te dragen, elk jaar en elken
dag te dragen. Zijn tijd is nu dóór en hij weet het, hij zal geen verandering meer
beleven, zijn tegoed zal hij niet krijgen, hij verwacht geen recht, zelfs geen genade.
En toch -’ (I, bl. 137).
Dit ‘en toch’ schraagt den roman.
Tot op het laatste toe blijft August zichzelf, ondanks ouderdom, en tegenspoed,
en een ongelukkige liefde; iets toch is blijvend waar alles wisselt en vergaat: Livet
lever, het leven leeft. Het volle leven met zijn oneindigheid van schakeeringen, dat
leeft in het gebabbel
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der vrouwen bij de pomp, zoowel als in de tonen van Pan's tooverfluit, het leven
waarin ook August zijn melodie te spelen kreeg, al was het ‘con sordino’.
De nieuwe autobaan zwenkt neven een afgrond die gaapt driehonderd meter diep.
Een borstwering is haast gereed, om op die gevaarlijke plaats te worden aangebracht.
Dit wordt August noodlottig: een kudde van een duizendtal schapen, zijn eigen
schapen! slaat op hol, en sleept hem mee in den afgrond.
Zoo is die afsluiting het laatste geworden der vele dingen welke August in zijn
leven begonnen was, en onafgewerkt had gelaten.
***

Volgende roman valt licht buiten de lijn der, laten we zeggen specifiek-Skandinaafsche
romanproduktie, lijn die we wél onderscheiden in de hooger besproken letterkundige
werken, en die bestaat in een soort ondergeschiktheid van alle vooropgezette thesis,
een on-vooringenomenheid tegenover onverschillig welke ontknooping: de roman
heeft zijn reden van bestaan in zich; zijn bijzonderste, om niet te zeggen zijn eenige
pretentie is: roman te zijn, en het verdedigen van een mogelijke bijkomende thesis
is daaraan formeel ondergeschikt. Trek die lijn door, en ge komt tot naturalisme.
Zeker. De groote Skandinaafsche romanschrijvers hebben meest allen in min of meer
hooge mate een naturalistischen inslag. Men gelieve echter onderscheid te maken
tusschen een naturalistisch levensinzicht en naturalistische kunstprocédé's. Het volsta
te wijzen op Sigrid Undset.
De hoofdpersoon van AAGE HANSEN's laatsten roman: Vraggods (‘Strandgoed’)
(uitg. Gyldendal, Kopenhagen), is een dier levensmoeë menschen, welke André
Thérive eens betitelde als ‘les sans âme’. Het boek lijkt bedoeld als roman à thèse,
licht naar Fransch model: er zouden zelfs heel wat aanknoopingspunten te vinden
zijn met b.v. ‘l'Ordre’ van Marcel Arland. Als thesis moet dan gaan: het
onverbiddellijk noodlot dat weegt op de generatie die opgroeide met den wereldoorlog
en daardoor grootendeels ten ondergang gedoemd is. Het weze reeds van nu af gezegd
dat we die thesis niet als bewezen kunnen aanzien: de droeve helden van Vraggods
dragen de verantwoordelijkheid van hun ondergang in hun eigen willoosheid.
Niels Rónne, zoon van een dominee, wordt hoogstudent in 1914.
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Hij is een zwakkeling, iemand die iets worden kon, maar die doelloos, als een suffer,
door het leven gaat. Niet hij alleen: de meesten van zijn makkers hebben iets van dit
abnormale en gaan als slaapwandelaars door het stompje leven dat hun toegemeten
wordt... Strandgoed!!
Na afgelegd jurist-examen tracht Niels Rónne een tijdje nog zich boven water te
houden; een of ander job laat hem half genoeg verdienen om ordentelijk te bestaan,
hij wordt handelsreiziger, trekt wat kantoorwerk ter hand, wordt leeraar, alles even
sufferig en futloos. Stilaan verstijft zijn leven tot den fatalistischen sleur van een
eentonige, onveranderlijke opeenvolging van dagen... En Niels Rónne sterft gelijk
hij geleefd heeft: eenzaam, verlaten, zonder illusies. Hij sterft bij gebrek aan
levenskracht, te schuchter om zich door een leven heen te slaan, waar voor droomers
geen plaats is.
Het is een diep pessimistisch boek, maar een flink literair werk, een der beste
welke het afgeloopen jaar gebracht heeft. De levensmoeë figuur van den hoofdpersoon
kan gerust gesteld worden naast Duhamel's Salavin: twee broeders die jong genoeg
sterven om niet in zinneloosheid ten onder te gaan. Ze lijken geteekend van jongs
af, en het noodlot dat ze in zich dragen is hunne karakterloosheid.
Een der meest belovende Deensche jongeren is MARCUS LAUESEN, al moeten we
maar aanstonds zeggen dat zijn laatste boek De meget skonne Dage (‘De zeer schoone
dagen’ (Gyldendal), een ontgoocheling gebracht heeft.
De hoofdpersoon is Josef Garding, een beroemd schrijver die gescheiden leeft van
zijn vrouw. Zijn kinderen heeft hij sinds jaren niet meer gezien, en de eenige band
die hem, buiten zijn weten, aan hen bindt, zijn zijn boeken. Een bezoek van zijn
dochter wekt een ongekend verlangen in hem, een heimwee dat de rust van zijn
regelmatig, eentonig leven komt vertroebelen. Hij gaat zijn kinderen opzoeken, en
het aanvoelen der tragedie in zijn eigen familie, een tragedie welke hij, de
menschenkenner en dichter niet eens vermoeden kon, schept hem om tot een nieuw
mensch.
Lauesen behandelt steeds hetzelfde thema: wat de menschen redden kan is liefde
en onderlinge verdraagzaamheid. Zoo ook in zijn vorigen roman: En Mand og hans
Fjende (‘Een man en zijn vijand’);: daar echter is de thesis meer ondergronds. In De
meget skónne Dage is het onophoudelijk Lauesen zelf die aan het woord is:
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hij wil ons overtuigen, en dat doet een roman niet door redeneering, maar door
handeling.
Beter Deensch dan de taal van Lauesen wordt niet geschreven. We verwachten
dan ook dat hij spoedig de weerwraak nemen zal die hij ons schuldig is.
Ten slotte nog OLAV DUUN, de schrijver van het epos Juvinkigar. Hij gaf dit jaar
Eftermaele (‘Gedachtenis’), (uitg. Hasselbach, Kopenhagen.) Brynjar Bórholt's
moeder sterft, zijn vader wordt aangehouden onder beschuldiging ze te hebben
vermoord, maar weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. De zoon trekt alles in 't
klare en levert de bewijzen van vaders onschuld. Toch is het boek geen
detectieven-roman. Het is in al zijn bescheidenheid een diep- menschelijk dokument.
Vooral de figuur van den vader, half zinneloos en half genie, is aangrijpend. Als
aanduiding der atmosfeer waarin het boek staat geven we volgend kort citaat: (bl.
118) ‘Och ja, er gebeurt zooveel rondom ons. Heel het dorp om ons heen, heel de
wereld om ons heen is een weefsel van handelingen, en geen van alle is waardeloos,
geen eene is zonder haar eigen schaduw.’
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II
Kroniek uit Amsterdam
door Anton Van Duinkerken.
Overschatting van het geval.
Holland is mooi maar klein. Het heeft iets van een internaat. Men kent er elkander
te goed. In iederen gang komt men dagelijks iedereen tegen. Met weet precies, wie
vriendjes zijn en wie niet. Van elke ruzie is men op de hoogte. Men verstaat wat een
ander bedoelt, nog voordat hij iets heeft gezegd. Naast de gewone omgangstaal
ontwikkelt zich een spraakkunst der verstandhouding, samengesteld uit oogopslagen,
teekens en verminkte woorden. Men duidt elkander bij scheldnamen aan, zonder
daarom elkander een kwaad hart toe te dragen. En iedereen droomt van een grootere,
betere wereld, ergens ver weg, die hij in het vooruitzicht houdt voor de vacanties.
De een wil reizen, de tweede wil padvinder spelen, de derde heeft geen hooger
eerzucht dan welkom te wezen bij zijn oom, de vierde hoopt op een bestaan, waarin
men hem geheel met rust laat. In zijn beste oogenblikken leeft ieder buiten de sfeer
der anderen. Hierdoor ontstaat een algemeene distinctiedrang, terwijl de regelmaat
des levens van ieder een kuddedier maakt. Elk heeft oog voor de singulariteiten van
den ander, want ze vormen zijn afwisseling. Komt er een botsing, dan heeft men
voor een heele week stof om te praten. Men zoekt het naadjen van iederen kous, niet
om de kous, maar om het naadjen... Over het schoolwerk spreekt men niet. Dat is
voor de klasuren. Maar zoodra heeft een der knapen bij het proefwerk ‘afgekeken’
van zijn buurman, of er vormen zich partijen....
Eerste geval! De heer Jef Last, een communistisch letterkundige, schreef een roman
getiteld Partij Remise, waarin hij de opkomst en ontwikkeling der
sociaal-demokratische gedachte in Nederland tracht te schetsen en wel zóó, dat hij
alle feiten beoordeelt als consequent Marxist. De heer A.M. de Jong, socialistisch
letterkundige, kreeg dit boek ter beoordeeling en meende te ontdekken, dat het voor
een belangrijk gedeelte geplagieerd was uit een ongepubliceerd
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handschrift van zekeren J.G. van Nugteren, oud-marine-matroos, en partijgenoot van
A.M. de Jong. Hij maakte zijn meening ruchtbaar, de heer Last protesteerde, de heer
de Jong persisteerde, kortom er kwam ruzie. De uitgever, die ons het werk niet
toegezonden had, vermoedelijk uit eerbied voor onze godsdienstige opvattingen,
dewelke hij zeker niet wenschte te kwetsen door ons te doen lezen dat Jef Last den
Russischen revolutie-leider Lenin héél wat grooter vindt dan de ‘spullebaas’ van
onzen hemel, met wien hij God bedoelt, - de uitgever vroeg thans om onze aandacht
voor het werk, immers het was nu geen boek meer, het was een geval. En een geval
trekt aandacht in Holland.
Hoe ik persoonlijk oordeel over het geval, kan, dunkt mij, niemand interesseeren,
maar het boek van den heer Last vertoont, bij een kinderachtige partijdigheid, welhaast
ontaard tot zuiver politieke gelijkhebberij, een onbetwistbaar kunstenaarschap, dat
nog geen evenwicht gevonden heeft in de overtuigingen, waardoor het zich laat
dragen. De bladzijden over de zeemacht, die volgens A.M. de Jong zouden geplagieerd
zijn, verschillen naar stijl en geest niet het geringste van de andere, oorspronkelijke
bladzijden uit het boek, zoodat Jef Last, indien hij diefstal pleegde, meteen de
benijdenswaardige knapheid bewees te bezitten, gestolen goed te kunnen doen gedijen!
Ander geval! De heer Albert Helman heeft Holland verlaten en zich metterwoon
gevestigd in Spanje, waar hij in veel te korten tijd een veel te dikken roman schreef,
dien hij lakoniek aanbood onder den titel Waarom niet?, letterlijk uitdagend tot de
wedervraag: Waarom eigenlijk wel? De heer Helman gebruikt dit zeer zwaarwichtige
boek om den lezers te kennen te geven, dat hij oogenblikkelijk geen hoogen prijs
meer stelt op zijn lidmaatschap der katholieke kerk en om zijn ergernissen te luchten,
opgedaan als redacteur van het Nederlandsch dagblad: ‘De Telegraaf’. Aan het slot
richt de auteur zich tot zijn publiek en deelt mede, dat dit publiek hem mag behandelen
zooals het wil. Het mag hem, zegt hij, ook beroemd maken! Waarom niet?
Nog een geval! De heer Theun de Vries is sedert jaar en dag een verdienstelijk, doch
niet bijzonder hartstochtelijk dichter geweest met rijke beloften, en hij heeft goed
verhalend proza geschreven. Men rekende hem tot de betere vertegenwoordigers der
jongere
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generatie. In een luidruchtig tijdschrift-artikel heeft deze schrijver echter het publiek
doen weten, dat hij niet meer tot de generatie van 1920 wenschte gerekend te worden.
Hij behoort tot een andere club. Deze verandering moet hij nog beginnen te
demonstreeren, doch ze leek hem voldoende belangwekkend om alvast te worden
aangekondigd.
Weer een geval! Tengevolge van een redactioneel conflict behoort de heer Albert
Kuyle niet meer tot de leiding van het maandblad ‘de Gemeenschap’. Hij speelt den
verongelijkte en richt een eigen maandblad op, geheeten ‘De Nieuwe Gemeenschap’;
waarin hij mij de eer zijner aandacht bewijst. Weken lang vraagt mij ieder, dien ik
spreek, hoe het toch zit met dat conflict. En hebben Julie ruzie gehad? En kijken
jullie elkander niet meer aan? En antwoordt je hem niet op zijn beschuldiging, dat
je hem uit eerzucht hebt verongelijkt? Neen, goede lieden! Daar zijn de fraaie letteren
niet voor. Gij vraagt nooit naar iemands werk, doch steeds naar zijn ‘geval’. Wanneer
een schrijver aandacht zoeken moet door zijn ‘geval’, verwerft hij beter heelemaal
geen aandacht.
Maar ach, ons land is klein. Daar hebt gij mijnheer P. Hij is betrokken geweest in
een proces wegens zedendelict! - Wat is hij van zijn stiel? - Ik geloof dat hij boeken
schrijft, - ja, hij is een hééle bekende schrijver! - O ja, nu ik herinner ik mij.
Kent gij den dichter Y.? - Nooit iets van gelezen! - Ach, dat is die man tegen wien
ze een aanklacht hebben ingediend wegens eerroof. - O, ja, dien ken ik natuurlijk
wel! Zoo zoo, is hij dat nou? Ziet er toch een nette man uit! - Ja, hij is ook niet
veroordeeld. Alleen maar een aanklacht ingediend. - Ach, dat is waar ook!
Daar gaat R. - R.? Wie is dat ook alweer? - Ach, je weet wel, de schrijver van dien
roman over die blauwwitvergiftiging te Pummerend. - O, ja, dat is die kerel, die
telkens echtscheiding aanvraagt! - Zeker, die is het. Heb jij dat boek gelezen? - Dat
niet, maar je hoort zoo al wat....
Je hoort zoo al wat in ons kleine Holland en als je zoo al wat gehoord hebt, is het
in orde. Dan kun je meepraten. Waarachtig, de schrijvers werken dit geklets in de
hand door hun werk te onderbreken of geheel in den steek te laten voor hun... ‘geval’.
En dan klaagt men erover, dat in Holland zoo weinig publiek wordt gevonden met
een levendige belangstelling voor de eigen litteratuur.
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De menschen grijpen naar het werk van buitenlanders als ze iets moois willen lezen.
Hun eigen schrijvers raadplegen zij alleen als zij iets leelijks over een schrijver
wenschen te vernemen. Weet u het al? E. du Perron heeft ruzie met Dirk Coster!
Ernest Michel heeft ruzie met den bisschop van Den Bosch! Alib Smeding heeft
ruzie met Menno ter Braak! De Roomschen hebben ruzie onder elkaar. En daar schijnt
iets te doen te zijn met dien romanschrijver Den Doolaard. Die schijnt ruzie te hebben
met Jan Engelman. Wat is dat nu weer voor een geval?
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Ringsteken
In ‘Kultuurleven’, een fraai uitgegeven tweemaandelijksch tijdschrift van de
vlaamsche Dominikanen, wordt onze diepbetreurde Prof. Dr. J. Persijn als criticus
herdacht door Cyriel Verschaeve:
Letterkundige critiek brengt een zware moeilijkheid mee: zij moet wijzen
naar leven in woord uitgedrukt.
Maar het woord drukt zoo slecht het leven uit: noch heel, noch rechtstreeks,
noch met het eigen orgaan, noch met het gave middel, meest maar langs
den omweg van beeld en teeken. - 't Woord dekt de zaak niet. 't Woord is
begrensd begrip in plaats van alzijdige uitstraling. 't Begrip is 't vreemde:
anderen vormden het, 't is 't reeds gebruikte oude, doode... en 't leven is
steeds nieuw, jong, herhaalt zichzelf nooit geheel; 't zou steeds 't eenmalige
nieuwe woord moeten voorradig vinden, of beter: ter plaatse scheppen.
La lingua di Dante! De taal van Vondel! zoo zegt men, men zou het in
veel dieperen zin moeten zeggen en van alle dichters: elk zijn taal, zooals
elk zijn leven. 't Woord blijft duren in de tijden, doch zijn klank vergalmt
erin. Wat in 't hart insloeg van 't eene geslacht beroert enkel 't koude oor
van 't volgende. Machtspreuken heden vuurmakers en lonten, worden
morgen asch, ja ijskegels. 't Naakte woord schiet in alle richtingen te kort
om 's levens vat te zijn. De onmacht van den mensch tegenover zijn eigen
leven, blijkt nergens schriller. Om 't leven uit te drukken is er eenzelfde
macht van doen als om het te maken. Daarom kan er maar Een zijn leven
waarlijk uitdrukken in zijn woord, daarom is dat Woord dan ook het Woord,
en daarom werd dat Woord, als 't menschgeworden was ook gedwongen
in gelijkenissen en parabelen, menschelijk tot de menschen te spreken.
Spreekt het, zou ik zeggen, in eigen sfeer, dan krijgt het den eigen
Jezusstijl, die wel zeker een indruk geeft van volheid, maar ook van
mysterie, en dit is niet heelemaal omsluierde, niet heelemaal uitgedrukte
volheid. Zoo merkt het Kardinaal Newman aan: ‘Every word of His is
complete in itself; in half a sentence He states a mysterious truth and passes
on’ (Via Media, I, 30).
Wat doet dan de kunst? Zij kleedt het woord en vult het aan met allerlei
levensteekenen: toon, timber, nadruk, rythme, uiterlijke stralingen naar
verder en hooger, innerlijke diepten, uit verten, verleden, verholenheden;
zij doet het afgrondshol, hemelopzoevend, mysteriedof klinken; zij doet...
met een woord wat de profeet op Gods bevel deed met de dorre beenderen:
Blaas op de dorre woorden, dat ze vleesch krijgen. Vleesch dat is de
onmiddellijke band met 't leven, de trilling van zijn oorspronkelijke kracht
en zijn jeugd al was 't van voor eeuwen!
Doch wat een taak daarvandaan voor den criticus! 't Woord naar zijn zin
te vatten is maar 't A B C van zijn taak, daarna volgt het vernemen van
zijn toon, zijn weergalmen in en uit alle verten, zijn dreunen in holheid en
volheid, zijn bereikens en bestrijkensmacht, zijn afspiegelingsvermogen,
zijn mysterieuze koppelingen...
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Moet in 's dichters land ook gaan.
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Maar dit land is alle land, alle tijd, eeuwen en eeuwigheid, is het rusteloos
wielen der gedachte, zooals 't Rodenbach, en das Labyrinth der Brust,
zooals 't Goethe zei; het is 't glansenland waarin het donkere, de toover
waarin het gewone, het verblindende, waarin het alledaagsche lot te lezen
ligt. Dit brengt voor den criticus een geweldig omslachtig werk mede. Met
dit werk wint hij dan nog maar even een standpunt, 't echte weliswaar,
vanwaar hij juist kan zien en waar raden. Maar raden moet hij ook waar
hij ziet, het meest waar hij ziet. ‘Das Rätsel ist ein selbstensprugenes’ zegt
het geniale vers van Hölderlin. Niet uit het rare, buitengewone,
ingewikkelde spruit het raadsel op, maar uit de klaarheid zelf. En raden is
geen beweren, bevestigen, verkonden, dogmatiseeren. Met theorieën en
principes goochelen is kinderspel, maar reuzentaak is het: 't leven in zijn
doolhof te volgen en er ergens aan een onvoorziene omdraai aangezicht
tot aangezicht voor te staan; reuzentaak de principes die elk leven in
zichzelf draagt en ontwikkelt in de harmonie van 't volle leven in te
schakelen. Wie die reuzentaak volbrengt, schrijft openbarende critiek.
Persyn heeft ze volbracht.
In Den Gulden Winckel heeft G.H. 's Gravesande den heer Ary Delen geintervieuwd
ozer zichzelf en over Willem Elsschot. Over Elsschot zegt Delen:
‘Ja, hij is een merkwaardig type, niet alleen als schrijver, maar ook als
mensch. Hij is au fond een sentimenteele, maar zijn overgevoeligheid
onderdrukt hij met geweld onder een masker van wat cynische spot of
zelfs brutaliteit. Hij is een wonderbaar mengsel van de meest tegenstrijdige
gevoelens en ik heb me zelf dikwijls afgevraagd of er in dien mensch geen
twee zielen verborgen zitten: hij kan praten (en hoe geestig)! zoodanig,
dat hij u den indruk geeft van een doortrapten, door alle netten gevlogen
cynieker. En onmiddellijk daarop verbaast hij u door zijn ongeloofelijke
naieveteit en zijn gevoelige meewarigheid. ‘Hij voelt als een moeder, maar
constateert als een huissier’ zegde mij eens een criticus van hem. Ik heb
hem gezien, dat zijn blik ijskoud werd en zijn lippen harde, grove woorden
sprak, maar ik wist, dat toen zijn hart kromp van pijn. Ik heb zijn oogen
vol tranen gezien en zijn mond zien trillen van aandoening bij het lezen
van een vers of bij het hooren van een lied. En voor schilderijen heb ik
hem opgewonden hooren vloeken van bewondering en verrassend rake
dingen hooren zeggen.
‘En toch is hij niet wat men noemt een ‘cultuurmensch’. Zijn lectuur is
zeer beperkt: na zijn jeugdjaren, toen hij dweepte met Kloos en Gorter,
heb ik hem een tijdlang weten oploopen met Vondel en Hooft, van wie
hij toch maar enkele gedichten kent. Later heeft hij eenige groote Franschen
gelezen: eenige boeken van Flaubert, van Balzac, van Villiers de
l'Isle-Adam. Ook Poe heeft hem een tijd in geestdrift gezet. Maar dat is
alles. En hij is eigenlijk steeds buiten alle litteraire beweging gebleven;
zij interesseert hem niet, evenmin als de groote vraagstukken van den tijd.
Men kan hem dikwijls ontmoeten in een oud-Antwerpsche estaminet, 's
Zaterdags en 's Zondags druk bezocht door kwezels en zeeverende
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is, geloof ik, eens in Londen geweest voor zaken: hij is er 's avonds
aangekomen en 's anderendaags weer naar huis vertrokken.
‘Maar dit gebrek aan algemeene cultuur heeft hem niet belet eenige dingen
te
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schrijven, die behooren tot het allerbeste dat de Nederlandsche litteratuur
in de laatste dertig jaar heeft opgeleverd. Bedenk dat zijn verzen - die van
Forum - dagteekenen van 1910, in een tijd dat niemand dien toon van
sarcasme en bijna tragisch gevoel durfde aanslaan, dat men nog plonsde
en ploeterde in hetgeen men toen ‘woordkunst’ noemde, en dat men slechts
in de laatste twee, drie jaar tot dien ongekunstelden, direct menschelijken
toon is durven overgaan! Zijn proza is van het zuiverste, dat in onze taal
bestaat, en wie heeft, zooals hij, een stijl, zoo persoonlijk zoo scherp
geconcentreerd, dat hij bij iederen regel verrassend treft door zijn rake
opmerking en zijn diep gevoel?
‘Dat was zoo van zijn eerste werk af, reeds in Villa des Roses. Maar
dadelijk bleek het, dat de heeren officieele litteratoren hem terzij zouden
duwen. Men zweeg hem dood. En als een onzer het waagde met geestdrift
zijn werk te prijzen, dan was een sceptisch glimlachje, een weigerige
waardeering met veel voorbehoud, het beste dat men tot antwoord kreeg.
Ondertusschen kwijlde de geheele Vlaamsche en Hollandsche litteraire
gemeente van bewondering voor de paljasserijen, het leege gepallieter...
Verder zegt Ary Delen o.a. nog dat ‘de clericalen hem (Elsschot) natuurlijk niet
kunnen vergeven dat hij in “De verlossing” een type van dorpspastoor heeft
geschapen, die nu precies geen engel is’. Het toeval wil nu dat ‘Kaas’ van Elsschot
zoo juist besproken werd in het ‘allerclericaalste’ tijdschrift ‘Boekengids’ door den
‘allerclerikaalsten’ Heer Anton van de Velde:
Ten laatste krijg ik nog WILLEM ELSSCHOT onder handen, 'n Vlaming die,
heb ik 't goed voor, de auteur is van het destijds literair zeer geprezen
‘Villa des roses’. Thans gaf hij Kaas (IV) uit, 'n tranche de vie, volgens
sommigen 'n stuk uit eigen leven. Dit bondige, rake, goed-geschreven
boek getuigt van 'n stevigen kijk op leven en mensch en van 'n stijlbezit
en -beheersching die over heel de lijn gunstig, zeer gunstig stemmen.
Elsschot (pseudoniem voor ALFONS DE RIDDER) houdt niet van fiorituren;
zijn werk gaat recht op den man af. Schijnbaar koel en positief, verraadt
zijn stijl den weemoed en de misère van den kleinen man die met z'n groote
ambities steeds z'n neus stuk loopt tegen de harde muren der omgevende
wereld...
Man lebt und strebt; die Welt ist Schweinerei... Ik vind deze Kaas van
Elsschot prima en 'k ben blij deze kroniek met 'n flinken Vlaamschen naam
en 'n flink Vlaamsch boek te mogen besluiten.
Ary Delen weet nog niet dat de clericalen liever hun eigen volk villen.
Toen ons volk een volk was, en de oorlog tegen een wereldrijk als Spanje
aandorst, werd hier in Holland een kunst geboren, die volksaardig en kernig
en door en door burgersch was; toen nog kon het woord ‘burger’, dat in
de Fransche revolutie-fase eerst recht zijn aureool kreeg, kracht en
vastberadenheid en levenslijn suggereeren, een cultuurfactor, waarop de
literatuur kon drijven. Toen deze burgerij, nog later, vet werd en traag en
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vol bigotte eigengerechtigheid haar fiere opkomst verloochende, werd het
weer tijd, dat zij haar eigen tegendeel voortbracht; aan het eind der 19e
eeuw vertoonde zich de troep bohémiens, die haar als reactie het
individualistisch l'art pour l'art voor
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de voeten slingerde, hetgeen in goed Hollandsch wilde zeggen: Wij gaan
onze eigen gang. Zoo sterk zelfs was deze beweging en zoo doeltreffend
haar critiek, dat zij haar golfbeweging voort kon planten door twee, drie
geslachten van schrijvers heen - tot den oorlog van 1914, als wij een
eindpunt aan willen nemen.
In 1920 kwam de jeugd, de nieuwe jeugd van na den oorlog. Een nieuwe
reactie derhalve op de aesthetische feeststemmingen van daarvóór?
Inderdaad, zij bleek reactionair te zijn. Haar ideologie was behoudziek,
liberaal, tot in de kern gedrenkt van het eigengereid burgerdom, dat de
laatste eeuwen in Holland de beschaving tegen heeft gehouden en de sterke
voortgang eener historische lijn vertroebeld. Ook al hing zij zich, gelijk
gezegd, de gekeerde jas van de voorgangers om, al fingeerde zij zich een
fonkelnieuw bewustzijn - de suggestie van het buitenland en groote
woorden moesten hier vergoeden, wat den schrijvers zelf ontbrak. Vijandig
aan alle collectivisme, gekant tegen alles wat de individueele bandeloosheid
bedreigde, extreem wat betrof haar vormverheerlijking en niet beseffend,
dat zij niets anders deed dan wat Tachtig had gedaan en zelfs veel minder,
omdat zij het bed gespreid vond en er geen beter gebruik van wist te maken
dan doorloopende twisten uit te lokken, wie er in mocht slapen en wie niet
(stichting van tijdschriften, opheffing ervan, redactiewijzigingen, fusies
en ruzies)... zoo voedde zij een nog jongere generatie op tot schriele en
mergelooze gedachtenmenschen, wien de Daad vreemd moest blijven, die
zich spitsen op een nieuw rhetorisme en niet de verantwoordelijkheid voor
groote artistieke waagstukken op zich durfden nemen, bang voor de
eenzijdige en hypernerveuze critiek van degenen, die zich tot judices in
artibus hadden opgeworpen.
De generatie van 1900 heeft zichzelf dood getheoretiseerd. Wat zij ons
jongeren gaf - steenen voor brood, woorden voor daden, sarcasmen, voordat
wij gesproken hadden. Maar de dag komt, waarop wij hun kunnen
verwijzen naar het mausoleum, waarin zij op hun plaats zijn: de
Vergetelheid; nee, beter nog, de tijd zelf zorgt voor de wraak en zet hen
stuk voor stuk bij in de redacties van onze burgerlijke dagbladen en
-periodieken, of noodigt hen op tournées, naar het land van Pallieter
bijvoorbeeld, waar zij zich gratis kunnen bedrinken en daarbij nog in de
gelegenheid worden gesteld, godbetert, om ernstige en hard werkende
confraters thuis bij de vreemdelingen verdacht te maken. Een welverdiend
uiteinde!
De halfslachtige houding van deze filisterliteratoren, die het leven en de
kunst niet hebben herschapen, maar integendeel door hun eenzijdige
aesthetische mythologie in den status quo hebben bestendigd, gaat in laatste
instantie terug op geestelijke lafheid, op het onvermogen een levenskeuze
te durven doen. Aesthetisch (en dus vanuit hun standpunt gesproken)
hebben zij evenals hun voorgangers iets gepresteerd, dat bewondering
verdient en dat niemand aesthetische bewondering wenscht te onthouden.
Maar creatief gesproken (en creatief hier bedoeld in zijn breedsten
psychologischen zin) zijn ze invloedloos en zonder suggestie gebleven op
de richting en de vernieuwing van de jonge literatuur. Waar deze generatie
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ter zelfrechtvaardiging altijd komt aandragen met een aantal namen, zijn
het steeds de namen van hen, die op het totale cultuurbeeld van onzen tijd
geen schaduw van invloed hebben geoefend en niet de minste pressie op
bewustzijnsveranderingen der lezende menigte; het zijn speciaal zij, die
hebben bewezen, dat zij hun kunst op wisten te voeren tot een
vormvolmaaktheid, die het gebrek aan zin er van volkomen doet vergeten.
Met al deze vergissingen en lafheden dient nu te worden afgerekend.
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Aldus de heer Theun de Vries in Den Gulden Winckel. Wij zullen hem antwoorden
met twee regelen te onderlijnen in volgend stukje, waarin Jan Engelman weigert
partij te kiezen tusschen Dirk Coster en Forum:
Mijn houding tegenover die verwante verschijnselen in het binnenland
heb ik eerder uiteengezet, maar ik wil nog wel eens herhalen dat ik weiger
mij in een partij te laten dringen bij het zien van 'n litteraire ruzie, die wel
onvermijdelijk schijnt geweest, doch die mij eigenlijk zeer matig
interesseert. Het is mij om het even, als men dit, van welken kant ook,
karakterloos wenscht te noemen: ik kies ook geen partij tusschen
Hoekschen en Kabeljauwschen. Het is mijn overtuiging, dat Du Perron
de goede kwaliteiten van Dirk Coster zeer miskent en het is evenzeer mijn
meening, dat de redacteur van ‘De Stem’ de gaven van Du Perron niet kan
zien. Ik vind dat in ‘Forum’ geloof en poëzie er veel te slecht af komen,
ik geloof daarnaast dat ‘De Stem’ een phobie heeft voor veel verschijnselen
die geen direct in het oog loopende ideologie vertoonen. Wat mij bij dit
alles wel belang inboezemt is de vraag of er, aan welken kant dan ook,
goede kunstwerken voor den dag komen. Ik tracht te versterken het ‘critisch
zelfbewustzijn in den criticus’, waardoor, naar de opvatting van den heer
Coster zelf, de critiek wijder en dieper, zuiverder en omvattender worden
moet. Is het dit, wat hij later ‘zwichten’ is gaan noemen - of zwicht men
alleen en verspeelt men zijn gunst als men Coster niet door dik en dun
gelijk geeft?
Het wordt tijd, dat er wat zindelijker met woorden wordt omgesprongen
en dat de behoefte afneemt om over elkander Lievenheer te spelen.
Een jaar of tien geleden, toen Nijhoff railleerend sprak van ‘de Moenzen
en de Boenzen’, waren de jonge katholieke schrijvers een weinig de
ontdekking van den heer Coster. Hij erkende een aandrift en talent waar
anderen slechts dwaasheid zagen. Maar hij schijnt het nooit te hebben
kunnen velen, dat zich individualiteiten losmaakten uit de phalanx, dat
wetenschap en critisch inzicht zich vermeerderden, dat een humanitaire
bezieling die toenmaals in-den-tijd lag hier en daar verzwakte, dat
sommigen artistieke tucht als heilzaam zagen en de geestelijke
tegenstellingen in het leven rijker gedifferentieerd en geschakeerd. Dat
het leven zijn gang ging. Hij weigert te zien, dat een ideaal niet verlaten
wordt als men het wat minder in wapperende vlaggen schrijft. En dit alles
brengt hem tot een beslag op geweten, dat ongemotiveerd is.
Frans Erens gelooft en prijst in De Nieuwe Gids Louis Veuillot:
Ik wilde door eenige losse gedachten op te teekenen nog eens de aandacht
vestigen op dezen man, die in de gangbare litteratuur-geschiedenis
nauwelijks wordt vermeld, op dezen grooten schrijver, die betrekkelijk
weinig wordt gelezen. Hij is belangrijk als mensch, als schrijver en als
Katholiek. Hij is een geweldig temperament. Voortgekomen uit het volk,
van arme ouders, werd deze autodidact geen opstandeling. Hij leefde in
den grooten bloeitijd van het liberalisme met al zijn gevolgen voor het
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opkomende industrialisme en kapitalisme. Hij beminde met groote
teederheid al wat arm was, klein en verdrukt. Toch kwam hij niet bij het
socialisme terecht, maar werd gegrepen geheel en al door het Katholicisme,
waarin hij de balsem vond voor de won-
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den der geslagenen, de spijs voor de hongerigen en tegelijk de rem voor
den machthebber en bezitter, de rechtvaardige betaling van alle schulden.
Deze hevige polemist was een teedere en zijn teederheid maakte hem
strijdbaar om te verdedigen wat hij beminde, maar ook gevoelig voor de
verdiensten van den tegenstander. Zoo laat hij aan Hugo recht wedervaren,
hoewel deze hem op minderwaardige wijze had gesmaad in zijn moeder.
Hij was een dichter tot in zijn hevige polemiek, die dikwijls stijgt tot een
kunstwerk. Hij was een dichter, die in zijn wereldbeschouwing verleden,
heden en toekomst wilde samensmeden tot een gelukkig heden. Hij was
een der heel groote proza-schrijvers der negentiende eeuw in Frankrijk.
Het proza, dat hij beminde en waarmee hij doen kon wat hij wilde, spreekt
hij aan in een gedicht als: ‘O prose! mâle outil et bons aux fortes mains!’
Wat hem voor populariteit bij het groote publiek ook in den weg heeft
gestaan, ja, zoogenaamd den nek heeft gebroken, was zijn
onbarmhartigheid. Hij was de onverbiddelijke, waar het principes gold,
en dat laat het publiek zich niet welgevallen; het wil een verzachting en
niet de voortdurende geeselslagen van een straffende gerechtigheid. Maar
toch was hij een man van groote goedheid. Sainte-Beuve laat hem daarin
recht wedervaren. Toen zijn tegenstander, de man van het liberale
Katholicisme, de graaf de Montalembert op het sterfbed lag, ging hij naar
den zieke en wilde hem de hand ter verzoening bieden. Montalembert
weigerde en volhardde in zijn vijandschap tot aan zijn dood. Veuillot was
consequent en deed zijn plicht in de practische toepassing van zijn
godsdienst; hij, die zich hier vernederde staat hooger dan zijn antagonist.
Uit zijn correspondentie kan de mensch Veuillot het best gekend en ook
bemind worden om zijn eenvoudige goedheid, zijn rijkdom van ideeën,
zijn delicaat gevoel, zijn geestigheid en zin voor humor. Hij heeft er een
enorm aantal geschreven en zij vormen een buitengewone epistolaire
nalatenschap. Met menschen van de meest verschillende soort was hij in
briefwisseling. Hij spreekt daarin over alles, over kleine huiselijke dingen
zoowel als over de problemen van godsdienst, litteratuur en politiek. Toch
blijven het echte brieven, niet geschreven met het vooruitzicht van
publicatie. Hij toont er ook in zijn zielsqualiteiten en de goede gewoonten,
die hij zich had vast gesteld voor de praktijk van het dagelijksch leven,
zooals zacht en goed te zijn voor zijn ondergeschikten, mild voor de armen
en onafhankelijk en belangeloos.
En Hermance Farensbach verdedigt er de voordrachtkunst van Albert Vogel:
Men heeft Vogel wel eens verweten een te zware golving in zijne verzen.
De opvatting der modernen is anders: Men zegt als proza, of bijna als
proza, wat door den dichter niet is als zoodanig geschreven, noch is als
zoodanig bedoeld. En al kunnen op deze wijze soms
verrassend-oorspronkelijke effecten worden bereikt, men mist in dergelijke
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voordrachten steeds toch het wezen der poëzie: De zielsmuziek deinend
stadig voort onder alle toevallig gebeuren als de bindende grondtoon der
eeuwigheid.
Ik ben mij er zeer van bewust, dat het hier niet de plaats is uit te wijden
over theoretische vragen, maar even toch wil ik wijzen er op dat Vogel's
manier van voordragen der klassieke tragedie, want dat was zijn fort,
historisch gezien, zeker de juiste is. Men weet toch, dat bij de Grieken de
monologen, zoowel als de koren dezer tragedies steeds werken door muziek
begeleid - zij het ook muziek in een anderen zin dan
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de onze - en men de verzen op min of meer zangerig-rythmischen toon
declameerde. En al leven wij nu - helaas! - ook niet meer in het oude
Griekenland, werden de zonen van Hellas ooit in de kunst overtroffen?
Zijn niet hun lauweren groen gebleven doorheen de tijden? Straalt niet
hun ideaal der schoonheid nóg als een zon aan den hemel? Alles wat
‘mode’ is gaat voorbij, zooals de wolk-gevaarten trekken langs, het één
na het ander, maar het zuivere licht der zonne blijft immer glanzend
omvangen de donkere aarde. En in dit eeuwige licht heeft Albert Vogel
geleefd en gestreefd, een kunstenaar bij de gratie Gods.
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Een Brief van Hendrik Conscience(1)
HEMEL
AFDEELING VLAANDEREN
Dienst der Cultureele Propaganda
Hemel, den 20 Februari 1934.
Aen den Opstelraed van het vlaemsche maendschrift Dietsche Warande en Belfort.
Markgravelei 168, Antwerpen.
Weerde Heeren van den Opstelraed,
Daereven kom ik een vriendschappelijk gesprek te hebben met den Hoog Eerweerden
Prior Jan van Ruysbroec, van het Stift van Groenendaele, die, zooals Gijlieden welligt
weet, met zijne vrouwelijke collega de Hoogeerweerde Abdisse Hadewych, bij leven
dichteresse zooals hij schrijver van teregt beroemde prozawerken, hier ter plaetse
gelast is, met het toezigt over de letterkunstige bemoeyingen in ons Vlaenderenland,
dit van langsom meer noodig wordende in deze troebele tijden, daer wij om zeggens
van hier uyt niemand meer kunnen vertrouwen. De Hoogeerweerde Prior deelde mij
mede, op mijne vraeg of hij het nog immer zoo druk hadde, dat dit weliswaer
verminderde wat hemzelf betrof, maar dat hij mij persoonlijk wilde waerschouwen
tegen eene nieuwe actie, waarin ik zoude betrokken zijn.
Aenstonds heb ik mij alsdan tot den hoofdbestuurder van den hedendaagschen
persdienst, den heer August Snieders, gewend, die op staenden voet zijn personeel
opdragt gegeven heeft mij ter wille te zijn, voor al de inligtingen welke ik mogt
verlangen. Zoodoende werden mij met bekwaemen spoed al de knipsels en extracten
bezorgd, welke op het geval betrekking hebben en deze zijn talrijk. Natuurlijk wist
ik van de hulde, mij gebragt in de plegtige zitting der Koninklijke Vlaemsche
Academie, aen dewelke hulde ik geenszins ongevoelig bleef, doch het was mij heel
en gansch onbekend, mijne Heeren, dat ik thans uytgespeeld word tegen jongere
schrijvers van ons dierbare Vlaenderen, die op hunne wijze het beschavingswerk,
waeraen ik al myne kragten gewijd heb, tragten voort te zetten ten boete van ons
goede vlaemsche volk. Ik weet van den HoogEerweerden Prior Van Ruysbroec zelf,
dat zekere lieden elkander een ordewoord gegeven hebben en stelselmaetig eene
perscampagne ontketenen, daerbij geruggesteund door enkele kwaedwillige belaegers,
waervan ik helaes ligtelijk weet mee te spreken: ik ken ze! Wij van hieruyt doorzien
dat triestig spel veel klaerder dan zulks u mogelijk is en het is er mee zooals de goede
Prior mij daer zooeven komt te zeggen: ‘Hendrik, zeyde hij, heb ik het uytzigt van
eenen ketter? Welnu ik ben door Peter van Langenstein en door den vermaerden
Gerson in mijnen Groenendaelschen tijd als eenen ketter gescholden! En nu ben ik
zalig verklaerd!’

(1) Vooraleer kennis te nemen van dit schrijven gelieve de lezer het artikel van E.P. Pauli S.J.
‘Terug naar Conscience’ in de Morgenpost van 1 Februari ll. te herlezen.
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Ik barstede in schaeterlachen uyt, maer de Prior schudde het wijze hoofd en sprak:
‘Het is immer hetzelfde, Hendrik. Deze lieden begrypen van langsom minder hunnen
eigen Tijd en hun onbegrip, hunne kortzigtigheyd en hunne onkunde decreteeren zij
als wetten der Eeuwige Waerheyd.’
Ik wist waerlyk niet, mijne Heeren, dat zulks ook den Gelukzaligen Prior was
aengedaen en oordeelt over mijne ontsteltenis, toen ik het in zulkdanige kragtige
bewoordingen uit zijnen mond vernam.
En thans moet ik vernemen dat immer diezelfde d.w.z. soortgelijke onbekwaemen,
mij en mijn werk tot voorbeeld stellen aan jongere lieden die zij wederom verketteren.
Welhoe, maer zulks is al te ongehoord!
Weten zij dan niet meer hoe zij mij verketterd hebben en mijn werk bevochten?
Herinneren zij zich dan niet meer welke giftige campagne zij o.a. gevoerd hebben
tegen mijn boek ‘Het Wonderjaer’, bij zooverre alsdat zij mij moreel zooveel als
gedwongen hebben eene verzuyverde uytgaeve van dat werk te laten het ligt zien? Is
het dan onwetendheyd of is het erger, als zij nu schrijven dat mijne opvatting van
het leven zoo bewonderenswaerdig en heylzaem optimistisch en idealistisch was. Zij
hebben dus totaliter vergeten hoe venijnig zij mij hebben bekampt, omdat ik, zoo
schreven zij toen, de verbeelding ziekelijk prikkelde, door immer over een rozegeurige
liefde te schrijven, die zich in het werkelijk leven niet zoo voordoet en omdat ik over
het algemeen het leven schooner voorstelde dan het is. In plaats van het volk te
staelen tegen de moeylijkheden van het werkelijk leven, verzwakte ik het door het te
doen haeken naar onwerkelijke droombeelden! Toen mogten mijne boeken niet
gelezen worden of, zoo ja, dan toch met groote voorzigtigheyd, maar liefst heelemaal
niet.
En thans mag ons volk de boeken van onze jonge schrijvers ook weer niet lezen
en wijlen de ketter Hendrik Conscience is de heylige Hendrik Conscience geworden,
die tot voorbeeld van allen gesteld wordt. Indien ik in mijn lang leven een voorbeeld
heb mogen geven, dan is het, mijne Heeren, van onverdroten werkzaemheyd in den
dienst van mijn volk, hetgeen ik gedaen hebbe tegen laster en bestrijding in, immer
de stem van den plicht tragtende te volgen. Herinnert u ook, weerde heeren, hoe Stijn
Streuvels destijds door catholieken voor een pornograef ofte vuilschrijver werd
gescholden.
Dat zij mij dus met ruste laeten; in elk geval indien ik mij tot iets niet leenen wil,
dan is het als dooddoener tegen de jongeren.
Zietdaar het doel van dit schrijven, dat ik bij de gunst van een speciael oorlof tot
Ulieden heb mogen richten en dat ik dan ook aan Ulieder zorg toevertrouw voor
welwillende publicatie, waervoor ik Ulieden bij voorbaet mijnen opregten dank
betuig, terwijl ik intusschen de eer heb te verblijven
met verkleefde hoogachting Ulieder dienstvaerdige dienaer
HENDRIK CONSCIENCE.
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Kantteekeningen
De eerste. - Boekengids is het orgaan van het algemeen verbond der katholieke
bibliotheken, en beweert te geven aan de leiders en lezers dezer inrichtingen: leiding
en voorlichting. Dat veronderstelt: bevoegdheid en objectiviteit; en - te meer dat het
tijdschrift onder leiding staat van een priester - een beetje christelijke naastenliefde.
En daar hebt ge nu in het Januarinummer: de romankroniek van Anton van de Velde.
Eén doorloopend voorbeeld van persoonlijken, zelfgenoegzamen en perfieden wrok.
Van de Velde beweert dat over de vlaamsche literatuur een zekere ziekte gekomen
is: ‘de ziekte der geleerden, de smaal- en schimpziekte, de spuugziekte, de waanziekte,
de ziekte der idiote opgeblazenheid’. Dat is zeer juist gezien; maar een van de
merkwaardigste en zekerste symptomen dezer ziekte - en dit verschijnsel heeft ze
met een andere treurige ziekte gemeen - is juist dat zij die er door aangetast zijn, niet
vermoeden hoe diep deze ziekte in hen reeds woekert en alle gezonde en evenwichtige
lieden voor zieken schelden. De eerste die het ontgelden moet is juffrouw J. De
Bruyn, omdat ze in de Standaard-Morgenpost, een gereserveerde waardeering heeft
geschreven van S. Lagerlöfs: De Keizer van Portugaal, een roman die door ‘De
Poorte’, onder leiding van Anton Thiry, werd uitgegeven. J. De Bruyn heeft ook
andere dingen geschreven over Selma Lagerlöf; het is nog niet zoo lang geleden dat
zij in hetzelfde blad een hooggestemd artikel verschijnen liet over de schrijfster van
Gösta Berling; maar dit gaf haar blijkbaar nog niet het recht volgens A.V. d. Velde
eerlijk haar zeer gegronde meening te zeggen over een boek dat nauwelijks aanspraak
zou mogen maken op een driejaarlijkschen prijs voor romanliteratuur in Vlaanderen.
Daarom wordt ze gescholden voor ‘jonge dame, très imbue de sa propre importance’.
Wat J. De Bruyn over zich zelf denkt, weet ik niet, - ik kan alleen zeggen dat wat ze
schrijft over literatuur getuigt van een gezond en evenwichtig inzicht, dat tast naar
het wezen en de kern van het werk, - maar wat Anton van de Velde over zichzelf
denkt kan ieder vermoeden die zijn artikel las.
De tweede die moet worden geveld is Marnix Gysen, de ‘loudspeaker’ van ‘'n
drie- of viermanschap’ dat ‘al wat buiten 't eedverbond werkt even systematisch
negeert, kleeneert, verminkt, bespot, bespuugt. Gesmaal, geschimp, en waan en
antogobisme en eigenbelang’.
Eigenlijk is dit misselijk en waanziek proza alleen een verrassing voor hen die
Anton Van de Velde niet kennen en de zeer objectieve bespreking van Marnix Gysen
over zijn laatste boek niet hebben gelezen. We meenden echter te mogen verwachten
dat het nu eindelijk uit zou zijn over dat ‘arrivisme’ van M. Gysen. Deze gemeenheid
werd in den laatsten tijd alleen nog gecolporteerd in Holland door den eenen of
anderen obscuren of snoeverigen pennekrabber. Maar in het katholieke tijdschrift
waarvan Marnix Gysen een van de meest bevoegde medewerkers is geweest, is deze
laster blijkbaar nog bruikbaar als argument en wapen. Wat Marnix Gysen geworden
is, waarde Anton Van de Velde, is hij geworden uit eigen kracht. De post die hij
heeft bekleed of thans bekleedt heeft hij niet achterna moeten loopen; hij heeft nog
minder de hoogste invloeden in dit land moeten mobiliseeren om zijn
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kandidatuur te steunen. En dat kunnen zijn belagers niet allemaal in eerlijkheid
getuigen van zich zelf. M. Gysen heeft eenvoudig de functies aanvaard die hem
aangeboden werden om geen andere reden dan zijne onmiskenbare bevoegdheid.
Marnix Gysen heeft zich nooit verweerd tegen dezen misselijken laster, maar dit
is geen reden voor ons opdat we deze perfiede campagne zouden laten herbeginnen,
zonder verzet.
De Tweede. - Ernest Claes heeft in de K.V. Radiogids in een geestig verweer tegen
den onbesuisden aanval van E.P. Poukens, S.J., op zijn ‘Kobeke’ beweerd dat de
Jezuieten humoristen zijn, maar dat hun humor zelden oorspronkelijk is. Ik betwijfel
vooreerst of de zeer-gedisciplineerde scholing der E.E. paters Jezuieten bevorderlijk
is voor humor, maar zeker is het dat Z.E.P. Poukens geen zin heeft voor ironie. Anders
zou hij, na de confrontatie tusschen zijn eigen vernietigend oordeel over de moraliteit
van dien armen Kobeke en de zeer waardeerende kritiek van den even bevoegden
en even katholieken hoofdredacteur van Hooger leven, even zijn vingeren door zijn
haar hebben gestreken en in zich zelf een beetje philosophisch gezegd: nou, nou...
misschien is het toch niet zoo erg...... En het is niet onmogelijk dat hij dan, verder
nadenkend, zich in alle eerlijkheid zou hebben afgevraagd: heb ik niet lichtvaardig
het inzicht en het werk van een bekend katholiek schrijver miskend, nadat reeds door
ordebroeders in private gesprekken - en dit reeds vóór het verschijnen van Kobeke
- twijfel werd geopperd over de orthodoxie van E. Claes...
Maar E.P. Poukens heeft dit niet gedaan, hij is integendeel den eerste geweest om
zich te ergeren aan de kantteekening die in het Februarinummer van het tijdschrift
is verschenen. Dat heeft ons noch verwonderd noch verrast. Want lieden die niet
aarzelen een schrijver voor tienduizenden lezers, ouderen en jongeren, publiek voor
een geniepigen schunnigaard te schelden, voelen zich onmiddellijk geergerd, wanneer
tegen deze ongereserveerde manieren verzet los komt.
En nu moge E. Claes nog zoo joviaal... laat ik zeggen, zijn schouders ophalen voor
deze tergende beschuldiging, het geldt hier een mentaliteit, die ons allen treft of
morgen treffen kunnen.
Maar ik zou verder willen gaan dan de schrijver van voornoemde kantteekening
en aarzel niet te zeggen dat de onnoodige nadruk van P. Poukens waar hij de aandacht
vestigt op de z.g. schunnige of gemeene namen die E. Claes aan zijn personnages
heeft gegeven, meer kwaad dreigt te stichten in de geesten - van jongeren vooral dan de heele oplage van Kobeke bij volwassenen, voor wie dit boek alleen bestemd
is - kan aanrichten. Want terwijl geen enkele van mijn vrienden of kennissen achter
bedoelde namen eenige vrijwillige of onvrijwillige immoraliteit heeft vermoed, is
het gevaar nu groot dat honderden lezers van De Standaard-Morgenpost deze namen
die toch waarachtig niet zeldzaam zijn op een dorp, niet meer zullen kunnen hooren,
zonder dat door den misplaatsten nadruk van Pater Poukens een oneerbiedig of
onkuisch beeld voor hunnen geest oprijst. Ik zeg dit met des te meer overtuiging, dat
de weerzin tegen een soortgelijk geval van al te nadrukkelijke inkwisitie door een
der subregenten in het klein Seminarie te Hoogstraten, me zoo levendig is bijgebleven.
Er werd gewezen op de verantwoordelijkheid onzer vlaamsche schrijvers en er is
geen katholiek kunstenaar die deze verantwoordelijkheid ontkennen of ontduiken
mag. Maar het wordt tijd dat eens gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van
hen die met of zonder
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speciale bevoegdheid, een schrijver beschuldigen van immoraliteit. De wet der
kristelijke naastenliefde geldt zoowel voor priesters als voor leeken. En nu is het een
feit dat terwijl nauwelijks duizend Vlamingen Kobeke zullen koopen en kunnen
controleeren of en in hoeverre de brutale beschuldiging van Pater Poukens is gegrond,
Ernest Claes daar zal staan voor de veertig duizend anderen die alleen 't artikel van
pater Poukens hebben gelezen als een gemeenerd ‘wiens stift voor geen enkele
schunnigheid terugdeinst.’ De eerste die ik heb hooren protesteeren tegen Walschap's
Adelaide was een bekend Vlaamsch priester. Toen ik hem echter vroeg tegen welke
passages zijn bezwaren golden moest hij bekennen dat hij het boek niet in handen
had gehad, maar... hij had gehoord... of hij had gelezen... en dat was blijkbaar
voldoende. Zoo zweren velen in dit land, niet op een boek, maar op een kritiek.
Het tweede - en laatste protest - dat de redactie ontving over de kantteekening in
het Februarinummer, komt van een bevriend en sympathiek geestelijke die in dit
stukje een domme aantijging ziet tegen onze vlaamsche Bisschoppen, een onnoozele
spotternij met zeer verdienstelijke vl. Jezuieten en één belachelijke tegenstelling
tusschen de ‘societeit’ en de ‘orde’ omdat één Norbertijn niet akkoord gaat met enkele
Jezuieten.’
Vooreerst ben ik van meening dat een beetje humor niet schaden kan aan het
geestelijk gezag en dat de Vlamingen eenig onderscheid kunnen maken, maar ik
voeg erbij dat deze passage wellicht eenigszins anders zou hebben geluid, indien hij
enkele dagen later was geschreven, nl. na het plechtige Te Deum in de St-Gudulakerk
te Brussel. Want terwijl Koning Leopold op zulke taktvolle en keurige wijze
Vlaanderen als een vlaamsche gemeenschap heeft toegesproken, werd zijne Majesteit
in naam van al de Belgische Bisschoppen en geloovigen door Z. Em. Kardinaal Van
Roey alleen begroet in het fransch. En aan het pijnlijk gevoel dat alle vlaamsche
katholieken hierbij hebben ondervonden op eerbiedige wijze uiting te geven is
bevorderlijker voor het gezag en de innige verstandhouding tusschen de overheid en
de geloovigen, dan wrokkend stilzwijgen of oneerbiediger kritiek in geestelijke
kransjes.
Voor het overige gelooven we niet dat onze medewerker de verdienste van Jezuieten
als pater Van Mierlo op het gebied der middeleeuwsche literatuur te kort heeft gedaan
door dezes aanval met een beetje humor en ironie af te weren. Wij hebben des te
meer eerbied voor den arbeid die door zekere Jezuieten werd verricht voor de
vlaamsche kultuur, dat wij weten in welke atmosfeer ze dezen pioniersarbeid hebben
moeten verrichten. Maar de verdienste van P. Poukens bv. is niet zoo opvallend dat
ze ons het recht ontnemen zou ons te verzetten tegen zijn brutaal misbaar.
Maar tegen het laatste bezwaar van het tweede ingezonden protest kunnen we
eilaas geen rechtvaardiging doen gelden. Het is een niet te loochenen feit dat onze
medewerker tegenover het oordeel van vier Jezuieten slechts de kritiek van één
Norbertijn heeft gesteld. We moeten inderdaad erkennen dat de E.E. Paters
Norbertijnen in al wat ze doen niet zooveel discipline, niet zooveel overleg en systeem
verraden als de E.E. Paters Jezuieten.
Dit moge voor dit Maartnummer volstaan.
A.V.C.
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Boekbespreking
Theo van Gogh: Lettres à son frère Vincent. fl. 3,50. Maatschappij tot
verspreiding van goede en goedkoope lectuur, Amsterdam.
De brieven dateeren van het verblijf van Vincent te Arles, te St-Remy, in het
krankzinnigengesticht, en te Auvers s/Oise; van 1888 dus tot 1890. Theo was
werkzaamin den kunsthandel, en had omgang met Gauguin, Pissaro, Guillaumin,
Sisley, Monet, Lautrec; hij had frisschen kijk op de schilderkunst. De brieven, vol
warme broederliefde, toonen hoe erbarmelijk Vincent heeft moeten strijden om den
broode; men vraagt zich met verwondering af waarom deze twee geboren en gedegen
Hollanders, met elkaar in zoo'n erbarmelijk fransch correspondeerden.
J.H.

God - Mensch - Techniek - Wetenschap, door Ir. Dr. Beekman M.I. 460 bl,
Brusse, Rotterdam, 1931.
‘Oorspronkelijk zijn het lezingen geweest, in den loop der jaren gehouden. Ik heb
gepoogd ze bij te brengen tot op heden. Ik weet niet of dat overal is gelukt, want de
tijd gaat snel en is haast niet bij te houden.
Ben ik nu en dan eenzijdig geweest? Natuurlijk, maar juist door enkele zijden
scherp te belichten, kan men ze beter zien en beoordeelen.
Ik hoop echter niet van de waarheid te zijn afgeweken’. Zóó luidt het voorwoord,
Door scherp belichten van enkele zijden komt schrijver tot een schrille tegenstelling
van den modernen staat tegenover de middeleeuwsche economische huishouding.
Er bestaat thans een hopelooze verwarring en zoo het capitalisme niet wordt onttroond
en gebracht wordt tot eene grondige verandering voor de verdeeling der bezittingen,
staan we hopeloos tegenover het communisme.
Het zijn lezingen zwaar van inhoud en redeneering.
En dit niet alleen voor economische vraagstukken. De huidige stand der wetenschap
nopens ontstaan der planeet, afstamming van den mensch wordt er beschreven, en
de mijningenieur is hier in zijn element; volgt dan een curieus overzicht van het
hellenisme, zoodat het boek een samenvatting en vade-mecum wordt van vele
vraagstukken.
Het is een rijke bron van referaten, teksten; het is een mijn waaruit veel materiaal
kan gehaald voor redeneeringen en verhandelingen.
Het is een boek dat men moet raadplegen, en waarbij men rustig moet denken.
Er gaat een sterke eenheid door het werk: de moderne wereld door haar economisch
stelsel, haar positivisme en monisme heeft God gedood bij de massa, en zij zelf gaat
er aan dood.
J.H.

Alfons Blomme, door Isidoor van Beugem, Uitgave Lannoo. Thielt, 86 bl.
79 pl.
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Blomme werd in 1889 geboren, is dus de veertig voorbij; de lijst zijner werken,
uitbundig in dees boek beschreven, is verbazend groot, en naar dezen cataloog te
oordeelen, mag Blomme zich verheugen in eene breede belangstelling.
Blomme heeft een eigenaardigen stijl en een eigenaardige techniek (Van Beugem
komt er herhaaldelijk op terug); hij hanteert bijna evenveel het gillettemes als het
penseel; sommige vlekken uit zijn doek worden weggeschoren zoodat het aangelegde
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goed te voorschijn komt; deze werkwijze is niet nieuw, maar Blomme paste haar
gaarne en in breede mate toe, alhoewel men wel wat bezwaar zou kunnen maken
over het kunstmatige van deze techniek. Eigenaardig is ook zijn koloriet; rood
paarsche kleur, bruine vleeschkleur tegen witten fond; eerder wat eentonig, wat
verdronken in den mist, maar dat door de brochures een groot relief krijgt van verre.
Blomme schildert meestal rustige onderwerpen, heeft een stille eenvoudige ontroering
en heeft zin voor monumentaliteit.
Blomme is zeker een heele kerel en een markante figuur; toch kan men moeilijk
de 68 bladzijden, dubbele kolommen, tekst verduwen waarin schrijver de doeken
beschrijft en ophemelt. Trop is te veel, zeggen ze in Brussel. Wie de fotos doorbladert
(en de fotos vertoonen Blomme beter dan andere, kleurrijker, schilders) ontsnapt niet
aan den indruk van zekere eenvormigheid. Blomme is nog op zijn beste waar hij zijn
echten zin voor compositie kan uitleven: kermissen, aankomst van visschersbooten
of hoe de tooneelen dan ook mogen heeten; en ook deze doeken gelijken fel op
elkander. Een werk van overheerschende en blijvende waarde heeft Blomme, bij
mijn weet, nog niet voortgebracht: hij staat nu eerder op het oogenblik dat hij toonen
kan, en moet, wat hij inheeft. En op zoo'n oogenblik schijnt mij zoo'n vracht van 68
bl. dubbel kolommen, lof, zwaar om verteren, voorbarig, en ballast aan de voeten.
J.H.

Marc Aldanov: L'Evasion. Traduit du russe par Mme. Tatiana Sandan.
(Coll. Feux croisés. Ames et Terres étrangères). - Librairie Plon. Paris. 15 fr.
Schrijver heeft de eerste tijden der sovjetische omwenteling bijgewoond. Door en
door kent hij die liberaal gezinde edellieden, die hoogere ambtenaars, die
intellectueelen en wel ingezeten burgers van het oude regiem, die met het vuur
speelden, met de Revolutie coquetterden, om er weldra de eerste slachtoffers van te
worden; en door lichtzinnigheid en blind optimisme de hachelijkste ramp in de hand
werkten. Ze hadden niets voorzien en werden weerloos door het orkaan neergeveld.
Levendig geeft hij de bijzondere atmosfeer van die eerste maanden terug, de trots
alles optimistische mentaliteit der eenen, het gedesabuseerd scepticisme der anderen,
heel het uiteenvallen en afbrokkelen van de ultra verfijnde St. Petersburgsche hoogere
kringen, en eindelijk, na den aanslag op Lénine, het plotse ingrijpen der ‘Terreur
rouge’.
De roman is wel wat langdradig, vooral in de eerste helft, hetgeen vooral te wijten
is aan de te lange gesprekken, waarvan sommige echter historisch waar zijn. Maar
de tweede helft is zeer dramatisch en boeiend.
L.D.

Lion Feuchtwanger: La Guerre des Juifs. Roman traduit de l'allemand
par Maurice Rémon. (Coll. des Maîtres de la littérature étrangère). - Albin
Michel. Paris. - 15 fr.
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Een lijvig boek van 442 blz. dat men met echte belangstelling van begin tot einde
leest. Een historische roman uit de tijden van Nero en Vespasiaan, waarin heel den
fellen strijd tusschen Rome en Judea beschreven wordt. Judea, die den laatsten schijn
van haar onafhankelijkheid zoekt te verdedigen, maar door facties verscheurd, ten
gronde gaat aan onderlinge oneenigheid, en eindelijk den hachelijksten nederlaag
ondergaat. Het is terzelfdertijd de roman van Flavius Joseph, den joodschen
geschiedschrijver, die heel het geweldige drama meeleefde en voor de
nakomelingschap neerpende. Vreemde, veelzijdige figuur, veranderlijk en zonder
houvast; een Joodsche priester, diep geloovig, Jood in merg en been, maar tevens
eerzuchtig en onweerstaanbaar naar het machtige Rome getrokken; een dienaar van
Jehovah, steeds verdeeld tusschen zijn geloof en zijn verlangen naar Rome's breeder,
grootscher leven, tusschen de wroeging over zijne zonden tegen de wet van Mozes,
en zijn trachten naar eereambten aan Vespasiaan's Hof; tusschen zijn zelfverachting
en boete behoefte, en zijn onmacht om aan zijn dorst naar invloed en rijkdom, of aan
zijn lusten te weerstaan. Die figuur, gelijk trouwens de meesten, zoowel van Joodschen
als van Romeinschen kant, zijn zeer goed geteekend, en heel het kader, heel de
atmosfeer van Judea en van het heidensch Keizerrijk zeer levendig en juist
weergegeven.
L.D.
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Habette: Martin des Bois. Illustrations de l'auteur. - Albin Michel. Paris
- 12 fr.
Een pleizierig kinderboek: de geschiedenis van Martin, een invalied van den oorlog,
en van zijn hond ‘Tout Petit’. Hoe Martin, dank aan de schatrijke Miss Murphy uit
de ellende geraakt. Hoe Tout Petit’ wegloopt, door de booze Lucie mishandeld, maar
door de lieve Fanchette opgenomen en verzorgd wordt, hoe hij vaart met Mylord
den stoeren St. Bernardshond, en hoe zijn vriend, Minet de Kater, hem eindelijk
terugvindt en bij zijn meester terugbrengt, wordt heel onderhoudend verteld.
L.D.

Armand Praviel: L'Incroyable Odyssée de Martin Guerre (Coll. ‘Les
Histoires extraordinaires’). Librairie Gallimard. Paris. - 15 fr.
Een beroemd proces dat het 16e eeuwsche Toulouse, geteisterd door godsdiensten
burgeroorlogen, door moorden en opruiingen, passioneerde. In 1539 werd, in het
dorpje Artigut, het huwelijk ingezegend van den elfjarigen Martin Guerre met de
tienjarige Bertrande de Rolz, door toedoen van Bertrand's ouden, gierigen oom, die
's kinds fortuin in eigen handen wilde behouden. Negen jaren later, na de geboorte
van hun eerste kind, verdwijnt Martin, om slechts na acht jaar zonder taal of teeken
gegeven te hebben, terug te keeren. Iedereen herkent hem en viert zijn terugkomst,
en eerst en vooral zijn vrouw. 't Jaar daarop wordt weer een kind geboren. Maar de
oude oom heeft geen vertrouwen, en klaagt dengene hij als een bedrieger beziet bij
het gerecht aan. 't Proces staat op het punt ten gunste van den aangeklaagde
uitgesproken te worden, wanneer, schielijk, de echte Martin na 12 jaren afwezigheid
komt opdagen.
Deze geschiedenis, zoowel als het verder verloop der zaken, heeft schrijver geput
bij Jean de Coras, rechter te Toulouse, die de zaak in handen kreeg en de feiten
vermeldde in een verslag, waaruit schrijver lange brokken geeft. De feiten zijn
verhaald op de rauwe wijze, eigen aan Rabelais en menig ander schrijver uit dien
tijd, die onze kieskeurigheid niet kenden.
Een curieuse geschiedenis, maar geen boek om in alle handen te geven.
L.D.

Maurice Constantin-Weyer: Une Corde sur l'Abîme. - Les Editions Rieder.
Paris. - 12 fr.
Deze roman geeft een bijzonder interessanten kijk op het leven van coloniseerende
inwijkelingen in Canada, alsook op het leven van cow-boys en paardenteelers, van
gelukzoekers en zaakondernemers in dat uitgestrekt land, dat nog zoo menig uitweg
biedt aan lieden van wilskracht en initiatief. Er zijn ook schoone bladzijden over het
leven in volle natuur, verre van den verengenden invloed der steden en van eene te
ver gedreven beschaving. Toch is het boek in zijn geheel niet bevredigend. Schrijver
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heeft er in willen verwezenlijken wat Voltaire ‘la philosophie de l'action’ noemde.
Nietsche zegde eens: ‘l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain,
une corde sur l'abîme’. We leven in dezen roman de lotgevallen meê van een jongeling
die deze ‘koord’ wil worden. Heel goed zien wij waar die ‘koord’ aan ‘la bête’ vastzit,
maar 't ander eind? Waar wil schrijver naartoe, en wat wil hij bewijzen? Hij schijnt
het zelf niet goed te weten. De ziel van zijn held is zoo wankelend, zijn philosophie
zoo duister en aan drijfzand gelijk, zijn princiepen zoo weinig aan te bevelen, vooral
op kwestie huwelijk en kinderen, dat men niet goed ziet waar het bovennatuurlijke
te voorschijn komt... Schrijver heeft schooner en beter werk geleverd in zijn roman
‘Un homme se penche sur son passé’.
L.D.

Mgr Dr. Töth Tihamer: Christus en de Jongen. 192 blz. 14 fr. Vert. door
Dr. Cardyn, met een voorwoord van Prof. Kan. A. Janssen.
Jongens van Hongarije of jongens van Vlaanderen, het woord van Mgr Töth Tihamer
zal opwekkend en sterkend in hun hart weerklinken.
K.
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Alf. Van der Mueren, pr.: I. Naar Jezus met de zesjarigen, Ie deel, vijfde
duizendtal. 316 blz.
II. - Op den weg der liefde. IIe deel, vijfde duizendtal. 480 blz. - Uitgave N.V. De
Vlaamsche Drukkerij, Leuven. Prijs van elk deel: 20 fr.
Deze catachesen voor de lagere- en de middelbare scholen zijn de vrucht van een
jarenlange ervaring en studie der kinderziel. Het is geen gewone formule wanneer
we zeggen dat voor allen die godsdienstonderricht geven moeten, deze handboeken
van E.H. Van der Mueren onmisbaar zijn; ze zijn het inderdaad.
K.

P.M. Tapje: Onder de Roodhuiden. Vrij naar het Fransch door P. Fl.
Meulepas. Uitg. J. Vermaut. 4e duizendtal
Het is me niet duidelijk waarom niet eenvoudig een vertaling, zonder meer, van dit
boeiend verhaal werd gegeven. Ik houdt niet van vrije bewerkingen; evenmin als
van muziekale fantasieën op het werk van Wagner of Beethoven. De taal van den
bewerker is bovendien vrij onbeholpen. Maar ondanks deze bezwaren heb ik dit
verhaal van het begin tot het einde werkelijk met spanning gelezen. Het is een
leerzaam boek bovendien.
C.A.

Reynes Monlaur: De Verschijningen van Bernadette. Naar het Fransch
van Van Domselaer-Middelkoop. Uitg. Romen en zonen, Roermond,
Maeseyck.
Dit is vrome lectuur die verzorgd en boeiend is; zooals al die andere bijbelsche en
relizieuse verhalen en levensbeschrijvingen van Reynes-Monlaur die me op de
college-banken met ingetogen spanning hebben gelezen. Deze vertaling is een
welkome uitgave, nu Bernadette Soubirous voor heel de Christenheid als heilige
werd gehuldigd. Ze moge een ruime verspreiding vinden onder het volk. De vertaling
is keurig en de uitgave verzorgd.
K.

George S. Schuyler: Er zijn nog slaven. Vertaald door H. Schoonbrood,
2e druk. Het Nederlandsch Boekhuis, Tilburg. Eveneens bij alle Belgische
boekhandelaren, alsmede bij ‘Het Nederlandsch Boekhuis’ te Hasselt.
Ing.: Fr. 36. -; geb.: Fr. 50.-.
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De neger-schrijver George S. Schuyler geeft ons in zijn ‘Er zijn nog slaven’ een
beschrijving van het leven van den neger in den z.g. vrijen negerstaat Liberia, en hoe
hij daar behandeld wordt.
Als men bedenkt, dat de staat Liberia gesticht werd, ten einde den neger, en meer
in het bijzonder den Amerikaanschen neger, die vrij kwam na den oorlog tusschen
Noord en Zuid, de gelegenheid te geven zich in een vrij land, zijn eigen land dus,
thuis te voelen en daar zijn eigen neger-leven te leven en men geeft er zich dan, na
lezing van dit boek, rekenschap van, dat hij in deze ‘eigen’ staat, en dan nog wel
door zijn eigen kleur, even erg, zoo niet erger behandeld wordt dan in staten onder
‘wit’ beheer dan komt men wel tot de schrijnende vraag: Is er dan geen recht voor
den zwarte.
Het boek van George S. Schuyler is, in al zijn eenvoud, een bittere aanklacht tegen
de menschheid en de menschen.
N.K.

Albertine Steenhoff-Smulders: Een Abdisse van Thorn. - Johanna van
Beyeren. Jan van Arkel. - De Vlaamsche Boekcentrale. Antwerpen. 2e
druk. - Ieder 27 fr.
Eene keurige, onder elk opzicht goed gelukte heruitgave, die ongetwijfeld welkom
zal zijn. Is het wel noodig werk van Albertine Smulders aan te bevelen? Haar naam
staat immers borg voor degelijkheid, verhevenheid, schoonheid? Zeker moet men
bij haar de mannelijke kracht, den forsigen vleugelslag van een Sigrid Undset, eene
George Eliott niet zoeken. Albertine Steenhoff-Smulders is vrouw bij uitnemendheid,
heel haar werk wordt door diepe vrouwelijkheid als verlicht. En zij kan vertellen
zooals weinigen dat kunnen, eenvoudig en boeiend, in een elegante, rijke, soepele
taal. Deze drie historische romans bewijzen het ten volle. Eens begonnen leest men
ze in één adem door, en bewondert men zoowel den stevigen bouw en de dramatische
stijging van 't verhaal,
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als de dichterlijk folkloristische en de grondige kennis van het tijdvak waarin de
gebeurtenissen zich ontwikkelen.
‘Een abdisse van Thorn’ doet voor ons den strijd tusschen Jan van Heinsberghe,
Prins-Bisschop van Luik en zijn volk herleven, die sombere tijden waar burgeroorlog
zoo vaak in de straten van Luik woedde. En door die bloedige bladzijden van Luik's
geschiedenis, groeit en bloeit de kuische liefde van Ridder Willem de la Marck voor
de schoone abdis van Thorn, en de hoogere liefde van deze voor den Almachtigen
Meester dien ze alleen wil behooren.
Ook de twee andere romans zijn boeiend. De eene verhaalt de smartelijke
lotgevallen der rampzalige Jacoba van Beyeren die, geboren om gehuldigd en
bewonderd te worden gelijk Maria Stuart, ook als deze het slachtoffer werd van het
wreedste noodlot. De tweede geeft ons de liefdehistorie van den heldhaftigen Jan
van Arkel en van de edele Ermgaard van Voorne, in de bewogen periode der oproerige
leenheeren tegen graaf Floris van Holland.
Uitstekende boeken voor de jeugd. Ze geven een hooge les van edelmoedigheid,
van zielenadel en diep geloof.
L.D.

Anton Van de Velde: Knagelijn. Omslag en teekeningen door M.R.
Coenegrachts - Vlaamsche Boekcentrale. Antwerpen. - 18 fr.
‘'n Leuke historie uit de muizenwereld’; en leuk is ze inderdaad, vol geestige, spontaan
opborrelende fantazie, onverwacht komische voorvallen en zetten, en onuitputtelijke
blijheid, gelijk we dat van Anton van de Velde gewoon zijn. Meesterlijk kan hij voor
kinderen schrijven, en al het klein volkje zal met klimmende leute en belangstelling
de wonderbare lotgevallen lezen van Jaan en Netje Lekkertand, van hun dochters
Mieke, Fieke en Rieke, zoo schandelig mishandeld door Snor en Koekie; zoo
vervaarlijk bedreigd door Bullebak den wreeden kater, zoo onbarmhartig vervolgd
door de booze Baronesse de Gruyère. Maar Knagelijn, het lieve vondelingske, zoo
liefderijk door Jaan en Netje opgenomen, waakt. Door haar schrander beleid, zal ze
haar pleegouders trots alle hinderpalen, tot bij Princersin Safraan brengen, en daar
gerechtigheid verkrijgen voor alle slachtoffers en verdrukkers, voor goeden en
slechten: elk krijgt loon naar verdienste. En niet het minst Knagelijn zelf.
We kunnen dit mooie boek niet genoeg aanbevelen. Alle kinderen zullen er deugd
aan hebben. En daarbij wat prachtige taal!
L.D.

Lod. Lavki: Bonte Slang. - N.L. Leeslust. Antwerpen. - 7 fr.
Onnoodig, nietwaar, een boek van Lavki aan te bevelen? De kinderen, wier ziel Lavki
zoo goed kent, zullen even veel genoegen aan dit nieuwe verhaal hebben, als aan al
de vorige. Flipke leeft in verbeelding het rijke avonturenleven van een
Roodhuidenhoofd en tracht zijn ideaal in het werkelijke leven over te brengen. Zijn
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heet hoofdje speelt hem menige part, maar zijn warm hart kent slechts genereuze
ingevingen. Na wreede miskenning en vernederende verdenking die hij door zijn
vreemd gedrag uitgelokt heeft, komt al zijn liefderijke toewijding tegenovor de
‘gravin’ aan den dag.
Een heel onderhoudend, en tevens een goed boek voor jonge knapen.
L.D.

Morte et Vivante. La Mère Soubiran à Notre-Dame de Charité. - ‘Edition
Spes’. Paris. - 10 fr.
Het is de smartelijke geschiedenis van Madame Sophie de Soubiran-Lalouvière
stichtster der ‘Soeurs de Marie-Auxiliatrice’. Aan deze stichting had ze niet alleen
heel haar fortuin, maar ook heel haar hart gewijd. Na enkele gezegende jaren kwam
de bittere beproeving. Onvoorzichtigheden van administratieven aard aan hare
assistente te wijten, brachten het klooster op den rand van den afgrond.
Verantwoordelijk verklaard, werd de ongelukkige stichtster verjaagd. Na te vergeefs
bij de Carmelieten en de Visitatie aangeklopt te hebben, vond ze een schuilplaats bij
de ‘Filles de Notre-Dame de la Charité’, waar ze na een proeftijd, als zuster werd
opgenomen, en gedurende 15 jaren een leven van heiligheid, van algeheele overgave
aan Gods wil leidde. Ze was een begenadigd wezen, van hooge zieleschoonheid.
Een echt stichtend boek.
T.
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[1934/4]
Kerk en Kunst
door X.
De belangrijkheid en vooral de veelzijdigheid van het vraagstuk der verhouding Kerk
tot Kunst en omgekeerd, maakt het onmogelijk dit in enkele bladzijden in zijn geheel
te behandelen. Nuttig en actueel lijkt ons echter eene bescheiden poging, om er enkele
kernpunten van te benaderen, met terzijdestelling van zekere vaagheden en
vergissingen, die soms nog opgeld doen.
Het vraagstuk heeft ook zijne geschiedenis, die echter een afzonderlijk hoofdstuk
vormt en wier behandeling behoort tot de taak van geschiedschrijvers. In deze
theoretische aanduidingen wordt er dus niet over gesproken.
***
Velen meenen dat tusschen Kerk en Kunst geen wezenlijke tegenstelling bestaat,
omdat eenerzijds de Kerk de bron van geestelijke en zedelijke waarheid en anderzijds
het object der kunst de schoonheid (d.i. de schittering der waarheid = splendor
veritatis) is, zoodat dus beider voorwerp de waarheid zou zijn.
Wij moeten hier een onderscheid maken:
1. Tusschen Kerk en Kunst bestaat ongetwijfeld geen wezenlijke tegenstelling.
2. De reden echter waarom er geen tegenstelling bestaat, is niet dat beiden de
waarheid als object hebben. Immers, de waarheid op wier bezit de Kerk zich
beroept, acht zij objectief, terwijl die der kunst niet noodzakelijk objectief, doch
ook louter subjectief kan zijn.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. De allereerste waarheid waarop de Kerk zelf
bouwt en berust, is het bestaan van God. Elke redeneering of gemoedsbeweging,
leidend tot loochening van Gods' bestaan, is dus volgens haar onwaar, d.w.z.
rechtstreeks in tegenstelling met hare objectieve waarheid. Welnu, een kunstenaar
kan een zeer boeiend en artistiek waardevol werk schrijven, waarin hij de
geestesgesteltenis, gedachten en gevoelens van een Godloochenaar zou uitbeelden.
De waarheid welke deze kunstenaar zou betrachten is
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niet de logiciteit van deze Godloochening, maar wel of de geestestoestand dien hij
beschrijft levenswaar weergegeven is en dat is zijne specifieke kunstenaarstaak.
Indien nu deze kunstenaar zijn taak te buiten ging, d.w.z. aan tendenz deed en
trachtte de opvattingen van zijn atheist te bewijzen, dan zou zijn kunstwerk als
zoodanig geraakt en verminderd worden door een weerlegging van zijn argumenten.
Maar blijft hij bij zijn leest en is het hem enkel te doen om de artistieke uitbeelding
van een ziel zonder God, dan wordt zijn werk niet verminderd door refutaties. Alleen
het bewijs dat de mensch, dien hij beschrijft, niet bestaat en ook onbestaanbaar is,
zou kunnen afdingen op de waarde van zijn schepping. Hier is dus wel positief een
tegenstelling tusschen de objektieve waarheid der Kerk en de subjektieve van de
Kunst, korter gezegd: tusschen waarheid en waarachtigheid(1).
***

Soms hoort men de verhoudingswetten van Kerk tot Kunst en omgekeerd, formuleeren
als volgt:
1. De Kunst moet de zending der Kerk eerbiedigen.
2. De Kunst kan de Kerk dienen.
3. De Kunst kan van de Kerk ontvangen.
Deze drie stelregels zijn onbetwistbaar, maar zij zijn zoo vaag en algemeen, dat zij
geen stap dichter brengen bij de verheldering der begrippen omtrent de specifieke
verhoudingen van Kerk tot Kunst. Immers, deze stelregels gelden voor alle pariteitsen ondergeschiktheids-verhoudingen.
Een koning bv. kan tot zijn minister, deze minister tot zijn bediende, deze bediende
tot zijn dienstbode, deze dienstbode tot haar kind zeggen:
1. Gij moet mijn zending eerbiedigen.
2. Gij kunt mij dienen.

(1) In dit verband kan de houding van den kunstenaar tegenover zijn werk ter spraak gebracht
worden. Immers, behalve een tendentieuze en een ‘neutrale’ houding, kan de kunstenaar nog
een aantal andere, haast tot in het eindelooze gevarieerde, houdingen aannemen tegenover
zijn onderwerp. Een houding, een standpunt heeft hij altijd: kunst is getuigenis. Vervolgens
is de kunstenaar niet alleen verantwoordelijk voor zijne mededeeling, maar tevens voor wat
hij er practisch mee bereikt. In hoeverre is hij dat? Ziedaar weer verschillende belangrijke
en delicate vragen die we, hopenlijk in het volgend nummer, onder titel ‘Kerk en Kunstenaar’
zullen trachten te benaderen.
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3. Gij kunt van mij ontvangen.
De minister kan tot een anderen minister, de bediende tot een anderen bediende, de
dienstbode tot een andere dienstbode en het kind tot zijn makker zeggen:
1. Gij moet mijn zending eerbiedigen.
2. Gij kunt mij dienen.
3. Gij kunt van mij ontvangen.
En ook de kunst kan met hetzelfde recht diezelfde woorden tot de Kerk richten, want
ook de Kerk moet de zending der kunst eerbiedigen, ook zij kan de kunst dienen,
ook zij kan van de kunst ontvangen.
Nochtans is de verhouding van de kunst tot de Kerk anders dan die van de Kerk
tot de kunst, die van den koning tot den minister anders dan die van den minister tot
den koning en zoo voorts. En evenals de minister door deze stelregels nog hoegenaamd
niets weet van wat hij, als minister, tegenover den koning verplicht is te doen of te
laten, zoo maken ons die stelregels geen zier wijzer omtrent de specifieke relaties
en verplichtingen van Kerk tot Kunst en omgekeerd. Het komt nl. niet aan op wat
deze verhoudingen gemeen hebben met die van anderen, maar juist op het soortelijk
verschil dat ze daarvan onderscheidt.
Dat verschil kan slechts afgeleid worden uit de bepaling van wezen en doel der
beide entiteiten Kerk en Kunst.
***

Het doel der R.K. Kerk, is de zaliging der zielen, door naleving van moreele wetten
en raadgevingen, opgesteld als practische conclusies uit eene bepaalde leer. Die
wetten noemen wij moraal, de leer noemen wij in breeden zin dogma. Het doel echter
is onveranderlijk hetzelfde: de zielen voeren tot een eeuwig geluk in het hiernamaals.
‘God dienen op aarde om hem eeuwig te aanschouwen in den hemel.’
Het doel der kunst is daarentegen de veruitwending der schoonheid door woord,
klank, kleur, lijn, vorm en beweging.
Ziedaar waarom er geen wezenlijke tegenstelling bestaat tusschen Kerk en Kunst,
niet dus omdat zij beiden hetzelfde, maar juist omdat zij iets verschillends betrachten.
Beide begrippen behooren tot een andere orde, beide doelstrevingen bestrijken
verschillend terrein.
***
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Alhoewel de historische zijde van het vraagstuk buiten dit bestek valt, moeten wij
hier, bij wijze van corollarium, toch wijzen op de vergissing die men begaat, door
nadruk te leggen op de historische verhoudingen van Kerk en Kunst, om daaruit af
te leiden dat ‘de Kerk veel gedaan heeft voor de Kunst’. Dezelfde vergissing begaan
de modernen, als zij de kerk verwijten tegenwoordig niets meer voor de Kunst te
doen.
De Kerk als Kerk beoordeelt de Kunst in het licht van haar doel, nooit in het eigen
wezen der Kunst, dat der schoonheid. Een kunst die haar doel hindert verwerpt zij,
eene die haar doel dient bevordert zij, eene die haar doel ongemoeid laat, laat zij
ongemoeid, maar in geen dezer drie houdingen bemoeit zij zich met de Kunst als
Kunst. Dit is overigens hare houding tegenover staatsvormen, maatschappelijke
instellingen, wetenschap en techniek, die zij evenmin in en om zichzelve, doch slechts
in verband met haar doel, van uit het standpunt harer moraal en dogmatiek, beoordeelt.
Wat haar vertegenwoordigers en gezagdragers vroeger voor de kunst mogen gedaan
hebben en wat zij thans tegenover de kunst mogen verzuimen, is geen uiting van de
Kerk als Kerk. Het behoort tot de taak der Kerk noch iets voor de Kunst te doen,
noch iets er tegen. Haar rijk is evenmin van deze wereld als dat van haren Stichter.
Wie het anders voorstelt, houdt hare eeuwige zending niet zuiver en vervalt in het
sophisme der Kerkhaters, die alle daden der kerkelijken op rekening schrijven der
Kerk.
***
Na deze bepalingen en korte toelichting kunnen wij ons wagen aan een nadere
beschrijving der betrekkingen tusschen Kerk en Kunst, waarvoor wij nu in het
hierboven vastgelegde een richtsnoer bezitten.
1. Vooreerst blijkt uit die bepalingen, dat, in de rangorde der waarden, de Kerk
boven de Kunst staat, daar het eeuwig heil der menschenziel veel belangrijker
is dan haar kunstgenieting tijdens het aardsche leven. De verhouding Kerk tot
Kunst is dus geen gelijkheids- maar een ondergeschiktheidsverhouding, waarin
de Kerk de meerdere is; bij conflict van belangen moet dus de mindere, de
Kunst, voor het belang der meerdere zwichten.
2. Uit deze minderheid in waarde kan men echter niet besluiten tot een plicht van
dienstbaarheid. Een chineesche koelie is de mindere tegenover een fransch
maarschalk, doch daaruit volgt niet dat hij
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diens militaire bevelen moet gehoorzamen. Volmaakt is volgens de wijsgeeren
datgene wat geheel beantwoordt aan zijn doel, zoodat de volmaaktheid der
Kunst niet bestaat in het streven naar het doel der Kerk, doch geheel in het
bereiken van haar eigen doel, de schoonheid.
Trouwens, indien de Kunst als zoodanig dienstbaarheid aan de Kerk moest bewijzen,
indien dus dienstbaarheid een bestanddeel of conditie van het kunstwerk waren, zou
dit ook gelden voor niet tot de Kerk behoorende kunstenaars, hetgeen klaarblijkelijk
onzin is.
3. De rechten, waarop de Kerk aanspraak maakt, betreffen niet de Kunst als Kunst,
maar den tot de Kerk behoorenden kunstenaar als mensch. Dat dit geen subtiele
spitsvondigheid is, maar een reëel en belangrijk verschil, blijkt ten overvloede uit
het volgende. Indien de Kunst zelf dienstbaar ware, zou elk kunstwerk dit moeten
zijn, terwijl, nu het de kunstenaar is, die als mensch de wetten der Kerk ook in zijn
werk moet naleven, een niet dienstbaar werk als kunstwerk volmaakt kan zijn, ook
al behoort de maker ervan niet tot de Kerk.
Ziehier een duidelijk voorbeeld. Er bestaat een groot verschil tusschen een bevel
van Mussolini, dat alle in Italië verschijnende boeken fascistisch moeten zijn en een
verbod van den dictator om antifascistische boeken uit te geven. Door het bevel zou
hij beweren dat alle niet-fascistische boeken schadelijk zijn, terwijl hij door het
verbod alleen de vrijheid der auteurs zou beperken zonder de waarde, te loochenen
van boeken die geen uitstaans hebben met het fascisme.
Dit maakt waarlijk geen gering verschil en wordt in overijlden ijver licht over het
hoofd gezien, naar het ons voorkomt, door hen die de plichten van den katholieken
kunstenaar willen vastleggen, in te veel op polemiek en te weinig op beginselen
gerichte betoogen.
***
Voorgaande drie punten kunnen wij beschouwen als grondregels, waaruit wij dan
weer nadere aanduidingen kunnen afleiden, die de betrekkingen tusschen Kerk en
Kunst meer in bijzonderheden afteekenen.
1. Bij de beoordeeling van kunst namens de Kerk, of liever van het standpunt der
Kerk, is het van belang goed te onderscheiden welke eischen de Kerk stelt en aan
welke vrijheden zij niet wenscht te tornen. Zuiver artistieke standpunten houdt de
Kerk er niet op
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na. Kunstkritiek in den strikten zin van dat woord levert zij niet. Evenmin als zij
standpunt kiest tusschen monarchie of republiek, democratie of oligarchie, vrijhandel
of protectionisme, kiest zij partij tusschen impressionisme of expressionisme, realisme
of idealisme.
Paus Julius II verleende zijn hooge bescherming aan Michel-Angelo, zonder dat
dit een goedkeuring van de renaissance-kunst door het katholicisme beteekende. Zoo
ook verklaren kleinere pausen zich wel eens voor of tegen eene kunstrichting, zonder
daardoor het katholicisme te binden.
Men bemerke wel, het behoort volledig tot het recht dezer personen, zulke
verklaringen af te leggen, doch het behoort eveneens tot de voorzichtigheid, de
betrekkelijkheid ervan niet opzettelijk te verdoezelen. Er zijn op dit punt leerzame
voorbeelden aan te halen, van personen of werken die, aanvankelijk bestreden, nadien,
namens dezelfde beginselen, goedgekeurd, zelf opgehemeld werden. Noch met de
bestrijding, noch met de ophemeling is de Kerk gemoeid en het is al even
onrechtvaardig en onvoorzichtig haar voor de eerste te laken als voor de tweede te
prijzen.
2. Alhoewel de Kerk, en meer bepaald de specifiek katholieke kritiek, slechts één
enkel standpunt, nl. dat van de katholieke geloofs- en zedeleer inneemt, leidt toch
niets lichter tot vergissingen, dan eene toepassing van deze leer, zonder grondige
kennis en studie van de kunst zelf. Sommigen zien in deze vaststelling een streven
om de kunst buitenrechtelijk te ontvoogden van moraal en dogma en zij weren dit
smalend af, met de verklaring dat er geene aparte moraal bestaat voor kunstenaars.
Dit staat onbetwistbaar vast. De kunstenaars die zich op eene aparte moraal beroepen,
zijn op een verkeerd en gevaarlijk spoor. Doch bij de toepassing van geloofs- en
zedeleer op de kunst, gelden geene aparte, doch algemeene wetten. Een man die een
atheistische redevoering houdt voor een groep studenten, begaat een geheel andere
daad, dan wanneer hij ditzelfde betoog richt tot een geestelijke, met de bedoeling
een weerlegging te hooren van zijn stellingen. De prokureur die voor de rechtbank
een delict in alle bijzonderheden beschrijft, de ergernisgever die het in het oor van
een kind fluistert en de kunstenaar die het in den glans eener tragische schoonheid
verwoordt, stellen met dezelfde elementen eene totaal verschillende daad. Welnu de
beoordeelaar, die, al kent hij nog zoo goed de wetten van geloofs- en zedeleer, geen
ernstige en diepgaande studie gemaakt heeft van de kunst en ze dus niet esthetisch
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begrijpen en genieten kan, moet als censor noodzakelijk vergissingen begaan. Zulke
vergissingen acht men des te betreurenswaardiger, daar de betrokken waarden van
het hoogste gewicht zijn.
***
Blikken wij nu terug naar het uitgangspunt van onze korte overweging, dan zijn wij
ver af van de verhoudingsformuul ‘gij moet mij eerbiedigen, kunt mij dienen, kunt
van mij ontvangen’, die met elke, iedereen even wijs latende, vaagheid dit gemeen
heeft, dat zij zich even lenig leent tot valsche als tot juiste gevolgtrekkingen. Onze
bescheiden poging bedoelde de rechten van Kerk en Kunst noch te veranderen, noch
te verminderen, noch te vergrooten, wel echter ze te ordenen. Deze orde is beider
belang.
Wie twee wagens, rollend op parallele sporen, op hetzelfde spoor zet, schept niets
anders dan de mogelijkheid eener heillooze botsing, in welke richting ook de wagens
aan het rollen worden gebracht. Dit geeft een vrij juist beeld van elke
begripsverwarring. Beide wagens weer vrij spoor bezorgen, benadeelt geen van beide
partijen, maar bevoordeeligt ze beide.
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Liederen om doodswil
door Camp de Basschaerde.
Voor Annie

V. - Annunciatie.
Wij zien nu hoe haar leven snel verbloeit,
een vreemde bleekheid overhuift haar wangen.
Mocht vroeger zij 't verleen terug verlangen,
thans weet zij zich aan de aarde haast ontgroeid.
Wij willen haar met onze zorg omringen,
op 't kussen schikken het gedunde haar;
zij wuifde met een vaag en loom gebaar:
wij moeten niet zoo om haar samendringen.
Want zij heeft plots Gods verre roep verstaan,
er komt een blos nog even op haar wangen:
wij zien haar onuitsprekelijk verlangen
om uit dit leven weg te gaan.
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VI. - Stervende.
Nu weet zij, Heer, na zooveel bange dagen,
dat Gij niet ver van haar kunt zijn,
want haar verlangen, dat slechts vragen
kon, is nu maar vage pijn.
Nu weet zij, dat door zooveel zwarte uren
Gij haar geluk voltooien zult,
dat al haar wachten, hoe het duren
mocht, ten laatste wordt vervuld.
Nu weet zij, dat dit donker leven,
na een langen tijd van pijn,
haar in heur dood 't geheim zal geven
voorgoed van U te zijn.(1)

(1) In den 4n regel, 1e strofe van vers IV, in de Maartaflevering staat verkeerdelijk gedrukt
‘treurig’, in de plaats van ‘vreugdig’. Andere zetfouten zal de lezer zelf hebben verbeterd.
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Krisis der Westersche Cultuur?
door Floris Prims.
Onder dezen titel, maar zonder vraagteeken, liet Mw Henriette Roland Holst, in den
loop van het jaar 1933, een boek verschijnen dat twee elkaar aanvullende studiën
bevat.
Een eerste studie, getiteld zooals het boek zelf: De Krisis der Westersche Kultuur,
stelt een algemeene strekking naar transformatie vast. We gaan naar een nieuw tijdvak
van saamhoorigheid, van gemeenschappelijkheid.
In de tweede studie onder hoofding: De Roeping van den Enkeling, spreekt
schrijfster haren angst uit, om hetgeen van de persoonlijkheid gewordt in de nakende
gemeenschapskultuur.
Beide studiën verdienen meer dan vluchtige aandacht in een tijdschrift, dat zich
rekenschap geven wil van de voornaamste gedachten-stroomingen des tijds, en van
den ontwikkelingsgang van hoogstaande personaliteiten zooals schrijfster.
Zeggen wij echter vooraf dat het wel eenigen last lijden zal, eer we mekaar verstaan.
Al belijdt schrijfster het zoogenaamde religieus-socialisme, zij is er nog verre van
af een taal te spreken, die wij naar onze levensbeschouwing religieus kunnen noemen.
Indien we anderzijds verlangen door haar begrepen te worden, - en daar gaat het ons
voorzeker om, met eerbied voor haar warme overtuiging, - dan moeten we er van
meet af hare aandacht op vestigen dat we diepe grondbegrippen hebben aan te roeren,
willen we elkander benaderen. Ontleden we vooraf haar dubbel betoog.
Haar eerste studie stelt vast dat onze tijd en maatschappij een innerlijke krisis
beleven, waarnaast de sociaal-economische zich ten slotte slechts als een gevolg van
de eerste voordoet. Een vorige periode heeft den mensch op het stoffelijke gericht,
waarbij hij zijn geestelijke waarden is kwijt geraakt. De doorsnee-mensch voelde
zich te zeer thuis in de aardsche werkelijkheid, om nog behoefte te voelen aan het
transcendente: het werd een tijd van vervreemding van God en noodzakelijker wijze
een ontgoddelijkte wereld. De goddelijke krachten die zijn: verlangen naar louterheid,
eenheid met anderen
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en allen, intuitief streven naar alzijdige harmonie, zijn verloren gegaan. Begrippen
als dat der universeele saamhoorigheid verdwenen. De waarde van den mensch als
bezield organisme daalde en daalde, naarmate de zon van het economisme, (want
dat bedoelt schrijfster met het woord kapitalisme) steeg.
Na deze vaststelling bespreekt Mw Roland Holst de ‘dieperliggende oorzaken’.
Hier gaat het over de ‘Essentieele Waarheden’, - de hoofdletters zijn van haar, - op
wier erkenning de voortduring van het leven berust.
De ‘voortduur en onophoudelijke verjonging van het leven’ waarom het de wereld
moet te doen zijn, berust op universeele saamhoorigheid. Alle menschelijk handelen
dat daar tegenin gaat, vernietigt op den duur de gemeenschap. De saamhoorigheid
is het transcendenteele, waarin de algemeene broederschap moet ankeren. Hoe verre
is de wereld daar niet van afgedwaald! - Dit is de krisis der Westersche kultuur.
De overwinning dezer diepe krisis is onmogelijk, zonder de toestrooming van
aktieve vrijwilligers uit de sfeer van het geestelijk leven. Zulke zijn er onder ons.
Tolstoi, Rathenau, Künkel stonden, of staan, op beter standpunt. Alom zoekt men
naar synthese. In de economie ziet men uit naar mede-verantwoordelijkheid. Men
verlangt een productie naar een vast plan. Het socialisme wordt omgewerkt en
vergeestelijkt. Het religieuse denken neemt nieuwe vormen aan; de opvatting der
religie als een verhouding tot het leven, nopend tot het dienen van mensch en
gemeenschap, wint veld. Godloochenaars, vervreemden van den Vader, zijn degenen
die, welk ook hun ‘geloof’ zij, tegen de menschelijke en universeele saamhoorigheid
handelen. Zij die het kontact herstellen met den Levensgrond, met de kosmische
krachten, de menschheid, de dierenwereld, zijn de religieusen. Terloops wijst
schrijfster op anti-vivisectie, op modern strafrecht, op de psychiatrie, strevingen die
ten slotte gedragen worden door de aloude gedachte der universeele Broederschap.
Wie verlost dan? Ieder die niet dan liefde geeft.
In haar tweede studie stelt schrijfster de vraag, of deze omkeer niet het gevaar
meebrengt dat de persoonlijkheid ten onder ga. Zie naar Rusland, naar de Vereenigde
Staten, naar de fascistische landen. Gaat de persoonlijkheid te loor, dan gaan we naar
een nieuw tijdperk van barbaarschheid. In de afwezigheid van alle waardeering van
het individu, in de opslorping van de levenskrachten der een-
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lingen tot voeding van het collectieve wezen of van de grootmachtigen, God der
theologanten, onbeperkt monark, paus of diktator, ligt juist het wezen der
barbaarschheid. En nu zijn persoonlijkheden hoogst noodig daar waar de krachten
van het kollektivisme zich het sterkst doorzetten. Noodig zijn menschen, in wie een
nieuwe synthese van individualisme en saamhoorigheidsgevoel ontsta. De vrucht
dier synthese is het besef der verantwoordelijkheid van elken eenling voor de
menschheid. We hebben daarom drie soorten van persoonlijkheden broodnoodig: 1)
opvoeders die het gemeenschapsgevoel weten te wekken bij degenen waarmee ze
omgaan, 2) afbrekers, die onverdroten de tekortkomingen aan universeele liefde voor
menschen en dieren kritiseeren, 3) broeders en zusters van barmhartigheid die zich
meer om den mensch, om den naaste, dan om de menschheid en om het morgen
bekommeren. Helaas, men wordt heden partij-kommunist of fascist, zooals men
vroeger in een klooster ging: men laat de beslissing hoe men leven moet, rustig aan
de ‘overheid’ over. Maar de telkens noodige nieuwe ontdekking der doeleinden, de
herbeleving der eeuwige Ideeën, als Waarheid, Gerechtigheid en Schoonheid in
nieuwe vormen, gaat altijd van de enkelingen uit Van de eenlingen hangt de
vernieuwing en verjonging der samenleving af. Men zorge voor eenlingen.

II.
Aldus Mw Henriette Roland-Holst. Herhaaldelijk trilt haar uiteenzetting van intens
gevoel, van goedheid. Actief als zij is, spreekt zij met een zekerheid die de uitdrukking
is van een sterke, trouwgediende overtuiging. Edel is haar streven naar een alles
omvattende naastenliefde, naar den opbouw eener organische maatschappij van
broeders, waarin ieders persoonlijkheid niet enkel ongedeerd blijve, maar des te beter
opbloeien kan. Haar doelstelling is in deze zoo rein als een Ruisbroeksche
menschheidbeschouwing. En het is verheugend dit dubbel begrip van menschelijke,
persoonlijke waardigheid, en van menschelijke saamhoorigheid tezelfdertijd en met
zooveel klem te hooren verdedigen door iemand, die niet zoozeer van de kennis der
menschelijke natuur, als wel van een groote, reine liefde is uitgegaan. Individualisme
miskent de saamhoorigheid, miskent het feit dat we met broeders op de wereld zijn;
kommunisme miskent de persoonlijkheid, miskent de waardigheid van
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den eenling, van de familie ook, die er niet zijn om de gemeenschap, maar integendeel
door de gemeenschap moeten gediend worden. Tusschen beide uitersten, is er het
gansch natuurlijke, eenignatuurlijke, organicisme dat terzelfdertijd erkent den mensch
en den mensch-naast-den-mensch, dat aan ieder zijn volle bestaansen
ontwikkelingsrecht toewijst, en tevens zijn functie in de menschheid. Zulke
organisch-gezonde maatschappij is niet op te bouwen tenzij door heropklaring der
gewetens, en schrijfster draagt daar ongetwijfeld toe bij in waarlijk verdienstelijke
mate. We meenen dat ook zij het er voor houdt, dat de menschen in die maatschappij
zich te groepeeren hebben naar hun functiën, ten dienste van het geheel, om elkaar
te steunen in het nakomen van wat de saamhoorigheid oplegt. Zoo is het, meenen
we, ook hare opvatting dat de Staat, de groote gemeenschap, deze functionneele
groepen op zijne beurt te schragen heeft, om met vermijding van alle groepsegoisme,
de gemeenschapstaak best na te streven. Zoo staat daar ieder, en iedere groep, op de
rechte plaats, en worden terzelfdertijd én de persoonlijkheden én de gemeenschap
naar recht en orde gediend.
Maar waar het er op aankomt dit te verwezenlijken, deze natuurlijke, redelijke en
zedelijke orde uit den chaos herop te bouwen, zijn we van oordeel dat essentieeler
waarheden moeten worden op het oog gehouden, dan Mw Roland Holst in deze twee
studiën blijkt te beseffen. Tegenover de menschelijke natuur met haar aangeboren
drift tot zelfbehoud, haar begeerlijkheid, hebzucht, en gebrek aan tucht, volstaat het
niet de ‘louterheid’, de ‘alzijdige harmonie’ te huldigen. Uit zichzelve missen die
zoo verre verdwenen krachten de aantrekkingskracht om de wereld te veranderen.
‘Voortduur en verjonging van het leven’ is geen ‘essentieele waarheid’ die de driften
der massa beteugelen zal. Deze ‘waarheid’ dient zelf verankerd in iets veel
transcendenteelers. Ongetwijfeld hunkert een van stoffelijkheid verzadigde ziel naar
hooger, naar universaliteit, maar deze omkeer rijpt nooit tot een nieuwe schoone
ordening, zoolang die betrachting op geen dieper, universeeler, heel het bestaan
omvattende waarheid berust. De universeele Broederschap waarbij schrijfster zweert,
verzekert aan de Persoonlijkheid niet wat haar toekomt, en schrijfster haar ook elders
toekent. De bezielde mensch heeft zijn eigen volledig doel. Hij is er, niet om de
universeele broederlijkheid, maar met een persoonlijke bestemming. Zijn
onontbindbare ziel heeft haar doel, ook al ware hij alleen op de wereld. En de
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eerste religie is die welke iedere ziel aan haar persoonlijk doel verbindt. Wie dit
voorbij ziet, vervreemdt zich in de eerste plaats van den Vader. Aan de universeele
broederlijkheid komt de tweede plaats toe, en zij moet zich kunnen beroepen op den
Vader der eerste religie om werkelijkheid te worden en tot haar volle recht te komen.
Wie verlost dan? Hij die elken mensch weer naar den Vader richt, en hem, om den
Vader, de broeders leert erkennen en de universeele broederlijkheid begrijpen als
het tweede liefde-gebod dat gelijk is aan het eerste, omdat het in de liefde tot den
Vader geworteld is.
Het komt ons voor dat Mw Roland Holst minder de persoonlijkheidsgedachte
heeft uitgewerkt dan die van het saamhoorigheidsgevoel. Van daar wel eens een
uitspraak met een zekerheid die bij een nader onderzoek der wederzijdsche beteekenis
van persoonlijk einddoel en gemeenschapsverplichtingen, zal getemperd worden.
En moeten we hier wijzen op de vooringenomenheid van sommige uitlatingen, alsof
b.v. pauselijk bestuur of kloosterleven een vermindering van de persoonlijkheid
beteekenden? Hier blijven schrijfster geheimen uit het zieleleven verborgen, die zij,
wij durven het stellig verhopen, eenmaal bewonderen zal, doch die bezwaarlijk te
ontsluieren zijn, voor wie, blind gestaard eenerzijds op Oostersche wijsheid en
anderzijds op de broederlijkheidsgedachte, er nog zoo weinig oog voor heeft...
Ruisbroek heeft ergens, met een klaarheid die hij aan zijn hooggeestelijk leven
dankte, aangeteekend hoe uit een ernstig, goed mensch, een innerlijk geestelijk
mensch groeit, die verheven wordt tot een Godschouwend mensch, en daardoor
tevens tot een ‘meedeelend algemeen’ mensch. Is het niet alsof deze wijsheid voor
Mevrouw Roland Holst geschreven ware? Waar een of andere persoonlijkheid opklimt
tot universeel saamhoorigheidsgevoel of ‘algemeenheid’, moet dit hoog besef
voortspruiten uit Godsbeschouwing, uit de eerste religie, uit de nakoming van het
eerste gebod, om van ware beteekenis te worden en te blijven in de wereld. Welnu,
ware religie en Godsbeschouwing veronderstellen vergeestelijking, die een vrucht
is van goedheid, gepaard met ernstige overweging: van dien ernst, van die goedheid,
van die strekking naar het geestelijke, getuigt in ruime mate het boek van Mevrouw
Roland Holst. Moge nu een dieper overwegen der persoonlijkheidsgedachte haar
synthese louteren en volledigen. Oog voor persoonlijkheid geeft oog voor God.
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Speculant in kleine huizen
door A.J.D. Van Oosten.
Hij vouwt zijn handen op zijn buik:
‘Nu laat mij Heer, in vrede sterven!’
Rondom het bed zitten zijn erven,
zij komen volgens oud gebruik
zich hun bescheiden deel verwerven.
Zijn dienstknecht zucht: ‘nu barst de kruik’.
Het volk: ‘God mag zijn ziel verderven!’
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Sint Elisabeth
door P. Climacus Bayer, O.F.M.
Er volgde een tijd van hoog en zuiver geluk: twee jonge menschen, die elkaar
begrepen vanaf hun eerste samenzijn. En wijl hun beider liefde in God gevestigd
was, deed geen uitgelatenheid roekeloos de vlam verteren, doch duurzaam gevoed
door kuische liefkozingen, ontsteeg zij alras het lichamelijke met heller glans.
Des avonds en aan tafel, wanneer het jonge echtpaar in de familiekring verkeerde,
hing er een koele rust, die vreedzaam aandeed en ieder ongepast of hatelijk woord
onmiddellijk doofde. Het waren blijde, ongekende uren, waarvan Elisabeth wel het
meest genoot. Maar toch, hoe verlangde zij naar het oogenblik, waarop zij met
Lodewijk alleen zou zijn, om zonder terughouding te kunnen spreken over wat hun
beider hart vervulde. Dan kwamen de witte, zilverritselende nachten: een woordeloos
schreien vaak om zóóveel vreugd. Nog lang, nadat Lodewijk reeds was ingeslapen,
lag Elisabeth, het hoofd aan zijn borst geleund, te mijmeren, hoe goed en schoon dit
leven door God was ingesteld. En vuriger voelde zij in haar hart de minne tot haar
hemelsche Bruidegom ontwaken, zoodat zij dikwijls heimelijk het bed verliet en
urenlang zijn Liefde kon overwegen. 'n Enkele maal bemerkte Lodewijk het wel,
doch liet haar stil begaan. Slechts als hij meende, dat zij te veel van haar jeugdige
krachten vroeg, nam hij ze zachtjes bij de hand en sprak: ‘Zuslief, het is voor deze
nacht genoeg: ontzie je wat en kom ter ruste.’ Aan welk verzoek Elisabeth dan
aanstonds gehoor gaf, wetend, dat zij haar man in alles onderworpen was, evenals
de Kerk aan Christus.
Niet lang kon Lodewijk Elisabeth's gezelschap deelen en zoo hij haar al noode
miste, de zaken van het rijk riepen de jonge graaf nu hier- dan daarheen. Wanneer
de tocht niet al te ver was, vergezelde Elisabeth hem; maar veelal was zij gedwongen
thuis te blijven, mede opdat het hof van hun afwezigheid geen misbruik maken
Zie nr 12, 1932
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zou. Zoodra Lodewijk vertrokken was, verwisselde zij haar vorstelijke kleeding met
dat der weduwen en ging gesluierd al de tijd, dat zij zijn terugkomst beidde.
Ternauwernood echter had men haar zijn weerkeer gemeld, of zij tooide en sierde
zich met bijzondere bevalligheid, teneinde - gelijk zij aan haar dienaressen verklaarde
- haar echtgenoot iedere aanleiding tot zonde of misnoegen te ontnemen. Met
blijdschap zag Lodewijk haar dan ook telkenmale weerom en vond in haar bekoring
een reden te over haar immer trouw te blijven. Want het geviel soms, wanneer hij
ver van huis was, dat kwade vrienden hem des avonds, in vroolijk gezelschap onder
een kroes wijn, de vraag stelden waarom hij niet deed evenals andere heeren en
prinsen en aan de eischen van zijn jeugd wat tegemoet kwam. ‘Zie die of die’,
fluisterden zij hem toe en wenkten met hun oogen naar een jonge, schoone vrouw,
die lachend aanzat ‘Ge hoeft haar slechts te vragen...’ Hoewel Lodewijk dergelijke
taal niet duldde en aanstonds opstoof, om zonder aanzien van persoon de verleiders
de mond te snoeren, was toch bijwijlen de aandrang van zijn bloed zóó sterk, dat
alleen de gedachte aan zijn beminde bruid hem vermocht in te toornen. Háár wist hij
schooner en lieftalliger boven al.
Bij het invallen van de winter, gevoelde Elisabeth op zekere dag, hoe in haar schoot
iets bewoog; het was een vreemd en wonderbaar ervaren, dat haar terzelfder tijd blij
en onrustig maakte. Zij sprak erover met Irmingardis: hoe nu alles gaan zou en wat
zij had te doen... Met wijze woorden leidde haar oudere dienaresse ze binnen in de
geheimen van het moederschap, de lasten en lusten ervan, die nu weldra haar deel
zouden zijn... Vooral moest zij alles aan God overgeven en zich rustig houden...
wellicht was het daarom beter, dat zij uitzag naar een stiller woon dan hier, waar het
leven immer zoo bedrijvig was. Elisabeth liet zich gezeggen, en als de louwmaand
was verstreken, trok zij zich met enkelen van haar gevolg terug op de Kreuzburg,
aan de Werra, niet ver van Eisenach vandaan. Zij was daar ook wat dichter bij
Lodewijk, die voor een poos te Marburg verbleef, om de rijksdag van Hessen bij te
wonen. Toen, drie dagen na Maria Boodschap, bracht zij haar eerste kind ter wereld,
een jongen. Daar Lodewijk Marburg niet tijdig genoeg had kunnen verlaten, zond
men hem een ijlbode tegemoet, bij wiens aankomst hij zich onmiddellijk op reis
begaf. Juist de dag van het doopsel was hij ter plaatse; ter nagedachtenis van zijn
vader, gaf hij het
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kind de naam van Herman. Van Elisabeth vernam hij, dat alles een gunstig verloop
had gehad, en wat de pijnen betrof: zij glimlachte stil in de witte lakens, terwijl zij
het roze kinderlijfje naar zich toehaalde en het streelend de borst gaf. Zoodra zij
hersteld was, hield zij de kerkgang: zelf droeg zij daarbij haar eerstgeborene op de
arm en offerde het met een kaars en een lam.
Nog dat eigen jaar 1222, rond Sint Michielsdag, trokken Lodewijk en Elisabeth
naar Hongarije, om koning Andreas een bezoek te brengen. Al dikwijls had Elisabeth
naar die dag verlangd, méér nochtans om haar oude vader de troost van haar weerzien
te bezorgen dan wel om nog eenmaal te verblijven in haar geboortehuis. Want zij
wist, dat een oude wonde in haar hart zou openbreken: een nooit geheel gesleten
herinnering aan bloed en verraad, waardoor haar het teederste, dat zij ooit bezeten
had - hoe weinig bewust ook gekend - wreedaardig was ontrukt. Terwille van haar
vader evenwel aanvaardde zij de tocht en deed het zelfs met blijdschap.
In heel Thüringenland, overal waar zij langs kwamen, werden zij met vreugde
begroet: de menschen wisten te vertellen, hoe zij haar als klein prinsesje, voor elf
jaar terug, eveneens hun opwachting hadden gemaakt; hoe nu reeds de faam van haar
goedheid en mildheid alom was doorgedrongen en zij daarom hoopten, dat God haar
nog vele jaren tot heil van het land mocht behouden. Kinderen met bloemkransen
getooid, brachten hen handen vol druiven, brooden en vruchten in zulk een overvloed,
dat de leeftochtwagens het nauwelijks konden bevatten. Doch in de eerstvolgende
plaats beval Elisabeth alles aan de armen uit te deelen, waarbij zij niet zelden nog
een groote hoeveelheid toevoegde uit haar persoonlijk bezit.
Na de weg door het Bohemerwoud te hebben genomen, kwamen zij te Regensburg
en hielden vandaar de linkeroever van de Donau. Elisabeth bleek wonderwel bestand
tegen de vermoeienissen van de reis. Fier als een Amazone zat zij te paard: haar
donkere oogen schitterden in haar bruin en zuiver gelaat, waarlangs het zwarte haar
in welige golven afhing, en Lodewijk wist niet wat meer te bewonderen: de
schoonheid van haar vrouwelijke vormen of de mannelijke wilskracht, waarmede
zij zich in alle ongemakken vermocht te schikken. Eindelijk, na vele dagen reizens,
bereikten zij de grenzen van Hongarije. Hier kwam koning Andreas, die inmiddels
door boodschappers was verwittigd, hen met een klein gevolg tegemoet.
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Zoodra Elisabeth de stoet ontwaarde, vonkte er een glans van vreugde in haar oogen:
tegelijk gaf zij haar paard de sporen en galoppeerde juichend de anderen voorbij.
Toen zij het volgend oogenblik in haar vaders armen rustte, kon zij nauwelijks
beseffen, dat het werkelijkheid was: het leek een wreede, al te schoone droom, die
haar sprakeloos en schreiend in zijn oogen deed staren. Maar reeds stonden Lodewijk
en zijn manschappen rondom hen en lachend door haar tranen heen, maakte zij zich
uit de omhelzing los. Als ook de anderen de koning hadden begroet, kwam men
overeen de tocht zonder verwijl voort te zetten, om zoo mogelijk nog dezelfde avond
Preszburg te halen. Elisabeth verzocht haar vader tusschen Lodewijk en haar te komen
inrijden: natuurlijk hadden zij wederzijds veel te vragen en te vertellen, waarvoor
aanstonds in de drukte van de thuiskomst allicht de gelegenheid ontbreken zou. Doch
al spoedig bemerkte zij, dat de koning op vele vragen het antwoord schuldig bleef,
waarbij het donker fronsen van zijn wenkbrauwen en zijn starre, onbestemde blik
maar al te duidelijk verrieden, hoe de jaren niet zonder teleurstelling aan hem waren
voorbijgegaan. Om hem toen niet langer lastig te vallen, begon zij over andere dingen:
de schoonheid en rijkdom van Thüringenland, de gebruiken van het volk en haar
geluk met Lodewijk en haar kind. Evenwel: over het leed, dat ook haar niet bespaard
was gebleven, repte zij geen woord.
Het waren bijna allen onbekende gezichten, welke Elisabeth dien avond, als zij
de feestzaal werd binnengeleid, voor zich zag: slechts 'n enkel, dat zij zich vaag
herinnerde. Een gelaat evenwel, dat haar nu plots scherper dan van wie ook voor de
geest stond, zocht zij tevergeefs. In plaats daarvan vond zij de oogen van een vreemde
vrouw, Jolanda van Courtenay, de tweede echtgenoote van haar vader. Zij kon niet
nalaten, ze een oogenblik koud en haast verwijtend aan te zien.
Eenige dagen na aankomst, op een middag, toen de koning met Lodewijk was
uitgereden, bevond Elisabeth zich met haar oudste broer Bela alleen.
Het was haar opgevallen, dat er aan de verstandhouding tusschen hem en haar
vader iets haperde. Hierover en over nog vele andere dingen, die haar met zorg
vervulden, wilde zij hem spreken.
Zij zaten tegenover elkander aan tafel. Bela was verdiept in de
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lezing van een kostbaar handschrift, dat Lodewijk hem als geschenk had meegebracht;
Elisabeth naaide aan een kinderkleedje.
‘Vader wordt oud’ zei ze na een poos, terwijl zij het kleedje over haar knie
gladstreek.
‘Zoo, vind je?’ Bela lachte schamper, zonder op te zien. ‘Ik heb hem overigens
nooit anders gekend. Hij was oud vóór zijn tijd.’
‘Hoe bedoel je dat?’ vroeg Elisabeth en liet haar werk rusten.
Hij keek haar zwijgend aan. ‘Och, laten we er niet over praten,’ zei hij kort. ‘Jij
bent gelukkig: dat is het voornaamste.’
‘Ik zou ook jouw geluk willen, broer. Zeg me, heb je iets met vader? Misschien
kan ik iets voor je doen.’
‘Vergeefsche moeite, beste zus... Zoolang vader de adel blijft bevoordeelen, zullen
wij het nooit samen eens worden... nooit!’
‘Maar kan hij wel anders?’ hernam Elisabeth.
‘Als hij niet anders kan, is het hoog tijd, dat hij afstand doet. God heeft hem de
kroon niet gegeven, om ze door schurken te laten plunderen en zijn nakomelingen
niet meer dan een schijnkoningschap over te dragen.’ Zijn oogen fonkelden. Hij
stond op en ging bij het raam staan.
‘De tijden veranderen, Bela. Overal is de adel machtiger dan voorheen. Je moet
al wat toegeven.’
‘Hoe meer je toegeeft, des te meer ze eischen. Dat hebben ze vader intusschen wel
laten blijken. Waarachtig, hij was de dood van moeder al spoedig vergeten. Had men
mij maar niet op het laatste oogenblik gered, dan was mij tenminste de ellende
bespaard, die ik nu dagelijks werkeloos moet aanzien.’ Hij hield op, toen hij zag,
hoe Elisabeth verbleekte. Doch vlak daarop ging hij door: ‘Maar jij weet nog van
niets. Jij weet niet, hoe ze hier, ja hier en deze kamer, terwijl vader in Galicië tegen
de Russen en Polen in het veld lag, haar als een hond hebben vermoord... Zeker, bij
zijn thuiskomst heeft hij de moordenaars onmiddellijk doen grijpen en ze
terechtgesteld. Maar toen hun handlangers hem daarop met afzetting dreigden, was
hij zwak genoeg zich voor hen te vernederen. In plaats van ze allen, zonder
uitzondering over de kling te jagen, heeft hij geprobeerd hun gunst te winnen door
hen zijn kroondomeinen te vergeven. Daarmee is het begonnen. Vier jaar later, toen
hij van zijn mislukte kruistocht terugkwam en andermaal het land in beroering vond,
waagden zij hetzelfde spel. En weer wonnen zij het. Dag-in dag-uit heb ik hem
gewaarschuwd, mij ertegen verzet en
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hem ertoe aangespoord, de gedane schenkingen te herroepen. Maar hij heeft schijnbaar
alleen oor voor verraders. Een dappere koning, die het geslacht der Arpaden eer
aandoet, dat moet ik zeggen! En nu hebben ze hem zelfs gedwongen onder eede te
verklaren, dat hij nimmer op zijn besluiten zal terugkomen en hem zooveel
voorrechten afgeperst, dat Hongarije eer de naam van een republiek van edelen dan
die van een koninkrijk verdient. Maar bij God, ééns zal ik 't ze betaald zetten, daar
kunnen ze op rekenen. Dat heb ik gezworen!’
‘Bela!’ kreet Elisabeth. Zij sloeg de handen voor het gelaat en snikte. Angst,
afschuw en teleurstelling doorsidderden haar. Ze wilde heenvluchten, weg uit deze
kamer, dit huis, maar voelde zich benauwd en bedreigd door onzichtbare machten,
waarvoor ze huiverend ineenkromp. Kleefde er bloed aan haar handen, haar kleeren?
Wild bezag zij zich, maar sloot aanstonds haar oogen dicht, als vreesde zij het lijk
van haar moeder te zien, misschien vlak voor haar, onder tafel. Met een ruk trok zij
haar knieën op, omknelde ze krampachtig. Dan ineens voelde ze, hoe het bloed in
haar teruggolfde: al het trotsche, heerschzuchtige bloed van haar geslacht, dat zich
toomeloos verhief en om wraak riep. Tegelijk stond zij recht, onverschrokken, een
harde, vlijmende glans in haar oogen. Zij deed een stap naar de deur. Doch Bela, die
reeds tot kalmte was gekomen, hield haar tegen en dwong ze met zacht geweld terug
in haar zetel.
‘Ik had je dat alles niet moeten zeggen’ stamelde hij, ‘ik deed er verkeerd aan.’
Zij keek hem aan en zag een teederheid om zijn mond, die zij niet vermoed had.
Als werd er een luik weggeschoven, doorstroomde een bovenaardsch licht haar ziel:
de duisternis week en zij werd weer rustig. En meteen zag zij dit ééne zeer duidelijk:
hoe de nooit te verzadigen zucht naar macht en bezit zichzelve verteert.
‘Weten we te vergeven en te vergeten,’ fluisterde ze, terwijl ze zijn hand in de
hare sloot ‘wij allen zijn schuldig...’
Maar hij antwoordde niet. Zijn gelaat stond weer strak en onbewogen als te voren
en hij staarde naar buiten. Geruime tijd bleef het stil. Schemer vulde het vertrek;
ergens in de tuin zong schuchter een vogel.
‘Wees dan tenminste goed voor de armen,’ zei Elisabeth eindelijk.
‘Ik beloof het je, zuslief.’ Hij glimlachte heel even en streelde haar schouder. ‘En
laten we nu over wat anders praten. Kom mee naar buiten, het is hier somber.’
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Gedicht
Ik ben toch zoo moe, moeke,
van al maar toe zoeken
zonder respijt.
Van waar ge mij kuste en losliet
en ik voor 't eerst los liep
is het zoo wijd, zoo wijd,
moeke,
en zoo lang zoeken
naar het eerste rustpunt: den schoot
van die andere moeder, de Dood.
PIETER JANSSENS

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

263

De laatste der Volders(1)
Fragment
De dwaze rit
door Staf Weyts.
Tist had den ganschen nacht door die harde geneverkruik in Lucieke's hand boven
zijn hoofd gevoeld, en toen hij 's morgens nuchter was en daar in zijn onderbroek
voor het bed stond, zag hij zoo plots voor oogen zijn onvoorzichtigheid en dwaasheid
van 's avonds tevoren, dat hij zonder verder bedenken zijn twee vingers omhoog stak
en voor God en alle heiligen zwoer dat het de laatste keer was dat hij gedronken had.
Tist meende wat hij zei. Om Lucieke aan zijn kant te krijgen moest hij toch een
beetje zien wat hij deed en natuurlijk niet alle dagen zat loopen, dat sprak van zelf!
Tist dronk koffie en reed naar zijn werk. Het was nog half duister en hij was al
bijna voorbij Lucieke's huis toen hij opeens zag dat er achter 't venster één van die
twee affichekes hing die hij gisteren avond met de Demoors had mee gegeven, en
Tist vroeg zich seffens af ‘Doet Lucieke dat nu om aan mij ofwel om aan den pater
plezier te doen? Tist wilde daar niet kunnen op antwoorden; maar in zijn eigen peinsde
hij: 't is toch een goed teeken, ik ga vandaag weer naar 't lof; ik ga Zondag naar de
mis; ik moet wat zand in Lucieke's oogen strooien: liever ne keer méér naar de kerk
dan ne keer minder, liever voor de pastoors mijn klaksken af tot tegen den grond dan
tot aan mijnen buik; ik zal dan Lucieke wel vangen!
Dat ongewettigd schoon vooruitzicht deed bij Tist den afkeer zinken waarmee hij
elken morgen naar zijn werk reed; dwaas-blij kromde hij zich over zijn wiel, stampte
hardnekkig op de pedaals en bolde in één rit, zonder vertragen, tot aan de fabriek.
Tist meende dat Fientje Spruyt vandaag wel een kwartier vroe-

(1) Zie het eerste deel in het Maart-nummer.
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ger zou gekomen zijn, uit vrees anders geen tijd genoeg te hebben om aan iedereen
te vertellen dat ze hem gisteren avond in de kerk had gezien; maar in plaats van een
kwartier te vroeg kwam Fientje Spruyt het laatste oogenblik daar buiten adem
afgeloopen, nog bijna te laat!
Gedurende 't werk hield Tist haar wat in 't oog, en zag dat ze zoo nu en dan,
onopgemerkt, hier en daar wat praten ging. Reeds meende hij dat de vuiltongerij
begon, maar zoodra het schafttijd blies, waren er seffens eenige meisjes die
saamtroepten rond Fientje Spruyt en haar luidop begonnen te bespotten en uit te
lachen: zie dat kajotsterke daar eens staan!
Het was de eerste keer niet dat zoo iets gebeurde op de fabriek en Tist zou er geen
aandacht hebben aan geschonken, maar nu hij blijkbaar merkte dat Fientje over hem
niets had verteld, nu kon hij moeilijk nog verdragen dat d'anderen haar stonden uit
te lachen! En voor welke prul nu weer? Tist meende eens te gaan luisteren waarom
het eigenlijk was, maar een der meisjes kwam het hem reeds vertellen: Fientje leurt
met lootjes van ne missie-tombola, wat peist g'er van?
- ‘Zijn dat uw zaken’, vroeg Tist, ‘laat ze doen en bemoei er u niet mee’. Het
meisje dacht dat Tist in slecht humeur was, hij die anders zoo kon meedoen! - keerde
hem meesmuilend den rug toe en ging terug bij haar vriendinnen.
Fientje verdedigde zich flink tegen al het geschimp, maar na schafttijd hield ze
zich toch koest, en dat was veruit 't voorzichtigste wilde ze niet betrapt worden en
misschien buiten vliegen!
Wanneer Tist haar soms bespiedde, zag hij haar altijd even gerust aan 't werk;
maar kort vóór den middag lag Tist op zijnen buik, met zijnen kop onder een machien
om iets te repareeren, en gelijk hij daar lag stak hij zijn rechterarm uit en zocht met
zijn hand over den grond naar zijn nijptang, als hij daar plots een vrouwenbeen
vastgreep en tegelijker tijd het gezicht zag van Fientje Spruyt, die zich had neergebukt
en vroeg: Tist wilde geen lootjes koopen?
Tist kroop van onder zijn machien uit, en vroeg: Waar zijn uw zinnen van hier
met die lootjes te willen rondloopen?
- En waar waren uw zinnen van gisteren avond naar de kerk te willen komen?
- Moet ik dat aan uw neus hangen, soms?
- Neeê, want ik weet het; maar als ge naar de missie komt
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mocht ge toch wel een lootje koopen van de Tombola ook, ik heb er nog geen enkel
verkocht!
Tist peinsde: voor een franksken kan ik me niet laten kwellen, en ge kunt nooit
weten waarvoor het goed is. Hij kocht een lootje.
Merci, zei Fientje; ze stak het geld weg en spoedde zich naar haar plaats.
Onder den middag zei Fientje aan 't werkvolk dat z'allemaal stommerikken waren,
behalve Tist! Hij was de eenige die een lootje had gekocht, en ze wenschte uit den
grond van haar hart dat hij er meê geluk mocht hebben en binnen een paar maanden
per auto reed!
Uiterlijk scheen het werkvolk met Tist te willen lachen, zoogezegd omdat ze niet
begrepen dat hij door Fientje Spruyt zijn centen had laten aftruggelen voor de pastoors;
maar Tist antwoordde: ‘Ik waag een kans en moest ik geluk hebben, 't is toch eender
van waar het komt’.
In hun binnenste gaven ze Tist gelijk en 's namiddags moest Fientje niet meer met
haar lootjes rondloopen, want den eenen en den andere en verschillende werkmeisjes
kwamen zelf, in 't genip er nu en dan eentje vragen.
Toen de fabriek uit was had Fientje een boekje van tien verkocht, en ze meende
dat gauw aan Tist te gaan vertellen, speelde haar schort uit, liep de trap af en de koer
over, maar niet rap genoeg: toen zij aan de fabrieksdeur was zat Tist reeds op zijnen
velo en Fientje zag hem juist wegrijden.
Hij reed zich buiten adem tot op een honderdtal meters van Lucieke's huis, waar
hij remde en van zijn fiets sprong. ‘Ge kunt nooit weten dat Lucieke soms buiten
komt “dacht Tist” en te voet heb ik meer kans dan anders om haar te zien’. Hoopvol
stapte Tist verder; maar naargelang hij naderde smolt zijn hoop weg, werden zijn
stappen trager en een innerlijke kracht dwong hem ten slotte te blijven staan. Hij
frutselde zoogezegd wat aan zijn velolamp, ging zoekend, precies of hij iets verloren
was, een eindje achteruit en keerde dan weer terug, maar allemaal tijd verloren:
Lucieke kwam niet.
Tist meende dan maar gewoonweg voort te gaan doch wat een geluk dat die affiche
daar nu uithing! Met zijn neus bijna tegen 't venster begon Tist te lezen; hij las vijf
keeren de gansche affiche af, maar ge kunt denken hoe verstrooid want den vijfden
keer zag hij eerst dat er onder aan de affiche nog een bandje was geplakt, waar-
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op stond: lootjes hier te koop. Tist meende reeds te bellen maar hij bezon zich en
dacht dat hij beter deed te wachten tot na 't lof.
Na 't lof waren de Demoors in gezelschap en Tist hield zich natuurlijk wat op
afstand, en wachtte tot hij hen thuis zag binnengaan.
Een weinig later belde hij, Lucieke kwam open doen.
- Dag Lucieke, ik kom lootjes, koopen, maske; hebt gij dat afficheken voor mij
willen hangen, ik doe u ook plezier...
Lucieke liet Tist in den gang, en vroeg:
- Hoeveel zoudt g'er willen, Tist?
- Geef er mij tien, maske.
Lucieke verwonderd: ‘Tien lootjes, da's braaf van u Tist!’
- ‘Altijd braaf geweest’ antwoordde Tist lachend, ‘misschien vroeger wel ne keer
zat, maar da's ook gedaan nu!’
- 't Zijn goei die zich beteren en ge toont gij nu toch uw goed hart’ sprak Lucieke,
‘als 't u belieft Tist, uw lootjes’.
Tist nam zijn lootjes, betaalde en stond seffens met zijn goed hart op straat.
Als Lucieke in de keuken was vroeg Virginie: Wat is er aan den gang met dien
Volders? Die wil ineens heiliger worden dan den Paus zeker?
- 't Zal maar een zotte kuur zijn, binnen een paar dagen ziet g'hem misschien met
geen oogen meer’ antwoordde Lucieke.
Lucieke bevroedde niet waar Tist op aanstuurde, en natuurlijk dat ze zich bedroog,
want de vier overige dagen van de missie was hij elken avond in 't lof, zat onder den
preekstoel, ging na 't lof cigaretten koopen of een ander klein kommissieken doen
en stapte dan de richting van den steenweg uit om de Demoors in te halen.
Den eersten avond vroeg Tist: ‘Mag ik meê met u naar huis gaan, Juffrakes?
Lucieke was eenvoudig: ‘Waarom zoude niet mogen meegaan?’ antwoordde ze.
Virginie zei niets maar dacht: Als hier nog ergens een winkeltje was we schoten er
binnen.
Tist stapte mee op, praatte over 't een en 't ander, maar aan zijn woorden kon
niemand raden dat hij verliefd was op Lucieke, en dat was ook niet noodig: hij zou
dat op tijd en stond wel aan Lucieke zelf zeggen.
De Demoor's dachten niet dat Tist daar 's anderendaags weer achter hun hielen
zou komen, maar toen ze zoo'n honderdtal meters op den steenweg waren, keek
Virginie toevallig ne keer om en zei
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aan Lucieke: ‘Dien Tist komt daar weer achter ons, willen we wat loopen,’ dat konden
ze nu toch niet doen als hij het zag, want ‘hij zou wel peinzen dat we te schoon zijn
om met hem naar huis te gaan’ antwoordde Lucieke.
- ‘Dat ben ik ook’ wedervoer Virginie; maar Lucieke toonde zich verontwaardigd
en zei dat ze vroeger toch veel te eigen aan Tist geweest waren, om nu te doen precies
of ze hem niet meer wilden kennen.
Virginie had geen tijd meer om te antwoorden, want Tist had hen reeds achterhaald
en stapte mee voort, gewoonweg pratend gelijk 's avonds tevoren. Lucieke antwoordde
steeds vriendelijk, en wat kon het hem dan eigenlijk schelen dat Virginie geen woord
sprak? Ze verbeet haar woede, en zoodra thuis herbegon ze den redetwist over den
Volders en zei aan Lucie dat ze nu niet meer denken moest aan hoe het vroeger was,
dat was nu anders: het verschil van stand was te groot geworden en ze moesten
hunnen kop wat hooger steken dan 't gewoon volk, dat was nu toch zoo moeilijk niet
om te begrijpen!
Lucieke antwoordde kordaat weg: ‘Da's mijn karakter niet, Virginie; dat wil er bij
mij niet in. Ik vraag ook niet dat Tist Volders achter ons komt, maar als dat nu zoo
is, ochgottenheere toch, wel dan is dat zoo!’
- Morgen loopen we dat we thuis zijn’ besloot Virginie.
Lucieke vond dat heel goed en 's anderendaags na 't lof stapten de Demoors haastig
het kerkplein over, een straat in, en eens op den steenweg begonnen ze te loopen.
Virginie dacht al: nu zijn we Tist kwijt; maar terwijl ze daar buiten adem voortliepen,
slaakte Lucieke opeens ne gil en zakte ineen, haren voet omgeslagen.
Virginie sprong bij en hielp Lucieke recht. Ze kon schier op haar voet niet staan,
krijschte van de pijn en met klein stappekens die eerder sprongskens waren, sukkelde
ze voort geleund aan Virginie's arm.
‘Dat kwam nu van dat loopen’ snikte Lucieke, ‘en nu zou Tist hen niet inhalen,
zeker?’
Virginie grommelde dat ze daar toch ook niet kon aan doen, waarom nu dat verwijt?
Lucieke zweeg, beet hare lippen stuk van pijn en hinkte traagzaam voort. Natuurlijk,
na enkele minuten was Tist de Demoors bijna bijgestapt, maar toen hij in den donker
zoo halvelings zag dat
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er een mankte, begon hij al te twijfelen of ze 't wel waren; maar het waren ze toch!
Lucieke weende nog steeds en Virginie vertelde wat er gebeurd was: de linker
voet omgeslagen.
‘Dat zal verstuikt zijn, anders doet dat zoo zeer niet’ zei Tist, ‘ge moet er iets straf
rondbinden.’
Ze hadden niets, om rond te binden dan een klein zakdoekje dat ge kondt
wegblazen, en op een, twee, drij zat Tist op zijn knieën nevens Lucieke en had zijnen
rooden zakdoek rond haren knoesel gebonden.
‘En hang nu maar aan mijnen arm, dan zal 't nog beter gaan’ zei Tist. Lucieke
peinsde nu niet: ik mag dat niet doen, ik moet mijnen kop hooger steken dan 't gewoon
volk; maar ze was blij aan Tist een flinken steun te hebben, en voor Tist was het
alsof het geluk aan zijn lijf hing. Hij had wel gewild dat Lucieke nog vier en twintig
uren verder woonde, want ze waren veel te rap thuis.
Lucieke zei: ‘Ge zijt duizend keeren bedankt, Tist’, en Virginie: ‘Hier is uwen
zakdoek en ge zijt bedankt, Tist’; maar het was zonder bedanken en een klein
plezierke, antwoordde Tist.
Blij als een kermisvogel ging hij naar den kleermaker voor zijn nieuw kostuum
en daarna recht naar huis.
's Anderendaags zat Tist, gelijk ne pronte Mijnheer, in de zondagsche hoogmis en
Virginie Demoor herkende hem bijna niet, maar verschoot toen hij, na de mis, nevens
haar buitenschoof en vroeg hoe 't met Lucieke was.
‘O, stillekens, ze kan nog niet marcheeren gelijk het moet en als 't morgen niet
beter is, dan ga'k maar eens naar den doktoor’ antwoordde ze.
Het was 's anderendaags niet beter; maar de dorpsdoktoor was op vakantie. Ander
jaren werd hij gewoonlijk vervangen door nen doktoor uit de stad, maar dezen keer
was het ne jonge kerel, pas uit de universiteit en 't eerste visiet van zijn leven deed
hij op den steenweg, nummer 216, bij Lucieke Demoor. De jonge doktoor was zeer
hoffelijk: eerst een buigingske voor Virginie die kwam opendoen; dan in de keuken,
nog een buigingske voor Lucieke die daar in een zetel zat met haren voet op een
banksken. De Demoor's waren betetterd en hadden allebei een klein bloske op hun
gezicht. Lucieke lichtte zich wat op in haren zetel, en Virginie bood den doktoor ne
stoel maar profiteerde gauw van die gelegenheid om achter

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

269
zijnen rug een bierflesch en den boterpot van tafel weg te nemen. De doktoor zette
zich neer en Lucieke begon te vertellen hoe ze onder 't loopen haren voet had
omgeslagen. Virginie stond met de vuisten in de heupen tegen de tafel geleund, en
lonkte beurtelings naar Lucie en den doktoor. Hij vroeg waar juffrouw pijn had en
Lucieke wees met haar hand overal waar het zeer deed. ‘Ja, tot onder haar knie’ zei
Virginie. De doktoor knikte instemmend, en als juffrouw haar kous eens wou
uittrekken, zei hij, zou hij eens onderzoeken.
Lucieke trok haar kous uit, maar volgens Virginie bijlange niet zedig genoeg want
ze werd zoo rood als een kalkoen en peinsde: waarom draait ze zich nu niet een beetje
naar den hoek?
Toen de doktoor zoowel vijf, zes keeren, tusschen knoesel en knie, over Lucieke's
been had genepen, zoo precies voor de deugd in dat malsch vleesch te mogen pitsen,
had hij het eindelijk gevonden: den knoesel verstuikt! Ze konden straks een flesch
witwater komen halen, zei hij, en binnen een paar dagen zou hij nog eens terugkomen.
Met een buigingske, gelijk hij was binnengekomen ging de doktoor weg.
Tegen den avond haalde Virginie het witwater, en wat een geluk voor Tist Volders
die na zijn werk bij de Demoor's ging bellen.
Slifsleffend kwam Lucieke opendoen en toen ze Tist zag glimlachte ze pijnlijk.
Tist zei dat hij kurieus was om te weten hoe 't was met haren voet en daar hij gisteren
avond niemand van hen in de sluiting van de missie had gezien kwam hij zelf nu
maar eens nahooren? Het was al veel beter zei Lucieke. En de nieuwe doktoor, hoe
ziet die er uit? vroeg Tist. Heel goed antwoordde Lucieke, maar ik ga nu maar binnen,
Tist, want ik mag op mijnen linkervoet nog niet lang staan.
Tist bolde weg. Als hij thuis kwam zat daar ne pronte grijsaard en dat was Mijnheer
d'Horville, de kasteelheer waarbij moeder Volders in haar jonge jaren gediend had.
Vroeger passeerde die regelmatig op 't dorp en kwam dan een tas koffie drinken bij
zijn goei oude meid, maar nu was het wel vijf jaar geleden dat ze hem nog gezien
had. Hij was speciaal gekomen om te zeggen dat zijn meid er weer was van
doorgetrokken en om te vragen of moederke Volders geen dochter had die bij hem
zou willen komen, aan 300 frank in de maand en 's zondags 's namiddags vrij af.
Zijn bezoek viel natuurlijk den kasteelheer tegen, want de doch-
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ters waren allemaal getrouwd. ‘Ze waren er rap bij’ zei mijnheer d'Horville, en naar
Tist wijzend: ‘maar dat is de slimste en waar werkt ge tegenwoordig?’
- ‘Hier op de papierfabriek’ antwoordde Tist.
Op de papierfabriek? Tiens, tiens, die directeur is nog nen beste vriend van mij,
zei mijnheer d'Horville.
Als dat zoo was, dacht Tist, dan konden ze malkaar misschien wel een plezierken
doen! Hij zette zich nevens mijnheer d'Horville aan tafel en met hem sprekend over
de slechte meiden die ne mensch den dag van vandaag zooal kan tegenkomen, zei
Tist dat hij voor mijnheer d'Horville misschien wel een deftig meisje wist die direkt
in dienst kon komen.
Moederke Volders bekeek Tist nieuwsgierig met haar verrimpelde oogskens, en
mijnheer d'Horville beloofde hem seffens honderd frank als hij daar kon voor zorgen;
maar Tist vroeg dat mijnheer d'Horville hem dan liever een ander klein plezierke
zou willen doen: ‘De fabriek gaat nog drie lichte kamions aankoopen, en ik zou graag
chauffeur worden, als ge soms bij den directeur een woordje kunt ten beste spreken?...
- Avec beaucoup de plaisir, zei mijnheer d'Horville.
's Anderendaags vroeg Tist Volders aan Fientje Spruyt of ze geen braaf en
werkzaam kajotsterke kende dat bereid was te gaan dienen bij nen door en door
kristelijken heer op een kasteel, aan 300 frank in de maand.
Fientje Spruyt beloofde er eens over te spreken met Trezeken Jacobs en 's avonds
van denzelfden dag kwam die reeds aan Tist zeggen dat ze onmiddellijk wou
vertrekken.
- Hoe eerder hoe liever, antwoordde Tist. Hij schreef een kaart om Mijnheer
d'Horville te verwittigen; maar Trezeken Jacobs arriveerde nog vóór de kaart en twee
dagen nadien was er reeds een brief terug van mijnheer d'Horville om Tist te
bedanken; maar van dat woordeken ten beste schreef hij niets. Tist meende dat er
niet veel zou van in huis komen; maar een paar dagen later werd hij bij den bestuurder
geroepen en die vroeg hem wat explikaties over zijn betrekkingen met mijnheer
d'Horville om ten slotte te zeggen dat het in orde was voor die plaats van chauffeur!
Tist kreeg draainissen van blijdschap en zijn eerste gedacht ging naar Lucieke. Ze
zou hem binnenkort nu nooit meer zien in een
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fabriekspak, maar in een flinken tenue, met ne kepi! Nu zou hij nog wat wachten om
haar ten huwelijk te vragen!
Tist meende zelfs het goed nieuws voorloopig nog te zwijgen, en er op tijd en
stond de Demoor's mee te verrassen, maar den volgenden zondag toen hij naar de
kerk ging ontmoette hij Virginie, en 't eerste wat hij haar al lachend zei was: Vandaag
leg ik vijf frank in de schaal, als 't nog niet meer is; ik ben dees week chauffeur
genoemd en van mijnen goeien opslag krijgt de pastoor ook een beetje!
Virginie trok haar klein oogskens een beetje verder open en Tist meende dat zulks
wou beteekenen: ‘toe, maar!’ doch het was van de zenuwen! Tist was tevreden. Of
Lucieke nu nog niet te been was, vroeg hij. Jawel, zei Virginie, maar nu had ze weer
een beetje hoest en de doktoor had gezegd dat ze nog maar een paar dagen moest
binnen blijven, dat hij nog eens zou terugkomen. Volgens Tist was dat eenvoudig
geldklopperij, die jonge mannen profiteeren van zoo'n okkasies, zei hij. Dat kan wel
zijn, antwoordde Virginie, maar terwijlen stapte ze reeds drie stappen verder, want
oei, oei, oei, ze was toch weer zoo haastig
Als Virginie thuis kwam pakte ze naar haar hart want het doktoorken stond daar
in de keuken en hoe had Lucieke, zoo heel alleen met hem, zich durven laten
onderzoeken?
Onder den linker-vleugel zat de valling een beetje vast, zei de doktoor, en Lucieke
moest zich eens goed laten inwrijven met teinture d'iode en alle drie uren ne soeplepel
nemen van de flesch die hij zou voorschrijven. Virginie mocht ze na den middag
weer komen halen, en dan zou hij haar ook eens wat zalf geven voor die sproetekens
die ze hier en daar op haar gezicht had, en bij Lucieke zou hij dat wratteken op haren
vinger ook eens komen afbranden. Virginie ademde weer normaal en alle verdenking
week onmiddellijk. Dat vond ze nu eens bijzonder vriendelijk van den doktoor, maar
had hij reeds gezien dat zij ook een wratteken had, en zou hij dat, als 't u belieft, ook
willen afbranden? Waarom niet, hij zou daar op nen avond eens voor terugkomen!
Den avond dat hij terug kwam zat Tist Volders in de stad, in d'autoschool. Zes
weken lang moest hij daar naartoe voor zijnen diplome van chauffeur. Na de les vond
Tist nog al eens smaak in die fijn stadsche bierkens, vooral met die verstervingskens
die hij op 't dorp moest doen terwille van Lucieke, en doorgaans was het half nacht
eer hij terug naar huis reed. Dezen keer was het weer
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't zelfde; maar hoe verschoot Tist niet toen hij bij de Demoor's zoo laat nog licht zag
branden! Hij peinsde: misschien bezoek; maar de bezoeker was reeds weg, en Lucieke
en Virginie zaten daar nog alleen, allebei naar hun zwartgebrande wrattekens te zien
en zich af te vragen of ze die invitatie van 't doktoorken nu zouden aannemen en
toekomenden zondag meerijden naar de grotten van Han, of niet?
Lucieke was er gaarne voor te vinden, zei ze; maar Virginie moest er nog eens op
slapen. 's Anderendaags begon ze haar juweelen gereed te leggen, een halsketting
met een kruisken, 'n armbandje, twee gouden ringen met ne steen en 's avonds liep
ze in stilte naar 't doktoorken om te zeggen dat ze maar zouden meerijden als hij 't
nog goed vond!
Den zondagmorgen bolden ze vroeg weg, en Tist Volders kon er niet wijs uit
worden als hij zag dat er van de Demoor's weer niemand in de hoogmis was. Hij
dacht onmiddellijk aan dien avond toen er bij de Demoors nog zoo laat licht brandde
en begon al te vreezen dat Lucieke misschien wel zieker was dan bij het meende.
Na d'hoogmis ging Tist bij de Demoor's eens bellen, en denzelfden dag nog twee
keeren, maar altijd vruchteloos: de Demoor's waren niet thuis en Tist kon niet raden
waar naartoe.
Eerst 's anderendaags vernam hij het van Fientje Spruyt. Ze kwam onder schafttijd
bij Tist staan, en zei: Dat doktoorken ziet er nog al ne zwakke uit, he, hij ging gisteren
al met de Demoor's op schok! Tist moest zich vasthouden. Wablieft, vroeg hij. En
Fientje vertelde hoe ze gisteren morgen, toen ze naar de vroegmis ging, juist de straat
wilde oversteken als daar nen auto kwam aangehold. Voorzichtigheidshalve liet ze
die eerst voorbijrijden, en toen zag ze dat het de nieuwe doktoor was met die twee
van Demoor! Tist vroeg aan Fientje of ze daar wel zeker van was, en Fientje
antwoordde: ‘Zoo zeker als ik hier sta, Virginie zat nevens den doktoor en Lucie van
achter’. Dat was al een geluk en Tist voelde zich kalmer. ‘Potverdomme, Virginie
nevens den doktoor, dan werd het een trouwfeest,’ zei hij! Fientje Spruyt lachte ne
keer en ging weg. Dat alles had voor haar geen belang en eens aan 't werk dacht ze
er niet meer aan; maar Tist zooveel te meer. Hij liep daar weer tusschen de machienen,
dubbend en razend kwaad tegen den doktoor die zoo onverwacht bij de Demoor's
was binnengedrongen, en in veertien dagen tijd de vriend des huizes was geworden,
alleenlijk
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met wat komplimenten en wat jannerij, de flierefluiter! En hoe zou dat eindigen?
Met Virginie daar mocht hij al mee doen wat hij maar wou, en als hij er mee
trouwde, Tist zou hem nog gaan bedanken voor zijn vriendelijkheid; maar
potverdomme, nondedomme als hij moest riskeeren naar Lucieke een oogske te
verpinken, Tist pakte het doktoorken in 't volle van de straat met zijn twee voeten
vast, en sloeg hem met een zwaaiken met zijnen kop tegen den gevel van, 't eerste 't
beste huis, morsdood!
Sinds dien dag was het gedaan van nog te blijven pintelieren in de stad. Na de les
in d'autoschool reed Tist zonder ommezien naar huis, en een week lang, elken avond
wandelde hij op den steenweg, over end'weer voorbij de Demoor's, met het gedacht
het doktoorken ne keer te zien binnen- of buitengaan, of Virginie en Lucieke te
achtervolgen wanneer ze zouden weggaan; maar Tist bemerkte niks verkeerd, en
elken avond rond negen uren was bij de Demoors het licht uit en gingen ze slapen.
Tist voelde zich heel en gansch gerust gesteld. Hij dacht: dat is weer allemaal praat
van Fientje Spruyt; maar Lucieke en 't doktoorken vrijden niet 's avonds gelijk
d'andere koppels, maar in den dag, en dan nog niet langer dan den duur van een
visiet! Na het ritje naar de grot van Han gebeurden de visieten bij 't doktoorken thuis,
maar daarvan wist Virginie niets! Die zei wel tien keeren per dag: Lucie, g'hebt in
de grotten terug een goeie valling opgedaan, ge moet u verzorgen; wil ik er den
doktoor eens bijhalen? Virginie had veel te graag dat het doktoorken kwam, en
daarom antwoordde Lucieke steeds dat het niet noodig was, het zou wel beteren;
maar ging in stilte zelf naar den doktoor.
En op nen nanoen ging Lucieke zoogezegd eens naar de naaister, maar 's avonds,
toen Virginie weer bezig was wat zalf over haar sproetekens te wrijven, vroeg Lucieke
haar of ze nu eens wat wilde weten, het doktoorken had haar ten huwelijk gevraagd!
Virginie werd bleek van het verschieten, en met die zalf op haar gezicht precies
doorschijnend. Haar oogskens knipten door de zenuwen drie keeren, rap achtereen
open en toe, en bijna terzelfdertijd vroeg ze: En wat hebde gezegd? Natuurlijk laten
verstaan dat het goed was, zei Lucieke, kon ze nu zoo'n okkazie laten voorbijgaan?
Die kwam er niet alle dagen, dat wist Virginie toch ook!
Virginie had nooit gedacht dat de vernietiging harer eerste hoop
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reeds zou gebeuren voor t'verdwijnen harer sproetekens, en met de rillende pijn der
ontgoocheling in 't hart, vroeg ze waar en wanneer dat gebeurd was? Dien dag en
dat uur antwoordde Lucieke, en terzelfdertijd brak bij Virginie de spijt en de jaloezie
uit in een hartstochtelijk geween van wel een half uur lang. Dien avond lagen Lucieke
en Virginie in 't bed met hun rug naar malkaar, en onder hun oorkussen hadden ze
hun papieren van den notaris verborgen...
Virginie wou het doktoorken nooit meer spreken, zei ze, en ze hield kop! Telkens
als hij binnenkwam ging zij naar boven; maar na eenige dagen als de doktoor het
fijne ervan wist, bleef hij maar liever zelf van achter in den gang staan, dat was
gemakkelijker voor Virginie, schertste hij! Het was altijd hetzelfde wat Lucieke hem
vroeg: Wanneer gaan we trouwen? en na veertien dagen zei ze: nu is 't de laatste keer
dat ik het u vraag, wanneer gaan we nu trouwen, cheri.
Waar hij anders afwijkend antwoordde, was de cheri nu seffens beslist, maar geen
wonder, hij had zijn papieren voor Congo op zak en morgen kwam de doktoor van
't dorp terug! ‘Morgen ga ik voor een paar dagen naar huis, zei de cheri, daarna te
Vilvoorde me installeeren en vóór 't einde van de volgende maand zijn we zeker
getrouwd.’
's Avonds vertelde Lucieke nog eens hoeveel dagen ongeveer er nu nog overbleven
vóór den trouwdag; maar terwijl ze zoo bezig was met tellen, reed Tist Volders, zoo
zat als een kanon en met zijnen diplome van chauffeur op zak onder haar venster
voorbij. Met een hoekske van zijn verstand dat nog een beetje klaar was, moest Tist
toch ook al eens geteld hebben want hij peinsde: Binnen een maand of drie trouw ik
hier in!
Het doktoorken had formeel beloofd te schrijven, maar liet een gansche week van
zich niet hooren; zelfs kwam er geen antwoord op Lucieke's brieven, en wat zou dat
beteekenen, dacht ze. Dagelijks groeide een bange vrees in haar hart en toen er 's
zondags nog geen nieuws was stond Virginie Lucieke vierkant uit te lachen met haar
fameus doktoorken! Lucieke zweeg maar zwoer in stilte: kost wat kost, vandaag
moet ik iets weten!
Denzelfden zondag stond Tist Volders voor den eersten keer in grand' tenue van
chauffeur, en nog wel op de trekking van de missie-tombola. Hij had zich bij den
ingang van de zaal, kaarsrecht tegen den muur gezet en elkeen die binnenkwam
moest Tist be-
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zien. Hij had daar zin in, lonkte zonder iets te zeggen gedurig van terzij; maar
almedeens, wie zou dat nu gedacht hebben, daar kwam die minderbroeder die op 't
dorp de missie gepreekt had in de zaal gestapt, en schier zonder het te willen greep
Tist hem bij den arm. De pater zou Tist nietmeer herkend hebben, zei hij, ‘wat zijt
ge nen chikken type geworden, man!’
Terwijl Tist vertelde hoe dat gekomen was, waren Fientje Spruyt en Trezeken
Jacobs ook tegen den muur komen staan, en zoodra de pater weg was kwamen ze
naar Tist. ‘Wat komt gij hier doen, Trezeken?’ vroeg hij. Trezeken zei dat ze nen
dag verlof gekregen had bij mijnheer d'Horville; dat hij haar dezen avond per auto
zou komen halen, maar dat ze nietmeer mee ging, haar moeder kon het niet gewoon
worden alleen.
- ‘Waarom hebt ge mijnheer d'Horville dan niet verwittigd?’ vroeg Tist.
Trezeken Jacobs haalde onverschillig de schouders op, en Fientje Spruyt zei
heimelijk: 'k zal ik meegaan, Tist.
Tist vloekte en ging buiten. Fientje Spruyt meende dat het om haar was, maar
neen: nu zat de zaal al bijna vol, en noch waren de Demoor's niet te zien. ‘Zouden
ze nu potverdomme niet komen?’ vloekte Tist.
Hij wandelde een eindje onder de hooge boomen van de straat en hoorde zijn hart
bonzen. Was dat nu van schrik? Had hij schrik om aan Lucieke te vragen of hij met
haar zou mogen trouwen? Sakkerdomme, hij kwam er nu toch goed voor in zijn
kostuum van chauffeur, en voor de rest, laat hem maar doen, hij zou zijn woordekens
wel draaien!
Een half uur later kwam Lucieke in den donkeren avond aangeloopen, en Tist
stapte met vasten tred haar tegemoet, spreidde zijn beide armen open als voor een
hollend paard, maar hoe verschoot hij toen Lucieke, precies gelijk een wilde nevens
hem voorbij sprong! ‘Dedju, zei hij, wat is er nu!’ Tist had geen tijd om na te denken
en zette onmiddellijk Lucieke achterna; potverdomme wat was er toch gebeurd!?
Het scheelde geen haar of Tist zou het nooit geweten hebben; want had hij niet
plotseling beseft wat er gebeuren ging en zich met een sprong van wel zes meters
tot op 't boordeken van den vijver gewipt waar hij Lucieke juist kon grijpen, ze ware
er ingesprongen, recht naar den dieperik!
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Het leven van een mensch
door P. Lebeau.
De stad glinstert stil bij het tevreden water;
passief verschrompeld torsen de torens de hitte zonder tocht;
maar op een breede strook, voorbij de rivierenbocht,
als aangespoeld, het slib der luie, bonte baders.
Kinderen werken ernstig aan een fort of een kanaal
en zien verstrooid soms naar d'ouders die kraaien en gieren,
die spelen met een bal, onhandig en met veel omhaal,
of roosteren hun rug, als later bewijs van deze strandplezieren.
De warmte krijgt volume, te zwaar voor een rechtstaand mensch
en drukt ze allen open neer; en de trage, stage tij
kwispelt immer aan, en in hun halfgeloken soezen zonder wensch
glijden groote witte booten als spoorlooze droomen, voorbij.
Plots roept een jonge vrouw: een man verdween in 't water.
Allen schrikken overeind naar den angst van dezen nood,
Er plonzen er een paar naar toe, en allen komen kijken,
en zwaar komt over hen, de groote schaduw van de dood.
Zoo huichlend kalm kabbelt het water, alsof er niemand was.
Dan keeren de duikers, moe en sceptisch terug,
de toegeijlde bootjes hernemen hun tocht en hun gepuf
en de baders zinken zuchtend weer en philosophisch op hun rug.
Maar hij, wiens blanke lijf nu hulpeloos wentelt
in het donkere water, voor hem doofde hier alles uit
de lucht gelijk 't geluk zoo blauw, het mysterie van elke ruit
der stad, en de beiaard die daarin vreugd en weemoed sprenkelt.
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Misschien heeft hij geworsteld om te rekken
zijn recht op lijden, teleurstelling en waan,
of misschien begreep hij de beelden die de baren wekken
en heeft hij zich op 't vaag gebaar van 't water laten gaan.
Misschien, in deze loome lucht, werd het plots hem klaar,
hoe noodloos alles is, deze massa, haar misbaar,
die stad, dat wezenloos decor voor d'eigen domme lust;
en de wijsheid van het water en zijn gereede zekere rust.
Reeds is hij daar, waar geen geluid zijn stilte nog genaakt.
nu de glimlach van het water gesloten op hem waakt;
daar pijnt hem niet meer de doelloosheid van 't leven,
van allen drang in eeuwigheid genezen.
Een bundel kleeren nog, getuigen onbeacht op 't strand,
maar duizend baders genieten zorgeloos daarrond in 't zand
en in de zon joelt het duizendkoppige water met de baders mee,
en groote witte booten varen statig naar de zee.
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In memoriam Stefan George
door Han. Jonkers.
‘Het bericht van den dood van den vijf en zestigjarige galmde den vierden December
uit Locarno, plechtig als een gongslag door het troostelooze rumoer van het onzalig
stervende jaar.’ Het zijn de woorden waarmee Klaus Mann zijn herdenking van
Stefan George in ‘Die Sammlung’ aanvangt, en waarmee hij zeer treffend het moment
van den dood teekent. De plechtige woorden van Klaus Mann stonden niet alleen.
Stefan George heeft op papier allerwege een indrukwekkende uitvaart gekregen.
Ontelbaar zijn de ontroerde gedachten, die rond zijn baar zijn geuit. En er waren er
niet veel, waarin niet iets meeklonk van de leegte, die zijn heengaan achterliet. Deze
algemeenheid en gelijkgestemdheid van ontroering is des te grooter bewijs voor de
universeelheid van George omdat ze voorvielen in een tijd, waarin alles wat met pan
en verbroedering in verband staat een ironischen klank bezit. Wegens tijdgebrek
concentreeren herdenkingswoorden zich gewoonlijk zakelijk koel op levensfeiten,
met de uniforme toegift van een snelle analytische schets van het standpunt van den
overledene. Zooveel officieele en belangrijke personen vertrekken uit het lensbereik
der actualiteit, dat ze in de journalistiek haast niet anders dan met het parate en
nuchtere vakmanschap van de necrologie, die misschien in het archief haar eenige
en laatste kans verbeidt, te ‘verslaan’ zijn. In het geval van George heeft de korte
adem van de journalistiek dikwijls een te waardeeren poging gedaan haar nerveuze
golflengte op den eeuwigen Hauch van den dichter af te stemmen. Waarmee
logischerwijs niet tevens bewezen werd diens dichten voor de volle waarde te kunnen
waardeeren, maar waarin toch begrip klonk van het verlies aan cultuur, dat met het
heengaan van George wordt geleden. Feit is dat de taxatie van het verlorene nergens
gevoellooze, vakmatige opsomming van kwaliteiten was.
Men spreekt niet van het afsluiten van een cultuurperiode en van een onherstelbaar
verlies, wanneer men geen, zij het ook overgeleverd besef van de belangrijkheid van
het heengegane heeft
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gehad. Mocht men George ook niet geheel wegens het heengaan van een groot dichter
kunnen beweenen, dan was er toch de treffende actualiteit van het moment van zijn
verscheiden, waardoor men verontrust werd. Er zijn ongetwijfeld herdenkers geweest,
die verwantschap gezocht en niet gevonden hebben tusschen ‘Das neue Reich’ van
George, en het staatkundig nieuw rijk, dat in veler harten schimt. Reeds hierdoor door deze confrontatie van idealen - heeft men de dichterkern van George misschien
onbewust, buiten het doorgronden van zijn dichtwerken om, blootgelegd.
Men wist, de rustverstoring, die George uit zijn tempel bande, zou tot het einde
der dagen een deel van de aardsche misère blijven uitmaken. In de bestrijding moet
men zich hier beperken tot een antilawaaicampagne. Tegen den tijd dat men aan de
zuivering van de geestelijke rustverstoring toe is zal de geest eerst recht verontrust
zijn. Er was dus alle reden met weemoed den man te herdenken, die de schaduw en
de koelte van een nooit voor twintigste eeuwers weggelegd ideaal met zich in het
graf nam. Uit het simpele weten, dat ergens in Duitschland nog een klassiek
vertegenwoordiger van de rust leefde is thans geen berusting meer te putten. Ook in
dit opzicht kan men dus spreken van het afsluiten van een cultuurperiode, en
tegelijkertijd van het heengaan van den laatsten der aristocraten des geestes, want
rust en aristocratie zijn aan elkaar verwant. Het doodsmoment van George wordt uit
dezen gezichtshoek bezien waarlijk een mene tekel op het gebouw der cultuur.
De volslagen heerschappij van het rumoer en den rücksichtslosen pennestrijd is
er algemeen mee ingeluid. Er is geen klassicus met persoonlijkheid meer, die met
zijn stem en voorbeeld het literair gevecht, dat tusschen autonome cercles woedt kan
bezweren. Het allertrieste is echter wel, dat men de nagedachtenis van dezen klassicus
aan een zeer aardsche politiek heeft willen dienstbaar maken. Louter en alleen omdat
hij den adel des geestes en de hoogheid van ideaal bezat, die men zoo graag het
eigendom van al zijn stamgenooten wilde zien.
Ook - en vooral door deze vergissing heeft de huidige cultuur zich zelf geteekend.
Het was een bekrompen geste, waarop later nog de gelegenheid zal zijn terug te
komen, even overbodig als vruchteloos. Cultuurmomenten laten zich moeilijk
gelijkschakelen, te meer wijl door de gelijkschakeling van hun exclusieve
cultuurwaarde weinig overblijft. Vier December - de dag van George's dood
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- was een dag in de agonie der seizoenen. En werd daardoor nog meer gevoeld als
een moment in den herfst der cultuur. Kort op elkaar gingen heen Stefan George,
Jacob Wassermann en Hermann Bahr. Drie vertegenwoordigers van ieder een geheel
eigen cultuurbeleving, die elk iets anders uit het leven wilden oproepen, dan het
onbevredigende, dat telkens geboden werd. Wassermann met iets in den heeten en
zuidelijken blik van een avonturier in den mantel van zigeunermystiek. Bahr een
literair kameleon, snel van plaats en kleur veranderend. Eigenlijk een onbevredigde
van beroep, een die alle culturen afreisde om uit de ervaringssom van alle een
supergenot te putten. Tegenover deze romantici van allure stond de klassicus van
professie, Stefan George in een verwijderd isolement. Hij bezat het Germaansche
organisatorische en synthetische talent, dat de anderen misten. Alles aan George
getuigde trouwens van architectonische beheerschtheid. Zijn gelaatsuitdrukking
zoowel als zijn handschrift. De ‘Kreis’, die hij stichtte was een eeredienst voor zijn
dichtertempel. Men kon het heilige der heiligen waar George zetelde slechts benaderen
naar de geestesreinheid, die men bezat.
Een gelijksoortige hiërarchieke indeeling vindt men in zijn poëzie, in zijn groei
als dichter, en in den groei van zijn wereldbeschouwing. Was er niet eerst de ‘Kreis’
(de aesthetica) daarna het metaphysisch idealisme en tenslotte het geloof in een
poëtisch heelal, dat vrijwel synoniem was met pantheïsme. Grooter contrast dan
George en Bahr zal men moeilijk in een en denzelfden tijd als bewijs voor de rijke
onevenwichtigheid van dien tijd aantreffen. Vanzelfsprekend moest Bahr door zijn
vurige en nimmer aflatende onrust cosmopolitischer en schijnbaar universeeler
worden dan George. Hij proefde meer smaken, maar daardoor werd zijn algemeene
smaak ook onzuiverder, ondefinieerbaarder, en zijn universalisme ook vluchtiger,
tijdelijker. Dat men deze onvergelijkbaren tenslotte toch vergelijkt komt omdat
uitersten elkaar - zij het ter eigen bevestiging - toch plegen te ontmoeten. En
bovendien omdat het lot hen vrijwel samen deed heengaan.
Bahr stierf met het vergif der twintigste eeuw, de gejaagdheid in zijn borst. In de
eerstvolgende literatuurgeschiedenis zal men hem misschien ironisch noemen een
zuivere representant van een onzuiver, nerveus tijdperk. Toch had George aanvankelijk
de gejaagdheid - toen de Duitsche kleinburgerlijkheid van zijn geboortestad Bingen
hem in het licht van opener perspectieven dreef - met den
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journalistieken patriarch gemeen. Ook hij doolde door Europa, maar het was een
dolen met introspectie en tevens met een haast mystiek terugblikken op het verleden.
Zoo kwam het, dat hij bij den aanblik van Spanje's dor en streng landschap
onweerstaanbaar voelde heel vroeger met dit franje en luisterlooze aspect op de een
of andere wijze verbonden te zijn geweest. Wat Bahr met de élégance en flair van
een - zeker voor een Duitscher - weergalooze chroniqueurcharme snel van de
herinnering wentelde nam bij George deel aan den uitbouw van zijn poëtisch heelal.
Maar deze reisindrukken, waarvan hij uit den kring van Mallarmé in Parijs het
symbolisme, na dit reeds in zich zelf beleefd te hebben, meebracht, vormden slechts
het fond van zijn persoonlijkheid.
Het woord was de belangrijkste en heiligste dienaar van zijn ideaal. Zijn dichten
was in de eerste plaats een verantwoording afleggen van de helderheid van het
gebruikte woord. Het was daarom geheel verschillend met het gedicht van Rilke
waarin de melodie eerder zal triomfeeren dan de idee. Deze Georgiaansche
purifieering ingesteld op een bovenaardsche werkelijkheid werd door veel tijdgenooten
uitgelegd als een nieuw soort romantiek. Wanneer men George onrecht aandeed was
het steeds daardoor, dat men zijn dichterschap te veel met aardsche motieven in
verbinding wilde brengen. Een pijnlijk staaltje van zulk een vergissing - zij het in
dit geval van meer politieke allure - deed zich nog voor op het moment van George's
dood, toen het er op aankwam hem in de eenig juiste gestalte te waardeeren.
In een nachtuitzending van een ‘Stunde der Nation’ werd ‘Das Jahr der Seele’
uitgezonden. Piëteitvol was het, in de virginale rust van den nacht dit smetteloos
gedicht aan de wereld bekend te maken. Niet piëteitvol echter, dat de inleider verband
tusschen George's muse en het Derde rijk wilde leggen. Dat was duidelijk inlijving
in een begrensde gemeenschap, terwijl George niet anders dan als leider van een
grenzenloos cultuurgebied kan gedacht worden. George's verwantschap met Nietzsche
en Hölderlin werd weer zoo radicaal en dankbaar genoteerd, dat het gezicht van den
Führer overtuigend door het profetisch gelaat van George kwam heenlichten. Het
was muntvervalsching van de historie in een partijmunt. Het verlies aan gehalte nam
men voor de zooveelste maal maar voor lief omdat het immers een belangrijke
aanwinst gold. Afgezien van de sympathieke geste van eerbetoon, doet het ook weinig
eer-
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biedig aan, dat men George uit zijn hoogen tempel naar beneden haalde om in het
Derde rijk de keuze van het beste nazigeschrift te komen dekken, door zijn naam aan
den grooten Duitschen literatuurprijs te verbinden. Er is echter reeds zooveel gekrakeel
in den literairen winkel, dat we ervoor willen wachten ook hierin een oneerbiedige
vergissing van formaat te signaleeren. De tijd zal zich zelf wel corrigeeren, ondanks
of ongeacht alle debat. Zooals reeds elders werd betoogd heeft de dood George voor
gelijkschakeling behoed, waaraan hij in leven waarschijnlijk niet anders dan door
uitwijking ontkomen zou zijn. Op een zeer critisch moment voor zich zelf en voor
de cultuuruitlooper, waarvan hij een laatste vertegenwoordiger was, op een moment
dat veel verloochening van overtuiging geeischt werd, is hij gestorven.
Van de drie dicht naast elkaar gevallenen is George ondanks zijn aardeschuwheid
het meest van graniet, het zuiverst. Wassermann verstrikte zich in ideëen, dikwijls
in een quasi-mystieke gedachtenwereld. Hij verdroomde in de fantasie al zijn idealen
tot nevelwolken, lijn en contouren ontbraken tenslotte. En Bahr had het veel te druk
om zich blijvend met één ideaal, één overtuiging te kunnen bemoeien.
***
Behoort George tot de eenzamen, waarop d'Alembert's vloek ‘Malheur aux
productions de l'art dont la beauté n'est que pour les artistes’ van toepassing is?
Leefde hij met zich zelf in den vooral vandaag zoo hevig vermaledijden ivoren toren?
Alvorens hem een andere Weltfremdheit toe te dichten dan die welke met zijn heele
wezen samenhing moet men begrijpen, dat hij tegelijk persoonlijkheid en dichter,
ongekroond vorst en profeet was. Hij was in de hoogste mate representatief voor een
geestesaristocratie, die door zijn heengaan onberekenbaar verarmd is achtergebleven.
Hij bezat de Vornehmheit, in alle nazihandleidingen aan het nordische ras toegekend.
Geen wonder, dat de Gleichschaltung zoo verleidelijk leek. Carlyle zou hem gerekend
hebben tot de groote mannen, wier daden evengoed op ander terrein hadden kunnen
liggen. Ieder vorst, of hij, die het vorstelijke in zich voelt zondert zich af en vormt
automatisch een hofhouding om zich.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

283
Zoo gebeurde het ook in den ban van George's persoonlijkheid. Daar zijn dichternatuur
bovendien steeds een transcendente allure had bezeten waren alle termen aanwezig
hem buiten de zinnelijke wereld te plaatsen. Zijn structuur was tweeledig: dichter en
persoonlijkheid. Een persoonlijkheid geheel verschillend van velen, wier namen uit
het vuur van querulanten-debatten tegen den hemel komen. Over een van deze door
krantenstof met het gezag bekleed, dat ze nu bezitten, G.B.S. is onlangs in Amerika
een boekje verschenen: ‘The real Bernard Shaw.’ De initialen van George hebben
niet dien klank, dat in de moedertaal aanleiding zou bestaan tot een verhelderend
geschrift. ‘Der wahre Stefan George’. Hij is daarvoor trouwens niet problematisch
genoeg, maar steeds als een felle boog naar hetzelfde doel gespannen.
Maar de massa heeft zich altijd meer vermaakt met de persoonlijkheid als caricatuur
dan met de persoonlijkheid als geest. De overtuiging reeds, dat alleen de gedachte
aan een caricatuur van George zou schroeien als een heiligschennis geeft de plaats
aan waar hij in de geschiedenis gewaardeerd zal worden, met de clowns en virtuosen
of met de hooge geesten en idealisten.
Onder de dichtervorsten, in die beperkte en begenadigde cercle, was hij reeds
geheel verschillend van de anderen, heel anders bijvoorbeeld dan Vondel. Geen
vleugje democratie bezat hij, het was alles gedrenkt in een edele aristocratie. Terwijl
de virtuosen den vorm ciseleeren volgens de bokkesprongen van hun invallen kent
George van de dingen slechts het symbool. Met Thomas Mann heeft hij de ascese
van den regel aanvaard, dat men eerst kunstenaar wordt, wanneer men ophoudt
mensch te zijn. Het mensch-zijn van de virtuosen daarentegen is steeds belangrijker
dan hun kunstenaarschap.
Wanneer men George wil vergelijken, dan niet met het pathos van het Derde Rijk,
maar met zijn dichter-tijdgenooten, met Rilke. Onder die vergelijking zal men het
portret van George als romanticus, terugzien als een fabeltje. Rilke is een Europeaan,
die herhaaldelijk door de onstilbare melancholie van het leven bekoord wordt in iets
anders over te vloeien dan waar hij staat. De levensvaste George leed niet aan die
ruimteduizelingen. Hij is lang niet subjectief, als men wil romantisch genoeg om van
het drinken van het leven dronken te worden. Van de aanleiding tot zijn dichten zou
hij nooit afwijken voor een muzikaal woord of mijmerstemming.
‘Das Jahr der Seele’, ‘Der Siebente Ring’, ‘Der Stern des
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Bundes’, ‘Das neue Reich’, ‘Teppich des Lebens’, ‘Pilgerfahrten’, het zijn allemaal
titels met romantischen klank. Maar het is een romantiek van alle tijden, in wezen
een verlangen naar het boventijdelijke en onzegbare. Als men naar George luistert
zal men het wel altijd met te aardsche ooren doen, en daardoor veel van de essentie
van zijn melodie der zeer verre verten veronachtzamen.
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[Willem van den Aker]
De Belichting
Het is de nieuwe onvoltooide
straat
gans aan de uithoek van de stad
en onbekend tast gij er in het duister
naar uw pad.
Dan schuift de auto om de hoek zijn witte licht
nieuw licht uit nieuwe lamp op nieuwe straat
en in de stralen trillen vreemd de huizenreien!
Doch de auto ronkt hoog op
de voerder schakelt over
en om een verre bocht verdwijnt het vizioen.
Indien gij hebt gelet niet op het blinde licht
maar op de dingen in dit licht gevangen
dan zal de schatkluis van het weten opengaan
schril en bevrijdend.
W. VAN DEN AKER.
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De Processie
Altijd gij, mijn kind!
Steeds kerft dit mes uw lief gelaat
en spannen vingers onder uwe huid
die droge linnen strook
en ach, ik houd uw handen neer
want gij zijt niet verdoofd, gij smeekt en gilt!
ik wring een grimlach om mijn mond
en zeg: om te genezen
en op mijn lippen brandt uw koorts
weer breekt uw brekend hart mijn hart
ik leg weer op uw vale voorhoofd
voor 't sluiten van de kist
die laatste zoen....
Ik sta verwezen in de straat
als de processie gaat in meimaand
gaat voorbij
met vele kleine witte kindjes
dan zwelt mij in de keel een dikke krop
en branden tranen aan mijn oog.
W. van den Aker.
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Wie heeft het woord?
(Voorzichtige karakteristieken van de gebreken van de 20e eeuw en
het offensief der katholieke jongeren.)
door Oscar van der Hallen.
Toen de naturalistische fijnproevers zich aan de herontdekte ‘mystiek’ gingen
verfrisschen, was dit misschien wel een gebeurtenis voor de literatuur en voor de
orientatie van een deel der vorige generatie, maar geenszins voor de mystiek zelf
noch voor den godsdienst en zijne eenvoudige belijders. De afstand tusschen
Maeterlinck en Gide of den ouderen Barrès is groot, maar het verschil van inzicht
tusschen J.K. Huysmans en G. Bernanos is o.i. essentieel al zijn ze beiden even
oprecht in hun geloof.
Aldus stelt zich de quaestie. De eene schept zijn gestalten uit de volheid van het
geloof waarin de hééle mensch is opgegaan, zoodat er niets overblijft buiten de ééne,
groote dualiteit; de andere laat zich drijven op zijn heimwee en geeft vorm aan zijn
menschelijke en aesthetische droomen, in antithesen die overal den strakken en
kouden glans behouden der heidensche schoonheid waarmee zijn ziel werd gevoed.
Dergelijke vaststelling mag beslist niet gelden als argument om het godsdienstige of
geestelijke peil eener periode aan te geven, maar misschien wel als toevallige
illustratie van den stelregel dat de uiterlijke manifestatie's die het beeld vormen der
samenleving, niet mogen verward worden met de ware verhouding van deze
samenleving tot het bovennatuurlijke; het eenige standpunt van waaruit we den
mensch en zijn diepere artistieke uiting mogen beschouwen. Want verdoken bevrucht
en bezield de goddelijke Geest al het geschapene, en als het goede niet geheimzinnig
en telkens triomfeerde zou het leven ophouden te bestaan. De magnifieke eenvoud
der geloofskinderen overleeft de meest verpletterende heerschappij der stof en wekt
reactie's die op hun beurt het volle doorbreken van het licht aankondigen. Daarom
zijn alle tijdperken even volwaardig, gezien in het licht van den mogelijken opgang
van iedere ziel naar hare bestemming. Maar hetgeen gemeenlijk genoemd wordt, het
aspect der wereld: deze karakteristieken
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waardoor het beeld zich onderscheidt van dit der voorgaande tijdperken, dit aspect
wordt bepaald door het complex der afwijkingen en zonden die voor de goegemeente
aan de oppervlakte een passionant schouwspel vormen.
Het is glad naast de quaestie, honderd uit te praten over den dag van vandaag, over
de godvergeten modernen tijd, over de beginselloosheid en de roekelooze hardheid
der jeugd. Het is nog doelloozer te klagen over de verrotte basis der sociale structuur,
over het georganiseerde bedrog, over de systematische volmaking der aloude
hypocrisie verheven tot een sociale noodzaak, over de vergroving van den smaak en
het zedelijk nudisme. Dat is alles leeg geklets want aforismen die niet uitgaan van
het ééne groote Beginsel, zijn altijd gratis geweest al wordt deze gevonden schat
door sommigen als gangbare munt aanvaard.
Om nochtans bij de beoordeeling van sommige tijdelijke verschijnselen eenige
klaarheid in ons gezichtsveld te brengen, kan het zijn nut hebben de karakteristieken
van onzen tijd aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Dit verkleint allicht
de kans van vergissing want een diagnostiek hoe gebrekkig ook heeft kans ons
bewustzijn te bevrijden uit den ban der suggestie die de omgeving op ons uitoefent.
In een conferentie over de karakteristieken der 20e eeuw onlangs gehouden door
P. Morlion o.p. zette deze spreker als zijn meening voorop dat men best het karakter
van zijn tijd kan achterhalen door hem te vergelijken met vroegere perioden. In
verband met een voorafgaandelijke bespreking over het communisme dat ons
menschen van de 20e eeuw heeft geleerd hoe men met een gedachte, hoe simplistisch
ook en hoe arm aan geestelijken inhoud, hard door het leven kan gaan, wees pater
Morlion op een anderen vijand die ons van dichtbij bestookt, nl. het neutralisme.
We geven nu nog enkele -ismen kadeau die in één groep vereenigd het neutralisme
uitmaken: liberalisme, dilettantisme, kapitalisme, voorzichtig socialisme en erotisme.
Laten we maar op voorhand zeggen dat het zeer moeilijk zal zijn dezen vijand te
bepalen, niet alleen omdat wij hem zoo zeer gewoon zijn geworden dat wij over hem
niet meer nadenken, maar ook omdat hij nog armer aan gedachten is dan het
kommunisme en meer tot het geslacht der mosselen behoort dan tot dit der
werveldieren. Wij spreken hier wel degeijk over den doorsnee-mensch der XXe eeuw.
Laten we a.u.b. toch niet
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denken dat we over de moderne beschaving spreken. Er is ernstig reden om te
twijfelen of wij zonder liegen nog van moderne beschaving mogen spreken, of alles
samengenomen het menschdom sedert de XIIe eeuw niet in voortdurende geestelijke
regressie is. Laten wij dan maar even eenige vergelijkingen treffen die absoluut niet
troostend zijn.
Intellektueelen die hun naam willen verdienen, brengen terug studie in hun leven.
Het is niet zonder reden dat juist in dezen tijd overal thomistische kursussen worden
ingericht. De oude scholastiek is nu meer dan vroeger noodig: de nuchtere
beschouwing der werkelijkheid, het klaar inzicht der grondprinciepen, de logische
opeenvolging der syllogismen, de eenvoud en de redelijkheid in alles. Als wij,
katholieken, op kultuurgebied iets blijvend willen presteeren, dan moeten we weer
wat wijsbegeerte in ons leven brengen, dan moeten we persoonlijk en geduldig een
logica hebben doorgemaakt, dan moeten we de strenge tucht van den geest kennen,
die ons laat onderscheiden, punt voor punt, waar de heerschende schrijvers en denkers
al hun begrippen in een soep roeren die ze op de rij der -ismen plaatsen. We moeten
aan den aanvang van alle kultuur-initiatieven weer het groote beginsel der orde
stellen: eerst kultuur der gedachte, synthese der begrippen, klaren opbouw van het
zuiver geestelijke... en daaruit de kunst, de journalistiek, de overreding, de daad.’
Hoe logisch dit besluit ook moge zijn, toch twijfelen we er niet aan dat vele
katholieken deze noodzakelijkheid eener ascetische vernieuwing - want daarop komt
het tenslotte neer - als tevèrgezochte of als ‘irrationeel’ zullen ontwijken. Onze
geestelijke ontwikkeling wordt van jongsaf georiënteerd langs de oppervlakte van
het menschelijk weten, waarvan de horizonnen zich telkens verwijden, en onze
vermogens worden vanzelfsprekend afgestemd op utilitaire praemissen zoodat de
glans der onloochenbare waarheid wel ons verstand vermag te beroeren, maar
geenszins onze levensdaden beïnvloedt.
De bereidwilligheid waarmee de huidige samenleving tot oververzadiging toe,
onze legersbehoeften tegemoet komt, bewijst hoeverre we afstaan van de intellectueele
passie onzer voorouders, van hun zoeken naar de waarheid, van hun hevige
belangstelling voor de eindelijke vragen van het bestaan.
Tegenover den scholastieken, absoluten waarheidsdrang bezitten de moderne
menschen meestal een evenzeer absolute zelfvoldaanheid, den populairen vorm van
eigen en nageaapt zelfbedrog.
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Tegenover de strenge zuiverheid der kunst die nooit haar doel uit het oog verloor,
nl. naar menschelijk vermogen in te stemmen in het eeuwige lofgezang van het
geschapene aan God, hebben de kunstenaars deze koninklijke baan verlaten om
avontuurlijke strooptochten te houden buiten de natuurlijke ethica. En de buit bepaalt
zich maar al te dikwijls tot een opbod van valsche grootheden, die onlangs
geculmineerd zijn in duizendvormige sensatie. Tegenover dogmatisch gezag en
verantwoordelijke moraal stelt onze tijd een naïeve vrijheidsillusie en een
individualisme dat geleid heeft tot bandeloosheid en tot een modieuzen opbloei der
pathologische wetenschap. Tegenover de kristelijke solidariteit kent de 20e eeuw
egoïsme van boven tot beneden; tegenover het heilzame eenvoudige geloof eindelijk,
huldigt onze tijd een averechts geloof: het mannelijke scepticisme en voor de zwakkere
broeders de talloos gevariëerde vormen van instinct en sentiment.

En wij, katholieken?
Wij allemaal maken deel uit van dezen tijd, en veel van zijn verkeerdheden voelen
we niet meer als dusdanig omdat alles dooreengeweven is tot een beeld waarin de
schakeeringen slechts zijn te onderscheiden. Nochtans is het noodzakelijk voor
iedereen zich met inzicht te wapenen om te weten hoe we te leven hebben, t.t.z. tegen
wie we moeten strijden. Op alle gebied, maar vooral op het door iedereen betreden
gebied der literatuur en der ideeën stellen zich strenge gewetensvragen. Iedereen die
al eens een twintigjarigen ‘zoeker’ aan de hand heeft gehad zal me begrijpen. Er is
soms moed noodig om dergelijke ‘leiders der toekomst’ in overweging te doen geven
dat het katholicisme geen uitgediende en lichtelijke mythe is, maar een levende
realiteit die beter en alleen bij machte is onze natuur te voldoen. Om dit te aanvaarden
moeten deze jonge menschen van vèr terugkomen, al komen ze ook regelrecht uit
een katholiek gesticht van middelbaar onderwijs. Ze hebben echter dermate veel
gelezen en gehoord dat ze meenen dat deze roes zal volstaan om hun heele leven te
vullen; daarbij lijkt hun de zekerheid van het laatste oogenblik onafzienbaar en van
geen principieel belang. Wie eenigszins de literatuur van dezen tijd volgt zal moeten
toegeven dat de deugd van het eerste menschenpaar wèl bewaard was; inderdaad de
boom der kennis in het Paradijs lijkt - vergeve deze gemoedelijke
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paradox - maar een kinderlijk lokaas bij de broeiende verleiding die uit de massale
geschreven productie opstijgt. Dat men aan een kunstwerk kan werken dat zijn auteur
een Belijder is, dit is doorheen de tijden slechts sporadisch het geval. Maar meer dan
ooit worden we nu overstelpt met tegenovergestelde getuigenissen die wel den indruk
moeten geven dat de samenleving van negen tienden verheidenscht is.
Door het teloorgaan van de Werken is er een crisis in het Geloof en een
karakteristiek der 20e eeuw is wel de instabiliteit van het menschelijk geloof. Na de
hevige nihilisten en scepticisten die toch immer iets in petto houden ‘om voor te
vechten’ à la Greshoff, komt er een nieuw geloof dat moet dienen als onderpand voor
de noodzakelijke gemoedsrust. Want geloof bezit iedereen, al was het maar het geloof
aan de individueele onovertroffen en onfeilbare smaak. Het gevaarlijkste geloof der
laatste jaren is echter o.i. het geloof aan de prachtige, eerlijke menschen. We leven
onder het régime der eerlijken die overal hun veroveringstochten maken, tot zelfs
op het terrein der politiek, terrein dat de jongeren nochtans met gerechten afkeer
schenen verlaten te hebben. Eerlijk zijn alle schrijvers en denkers. Van Maurois is
dit misschien nog niet zoo zeker als van Lawrence, maar het geval Ehrenburg is
onaanvechtbaar. Zoo schijnt het. We mogen deze eerlijkheid gerust aanvaarden als
we haar vruchten ook onmiddellijk durven vèr van ons afwerpen als behoorend tot
het rijk van Satan. Want wat hebben we aan die dappere eerlijkheid? Is haar bestaan
een reden om de wapens uit handen te geven? Er kunnen geen twee waarheden
strijden om de ziel der menschen en wie zich door alle schoonheid laat beroeren doet
beter in de woestijn te gaan wonen om zijn ziel niet te verliezen. Men kan het in het
latijn zeggen, maar het is een simpele waarheid dat de kinderen der duisternis sluwer
zijn dan wij oorbaar achten. En de beroemde eerlijke kunstenaar die, afzijdig van
het bovennatuurlijk leven, zijn drang naar bevrediging involgt, zelfs al is het een
pure bevrediging door schoonheid en wijsheid, biedt een gevaarlijk schouwspel van
onze wankele natuur. Want de geloovige die er ook toe komt zich zat te eten aan
deze agapen, komt onvermijdelijk in de scheeve positie van iemand die in een
banketzaal blijft rondhangen en zijn geweten sust met tusschen de tanden-gesmoorde
zelfverwenschingen. Moeilijke stabiliteit, behalve voor benijdenswaardige
eenvoudigen van hart en voor de mogelijk-bestaande uebermenschen. - Henri
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Borel bekeert zich op zijn sterfbed, mooi. En A. Helman die lang de zuivere
Gemeenschaplucht heeft ingeademd, schrijft dit vreeselijke boek: Waarom Niet?
Boordevol van aardsch lyrisme en afgrondelijk heroïsme dat niets dan doode asch
omhoogwervelt. Een sublieme expressie van zuivere vitale intensiteit, en de
eeuwigheid is een onvruchtbare misleidende phrase.
Niemand roept op godsdienstige kunst, want dit roepen alleen is reeds gevaarlijk
en zeker niet op stichtelijke literatuur, want dit artiekel kan iedereen leveren. Maar
wel wenschen we vurig dat er meer en meer menschen zouden komen die bewust
zijn van den schat der katholieke waarheid. Dan volbrengt de literatuur vanzelf hare
roeping: aan den naaste te toonen wat een katholiek leven is, ook vandaag, en hoe
God ons hier reeds schatten van levensschoonheid schenkt waarin we Hem herkennen.
Dergelijke literatuur is reeds voorhanden, zij alleen mag een wegwijzer zijn voor
dezen tijd waarin niemand kan vermoeden op welke geestelijke basis het menschdom
een nieuw tijdelijk evenwicht zal grondvesten.
Zoover we weten heeft ‘Offensief’ (een groep katholieke jongeren te Antwerpen
wier activiteit ons deze overwegingen ingaf) niet de pretentie nu zelf beter
godsdienstige, resp. katholieke kunst te propageeren, of in het proces van den
artistieken groei in onze landen onmiddellijk katholieke symptomen uit te lokken.
Het ongerijmde van dergelijken ijver is evident. ‘Offensief’ vereenigt echter enkele
jongeren die in hun leven ten allen prijze een bepaalde lijn wenschen te volgen die
ze onder alle omstandigheden als katholieken kunnen verantwoorden. Zij trachten
op sociaal en artistiek gebied menschen van de twintigste eeuw te zijn en te bewijzen
dat het katholieke erfgoed ook nu nog meer dan een relikwie maar een levenskracht
is. Ze weten dat, sinds de middeleeuwen, het katholicisme slechts bij uitzondering
kan wijzen op kunstuitingen die kunnen gelden als gave vruchten van zijn geest.
Maar ze weten niettemin dat zelfs midden de beweenlijkste ontsporingen der
individualistische ketterijen en midden het meest verdufte rationalisme, de
geloofszekerheid aan sommigen, onvergankelijke accenten heeft geïnspireerd die
voor immer zullen blijven getuigen van zijn eeuwige vitaliteit.
Maar als weer de tijd gekomen is, dat het geloof met hernieuwde kracht door de
chaotische wereld begint te stralen, dan is het noodig dat het vele zielen bereid vindt.
Het is een werk van inkeer en trage bewustwording, het is een noodzakelijk werk.
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Ringsteken
Willem Kloos herdenkt in De Nieuwe Gids koning Albert I, met het volgend gedicht:
's Zijns diepste Diepte nam Uw Wezen in zich op weer, Hooge...
Als menschelijk-vorstelijke Geest fier-kalm verhieft Ge in strijd
En vrede U zonder blaam en iedre goede inwendig lijdt
Omdat Gij door de wreedheid aardscher wissling zijt vervlogen.
Maar, neen, o Koning, niet vergingt Gij: blijvend mededoogen
Van al Uw eignen en al vreemden staart U na, ja, breidt
Als nooit vergaand herinnren om uw beeld zich, dat gewijd
Zal hoog-uit staan alle eeuwen door om 't krachtig-slagend pogen
Dat maakte Uw land tot bolwerk waardoor worstlend dwaaslijk togen
De arme misleiden, schandlijk opgezweepte. De eeuwge Tijd
Zal niet Uw roem vergaan doen en eerbiediglijk gebogen
Herdenken we Uw hoog lot, Uw tragisch einde. Veel verglijdt
Maar niet des echten sterken voelens eedle majesteit,
Die door al ware weters wordt herdacht steeds stil-bewogen.

Hij heeft goed nieuws voor Felix Timmermans: diens werk zal een paar eeuwen
blijven:
Neen, Timmermans' kunst is altijd leven zullende Natuur en de schrijver
zelf, zoomin als zijn tallooze bewonderaars behoeven te vreezen, dat, zeg
maar b.v. over een paar eeuwen, zijn werk in den loop van dien langen
tijd langzamerhand zal verhuisd raken naar de bovenste planken van
openbare of persoonlijke bibliotheken, eenvoudig omdat er dan geen
belangstelling meer voor zou zijn. En ik durf dit voor zeker houden en
mijn overtuiging hier dus neerschrijven, omdat ik als rustig psychisch
Ziener en dikwijls vooruit-ruiker van letterkundige aangelegenheden, die
altijd in en voor zichzelf en ook naar buiten bescheiden bleef, en in
gezelschap van anderen vrijwel zwijgt, zich in zijn appreciatie's en
veroordeelingen nog nooit heeft vergist. Mijn dieper Wezen ging, eerst
vaag nog, in de vijf eerste jaren na 1880, onze latere literatuur maar
inzonderheid het dichterlijke deel er van, omdat ik zelf een Dichter ben,
vertrouwensvol vóóruit voelen, ja diep-inwendig weten, kan ik zeggen,
terwijl er hier toen nog niets, voor de groote Massa, aan den gang leek te
zijn, en zoo mag ik er ook, menschlijkerwijs gesproken, op rekenen, dat
mijn voorspelling omtrent het lot in onze toekomstige Letteren van
Timmermans' natuurkunst geen misvatting zal blijken te zijn.
Och, ik heb heel anders, als sommige vroegeren wel eens schenen te denken
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of net tenminste opschreven, mij nooit bijzonder veel met de alledaagsche
Helft van mijn menschelijke Geheelheid bemoeid - als deze in behoorlijke
omstandigheden verkeert, dus geen ingrijpende veranderingen moet
ondervinden in haar thans den heelen dag werken kunnend eenvoudig
burgerlijk bestaan en zij niet telkens kleingeestig gehoond of gesard wordt,
zoodat zij vreedzaam kan blijven arbeiden, houdt zij zich rustig en verlangt
zij niet wezenlijk naar iets anders of iets méér.
Ook houdt hij van België en de Vlamingen:
Het (nl. ‘Pijp en Toebak’ door Felix Timmermans. Red.) is een allerleukste
reeks van fijn- en toch sterk -geziene, van eenvoudig- en toch zielssubtiel
den lezer voor oogen gebrachte korte verhalen, onder wier lezing het mij
soms wierd, of ik weer in het prettige want meer luchtig dan ons land
levende maar toch diepst-in serieus zijnde België toefde, zooals ik daar in
1882, zoowel als in 1884, zelf telkens vele maanden als anderslandig maar
mij dààr toch volkomen thuis voelend inwoner vertoeven mocht.
O, de tijd, dat ik 's morgens in mijn eentje door het Bois de la Cambre
doolde en mij liep te prepareeren onder de hooge breede boomen, om 's
avonds laat in de volkomen stilte van mijn levendigkleurige kamer in de
Rue Souveraine weer een eindje verder te kunnen komen met Okéanos of
aan mijn eigene nog geheel onzekere letterkundige toekomst dacht, dus,
leek het mij toen, heel ver in den tijd vooruitkeek, als al het
koel-coulant-redenaarsachtige verzenmaken van de Ouderen en een aantal
Jongeren dier dagen heelemaal voorbij dus vergeten zou zijn!
Ik heb toen België lief leeren hebben, omdat alles er minder stijf afgemeten
dan hier deed, en wat de volksklasse, tenminste, die kamers verhuurde,
betreft, meer vlugweg natuurlijk-beschaafd scheen te zijn dan hier. De
Vlamingen hebben in hun geaardheid iets heel bijzonders in zich, waardoor
ik, al draag ik, als geboren Hollander, eenigszins een deksel van stijfheid
om mij heen, het over het geheel makkelijker kon vinden met hen dan met
vele vroegeren, die ik op het marionetten-tooneel van dit leven te ontmoeten
kwam.
J. Decroos betoogt in ‘De Tijdstroom’ dat de waarde van een gedicht subjectief is,
niet afhankelijk van het nieuwigheidsgehalte en ook niet van de levensintensiteit:
De Fransche dichter Henri de Régnier heeft in zijn verzenbundel ‘Vestigia
Flammae’ een heerlijk gedicht geschreven over een roos. Het vangt aldus
aan:
Pour sentir la beauté de cette belle rose
Il faut que saigne au coeur un souvenir blessé
Et que, dans l'air divin où sa forme est éclose,
Son arome se mêle au parfum du passé.

Welnu, de indruk dien een gedicht, dien soms een enkel vers op ons maakt
hangt niet zelden ook, zooals bij het bewust worden in den beschouwer
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van de schoonheid dier bloem, van zeer persoonlijke, soms zelfs van
toevallige factoren af. Het vers dat Vergilius aan Dido in den mond legt:
Non ignara mali miseris succurrrre disco zal aan een mensch die armoe
geleden en rijkdom genoten, geluk gesmaakt en onheil doorleden
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heeft veel meer te zeggen hebben dan aan een rijken, onbezonnen jongeling
die den ernst van het leven niet eens vermoedt. Dit ééne voorbeeld volstaat,
geloof ik, om te doen inzien dat een objectieve aesthetica, althans wat
poëzie betreft, een hersenschim blijkt. De aandoening die de poëzie in ons
teweegbrengt is daarvoor veel te subjectief. Een gedicht immers, absoluut
beschouwd, heeft geen waarde, het ontleent eerst zijn waarde en zijn
beteekenis aan een totstandgekomen verhouding tusschen het object (het
gedicht) en het subject (den lezer of hoorder). De waarde wordt dus altijd
door tweeërlei bepaald: object èn subject of liever door de werking van
object op subject.
De heer W.v.d.A. acht de waarde van een gedicht (overigens ten onrechte),
afhankelijk van het nieuwigheidsgehalte. Doch hij het toepassen van dat
criterium zal het subjectieve element weer een groote rol spelen. Immers
wat voor den eene nog nieuw is zal voor den andere reeds oud zijn.
Gezelle's natuurpoëzie b.v. werd in Vlaanderen lang voor nieuw gehouden
omdat men de Engelsche dichters die zijn smaak gevormd hadden niet
kende. Toen A. Verwey's ‘Van de Liefde die Vriendschap heet’ verscheen,
beschouwde men die poëzie in Nederland als nieuw omdat men niet wist
hoeveel Verwey aan Shakespeare's sonnetten ontleend had. In 1920 was
het expressionisme nieuw in Vlaanderen terwijl het in Duitschland reeds
verviel. En verondersteld zelfs dat iets absoluut nieuw kon zijn en dat altijd
door volstrekt nieuwe dingen ontstonden die huns gelijke nog nergens in
den loop der tijden gehad hadden, ook dan ware het subjectieve element
in de waardebepaling van een gedicht niet uit te schakelen. Immers het
oordeel over de hoedanigheid, over de waarde van dat nieuwe zal door
den subjectieven indruk van den lezer of hoorder mee bepaald worden.
Want dat nieuwe zal toch niet alleen min of meer nieuw, maar ook min of
meer waardevol zijn als kunst, hetgene wederom op subjectieve wijze zal
moeten waargenomen worden.
Anderen weer zeggen: de waarde van een gedicht wordt door de
levensintensiteit bepaald. Dit is vooreerst een geheel verkeerd denkbeeld.
Het is een willekeurige eisch te verlangen dat een dichter zijn gedichten
met intensief leven voedt. Die eenzijdige opvatting als zou het in poëzie
vooral op intensiteit aankomen heeft overigens in de laatste decennia voor
gevolg gehad: een onevenwichtige, onnatuurlijke poëzie (of wat men
poëzie noemt). Waar die noodig gewaande intensiteit in den dichter niet
voorhanden was, heeft hij ze immers kunstmatig willen verwekken of ze
althans willen voorgoochelen. Aldus ontstond er een valsch, onmogelijk,
grijnzend en stuiptrekkend paroxysme waarop het vers van Byron
toepasselijk is.
This is convulsion and not healthful life.
Veel waarachtige gedichten zijn niet uit intensief leven ontstaan en
weerspiegelen ook geen intensief leven. Het werkelijk leven - al of niet
verhevigd - kan weliswaar een dichter bezielen, doch hij kan even goed
zijn poëzie te danken hebben aan een intuïtief schouwen of aanvoelen van
een ideëele werkelijkheid.
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Doch aangenomen zelfs dat het billijk ware de waarde van een gedicht als
door de levensintensiteit bepaald te achten, ook dan nog zou die intensiteit
alleen aan den subjectieven indruk van den lezer of hoorder kunnen worden
gemeten.
Het subjectieve element valt dus niet weg te cijferen. Het komt er dus
steeds voor den dichter op aan een aandoening in ons te weeg te brengen.
Hoe hij dat doet is zijn zaak. Volgens een bepaald recept kan men trouwens
geen goed gedicht maken. Van de hoedanigheid der in ons gewekte
aandoening zal de waarde van het gedicht afhangen.
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Menno ter Braak komt in ‘Forum’ op voor de bedreigde vrijheid:
‘In Amsterdam neemt de justitie Heinz Liepmann gevangen, omdat hij in
zijn roman Das Vaterland iemand laat spreken over de “Osthilfe”, waarbij
het landgoed van den heer Hindenburg niet onaanzienlijk zou zijn
geïnteresseerd. Ik weet niets met zekerheid van die “Osthilfe”, maar sedert
wanneer is de heer Hindenburg in Nederland taboe? Gaarne zou ik van de
justitie vernemen, of ik, als met cijfers wordt uitgemaakt, dat de heer
Hindenburg zich heeft verrijkt ten koste van den staat en dat deze heer
Hindenburg den heer Schleicher heeft laten vallen, omdat hem zulks om
privéredenen aangenamer was, hier in Nederland zou mogen zeggen, dat
de heer Hindenburg een “uitstekenden kijk op geldzaken heeft”, zonder
daarvoor wegens beleediging van een staatshoofd te worden opgepakt.
Dat met name zou ik gaarne willen weten. En ook zou ik willen weten, of
het waar is, dat bijna alle groote bladen in Nederland over het geval
Liepmann hebben gezwegen, omdat Liepmann als communist bekend
staat, hoewel het geval Liepmann met communisme niet meer van doen
heeft dan de Wienerwals, die mijn buurman zoo juist op de radio ten beste
geeft’.
Anton Van Duinkerken laakt in ‘De Gemeenschap’ den ‘theologischen kunstangst’
naar aanleiding eener uitlating van C.R. De Klerk:
‘Wie gestadig studie maakt van het oprecht en diep geloofsleven in
verschillende protestantsche kringen van ons volk, ergert zich juist als
katholiek, wanneer hij penvoerende puberteinen van twijfelachtige
letterkundigheid soms hoort afgeven op puriteinen en op den calvinistischen
geest, waarvan zij, notabene zij met hun baardeloos barbarisme, de
katholieke beschaving willen zuiveren.’
Den bejaarden en bebaarden pen-voerder van ‘De Tijd’, die met deze
woorden op Zaterdag 17 Februari zijn vaste rubriek ‘Tijd en Tij’ opende,
nemen wij niet kwalijk, dat hij bij zijn poging om de teekenen des tijds te
verstaan, wel eens te veel met één oor luistert, en zeker gunnen wij hem
zonder de geringste animositeit de pret, die hij aan de woordspeling schijnt
te beleven, maar in verband met de ‘Verantwoording’ van ons maandblad,
lijkt ons zijn taal niet bijster vleiend voor ‘De Gemeenschap’, die immers
strijden wil ‘tegen puriteinsche levensvrees, vóór katholieke
levensaanvaarding’. Nu kan het bekend zijn, dat wij den principieelen
puberteinen geen beter hart toedragen dan den principieelen puriteinen en
dat wij ons minder richtten tegen ‘verschillende protestantsche kringen
van ons volk’, dan tegen een levensangst, die bij geloofsgenooten het
gemoed gesloten houdt voor den bloei van een bestaan, waarvan zij al te
gaarne de wortels bekijken.
Daar bestaat, bij protestant en katholiek, een theologische kunst-angst, die
gaarne zich op het verbod van ergernis beroept en de aesthetische
ontroering beschouwt als een bewijs van moreele lichtzinnigheid. Zulk
een angst voor het ‘scandalum’ kwam in de laatste vijftig jaren op de meest
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gevarieerde wijzen tot uitdrukking, maar het aardigste en meest
welsprekende voorbeeld ervan leverde de pastoor, die het eerste nummer
van het tijdschrift ‘Van onzen Tijd’ in boosheid verscheurde, omdat het
een premie-
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plaat bracht, waarop ‘Maria met haar suyghende kindeken’ stond afgebeeld
door een vroom meester uit de primitieve school. Zulk een misplaatste
walging van ‘het vleeschelijke’, steeds toegenomen onder de Nederlandsche
katholieken sedert de tweede helft der zeventiende eeuw, heeft een
godsvruchtigen ondergrond, die men dient te zoeken bij een misverstand
der ascese, dat in breeder kringen voorkomt dan men denkt. Niet de ascese
heeft geschaad aan den bloei der schoonheid. Integendeel kan men zeggen,
dat bijna iedere ascetische beweging van beteekenis, een belangrijke
aesthetische beweging ten gevolge kreeg. In de katholieke kunst hebben
de vormen der schoonheid zich altijd bij de vormen der vroomheid
aangesloten, en al was er vaak nuanceering in de verhouding van den
leeraar en den kunstenaar tot de vergankelijke schoonheid van het aardsche,
nimmer is er, zoolang de wereld katholieken kent, verandering gebracht
in het simpel beginsel, dat al het bestaande door God werd geschapen als
hulpmiddel van de ziel. De strengste asceet, als hij zich afwendde van de
bekoorlijkheid der wereldsche verrukkingen, wist, dat hij verzaakte aan
geoorloofd genot, hetwelk door misbruik der genieting eerst gevaarlijk
werd. Zijn wereldverzaking was voorafgegaan door een principieele
wereldaanvaarding. Het coelibaat van den priester veroordeelt zoomin het
sacrament des huwelijks als de vleeschonthouding van den Karthuizer een
vonnis is over de meening, dat de dieren tot voedsel en dienst van den
mensch zijn geschapen.
Wat geschaad heeft aan den vrijen uitbloei der katholieke inspiratie was
het misverstand, als zou een ascetisch leven mogelijk zijn op een basis
van levensontkenning. Hieruit kwam voort de beschamende afkeer van
die gedeelten der realiteit, waardoor de mensch verwant is aan het dier.
Niet langer de redelijke tucht over de dierlijke begeerten werd als ascese
beschouwd, doch de ontveinzing dier begeerten. Rangschikte men onder
zulke begeerten aanvankelijk de sexueele drift, het complex werd
geleidelijk uitgebreid tot alle gevoelsfactoren eener geordende
maatschappij. Men moet de feiten willen zien. Voor vele katholiek-geboren
kunstenaars in Nederland heeft jaren lang de katholieke samenleving niet
de plaats geboden, waar zij hun werk konden doen zooals van hen te
verwachten viel. Hoe klaagde Gerard Brom niet, dat men kerkmuren
bouwen moest voor Jan Toorop, die van de bestaande muren er zoo weinig
te beschilderen kreeg! En dan heeft het den spiritualistischen Toorop nog
minst van allen aan katholieke belangstelling ontbroken, immers bij hem
was het gevaar niet te duchten, dat men klaarblijkelijk aanwezig achtte in
het werk van Rubens, dien men heidensch noemt, - van Michel Angelo,
wiens Adam men in de katholieke Encyclopaedie van een zwembroek
voorzag, - van Memlinck, wiens Madonna men verscheurde!
Doctor Poels heeft in zijn beroemd gebleven rede ‘Een Probleem’
gewaarschuwd tegen een onzuiver supernaturalisme. Maar, mag men
vragen, was zulk een supernaturalisme niet een der medewerkende factoren,
die bijdroegen tot de verwijdering van kunstenaars als Lodewijk van
Deyssel, Alfons Diepenbrock, Antoon Derkinderen, Frans Erens, Maria
Viola, C.R. de Klerk, Theo Molkenboer, Mathijs Vermeulen, Albert
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Helman uit de openbare katholieke samenleving, waarin zij wellicht hun
vaste plaats verworven hadden, waren zij niet voor altijd of voor lange
jaren uitgestooten? Men moge tegenwerpen, dat een gedeelte der
genoemden zich onmogelijk maakte door een onevenwichtige jeugd of
een al te individualistischen aanleg, daarmee is niet ontveinsd, dat men
dan deze fouten wel wat spoedig tot voorwendsel nam om zich te kunnen
ontlasten van gevaarlijk-geachte artisten. In ieder geval is er weinig gedaan
om hun ta-
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lenten tot recht te doen komen. En zij van hun kant vonden klaarblijkelijk
niet veel aantrekkelijks in de openbare levenswijze hunner Nederlandsche
geloofsgenooten.’
Jan Engelman waardeert in De Gemeenschap een nieuw groeiende Nederlandsche
schilderijkunst:
Er is in Nederland, zonder zich te bekommeren om problemen van
zoogezegde monumentaliteit, zonder rekening te houden met de
Errungenschaften van cubisten en na-cubisten, een schilderijkunst aan 't
groeien, waarvan de beoefenaars evenzeer geboeid zijn door de raadselen
van de reëele natuurverschijnselen als door de psychische beteekenis van
het onderwerp, vooral wanneer dit onderwerp de mensch is. Namen als
die van Koch, Willink, Fernhout, Hynckes, Weyand en Schuhmacher
kregen een klank. Ook zij zijn verscheiden en onderscheiden, maar zij zijn
allen realisten, of zij werden het en zij schilderen uitvoerig wat hun oog
ziet. Kan men hun kunst ‘afdoen’ door een phrase over die conscientieuze
verzorging van de stof? Men kan hen met de briezigheid, de vlotheid en
de perspectivische vraagstukken der Parijzenaars net zoo min wegvagen
als men Rafaël van de baan kan slaan met Rembrandt (de vergelijking
worde reeds bij voorbaat geëxcuseerd, maar zij blijft staan). Wie de goden
voor het lapje houdt en den tempel bevuilt is onder alle omstandigheden
een charlatan. Wie de natuur eert en hare elementen, op ernstige wijze en
op eigen manier, groepeert is onder alle omstandigheden een serieuze
beschouwing waard. Sommigen beminnen den korrel van de verf, anderen
de gladheid waarmee zij zich laat behandelen: dat zegt nog niets over het
geschilderde resultaat. De schilders, waarop ik doelde, schilderen
hedendaagsche voorwerpen en hedendaagsche menschen op een uitvoerige
manier. De kracht waarmee zij, in dat realisme, psychische toestanden
verwerkelijken, zal de norm zijn waarnaar men hun verzorgd verhaal
beoordeelt.
Roel Houwink heeft den Homerus-vertaler Aegidius Timmerman geinterviewd:
Prompt om half zeven kunt u Aegidius Timmerman des ochtends aan zijn
werktafel vinden, des zomers in zijn tuin, verscholen onder schaduwrijk
groen, des winters in zijn studeerkamer, die een klein museum is. Daar
werkt hij dag aan dag op de uren, dat hij geen les te geven heeft Timmerman heeft zich zelf nog lang niet gepensionneerd! -, aan zijn
kostelijke Homerus-vertalingen. Toen ik hem bezocht, was hij bezig aan
de Odyssee en een enkele blik op de voor hem liggende vellen was
voldoende om te zien op welk een conscientieuze en degelijke wijze dit
werk wordt uitgevoerd. Maar lang liet mijn gastheer mij niet den tijd mij
in deze dingen te verdiepen en al spoedig waren wij in een zeer geanimeerd
gesprek over de Nederlandsche letteren gewikkeld. Want wie meent, dat
Aegidius Timmerman een klassieke droogstoppel is, die alleen ‘Fach
simpeln’ kan, gelijk onze Oostelijke buren het noemen, die vergist zich
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totaal. Men behoeft trouwens maar zijn ‘Herinneringen aan mijn oude
Gym’, destijds gepubliceerd in De Nieuwe Gids, te lezen om te weten, dat
de vonken afspatten van dezen geest. Hij, de vriend van Kloos, Van Looy,
Gorter, Van Deyssel, de leerling van Hofdijk en Kappeyne, heeft niets van
een dor philoloog. Alles aan dezen man
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tintelt van leven en men kan aan zijn flonkerende brilleglazen de zon ‘van
binnen’ en ‘van buiten’ niet onderscheiden. En evenmin als de
taal-kunstenaar - men leze zijn Ilias-vertaling er eens op na! - achter de
taal-geleerde is schuilgegaan, evenmin is de mensch door den docent in
de schaduw gesteld. Er is niets in Timmerman's houding of blik, dat den
paedagoog verraadt en toch zullen er weinig paedagogen van zijn
bekwaamheid zijn. ‘Ik heb nooit moeite met mijn leerlingen gehad’ zegt
Timmerman en hij voegt er aan toe: ‘Als je maar bedenkt, dat je zelf ook
jong bent geweest, is het zoo'n toer niet’. En in deze terloopsche uitspraak
ligt geheel het geheim van zijn open en klaren geest. ‘Als je maar
bedenkt’... Maar hoe vaak ‘bedenken’ wij niets van dit alles en meenen,
dat de wereld draait om ons en dat wij de maatstaf zijn, waarnaar het heelal
dient te worden gemeten.
Na den koffie-maaltijd - welke caricaturist teekent Aegidius Timmerman,
genietend van zijn geweldig bord bessen met melk? - liet hij mij zijn tuin
zien. En zooals zijn studeerkamer een klein museum was, zoo was zijn
tuin een klein paradijs, waarin de snoeischaar van den tuinman en de
onbarmhartige schoffel niet dan onder streng oppertoezicht van den heer
des huizes worden geduld. ‘Een wildernis’ zegt de tuinarchitect. ‘Met uw
verlof’ zou mijn oude vriend antwoorden: ‘maar dan een... bloeiende
wildernis!’ We loopen het smalle, bochtige pad langs anjelieren,
duizendschoonen en stokrozen en staan dan plotseling voor een
geheimzinnig schuurtje. ‘Het zal er warm zijn’ mompelt mijn gastheer
verontschuldigend. De deur gaat open. En in een nieuwe gedaante vertoont
Aegidius Timmerman zich: als naarstig keien-verzamelaar. Langs de
wanden op schappen staan kistjes, waarvan de inhoud zelfs de heer Van
der Lijn, de bekende auteur van het Keienboek, zou hebben doen
watertanden. ‘Ik weet er nog niets van’, bromt mijn begleeider. ‘Ik ben er
pas drie jaar mee bezig’. Een oogenblik later staan we weer buiten, veel
te vroeg naar mijn zin; maar ik begrijp het wel: mijn gastheer begint te
verlangen naar zijn middagsigaartje. Nog een oogenblik zitten we samen
aan zijn werktafel, dan nemen we afscheid en het is me of ik Aegidius
Timmerman al heel lang ken. ‘Komt u nog eens gauw terug?’ roept hij me
na door het hekje en ik beloof het hem. ‘Het “interview” is hem zeker nog
al meegevallen’, denk ik, terwijl ik wegrijd en ik hoop, dat hij het werkelijk
heeft gedacht, want hij had zich, geloof ik, een eenigszins wonderlijke
voorstelling van die ‘operatie’ gemaakt, die veel op een soort vivisectie
moet hebben geleken.
Werumeus Buning betoogt in ‘De Gids’ dat tooneel geen leven is, maar tooneel:
Het tooneel is min of meer een aquarium: een glazen venster scheidt mij
van deze wereld, en laat mij haar zien. Een toeschouwer in den schouwburg
is geen duiker, gewapend tegen haaien, maar veeleer een toeschouwer in
een aquarium. Tooneel is geen leven, maar tooneel. Tooneelspel, waarbij
ik vrees dat een actrice zich snijdt aan de glazen die zij stukslaat en zich
blauwe schenen schopt tegen de stoelen die zij omver trapt, is in zulke
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oogenblikken slecht tooneel. Het leidt mij af van de rol, de furie van het
te heet gegoten materiaal verbreekt den vorm, het beeld wordt, om in
andere termen te spreken, te wild gegoten. Zoo drastisch mogelijk gezegd:
de rol kookt over of brandt aan; ze wordt minder eetbaar.
Bouwmeester speelde op een avond klaverjas achter zijn rug in de
Koopman van
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Venetië, en zijn Shylock bleef groot. Sara Bernhardt, Racine spelende, en
op een avond furieus op haar belichter, doorspekte haar alexandrijnen met
haar woede:
Une lampe s'est éteinte à la deuxième herse,
Le machiniste est foutu à l'amende.’

En niemand behalve een oude tooneelrot merkte zooiets, omdat zij zoo
prachtig verzen zei.
Over welke tooneelspeelproblemen ik u verzoek na te denken, met deze
anecdote en andere ‘Paradoxe sur le comédien’ als toegift, gelijk Hermann
Bahr ze vertelt: In een boerendorp kwam een verloopen groot acteur en
daagde alle boeren uit, wie het beste als een speenvarken schreeuwen zou
op het tooneel.
Hij schreeuwde als een speenvarken en vele boeren schreeuwden als een
speenvarken, allen op het tooneel, maar men was het er over eens, dat hij
het natuurlijkste speenvarken was geweest. Waarna een boer in felle woede
ontstak en zijn jas openknoopte, waaronder een speenvarken was, dat hij
geknepen had op het tooneel, en dat geschreeuwd had, als een speenvarken.
‘Hoe is het godsmogelijk, zei hij verontwaardigd, dat die tooneelspeler
een beter speenvarken is dan dit speenvarken zelf?’ Maar alevenwel kreeg
hij geen gelijk.
Inderdaad, hoe is het mogelijk? Het is mogelijk omdat, zonder aesthetica
gezegd, de wereld geschapen is uit den chaos, en de tooneelspeelkunst een
vormende muze erkent, terwijl de speenvarkens daarvan niets weten, en
dus geen tooneel kunnen spelen’.
Jef Last, geinterviewd voor Den Gulden Winckel, vertelt wat hij in Rusland gedaan
heeft en wat hij denkt over de Nederlandsche litteratuur:
‘Toen ben ik naar Rusland gegaan waar ik negen maanden heb gewerkt
als schrijver. Ik heb voor een litteraire Sowjetencyclopaedie enkele
artikelen geschreven, werkte op het bibliographisch instituut aan een
kaartsysteem van Nederlandsche schrijvers, publiceerde novellen in
tijdschriften. Die novellen zijn later uitgegeven bij Ogonjok onder den
titel van “Provokatie” (zij zijn niet in het Hollandsch verschenen). Ook
mijn gedichten zijn in het Russisch vertaald en zullen dit jaar, bij de
Staatsuitgeverij verschijnen. Verder heb ik een soort libretto gemaakt, een
serie liederen, die verband hielden met elkaar. De muziek was van
Kotsjmarjef en Radio Moskou heeft ze onlangs uitgezonden. Ik werkte
daar samen met vrij bekende vertalers als Rom. Neustädt en Kotsjetkof.
In Rusland heb ik zeer veel geleerd. Ik kwam geregeld op het bureau van
de Internationale Revolutionnaire schrijvers, waar regelmatig besprekingen
worden gehouden met tal van letterkundigen uit alle landen. Zoo heb ik
daar b.v. Barbusse, Becher, Bredel, Egon Erwin Kisch, Iljenburg, Vaillant
Couturier, Aragon, Siao, Katzumoto, Tretjakof, Bella Illes, en vele anderen
leeren kennen. Bovendien werd ons werk herhaaldelijk in een kring van
schrijvers en arbeiders critisch besproken. Daar zag je, hoe ontzettend
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achterlijk we in Holland zijn met revolutionnaire litteratuur. Dat is een
enorm rijk jaar voor me geweest.
De Russen hebben veel invloed op me gehad. We hebben toen o.a. met
vier schrijvers een reis gemaakt door den Oeral. Louis Arragon, dien ik
een van de voornaamste revolutionnaire dichters vond (vroeger was hij
surrealist), een Hongaar Barta en een Amerikaansch-Israëlitisch schrijver
Plattner waren mijn reisgenooten. Over die reis
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heb ik een boek geschreven: “Het stalen fundament”; het is verschenen
bij de Vereeniging van vrienden van de Sowjetunie met meer dan 50 foto's,
een vrij groot werk van zuivere reportage.
Pas nà mijn terugkomst uit Rusland ben ik lid geworden van de
Communistische Partij Holland. Het heeft me dit geleerd, dat
revolutionnaire litteratuur zich niet kan bepalen tot negatie, tot waar ik me
tot nog toe bij bepaald had: aanklagen. Daarnaast moet men laten zien wat
bereikt is en dus bereikbaar, zooals b.v. een land zonder werkeloozen.
Ik heb dat positieve tot uitdrukking probeeren te brengen in mijn
dichtbundel “Twee werelden”. Die dichtbundel is in geen enkel blad
gerecenseerd, behalve “Het Volk”. Dat verwondert me, omdat ik in dezen
bundel bracht voor het allereerst in Nederland acht uit het Russisch
vertaalde gedichten als de meest representatieve gekozen door de Russische
sectie van ons internationaal bureau en ze zijn met de meeste zorg in
hetzelfde rhythme, hetzelfde rijmschema vertaald. Ik heb er enorme moeite
aan besteed. Men kent hier niets van de Russische dichtkunst. Dit zeg ik
niet uit persoonlijke gekrenktheid, maar uit verbazing, dat men daar geen
kennis van heeft genomen, omdat men hier niets van de Russische poëzie
kent.
Voor ik naar Rusland ging, ben ik begonnen aan een documentairen roman
over Nederland in oorlogstijd en na mijn terugkomst heb ik “Partij Remise”
afgemaakt.
Onze litteratoren, die zich socialistisch noemen, hebben er zich nooit aan
gewaagd om concreet te beschrijven den klassestrijd, zooals die in
Nederland is gevoerd. Enorme gebeurtenissen als de staking van 1903, de
stakingen in de venen, de groote textielstaking, niemand heeft geschreven
hoe ze verloopen zijn, niemand heeft de lessen vastgelegd, zoodat de
ervaringen zijn verwaaid in den wind. Dat kunnen geen duizend Merijntje
Gijzens vergoeden. Alleen Joost Mendes heeft het wel geprobeerd in “Het
geslacht der Santeljano's”.
Nu ben ik bezig aan een nieuwen roman over de drooglegging van de
Zuiderzee. Ik heb bij de Zuiderzeewerken gewerkt, ben op Urk geweest
en heb op schokkers gevaren. Een stuk heb ik al geschreven. Ik ga spoedig
weer naar Rusland en hoop daar mijn boek te voltooien’.
‘Wat denkt U van de Nederlandsche litteratuur?’
‘Ik vind de Nederlandsche litteratuur knap. Bijzonder goed geschreven
vind ik de boeken van Johan Theunisz, maar van een kleinheid en
beperktheid die verbazingwekkend is. De Nederlandsche litteratuur gaat
vrijwillig in den hoek staan en trekt zich nergens iets van aan. De
Nederlandsche schrijvers bekijken op zijn best het leven uit een venster
en nog liever onder de loupe. Men bewondert hier Malraux, maar niemand
neemt er een voorbeeld aan.
‘Waarom beschrijft men niet figuren als Fokker of Deterding in een roman?
Men keert zich naar het verleden en verguldt dien tijd als een
Sinterklaasvrijer. En wat de socialistische kunst betreft: wij hebben hier
het ongeluk, dat iedere individualist, die bezingt wat voor hem persoonlijk
het socialisme beteekent, voor socialistisch dichter doorgaat.’
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‘En de gemeenschapskunst?’
‘Naar mijn persoonlijk inzicht zal meer en meer, naarmate het leven weer
doel krijgt, ook iedere uiting van het leven weer schoonheid krijgen en
zullen dus de grenzen tusschen kunst en leven meer en meer vervloeien,
totdat de kunst als het ware geen aparte categorie meer is.’
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Kantteekeningen
Het debat over katholieke kunst.
In ‘De Standaard’ van Zaterdag 7 April doet de E.P. Janssen ons de eer aan ons
opstelletje ‘Wat is katholieke kunst’, verschenen in het Februarinummer van dit
tijdschrift, welwillend te bespreken.
Diep er van overtuigd dat zijne beoordeeling juist is en dat hij een plicht vervult
‘als christen en priester’, verweert hij zich met eene vinnigheid, die wij ten zeerste
waardeeren.
Nader onderzoek van zijne bezwaren laat ons toe deze tot twee hoofdpunten terug
te brengen:
1. Ons opstelletje was niet ad rem.
2. Onze definitie was eene tautologie.
Het eerste bezwaar van den E.P. Janssen bevat verschillende puntjes:
a. X. verzwijgt zijn naam;
b. X. verlegt het debat van Walschap's trilogie naar de katholieke kunst;
c. X. heeft het tweede artikel van E.P. Janssen niet afgewacht;
d. X. bespreekt slechts éénen passus uit het artikel van E.P. Janssen;
e. X. verklaart dezen passus ‘onverantwoordelijk verkeerd’.

Daar E.P. Janssen deze bezwaren in den vragenden vorm formuleert, achten wij ons
beleefdheidshalve verplicht er beknopt op in te gaan:
ad a. Zijneerwaarde zal begrijpen dat wij de redenen van ons anonymaat niet
kunnen opgeven zonder het anonymaat zelf op te heffen. Goede redenen zijner echter
steeds, om uit belangrijke en principieele gedachtenwisselingen, elk gescherm met
autoriteit en elk motief van persoonlijken aard, te weren.
ad b. Het was inderdaad onze bedoeling, het debat te verleggen naar de Katholieke
Kunst en dit in het belang van het debat zelf. Vooraleer men de gewichtige vraag
beantwoordt of een werk al dan niet katholieke kunst is, moet men eerst principieel
vastleggen wat katholieke kunst is en nooit beginnen met ‘occasioneel aangewende
beginselen’. Dit nu was onze bedoeling en wij zullen het verder trachten uit te werken.
ad c. Het tweede artikel van E.P. Janssen bevatte slechts de verdere conclusies uit
zijne praemissen.
ad d. Evenmin als wij de conclusies in het tweede artikel bespreken wilden, zagen
wij nut in een bespreking dierzelfde toepassingen in het eerste. Wat wij onderzochten
waren de beginselen die E.P. Janssen leidden bij de beoordeeling van een bepaald
werk.
ad e. De jeugd en de ijver van E.P. Janssen verontschuldigen algeheel zijn verwijt,
dat wij den uit zijne studie aangehaalden tekst ‘onverantwoordelijk verkeerd’
verklaren. Wij hebben zijn tekst letterlijk aangehaald en geheel zijn artikel ligt nog
voor iedereen beschikbaar. Ieder kan dus den tekst en onze verklaring controleeren.
Verkort geven wij nogmaals weer wat E.P. Janssen schreef:
‘Ook bij een katholiek kunstenaar kan de zonde schering en inslag zijn van zijn
werken... Met dit verschil: hij beeldt de overwonnen zonde uit.’
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‘Maar specifiek katholieke kunst is iets anders. Die neemt een veel hoogere vlucht.
Daar werken vele wonderbare roerselen van onbegrijpelijke genadeleven...’
Indien de Nederlandsche taal ons niet geheel onbekend is, staat daar letterlijk, dat
katholieke en niet-katholieke kunste-
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naars de zonde beschrijven, maar de katholieke de overwonnen zonde en dat
specifiek-katholieke kunst de roerselen van het genadeleven beschrijft.
Welnu E.P. Janssen stelde zich tot taak, te onderzoeken of een bepaald werk
Katholieke Kunst is en zegde daarom uitdrukkelijk eerst te willen vastleggen wat
Katholieke Kunst is. Hij doet dat in den door ons aangehaalden passus en hij doet
het nergens elders in zijne studie. Nu zijn er twee mogelijkheden:
Ofwel heeft Zijneerwaarde, maar dan tegen zijn eigen woorden in, geen bepaling
van katholieke en specifiek-katholieke kunst willen geven en heeft hij dus zoo maar
beweerd: dat werk is geen katholieke kunst, zonder te zeggen wat hij door katholieke
kunst verstaat.
Ofwel heeft hij die bepaling wel degelijk willen geven en heeft onze proeve van
weerlegging hem zoodanig overtuigd, dat hij er niet meer op terugkomt. Immers,
ons opstelletje bevatte twee deelen:
Een proeve van weerlegging der bepaling van E.P. Janssen. Ten tweede:
Een proeve van vaststelling eener juiste definitie.
Onze weerlegging wordt door Zijneerwaarde stilzwijgend aanvaard, alhoewel men
in een wetenschappelijk debat gewoonlijk uitdrukkelijk zegt, welke punten men den
‘tegenspreker’ toegeeft en dan eerst welke men betwist. Concedo nego.
Onze proeve van definitie wordt door E.P. Janssen als volgt verworpen:
‘Waarom scheept X ons af met eene definitie die weinig meer is dan eene tautologie:
“Katholieke kunst is o.i. kunst die de katholieke wereldbeschouwing of uitdrukt, of
aanprijst”. Heel de uitleg komt toch neer op: het katholiek kunstwerk is het werk van
een kunstenaar die katholiek denkt en voelt; en dat zal wel niemand betwisten. Indien
het begrip kunst niet eenvoudig over het hoofd was gezien en evenzoo het wezen van
de katholieke wereldbeschouwing, dan waren we misschien wat gevorderd!’
Drie onnauwkeurigheden vallen in deze enkele regelen op:
1. Uit onze definitie leidt Zijn Eerw. af, dat het katholiek kunstwerk werk zou zijn
van een kunstenaar die katholiek denkt en voelt, hetgeen weer iets heel anders is.
Niet alleen is elk kunstwerk van iemand die katholiek denkt en voelt, door dat feit
zelf nog geen katholiek kunstwerk, want vele katholiek voelende en denkende
kunstenaars hebben werk voortgebracht dat niet katholiek, soms zelfs alles behalve
katholiek is maar anders om is het ook mogelijk, dat iemand die niet katholiek denkt,
zelfs een tendentieus katholiek werk zou schrijven. Even goed immers als een
katholiek ver zich kan indenken in de mentaliteit van een ongeloovige, wiens roman
hij b.v. zou schrijven in dagboekvorm, even goed kan een niet katholiek, of, zoo men
wil, een niet meer katholiek, zich inleven in den geest van een geloovige en b.v. ook
diens dagboek schrijven. Terecht zegt het spreekwoord dat het vat geeft wat het in
heeft, maar men begrijpt dit verkeerd, wanneer men zich, op grond daarvan, de
mensch voorstelt als een wezen dat niet neen kan zeggen als het ja denkt. De
elasticiteit van den menschelijken geest is ontzaglijk groot. Er bestaan meesterlijke
gedichten die pure leugens waren. Het is geen vriendelijke onjuistheid, als sommige
critici over het werk van een ongeloovige of protestant in geestdrift schrijven: dit is
waarlijk een katholiek boek. Een vraagstuk, een gebeurtenis, een bepaalde kant van
het leven, kan zeer goed door een andersdenkende gezien en behandeld worden,
zooals een katholiek dit zou doen en dat werk zou dan waarlijk katholiek zijn,
alhoewel de schrijver het niet is.
2. E.P. Janssen meent dat onze definitie het begrip kunst over het hoofd ziet.
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Wij definieerden enkel wat katholieke kunst is, niet wat kunst is, omdat het begrip
kunst niet in kwestie was en ZijnEerw. het eveneens over het hoofd zag in zijne
studie, als zijnde buiten betwisting.
3. E.P. Janssen meent dat wij ook het wezen van de katholieke wereldbeschouwing
over het hoofd zien. Hij gelieve ons de eer aan te doen, op blz. 87 de halve pagina
over de katholieke wereldbeschouwing te herlezen.
Ten slotte bekent de schrijver dat het alleen zijne bedoeling was een bepaald werk
te veroordeelen en hij beroept zich op anderen, die dat eveneens hebben gedaan.
Tegenover het ingeroepen oordeel van A. Van de Velde, A. Thiry, J. Eeckhout e.a.
zouden wij de even bevoegde en even katholieke besprekingen kunnen stellen van
E.P. Van Heeugten, S.J., Anton Van Duinkerken, Marnix Gijsen, A. Demedts, enz.
maar het was integendeel, onze bedoeling alleen de onhoudbaarheid aan te toonen
van de beginselen die Zijneerw. daartoe aanwendde. Meent hij dat zijne conclusies
toch blijven staan, al zijn zij van onhoudbare definities afgeleid, dan bevinden wij
ons niet meer op wetenschappelijk terrein. Op zijn voorbeeld sluiten wij dan ook het
debat met E.P. Janssen, om het elders voort te zetten buiten elken polemischen toon.
X.
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Boekbespreking
Antonin Eymieu: Deux arguments pour le Catholicisme. - ‘Editions Spes’.
Paris. - 10 fr.
Een degelijk boek, geschreven met de klaarheid, de levendigheid van voorstelling,
het logische in de redeneering, eigen aan P. Eymieu. De twee argumenten welke hij
bestudeert, en die, al waren er geen andere, zouden volstaan om de goddelijkheid
van het catholicisme te bewijzen, zijn: 1e zijn volstrekte samenhang; 2e zijne stabiliteit.
Deze twee eigenschappen zijn het kenmerk van het catholicisme, door alle eeuwen,
ondanks alle hinderpalen, aanvallen, bedreigingen, omwentelingen. Hier tegenover
stelt schrijver het onsamenhangende, het voortdurend veranderen der andere christene
godsdiensten, geboren uit de ketterij van Luther, Calvin, etc. etc.
Een zeer aanbevelenswaardig boek.
T.

Saint François d'Assise et les Fioretti d'après Ozanam. Avec la notice du
P. Lacordaire sur Frédéric Ozanam. Préface de l'Abbé Félix Klein.
Illustrations de Maurice Lavergne (Coll. ‘Des Fleurs et des Fruits’). ‘Editions Spes’. Paris. - 10 fr.
Het was eene uitstekende gedachte de ‘Fioretti’ zooals Ozanam ze vertaald en
uitgegeven heeft in zijn schoonste boek: ‘Les Poètes Franciscains en Italie au XIIIe
siècle’, afzonderlijk uit te geven, met de prachtige hoofdstukken waarin Ozanam ze
commenteert, en St. Franciscus bestudeert. 't Was ook eene goede ingeving deze
bladzijden te doen voorafgaan door de zeer schoone studie door Lacordaire aan
Ozanam gewijd en verschenen in Lacordaire's ‘Notices et Panégyriques’. Niemand
was beter geplaatst dan de groote dominikaan om te spreken over den grooten
Christen, dien hij zoo hoog schatte, en met wien hij zoo innig bevriend was.
T.

Gerard Gailly: L'Affaire de la rue des Maçons. - Librairie académique
Perrin. Paris. - 12 fr.
Een proces uit de 17e eeuw, dat veel ophef maakte, waarvan het mysterie niet
heelemaal opgeklaard is, en dat een zonderling licht werpt op de Parijsche rechters
van dien tijd. Een rijke, reeds bejaarde weduwe wordt vermoord. Haar oudste zoon
- een weinig achtenswaardige man - die het onderzoek leidt, laat den hofmeester,
een man van onberispelijke eerlijkheid, die zijne meesteres sedert 27 jaren met de
meest beproefde toewijding diende, aanhouden. Niets kan tegen hem ingeroepen
worden, alles integendeel getuigt van zijn onschuld. Toch blijft hij maanden lang
gevangen, eenzaam opgesloten, en op 't einde, wanneer zijne onschuld meer dan
bewezen was, op de pijnbank gelegd met zulke wreede strengheid, dat de ongelukkige
aan de gevolgen bezweek, zelfs voor hij in eer hersteld en vrijgesproken werd.
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Intusschentijd werd de echte moordenaar, wiens naam door iedereen luid vernoemd
werd, met rust gelaten, en was het slechts onder de toenemende drukking der
verontwaardigde publieke opinie, dat het gerecht hem eindelijk aanhield, en voor
zijn misdaad deed boeten. Maar wat het gerecht niet in 't klare trok, is de rol van den
zoon van het slachtoffer, en van zijn vrouw al even min achtenswaardig als hij, in
heel deze troebele zaak.
Deze waargebeurde geschiedenis is even boeiend als de best gelukte
detective-roman.
L.D.

Gabriel Marcel: Le Monde cassé. (Pièce en quatre actes). Suivi de ‘Position
et Approches concrètes du Mystère ontologique.’ (Coll. ‘Les Iles’). - Desclée
de Brouwer. Paris.
Het is de tragedie van een ziel die, hier op aarde, in ballingschap leeft: Christiane,
eene getrouwde vrouw, heeft den indruk dat ze in een gebroken wereld leeft, tusschen
menschen wier geweten al even onevenwichtig is als het hare. Nergens vindt zij
steun; ze wordt omringd door allerlei bekooringen, waaraan ze niet altijd kan
weerstaan, want

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

306
ze heeft noch geloof, noch vaste princiepen, niets dan een vaag instinct, een wisselend
licht, dat haar ziel nu en dan met een schielijke klaarte vult. Maar niettegenstaande
schuld en zwakheid, gaat ze, zonder het zelf te weten, langzaam maar gestadig naar
de duister vermoede waarheid. Schrijver, een bekeerde, is eene interessante
persoonlijkheid: hij tracht gedachten te zaaien en te doen kennen. Beantwoordt dit
drama aan zijn doel? Ja, in zoo ver het 't beeld van een onsamenhangende wereld
teruggeeft; maar zijn helden zijn weinig belangrijk en het drama grijpt den lezer niet
aan tot in 't diepste zijner ziel.
In de daarop volgende meditatie drukt schrijver ons zijn wijsgeerige opinie uit,
die halverwege komt te staan tusschen én het thomisme én zekere hedendaagsche
leerringen, o.a. die van Bergson, welke hem door zekere kanten aanspreken, maar
waarvan hij het vage, de weinig stevige ineenzetting zeer goed beseft. Deze studie,
alhoewel onafhankelijk van het drama, werpt toch een licht op schrijvers bedoelingen.
T.

Jacques Madaule: Le Génie de Paul Claudel. Lettre-Préface de Paul
Claudel. (Coll. ‘Les Iles’). - Desclée de Brouwer. Paris. - 24 fr.
Een lijvig boek van 442 blz., maar ook een boek vol gedachten, een echt monument
aan den grooten dichter, die waarlijk is ‘le serviteur de Dieu, le passionné de la gloire,
de la vérité et de l'amour de Dieu’, en tevens een heerlijke kunstenaar, een wondere
optimist, en een denker die alles beschouwt ‘sub specie eternitatis’. Na een bondige,
doch hoogst interessante levensbeschrijving, bestudeert schrijver Claudel's ‘Vision
du Monde’. Geen dichter heeft er zich zoo op toegelegd zijne kunst op een algeheele
en harmonieuze wereldvisie te grondvesten, als Claudel. Stap voor stap degageert
schrijver deze wereldbeschouwing uit Claudel's werk, maar vooral uit drie bundels
in 't bijzonder: ‘Connaissance de l'Est’, ‘Art poétique’ en ‘Cinq grandes Odes’. In
deze drie werken vindt men heel zijn stelsel; een na een ontleedt schrijver ze en geeft
er prachtige brokken uit ter staving zijner zienswijze. Uit deze studie rijst het stralend
beeld van een breed, diep, ruim catholicisme. In het tweede deel analyseert schrijver
Claudel's techniek, zijn vers, zijn rhythmus, zijn taal, den bouw zijner gedichten; en
gaat dan ook zijn drama's na, en verder werk, met een korte ontleding waarin hij de
hoofdgedachte van ieder drama of gedicht, en de diep godsdienstige ingeving die ze
alleen kan uitleggen en belichten, doet uitkomen. Eindelijk in een zeer schoon
slotwoord, vergelijkt hij Claudel met Dante en de dichters der Oudheid, drukt op zijn
diepe kennis van Bijbel, Oudheid en Oostersche Wijsheid, en vooral op zijn vurig
apostolaat voor Christus en de Kerk, zijn gestadig stijgen naar meer licht, meer
blijheid; en toont hoe Claudel in heel zijn werk de blijheid verkondigt, de blijheid
van 't geloof, van 't sacrificie, van 't bezit Gods.
Een kapitaal werk, dat door alle. Claudel's-bewonderaars moet worden aangeschaft.
L.D.
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Adolphe Boschot: Théophile Gautier. (Coll. ‘Temps et Visages’). 1 vol.
in-8e de 362 p. - 4 portraits hors-texte. - Desclée de Brouwer et Cle. Paris.
- 20 fr.
Schrijver is bekend door boeken zoowel van literaire, als van muzikale kritiek. Hij
is de historicus van het fransch romantisme, en de biograaf van Berlioz. Hij heeft
insgelijks den muzikalen tekst van Mozart's ‘Don Juan’ gereconstrueerd volgens het
oorspronkelijk handschrift.
Zijn boek over ‘Théophile Gautier’ is de vrucht van veel studie, opzoekingen,
doorpluizen van onuitgegeven documenten. ‘Le bon Théo’, op zeker oogenblik zoo
beroemd, en nu te zeer vergeten, was een der meest begaafde dichters, tusschen de
schitterende pleïade die met Victor Hugo den strijd tegen het verdorde classicisme
aangingen. Zijn beeld komt heel levendig uit deze bladzijden. Hij was een dichter
in proza zoowel als in vers, en zijn ziel was edel en verheven. Schrijver laat zijn werk
zoowel als zijne innemende persoonlijkheid goed tot hun recht komen, en zijn boek
leest als een roman.
T.
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R.P. Bernard, O.P.: Le Mystère de Marie. Les Origines et les Grands Actes
de la Maternité de Grâce de la Sainte Vierge. 1 vol. de 491 p. - Desclée de
Brouwer et Cle. Paris. - 15 fr.
Dit boek heeft voor doel te duiden op de geestelijke moederschap van O.L. Vrouw
die van haar, omdat zij de moeder van Christus is, de moeder maakt van alle
christenen. Eerst bestudeert schrijver ‘les origines profondes du mystère’ en toont
hoe die geestelijke moederschap voortkomt uit de dubbele genade van hare goddelijke
moederschap: ‘une dignité suréminente et une spiritualité surabondante.’ In het 2e
deel zet hij ‘les phases terrestres du Mystère de Marie’ uiteen, door vier bijzondere
feiten belicht: de Onbevlekte Ontvangenis, de Boodschap, het Medelijden, de
Hemelvaart. Het 3e deel handelt over ‘l'épanouissement céleste du Mystère de Marie’,
en wijst op de almacht van Maria als Middelares.
Het werk is streng theologisch opgevat. Schrijver heeft voor het Mysterie van
Maria willen doen wat St. Thomas voor het Mysterie van Jezus heeft gedaan.
T.

Johannes Haessle: Le Travail. Traduit de l'allemand par Etienne Borne
et Pierre Linn. 1 vol. in-8e de 351 p. - Desclée de Brouwer et Cle. Paris. 25 fr. belges.
Dit merkwaardig boek is eene volledige uiteenzetting van de leering der Kerk op
sociaal gebied: Natuur, waarde, plichten en rechten van den arbeid bestudeert schrijver
er in, steunend op de godgeleerdheid, op St. Thomas' moreele philosophie, alsook
op de encycliek van Leo XIII en op de studies van Weber en Sombart. Hij gaat van
dit standpunt uit dat de economische wetenschap en de sociologie afhangen van een
zedeleer, die op haar beurt op metaphysische beginsels steunt, en beroept zich op
thomistische grondbeginsels. Zeer belangrijke gedachten zet hij uiteen over het wezen
van den arbeid, over zijne waardigheid en verhevenheid, en ontleedt de verschillige
soorten van arbeid: landbouw, handel, bankwezen, enz. Daarna bestudeert schrijver
de echte rol van den arbeid in de maatschappij, de plaats die hij er in bekleeden moet,
de betrekkingen tusschen regeering, maatschappij en arbeid, en besluit dat noch het
moderne capitalisme, noch het socialisme zijn volle recht aan den arbeid toekennen.
T.

L'Imitation de Jésus-Christ. Traduction Nouvelle de Charles Grolleau:
Préface d'Emile Baumaun. Un vol. in-8o de XIV-260 p. - Desclée de
Brouwer et Cle. Paris. - 15 fr.
Er bestaan vele vertalingen der Imitatio Christi, doch al dikwijls wordt den
oorspronkelijke tekst verzwakt en verwaterd. Deze vertaling, alhoewel in een
onberispelijke taal geschreven, volgt den latijnschen tekst zoo nauwkeurig, dat men
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den indruk heeft latijn te lezen, zoo sober en streng eenvoudig zijn taal en stijl. Charles
Grolleau's behandeling geeft dus den zin van het heerlijk boek in zijne volheid terug.
T.

A. Chauvin: Jeunesse et Liberté suivi de La Préservation morale de l'Enfant.
Préface de S. Exc. Mgr. Baudrillart. - Desclée de Brouwer et Cle Paris. 15 fr. belges.
Schrijver, gewezen bestuurder der ‘Ecole Massillon’ te Parijs, is een man van gezond
verstand, ondervinding, heelemaal toegewijd aan de jeugd, en die de waardigheid
van het kind weet te eerbiedigen. Zijn boek kan van dienste zijn aan al degenen die
zich met opvoeding bezig houden. In het eerste hoofdstuk van ‘Jeunesse et Liberté’
bestudeert hij volgend probleem: ‘Conciliation de l'autorité et de la liberté dans
l'éducation de l'enfant.’ In het tweede: ‘Le Naturisme et le Christianisme’, in het
derde de ‘Solution par le Christianisme’. In de tweede studie gewijd aan de
voorbehoeding van het kind, onderzoekt hij vooreerst: ‘Comment se pose la question’;
geeft een historisch overzicht der kwestie; bespreekt daarna de ‘initiation individuelle
précoce’, met alle voor- of tegenargumenten, en tracht in het laatste hoofdstuk een
oplossing te vinden.
T.

Princesse de Ligne: Philibert chez ses tantes. Avant-propos de Henri
Davignon. Coll. Durendal. Bruxelles. - Lethielleux. Paris. 1934.
Philibert, een Fransch weeskind, wordt gedurende den oorlog te Brussel opgevoed
door zijn grootmoeder, die weldra aan kommer en verdriet bezwijkt. Hij blijft toever-
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trouwd tot aan het einde van den oorlog aan de zorgen der trouwe huisbewaardster,
en na den wapenstilstand, gelasten zich beurt om beurt vier tanten met zijne
opvoeding: Cora, de excentrieke Amerikaansche; de goedhartige, gemakkelijke
Babette; de goede, wat stijve en fanatieke Monique; de artistiek aangelegde Denyse.
Zeer wel getypeerd alle vier, alsook heel de omgeving: zeer levendig verteld. 't Is,
zoogezegd, Philibert zelf die zijn lotgavellen in zijn dagboek of in zijn brieven
verhaalt. En dagboek en brieven zijn zeker te literair geschreven voor een jongetje
dat in 't begin 9 jaar oud is en in de laatste bladzijden hoogstens 14 jaar. Philibert
zelf is een lief, gedwee, volgzaam kind, zonder veel originaliteit, maar dat vroegtijdige
de ernstige les van beproeving en sacrificie leert.
Geen meesterwerk, maar aangename ontspanningslectuur.
L.D.

‘Miles’: ‘The seventh bowl’ 19 × 13; 254 bldz. Eric Partridge,
Museumstreet, London. Geb. 716.
Onder de schrijvers die hun ontevredenheid met de bestaande toestanden in
romanvorm uitdrukken nemen de auteurs van zgn. ‘toekomst-romans’ een voorname
plaats in. We hadden reeds gelegenheid te wijzen op de fantastische berekeningen
van W. Olaf Stapledon die in zijn ‘Last and first men’ tracht te achterhalen wat er
over zooveel duizenden jaren na ons gebeuren zal; op W. Salisbury die in zijn ‘The
squareheads’ zich inspireert aan W. Irving's ‘Rip van Winkle’ en een nieuwe wereld
ontdekt ergens in de lucht; op Alfr. Ollivant die in ‘To-morrow’ Jules Verne, Mrs.
Besant en Rob. Blatchford combineert om ons te vertellen wat er binnen een paar
eeuwen met Engeland gebeuren zal; op Cicely Hamilton die in ‘Lest Ye Die’ een
beeld ophangt van wat een chemische oorlog in de toekomst voor het arme
menschengeslacht brengen zal. ‘Miles’ (we weten niet wie zich onder dezen
schuilnaam verborgen houdt) waagde zich een paar jaren terug ook op dit gladde
terrein met zijn ‘The gas war of 1940’, waarbij de meest fantastische droomerijen
van H.G. Wells verbleekten en nu krijgen we van hem weer een soortgelijken roman
in ‘The seventh bowl.’ In dit even schitterend als vermakelijk boek wijst de schr.
erop waar onze wereld naar toe moet als er geen paal en perk gesteld wordt aan het
misbruiken van 't menschelijk vernuft voor oorlogsdoeleinden. Burfleet, de
natuurgeleerde, maakt het leven volmaakt en onsterfelijk en tevens de geboorte
nutteloos. Rond 1980 zijn er geen kinderen meer op de wereld. Doch de natuur komt
in opstand en in een vreeselijken tweekamp tusschen twee geleerden wordt de maan
uit haar sfeer gerukt en de wereld in de zon geworpen. Al wie van
toekomstbespiegelingen houdt en nieuwsgierig is naar hetgeen ons te wachten staat
leze deze gemoderniseerde Verne en hij zal een paar vermakelijke uren slijten.
Dr. Raph. Kreemers.

Herbert Adams: ‘The woman in black’ 16,5 × 11,5; 287 blz. - Gen. M.
1,80. Dec. 1933. Tauchnitz, Leipzig.
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We hadden vroeger met veel genoegen ‘The crime in the Dutch garden’ van dezen
schrijver gelezen en zetten ons dus met belangstelling aan het doorwerken van dit
boek dat door de Londensche Crime Book Society bijzonder werd aanbevolen in de
maand Maart van 1933. Onze verwachtingen werden ook in dezen detective-roman
niet bedrogen. De geschiedenis is niet van de gewoonste. Het boek begint met het
proces van een bekend journalist, Beresford Wilson, die beschuldigd wordt zijn
vrouw te hebben vermoord. Wanneer de verdediger, Jimmie Haswell, zijn slotrede
houdt komt het geding plotseling tot een sensationeel einde. Doch dan begint het
boek pas voor goed en de verschillende episodes die nu volgen worden in een
glashelderen stijl verhaald. Adams is niet aan zijn proefstuk. Dat merkt men best.
Hij is als een schaakspeler die aan een zijde van het bord aanvalt om zijn plannen
aan den anderen kant te verdoezelen. We merken toch al gauwwaar hij op aan wil
en toch dwingt hij ons tot verder lezen met zijn mooie karakterteekeningen en het
zuiver houden van zijn menschelijke motieven. Een werkelijk mooi en goed
geschreven boek dat heel veel andere van dit soort in de schaduw stelt.
Dr. Raph. Kreemers.
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Henry Channon: ‘The Ludwigs of Bavaria’ 16,5 × 11,5; 285 bldz. Gen.
M. 1,80; Dec. 1933; Tauchnitz, Leipzig.
Boeken over koningen schijnen aan de orde van den dag te zijn. E.F. Benson schrijft
over ‘King Edward’ en de knappe schrijver van ‘Paradise City’ geeft ons een
historisch overzicht van het leven en streven der Wittelbachs in Beieren. De schr.
drukt zijn dank uit voor medewerking verleend door Barones von Speidel, Barones
van Aretin e.a. Hetgeen er op wijst dat hij geen moeite te veel heeft geacht om met
een vertrouwbaar relaas voor den dag te komen. Historisch hebben we aan dit boek
dan ook meer dan aan het romantiseerde verhaal dat George Delamare ons gaf in
zijn ‘Le roi de Minuit’ dat we lazen in de amerikaansche vertaling van I. Louis
Bierman onder den titel ‘The Midnight King’. Het verwonderde ons dan ook geenszins
dit werk onder de beste historische werken van het verloopen jaar te zien gerangschikt
door Mary Butts in den Londenschen Bookman van Dec. 33. Zeer belangrijk en
onmisbaar zijn in dit boek ook de geslachtsboomen en historische tabellen die het
begrijpen van den tekst vergemakkelijken en een alphabetische inhoudstafel van 14
kolommen is een zeer welkom bijvoegsel. Op artistiek gebied verwijzen we ten slotte
naar de twee aanhangsels over de gebroeders Asam die zoo'n voorname rol speelden
in de bouw-, de schilder- en de beeldhouwkunst in Beieren en den te Soignies in
1695 geboren Waal: François Cuvilliés onder wiens beroemde bouwwerken o.a. te
vermelden vallen de ‘Amalienburg’, nu 200 jaar geleden begonnen, ‘Falkenlust’ bij
Bonn enz. Het werk behandelt ook nog de Roode Revolutie te München, is dus
werkelijk up-to-date en er valt voor ons heel wat uit te leeren. Het boek is verder
goed gedocumenteerd en zeer interessant geschreven. Het verdient dus aanbeveling.
Dr. Raph. Kreemers.

Basil Hogarth: ‘The technique of Novel Writing’ 19 × 13; 194 bldz. 1934.
Geb. 3/6. John Lane, London.
In de bespreking die we in het Juni-nummer van D.W.B. 1932 wijden aan het
technische werk van J.W. Beach: ‘The 20 th. Century Novel’ schreven we: ‘We
vinden niet allemaal genoegen in de techniek van een kunstwerk d.w.z. in het
naspeuren van die primaire en geheimzinnige verhouding die bestaat tusschen de
natuur en de kunst. Toch moest dit een genoegen voor ons zijn want de graad van
ons kunstgenot zal ook voor een deel afhangen van technisch goed begrijpen’. (p.
453). Dit herhalen we hier voor het boekje van Hogarth dat maar een zesde kost van
het boek van Beach en ons op dit punt uitstekende diensten kan bewijzen. Al vergist
zich de schr. waar hij in zijn inleiding zegt dat een werk als het zijne nog niet bestaat
in het Engelsch (we hebben immers al de boeken van C.H. Grabo: ‘The technique
of the novel’, E. Muir: The structure of the novel’, C.F. Horne: ‘The technique of
the novel’ e.a.), dit doet aan de waarde van zijn eigen werk niets af. Al spreekt dit
boekje eerst en vooral tot hen die schrijven en hun copie moeten geplaatst zien te
krijgen bij een uitgever, ook voor ons kan het diensten bewijzen. Want waar de schr.
aangeeft welke voorbeelden de beginneling volgen moet, krijgen we dus incluis een
kijk op de manier waarop het model te werk ging. De schr. is zeer gelukkig in de
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keus van zijn auteurs en wijl hij tot modernen spreekt heeft hij natuurlijk vooral geput
in zeer moderne bronnen waarheen dan in een alphabetische tafel verwezen wordt.
Zoowel Engelschen als Amerikanen zijn hier vertegenwoordigd. Bennett, Galsworthy
en Priestley staan naast Sinclair, Lewis, Upton Sinclair en Dreiser en de vrouwen
die meetellen heeten o.a. Storm Jameson, V. Sackville West, Sh. Kaye-Smith e.a.
Een prettig en aangenaam boekje dat ook verspreiding verdient buiten den kring
waar voor het eigenlijk bestemd werd.
Dr. Raph. Kreemers.

Jonas Lie. - ‘Faste Forland’. - Uit het Noorsch vertaald door Joris Bellens.
Boekengilde ‘Die Poorte’. - Leuven.
In een voorwoord situeert de vertaler Lie, als den grondlegger van den modernen
Noorsche roman. Het blijkt nochtans dat hij heel wat ten achter staat bij de groote
Noren Hamsun, Duun en Undset, glories van dezen tijd. Lie ziet het leven nogal
eenvoudig en zijn romantische levensbeschouwing mist werkelijkheidszin en
grootschheid. Doch zulks belet niet dat ‘Faste Forland’ een lezenswaardig en boeiend
boek is, wel
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wat mager en ondiep, maar toch een werk dat vertaald mocht worden. Het verhaalt
hoe een jonge, verbeeldingrijke man door zijn gewaagde plannen een heele stad aan
't speculeeren brengt en ruineert. Doch juist door dat ongeluk vindt de fantast de
vrouw, die hem bemint en redt. De vertaling is vlot, maar Vlaamsch getint.
A.D.

M. Van Dantzig. - ‘Droomen voor Loedo's Slaap.’ - Schrift 8 en 9 van Jhrg.
10 der Vrije Bladen. - Het Kompas, Mechelen, Jaarabon. 80 fr.
Het vraagt veel geduld om deze novelle tot het einde toe te lezen. Wat de schrijver
uiteenzet, is zoo onbelangrijk en zoo onsamenhangend, dat een korte samenvatting
van den inhoud overbodig is. De personen die hij oproept, zijn werkelijk droomfiguren
en voor hun doen en laten, bestaat geen andere noodzaak dan M. Van Dantzig's
fantasie. Waar de letterkunde haar verband met het leven breekt vervalt zij tot
propagandaschrijverij of ijdel spel. Een onbelangrijk, en niet eens een fijnzinnig spel,
is V.D. surrealistisch schrift.
A.D.

Jacob Kneip. - ‘Hampit de Jager.’ - Uit het Duitsch naverteld door A.
Thiry. - Boekengilde ‘Die Poorte’. - Leuven.
De Nederlandsche overzetting klinkt volksch en sappig, maar niettegenstaande die
kenmerken en spijts de vergelijkingen van den vertaler in het voorwoord, vindt ik
niet te veel in Hampit, dat aan onzen Pallieter herinnert. Deze aanmerking is natuurlijk
geen afkeuring, al is het ook waar dat Kneip's boek ver beneden Timmermans' staat.
Het is een verhaal van anecdoten, die boeiend zijn, doch uiteraard weinig diepgang
laten. Letterkundig is het niet veel bijzonders, maar als volksboek, geeft het gezonde
en frissche lezing.
A.D.

Johan Wilgo. - ‘De breede en de smalle Weg.’ - J. Hudmont. Brugge.
Langs onmogelijke verwikkelingen, voert deze roman ons naar een ontknooping, die
het gemoed geweldig zou voldoen, ware daar niet, dat zulke fantasievolle romantiek,
de werkelijkheid des levens niet doen vergeten kan. En die is anders dan hier verhaald
wordt. Tezelfdertijd eenvoudiger en dieper, vol verrassingen en vol menschelijkheid.
Wie van een happy end en spanning houden, zullen aan het boek wel iets hebben.
Het bevat ten andere geen zinspeling of geen woord dat kwetsen zou en het bevestigt
de wijsheid der kinderlijken: dat de deugd ook in dit leven gezegend wordt.
A.D.
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Maugham (W. Somerset): ‘Plays II’ (‘Penelope’, ‘Smith’, ‘The land of
Promise’). 16,5 × 11,5; 326 bldz. 1934. M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Deze Tauchnitz uitgave volgt de Engelsche van Heinemann op den voet (met een
paar maanden tusschenruimte). We zouden ook voor deze stukken kunnen herhalen
wat we voor het voorgaande deel hebben gezegd. We halen echter uit de ‘Inleiding’
een woord van den schr. om tegen hem zelf uit te spelen. ‘Art is indifferent to morals’
zegt hij. Wie zich aan de lezing van deze laatste vooroorlogsche stukken van
Maugham zetten wil doet goed dit beginsel vanwaar de schr. uitgaat te bedenken.
Tegen deze inleiding hebben we trouwens nog een ander bezwaar. Het valt nl. een
beetje te veel op dat M. een ‘oratio pro domo’ schrijft. En het is opvallend dat hij
erop drukt dat zijn doel eerst en vooral is ‘delight’ te geven en zijn bedoeling verre
van ‘didactic’ is en dat hij toch te hooi en te gras argumenten meent te moeten vinden
in de menschheid voor haar ‘polygamous instincts’ en ‘sex-antagonism’. Het eerste
stuk werd geschreven voor Marie Tempest, het tweede voor Marie Lohr en het Laatste
voor Irene Vanbrugh die elk in de titelrol een uitbundigen bijval hebben genoten.
‘Penelope’ is van 1909, ‘Smith’ van het zelfde jaar en ‘The land of Promise’ van
1913. Het laatste is alleszins het beste uit den bundel en voert ons naar Canada waar
de schr. een poos ging verblijven om dit stuk klaar te maken. De uitgever verdient
een pluimpje voor de mooie kleine doch klare letter die voor het drukken van deze
stukken werd gebezigd. Als men hier dan bij bedenkt dat de engelsche uitgave 5 kost
zal men moeten toegeven dat men hier waar krijgt voor zijn geld.
Dr. Raph. Kreemers.
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Holt (Henry): ‘The scarlet messenger’ 16,5 × 11,5; 282 bldz. 1934. Ingen.
M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Regelmatig komen de verschillende groote engelsche uitgevers van detective-verhalen
met dezelfde namen voor de pinnen. Hurst & Blackett patroneeren: L. Gribble, A.
Lambton, Wm. Morton e.a.; Selwyn & Blount pochen op K.T. Knolbock, H. Mitchell,
R. Scarlett e.a.; John Long vraagt belangstelling voor H.Z. Hanshew, H. Mac Grath,
Arm. Trail e.a.; Stanley & Paul pakken uit met H.J. Forman, S. Fairway, E. Hamilton,
enz.; Skeffington & Son Ltd. loopen te koop met J. Remenham, Anne Austin, P. Mc
Guire enz.; Hutchinson acht zich onklopbaar met E. Phillpotts, Bruce Graeme, Leo
Grex. C.F. Gregg en zooveel anderen; Harrap tenslotte meldt zich bescheiden aan
met J.S. Fletscher, H. Holt, V. Mac Clure e.a. Een conclusie voor de ‘vogue’ van dit
soort boeken kan hier in elk geval reeds uitgetrokken worden. Doch het is opvallend
dat de uitgever die we het laatst hebben vermeld en die zich het minst op dit terrein
specialiseert bij het nederlandsche publiek een van de meest gegeerde is met zijn
boeken van H. Holt. Ook bij Tauchnitz lijkt die Holt een graag gelezen schrijver.
Het vorig jaar kregen we in deze uitgave reeds twee boeken ‘The wolf's claw’ en
‘Murderer's luck’ en het nieuwe jaar wordt weer met een ander ingezet. Bij Conan
Doyle waren het ‘five orange pips’ die de speurders heel wat hoofdbrekens kostten.
Hier hebben we voor de variatie ‘scarlet beans’ die steeds ‘scarlet messengers of
death’ zijn. Wie nog geen detective-verhaal gelezen heeft geven we den raad eens
met dit boek te beginnen en zijn weerzin voor het genre zal zeker verdwijnen. En
tevens zal hij het met ons eens zijn dat Holt meer waardeering verdient dan hem door
de ‘selecties’ van de ‘Crime Book Society’ te beurt valt.
Dr. Raph. Kreemers.

Delafield (E.M.): ‘General Impressions’ 16,5 × 11,5; 288 bldz. 1934. Ing.
M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Mrs. A.P.G. Dashwood (Miss Edmée Elis. Monica de la Pasture) alias Miss Delafield
schijnt het romanschrijven voor een poosje vaarwel te hebben gezegd en den bijval,
dien haar twee vorige essayistische en humoristische werken genoten, te willen
uitbuiten. In dit boek bundelt ze de verschillende bijdragen die ze leverde in het
tijdschrift ‘Time and Tide’ en we vinden er de schrijfster van het ‘Diary of a provincial
Lady’ (1930) en ‘The provincial lady goes farther’ (1932) met al de scherpte van
haar parodie in terug. Er zijn ook hier weer hoogtes en laagtes doch op haar best is
ze met haar eenvoudige ironie werkelijk onweerstaanbaar kluchtig. Het is haar hier
en daar aan te zien dat ze niet den tijd heeft gehad een invallende gedachte uit te
diepen en uit te werken en het lijkt dan ook of de conceptie beter is dan de uitvoering
ervan. Op haar allerbest is ze daar waar ze een loopje neemt met Wells, Walpole en
Evelyn Waugh. Het meeste genoegen hebben we echter beleefd aan haar onderdeel:
‘Men, women and children in Fiction’. Een recensent van de ‘Manchester Guardian’
noemde dit een echt boek voor een ‘verloren half-uurtje’. De lezers die echter niet
op de hoogte zijn van de moderne Engelsche Letterkunde zullen aan verschillende
schimpscheuten op Amerikaansche en Engelsche schrijvers van vandaag niet veel
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plezier beleven. Daarom kunnen we het werk enkel aan ‘geschoolde’ lezers
aanbevelen.
Dr. Raph. Kreemers.

Vaughan (Hilda): ‘The soldier and the gentlewoman’ 16,5 × 11,5; 287 blz.
1934. Ingen. M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
Mrs. Ch. Morgan neemt in den ‘gewestelijken roman’ een voorname plaats in. Evenals
Rys Davies, Mary Webb, Caradoc Evans, Rob. Graves en W.H. Davies kiest ze
vooral Wales tot achtergrond voor haar letterkundig werk. Het heeft een heele poos
geduurd vóór ze door de kritiek erkend werd als een flinke romanschrijfster. In 1930
werd wel haar ‘Her Father's house’ aanbevolen door de Book Society doch ze moest
wachten tot Mei 1932 vooraleer een van haar boeken als het ‘boek van de maand
door voornoemd genootschap werd gekozen. Dit boek was de nu door Tauchnitz
uitgegeven roman waarin ze eens te meer bewijst welke intieme en eerstehandskennis
ze heeft opgedaan van de landelijke bevolking en het leven op het platteland in het
mooie Wales. Het is er haar vooral om te doen aan te toonen tot welke verderfelijke
dingen
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de hebzucht den mensch leiden kan. En in plaats van ons een heele hoop personen
ten tooneele te brengen en een massa episodes uit te werken beperkt ze zich tot een
paar karakters die dan ook het heele boek domineeren. De eerste persoon is natuurlijk
de uit den oorlog ontsnapte soldaat die op een gelukkige manier de eigenaar wordt
van een mooi buitengoed in Wales. En de tweede, de dame van goede geboorte die
zijn levensgezellin wordt, doch die hem ten onder brengen zal. Ze is er immers met
alle middelen op uit voor haarzelf en haar kinderen het erfgoed te verzekeren. En als
haar man dan het tijdelijke ruilt voor het eeuwige is zij de meesteres op Plâs Einon.
Doch door een eigenaardig incident in de kerk vervreemdt ook haar zuster van haar
wijl ze merkt dat dit goed niet op eerlijke wijze werd verkregen. De gevolgen van
dit mislukte huwelijk worden ons op zoo'n wijze beschreven dat we de schr. nooit
om het hoekje zien kijken; alles in een logische uitwerking van een ongemeen tragisch
gegeven. Dit boek wijst op een sterk meesterschap over taal en gevoel en we meenen
goed te doen H. Vaughan in het oog te houden voor komend werk. Want deze roman
is geen rijpe belofte doch een mooie prestatie en we rangschikken de schr. onder de
‘authors of patient merit’. Voor volwassen fijnproevers.
Dr. Raph. Kreemers.

Williams (Stanley T.): ‘American Literature’ 18,5 × 11,5; 166 bldz. Geb.
4/6. Lippincott & Cle, London 1933.
Dit handige boekje is weer een schitterende aanwinst voor de ‘Hour Library’ waarin
o.a. ook de elders door ons reeds besproken deeltjes verschenen van B.H. Clark:
‘American Drama’, Gr. Overton: ‘The American Novel’, Ch.E. Russell: ‘American
poetry’, P. Rosenfeld: ‘American Music’ en S.E. Morison: ‘American History’. De
bekende professor in het Engelsch aan de Tale University geeft in een 6 tal
hoofdstukken een bondig doch zeer substantieel overzicht van de Amerikaansche
Letteren, te beginnen met de periode der Puriteinen (1607) tot op onze dagen. De
schr. drukt er terecht op dat men er niet alleen op uit moet zijn aan te wijzen dat bijna
alles in de Amerikaansche Cultuur van Engeland komt. Er dient ook rekening te
worden gehouden met het feit dat al deze dingen der wijzigenden en vergrootenden
invloed ondergingen van Amerikaanschen groei en conflicten. Williams bestudeert
dan ook vooral den assimileerenden invloed door verschillende eeuwen van allerhande
gedachtestroomingen waarvan sommige inheemsch en andere uitheemsch waren.
Het werkje is dan ook meer een studie van gedachten dan van persoonlijkheden. In
elke eeuw worden er een paar uitgepikt die als bewijsmateriaal dienen moeten voor
zijn zeer gezonde overtuigingen. Uitstekend zijn o.m. de stukken over Whitman en
Poe en bij de modernen over Booth Larkington en Sinclair Lewis. Wij noemden
destijds (Boekzaal 1928, p. 71-72) Willa Cather een van de beste Amerikaansche
schrijfsters. Williams gaat nog verder en verklaart onbewimpeld dat ze de grootste
romanschrijver is die Amerika heeft voortgebracht. We kunnen dit boekje van het
‘Non multa sed multum’ van harte aanbevelen evenals de andere in deze collectie
‘die samen een mooi en degelijk overzicht geven van hetgeen er aan de andere zijde
van ‘the big pond’ op allerlei cultuurgebied omgaat.
Dr. Raph. Kreemers.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

Mais (S.P.B.): ‘Delight in booke’ 21 × 16; 176 bldz. Geb. 2/6. A. Wheaton
& Co Ltd, Exeter.
In dit boekje heeft Mais in bevattelijken vorm de lezingen samengegroepeerd die hij
voor de kinderen hield in een van de Engelsche radioposten. Het zijn echte en
genoeglijke praatuurtjes die hij slijt met de 900 kinderen die met hem aangaande
deze lezingen in briefwisseling waren getreden. Zoowat al de takken van de
letterkundige bedrijvigheid passeren hier de revue, bv. brievenschrijven, dagboeken,
auto-biographie, reisverhalen, levensbeschrijving, romans, balladen, drama, humor
enz. Ook enkele Amerikanen worden besproken. In elk van de 12 hfdst. worden dan
de voornaamste vertegenwoordigers van 't genre samengezocht en behandeld. Bij
‘autobiography’ bv. gaat het over Ben. Cellini, Franklin, Trollope, Edw. Gibbon, G.
Borrow, De Quincey en Edm. Gosse. Tevens worden uittreksels gegeven uit hun
boeken, is er een passende illustratie en het hfdst. wordt dan besloten met enkele
korte vraagjes om de kleinen te doen zien of ze alles begrepen hebben. Onder de
passende illustraties vermelden we bv. de geboortehuizen van Coleridge, Milton,
Burns, Shakespeare;
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portretten van Dickens, Stevenson, Dr. Johnson, Burns, enz.; zichten van Grasmere,
Abbotsford, Penshurt Place enz. En als appendix krijgen we dan nog een overzicht
van de ‘literary shrines’ in Engeland. Mais heeft zijn sporen op pedagogisch gebied
in Engeland al lang verdiend, doch dit boekje is een van de mooiste steenen in zijn
kroon en een model waarop ook ten onzent een letterkundige geschiedenis voor de
scholen (lagere graad) moest geschoeid worden. We raden de leeraars in de let. gesch.
aan dit boekje in te zien. Ze zullen er heel wat oorspronkelijke dingen in vinden en
er practisch veel in leeren.
Dr. Raph. Kreemers.

W.B. Maxwell: This is my Man. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie
Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een goed gecomponeerd, maar weinig verkwikkelijke roman. Viola Witherly ontmoet
Mr. Fletcher Railford op een diner. Hij is veel ouder dan zij, maar van 't eerste
oogenblik voelt ze dat hij de man voor haar is. Ook hij wordt op haar verliefd, en ze
huwen, nadat ze eerst een aantal misverstanden uit den weg hebben geruimd. Eenige
jaren lang leven ze slechts voor malkander. Totdat, op eens, wie zal zeggen waarom?
Viola een reeks - zal ik zeggen - experimenten met andere mannen onderneemt.
Fletcher is nog wel de man voor haar, maar dat belet haar niet den eenen minnaar na
den anderen te nemen, totdat haar man het eindelijk te bar vindt, en haar een ultimatum
stelt: of wel met den laatsten uitverkorene afbreken, ofwel zijn huis verlaten. Ze kiest
het laatste. Wanneer ze toch eindelijk, jaren later, dank aan de tusschenkomst harer
dochter, door haar man weer opgenomen wordt, is hij een oud, versleten man
geworden. Zij is haar avontuurlijk leven moe. Voortaan zal zij eene toegewijde
gezellin zijn, bijna eene moeder voor haar echtgenoot, den eenigen man dien ze
werkelijk heeft bemind. Al het overige was slechts aan hare zwakheid te wijten. Geen
notie van plichtbesef, van wroeging, van zonde, van de meest elementaire moraal.
Zijn leven naar eigen willekeur uitleven, dat is de eenige leus, die ook alles
verrechtvaardigt.
L.D.

Antonia White: Frost in May. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie
Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
De kleine Nanda Grey, dochter van een bekeerde, gaat naar een nonnenpensionnaat.
Ze is negen jaar oud, een spontaan, begaafd, levenslustig kind. Ze blijft er tot haar
veertiende jaar. Heel het boek schildert - en op meesterlijke wijze - haar wedervarens
in de kostschool, haar reageeren onder de strenge tucht, de scherpe toezicht, die wel
eens iets van spioneeren wegheeft, de engheid van zekere opvoedingsbegrippen.
Heel die wereld in miniatuur der kostschool, leerlingen en meesteressen, wordt met
veel talent opgetooverd. Schrijfster bezit de gave leven te scheppen. Alleen zou men
haar kunnen verwijten te uitsluitend de kleine kanten der nonnenpensionaten
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onderlijnd, de ‘Mères’ te zeer op dezelfde leest gebracht te hebben, en heel hun
opvoedingssysteem door een weinig sympathieken bril aan te kijken. Toch is deze
roman volstrekt niet anti-katholiek, en ondanks zichzelf wordt men er door geboeid.
L.D.

Helen Ashton: Bricks and Mortur. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een roman, waarin het leven en de bouwmeestersloopbaan van Martin Lovell van
naaldje tot draadje wordt uiteengezet: zijn huwelijk met de mooie Letty, die geen
belang in zijn werk stelt, de geboorte van hun twee kinderen en hun verder lotgevallen;
den band tusschen zijne vrouw en hem die, trots oneenigheid en onbegrip, nooit
verscheurd wordt, maar integendeel vaster wordt door de gewoonte van de lange
jaren samen zij aan zij doorgebracht; zijn kunstenaars droomen en de geleidelijke
evolutie van zijn talent en van zijn ideaal, zijn onbegrijpen voor de naoorlogsche
bouwkunst, en allengs diepere ontgoocheling, naarmate hij sneller door jongere
krachten voorbijgestreefd wordt, is allemaal zeer juist gezien en weergegeven, doch
vloeit eenigszins als water uit een half gesloten kraan, hetgeen wel iets eentonigs en
vlak geeft aan het geheel. Toch leest het boek aangenaam.
L.D.
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Margery Allingham: Sweet Danger. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Schrijfster weet op uitstekende wijze 's lezers aandacht te boeien: deze roman is al
even ‘thrilling’ als ‘Police at the Funeral’. Campion, een amateurdetectief, is op zoek
naar de kroon en eigendomsbewijzen van het Koningrijk Averna. Hoe hij het aanlegt
om zich in betrekking te stellen met den laatsten vertegenwoordiger van het Huis
van Averna, aan de vreeselijkste gevaren en hinderlagen te ontsnappen, de
schranderste plannen van zijn machtigen tegenstrever en vijand, Savanake, te
verijdelen, en eindelijk zijn doel te bereiken, wordt met veel levendigheid verteld.
De karakters zijn zeer goed geteekend, o.a. dat van de jonge Amanda, die Campion
zoo verstandig en doelmatig helpt.
Goede ontspannings lectuur.
L.D.

Geneviève Fauconnier: Claude. Avant-propos de Henri Fauconnier. - 88e
édition. Prix Fémina. - Librairie Stock. Paris. - 15 fr.
Een der mooiste romans in de laatste tijden verschenen; vol menschelijke waarheid,
diepte van gevoel, dichterlijkheid en sobere eenvoudigheid. Claude vertrouwt haar
herinneringen toe aan haar dagboek. Ze is opgegroeid tusschen een toegeeflijken
vader, heelemaal door zijn boeken ingenomen, een blijde, al te optimistische moeder,
vier lieve oudere zusters, en een vierjaar jonger zoogbroertje, Philippe, haar
speelkameraad en zondebok, die al het lief en leed van hare kinderjaren deelt, eindelijk
door allerlei omstandigheden van haar gescheiden wordt, om slechts vele jaren nadien
weer terug te komen. Veel is er veranderd. Het eens zoo vroolijk gezin is uiteen
gegaan: de vader dood, de vijf gezusters gehuwd en weggewerveld naar de vier
uiteinden der wereld. Claude droomde van ‘un grand amour et une grande tâche’; ze
heeft gehoopt dat te vinden in haar huwelijk met Ernest, laatsten telg van een verarmd,
edel geslacht, die leeft als een landbouwer, wroet en zwoegt, om eens het kasteel
zijner vaderen te kunnen restaureeren en aan zijn zoon na te laten. Ze zal hem helpen
en bijstaan met heel haar hart. Zes kinderen schenkt zij haar man en de jaren gaan
voorbij; en wanneer Philippe terugkeert, gaan haar oogen open. Ze weet nu dat haar
huwelijk haar het gedroomde geluk noch de gedroomde groote liefde gebracht heeft,
dat ze zich vergist heeft. Maar zoodra haar oogen open gaan, weert ze Philippe uit
haar leven; ze zal haar plicht tot het einde kwijten, en trouw blijven aan den vader
harer kinderen, wien ze gehecht is niet alleen door de onverbreekbare banden van
het huwelijk, maar door al die lange jaren van zware beproevingen en taaien arbeid.
Samen zullen ze hun weg volgen, op malkander steunend, ‘creusant le même sillon’.
L.D.

Jeanne Bemer-Sauvan: Mon Ame en Sabots. - Librairie Stock. Paris. - 15
fr.
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Dit fijn boek is als de zang van een kinderziel, van een vondelingske, een uiterst
gevoelig meisje, met hyper-sensitieve zenuwen en de meest ontvankelijke verbeelding,
dat op den buiten bij een braven wever uitbesteed wordt, en opgroeit in volle natuur.
Het heele boek vertelt hare kennismaking met de wereld rond haar, terwijl ze, nog
een heel klein kind, nog slechts op indrukken voortgaat, en leeft, als 't ware, tusschen
droom en werkelijkheid. - ‘Je vivais comme beaucoup d'enfants, à demi-engagée
seulement dans la nuit de l'incarnation humaine, à demi-demeurée encore dans une
réalité lumineuse où l'actualité éternelle n'a que faire du temps, et quelque chose
d'immobile en moi, de sage, de puissant, une essence, un vieil être intéressé par le
petit être que j'étais, enregistrait tranquillement ce qui m'arrivait sur la terre...’ Er
zijn vele mooie bladzijden van diepgaande poëzie, en uiterst fijne opmerkingen van
kinder-psychologie in dit boek, geschreven in een keurige, rijk genuanceerde taal.
Toch wordt het op den duur wel wat langdradig, en al te dikwijls, als een leitmotiv
komt de zinspeling terug op een vroegere incarnatie, waarvan de kinderziel, in de
eerste prille jaren, den naklank in zich bespeurt. In zijn geheel is het evenwel een
boek van teere, broze schoonheid.
L.D.
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Ralph Roeder: Savonarole. Traduit de l'anglais par Blanche Prenez. Un
vol. in-16 sur alfa. (coll. Ames et Visages). - A. Colin. Paris. - 20 fr.
Zeer fijn wordt de buitengewoon complexe personaliteit van den beroemden
dominikaan in dit boek ontleed. Levend rijst Savonaralo uit deze bladzijden op, met
heel zijn gekwelde ziel, dorstig naar zuiverheid en echt christelijk leven, maar ook
naar populariteit. Een heilige? Een profeet? Of een geïllumineerde, en een dweeper?
Voorzeker een rijke persoonlijkheid, een ziel verliefd op kuischheid en sacrificie,
Zeer interessant toont schrijver hoe Savonarole, die jaren lang niets dan mislukking
en spot kende, zich eindelijk aan het volk opdrong door zijne geweldige
welsprekendheid, en de meester werd van het wulpsche Florentië; hoe hij den strijd
aanging, niet alleen met de Medicis, maar ook met Paus Alexander VI, en ook hoe
hij ondanks zich zelf, om zijn invloed en zijn populariteit te bewaren, gedwongen
werd altijd verder te gaan op den weg van opstand en ongehoorzaamheid, die hem
eindelijk op den brandstapel bracht. Een moeilijke tijd was het voor velen, toen een
Borgia Christus' plaatsvervanger was! Zeer schrander en met veel talent teekent
schrijver de beelden van Paus Alexander VI, van Lorenzo di Medicis en van zijn
zoon Pierre, van Karel VIII, Frankrijks koning, van broeder Sylvester, een van
Savonarole's trouwe volgelingen, alsook van het woelige, uiterst belangrijke Italië
der Renaissance.
L.D.

Sylvia Townsend Warner: Lolly Willowes. Traduit de l'anglais par A.M.
Denham et J. Champ-Renaud. (Coll. ‘Feux croisés. Ames et Terres
étrangères’). - Librairie Plon. Paris. - 12 fr.
Schrijfster gaf dezen roman uit in 1926. Het jaar te voren had ze een bundel verzen
gegeven; en in 1927 en 1929 liet ze nog twee bundels verzen en twee romans ‘Mr.
Fortune's Maggot’ en ‘The true heart’ verschijnen.
‘Lolly Willowes’ is de roman van een meisje uit een zeer conservatieve familie.
Haar moeder verliest ze vroeg, en ze groeit op, als buiten het leven, in enge
verknochtheid met haar vader. Ze denkt aan geen trouwen, ze houdt niet van de
wereld. Na haars vaders dood gaat ze bij een gehuwden broeder inwonen waar ze
nog tien jaren lang haar zelfde stil, geëffaceerd leven voortzet. Zij is niets anders dan
‘tante Lolly’, die nooit aan zich zelve schijnt te denken. Allengskens toch komt er
een verandering in haar; ze wordt afgetrokken en zonderling, en schielijk verlaat ze
haar familie om in een afgelegen dorp, in een wilde streek, gansch alleen te gaan
wonen, daar een nieuw leven te leiden, buiten alle wereldlijke conventie.
Langzamerhand wordt ze vreemder, en eindigt met zich in te beelden dat ze een
verdrag gesloten heeft met den duivel, hem ontmoet onder allerlei gedaanten, en zelf
een tooverheks geworden is. Niet zonder talent wordt die staat van allengskens
opkomenden waanzin beschreven.
L.D.
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Charles Dickens: Cantique de Noel. Traduction de A. Canaux. - Maison
Mame. Tours. Paris. - Rel. 5 fr.
Een goede vertaling en verzorgde uitgave van een der beste van Dickens'
wonderschoone kerstvertellingen. Gelijk in ‘The Haunted Man’, of ‘The Cricket of
the Hearth’, komt ook hier zijn diep christianisme uit, zijn warme liefde voor de
nederigen en de armen. Scrooge, de oude vrek, die sinds jaren alle menschelijk gevoel
vergeten is, komt op kerstavond thuis. Terwijl hij daar aan zijn eenzamen haard zit,
ziet hij den eene na den andere, drie spoken opdagen: het spook van Kerstmis uit
zijne klinderjaren, dat van zijne jeugd, dat van later, wanneer hij op zijn doodsbed
liggen za. Heel zijn leven rijst uit het verleden voor hem op, en met de herinnering
aan vroegere vreugde, liefde en lijden, smelt de dikke ijskorst die zijn hart verstarde
weg, en zijn ziel wordt weer met warme genegenheid voor zijne medemenschen en
hoop in Gods goedertierenheid gevuld. De Kerstmis spoken hebben van den verharden
gierigaard een milden, warmvoelenden man weer gemaakt.
Dit sprookje van Dickens is een meesterstuk van zuiver allooi.
L.D.
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G. Lenôtre: La Fille de Louis XVI. (Coll. pour Tous). - Alfred Mame et
Fils. Tours. Paris. - Rel. 36 fr.
Hoeveel boeken men ook leest over den ongelukkigen Lodewijk XVI en de zijnen,
het onderwerp blijft boeiend. Het boek van G. Lenôtre is het bij uitstek omdat het
ons inlicht over het dagelijksch leven der vorstelijke familie in den ‘Temple’,
gedurende hunne lange, pijnlijke gevangenschap, en vooral omdat het steunt op de
herinneringen van de dochter van Lodewijk XVI, Marie-Charlotte de France, later
duchesse d'Angoulëme, de eenige der gansche familie die bewaard bleef. De laatste
dagen van haar verblijf in den ‘Temple’, pende zij deze herinneringen en vertrouwde
ze aan Mev. de Chanterenne, hare toegewijde gezellin gedurende de laatste maanden.
Geen droeviger lot dan dit van deze koningsdochter, geboren op Europa's schoonsten
troon, maar wier geluk door den vreeselijksten storm verbrijzeld werd. Ze bleef vier
jaren lang gevangen, en wanneer ze eindelijk op Keizer Franz II aandrang tegen een
aantal Fransche revolutionnairs - o.a. postmeester Drouet die, te Varennes, Lodewijk
XVI herkend en verraden had - uitgewisseld werd, vond ze aan het Oostenrijksch
Hof slechts eene andere gevangenis, kuiperijen van allen aard en bittere ontgoocheling.
Is het te verwonderen dat deze harde, zware beproevingen een noodlottigen invloed
op haar eens warm gemoed, uitoefenden, en van het blijde, liefdevolle meisje, eene
verharde, verbitterde vrouw maakten?
L.D.

Comtesse de Ségur: Nouveaux Contes de Fées. - Maison Mame. Tours.
Paris. - Rel. 25 fr.
Het was een goede gedachte deze sprookjes, die duizenden kinderen reed bekoord
hebben, weer uit te geven. Weinigen weten zoo onderhoudend voor groote en kleine
kinderen te schrijven als de Comtesse de Ségur. Allen zullen ze de wondere
lotgevallen der lieve ‘Princesse Blondine’ gretig lezen; zoowel als ‘Le bon petit
Henri’, die de levensplant voor zijne zieke moeder gaat zoeken; en ‘La Princesse
Rosette’ door de afgunst van hare booze zusters bedreigd, of ‘La petite souris grise’
waarin Rosalie's nieuwsgierigheid vreeselijke ongelukken veroorzaakt, doch haar
diep berouw alles weer goed maakt, en eindelijk de geschiedenis van ‘Ourson’, den
betooverden prins, die verlost wordt door de liefderijke opoffering van zijne
pleegzuster, de kleine Violette.
Uitstekende kinderlectuur.
L.D.

Marie, Reine de Roumanie: Kildine, histoire d'une méchante petite
princesse. Préface de Robert de Fiers, de l'Académie française. - Maison
Mame. Tours. Paris. - 5 fr.
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Een heel pleiziegig kinderboek, keurig uitgegeven. De kleine Kildine, het verwende
prinsesje, dat aan niemand gehoorzaamt, wordt met den dag onverdraaglijker, tot dat
zelfs hare al te goede ouders het niet langer kunnen uithouden, en naar een middel
zoeken om haar te verbeteren. Op raad van hunnen astroloog, wordt ze in een
eenzamen toren opgesloten. Wat ze daar beleeft, hoe ze eindelijk tot inkeer komt en
de liefde van allen weet te winnen, zullen alle kinderen met de meeste belangstelling
lezen.
L.D.

Arno Moyzischewitz: L'Ombre de la Paix. Traduit de l'Allemand, avec
une préface de Friedrich Sieburg. - Editions Emile-Paul Frères. Paris.
Schrijver was een der stafofficieren van Generaal von Schleicher, hetgeen wel eene
bijzondere beteekenis aan zijn boek geeft. Het werd onder vorm van roman
geschreven, om schrijvers politieke gedachten vatbaarder voor het publiek te maken.
Twee vrienden, een Duitscher, een Fransche, in Straatsburg opgevoed, dan door het
leven gescheiden, vinden malkander na den oorlog terug, en samen spannen ze al
hunne krachten in om de mentaliteit hunner respectieve landgenooten te bewerken,
de wederzijdsche vooroordeelen te niet te doen, aldus een beter begrijpen, een stevig
akkoord tusschen beiden volkeren tot stand te brengen en zoodoende tot de eenige
oplossing der huidige Europeesche moeilijkheden te geraken. Met prijzenswaardige
eerlijkheid tracht schrijver het standpunt van ieder land onpartijdig uiteen te zetten.
Aan zijne oprechtheid valt er niet te twijfelen. Hij kan het echter niet helpen dat hij,
als Duitscher, Duitschland's
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belangen beter kent en begrijpt dan die van Frankrijk. Over de Duitsche
verantwoordelijkheid in den oorlog is hij niet aan te spreken, en zijn oplossing is
deze welke we zoo dikwijls gehoord hebben: ter wille van den vrede moet Duitschland
weer het sterkste land van Europa worden, en bevrijd van het hinderlijke verdrag
van Versailles.
Al is het boek, als roman niet zeer sterk, toch om de gedachten dat het verdedigt,
is het wel interessant.
L.D.

Jean Ducq: Amour et Lumière. - ‘Les OEuvres représentatives’. Paris.
Onder vorm van roman, eene auto-biographie, met eene interessante inleiding van
Francis Jammes. Jean Cazenave, de zoon van een armen landbouwer der Pyreneeën,
voelt niets voor het harde, ruwe leven van zijn vader: hij tracht naar studie en
wetenschap. Niet zonder moeite geven zijn ouders hun toestemming. Beurt om beurt
studeert hij te Pau en te Bordeaux; doch niets bevredigt hem, overal vindt hij na de
eerste weken van geestdrift, slechts teleurstelling en afkeer. En wanneer hij, later
eene uitstekende betrekking vindt, eerst in Algiers, dan in den Elzas, gaat het niet
beter. Het geluk ontsnapt hem telkens hij het meent te grijpen. Stilaan komt er een
ommekeer in zijne ziel; hij leert de poëzie der natuur zien, hij wordt dichter; en
naarmate hij de beteekenis van het leven dieper leert inzien, de onvoldoendheid der
dorre wetenschap om 's menschen hart te vullen, komt hij tot den godsdienst van
zijne kinderjaren terug, tot het geloof dat zijn hoogmoed van geleerde eens verworpen
had. Hij kan weer bidden, hij is gered.
L.D.

Jacques Michel: La Merveilleuse Légende de Saint Georges, patron des
Scouts. Préface du Maréchal Lyautey de l'Académie Française. - Editions
Spes. Paris. - 8 fr.
St. Joris, de ridder van Cappadocië, en martelaar van Christus, ten tijde van Keizer
Dioclétiaan, die de laatste, maar een der bloedigste vervolgingen tegen de christenen
beval, werd als patroon gekozen door de Scouts van heel de wereld. Er is niet veel
met zekerheid gekend, ten zij dat hij den marteldood stierf rond 303. Doch er bestaat
eene rijke overlevering, eene interessante iconographie en talrijke legenden. Uit dit
alles heeft schrijver geput voor zijn mooi boek.
Voortreffelijke lectuur voor scouts en jongeren in 't algemeen.
T.
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[1934/5]
Het Oriënteeringsproces in Newman's Geest
door Prof. Paul Sobry, Leuven.
Voorwoord.
De Newman-studie die reeds bergen boeken heeft tot stand gebracht, is pas sedert
1922 (bij 't verschijnen van Przywara's diepgeleerd werk(1) de kinderschoenen
ontgroeid, en gaat nu haar jeugdleeftijd in. Men zal ze niet tot de mannelijkheid
brengen, als men niet eerst het centrale vraagstuk opgelost heeft van Newman's
eigenaardigen denkvorm. Zelfs Przywara heeft het onderwerp slechts even
aangeboord, en naar mijn meening verkeerd gedaan met er op zijn Duitsch een
verwarde wereld van beschouwingen over Augustinus en Thomas, Plato en Pascal
bij te sleuren(2). Iemand die wezenlijk belang stelt in de vraag: ‘hoe werkt Newman's
hoofd?’ kan zich met de slagwoorden van den onbetwistbaar-geleerden Jezuïet niet
tevreden stellen; zij snijden als bliksems door een donker zwerk, maar even na hun
verschijnen, staat men vóór een nog veel zwaarder duisternis. Ik stel me voor op een
heel andere manier te werk te gaan, t.w. uit zekere bepaalde vaststellingen over
Newman's geesteswerking op te klimmen tot voorloopige bescheiden conclusies, om
aldus wel niet de vraag naar Newman's denkvorm volledig op te lossen, maar er
althans elementen voor verdere studie op na te winnen.
Ter inleiding moge ik echter twee teksten aanhalen die nooit aangevoerd werden
met het oog op nader bepalen van Newman's denkwezen. Zij schijnen mij een sleutel
aan te reiken om althans binnen te gaan in de intimiteit van dit eenzaam geniaal
hoofd.
Sprekende over het ‘implicit reasoning’ dat hij als een levende spontane energie
in zich ervaarde, geeft Newman deze wondere beschrijving: ‘The mind ranges to
and fro, and spreads out and

(1) K. NEWMAN. Christentum. Ein Aufbau, Przywara-Karrer, 6 deelen, Herder, 1922. Het 4e
deel is de eigenlijke ‘Einführung’.
(2) Zie Religionsbegründung, Herder 1923, bl. 286-7; ook Zum Newmanschen Denktypus, in
Jahrbuch des Verbandes der Vereine Katholischer Akademiker 1922, bl. 146-150.
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advances forward with a quickness which has become a proverb, and a subtlety and
versatility which baffle investigation... and thus it makes progress not unlike a
clamberer on a steep cliff, who, by quick eye, prompt hand, and firm foot, ascends
how he knows not himself, by personal endowment, by practice rather than by rule,
leaving no track behind him, and unable to teach another’(3). Voorwaar degene die
deze woorden schreef voelde in zijn hoofd de elektrische vlugheid van door elkaar
kruisende intuïties. Newman spreekt hier uit ervaring. Ik kan niet anders dan inzien
dat de veerkracht en de soepelheid waarmede hij om het even welk volumen gedachten
optilt in eender welk zijner werken, stamt uit dit overvlug implicit reasoning. Zijn
zwaai, zijn elegantie, zijn gratievolheid die overal te bespeuren zijn, zelfs daar waar
hij de saaiste onderwerpen behandelt, houden verband met het vliemscherp en
bliksemsnel stralen-schieten en verspringen van zijn geest, mijlen ver en mijlen hoog
in één oogenblik. En toch, dit intuïtief zien is op verre na niet de geheele
geesteswerking van Newman. Wonder om na te gaan is het, hoe dit genie van
subtiliteit altijd weerkeert op zijn intuïties om ze discursief te controleeren. Newman
staat wantrouwig, achterdochtig, aarzelend tegenover de spontane werking van zijn
geest. Hij gaat stap voor stap en met angstige doorzoeking bij middel van het ‘explicit
reasoning’ den weg dien hij bliksemsnel doorloopen heeft. Hoort het hem uitleggen:
‘When the mind reflects upon itself, it begins to be dissatisfied with the absence of
order and method in the exercice (of the implicit reasoning) and attempts to analyse
the various processes which take place during it, to refer one to another, and to
discover the main principles on which they are conducted, as it might contemplate
and investigate its faculty of memory or imagination(4).
Hier treedt het pijnlijk proces van realisme en orientatie in, dat ik in den loop van
dit artikel wil onderzoeken. Het complex: intuïtie die ieder oogenblik verzwindt,
‘leaving no track behind en explicit reasoning die achternahinkend kontroleert, geeft
mijns inziens den eersten sleutel tot Newman's diamant-scherpen en kristal-helderen
kop, waarin tevens een wereld van angstige self-questionings wemelt. Met deze
richtlijnen kunnen we veilig op verkenningstocht gaan.

(3) Newman: University Sermons, Implicit and explicit Reasoning, bl. 257.
(4) Ibid. bl. 257-8.
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I. De tweespalt in Newman's geest. ‘Oriëntirung’ als reageerende
denkvorm.
Newman was geen puur-evenwichtige natuur. Hij had heimwee naar eenheid,
evenwicht en sereenheid, aldoor groeiend heimwee, dat zijn hoogste verzadiging
vond in het opstreven in gedachte en verlangen naar de eeuwigheid, waar het bestaan
eerst zijn volle evenwicht kan bereiken. Maar ten slotte zegde van hem zijn broeder
Francis met recht: ‘he always wanted balance, as a consequence of prematurity of
talent’(5).
Laat ik even een vluchtigen blik werpen op zekere aanstuwingen van zijn geest,
verbeelding en gemoed, die duidelijk een neiging tot wanorde, onevenwichtigheid
of althans verdeeldheid en gesplitstheid van geest verraden: ik maak er nu reeds
attent op dat de ervaring van deze aanstuwingen geheimzinnig verbonden is met
Newman's nood aan ‘self-questioning’ ‘self-orientation’ en ‘realization’.
Ik noteer eerst en vooral het kostelijk woord - zoo karakteristiek Newmaniaansch
als 't maar zijn kan, en ten slotte zoo menschelijk - dat hij aanvoert in zijn Apologia
terwijl hij indrukken van jeugdlecturen bespreekt: ‘I recollect copying out some
French verses, perhaps Voltaire's against the immortality of the soul, and saying to
myself something like: ‘How dreadful, but how plausible’(6). Hier betrappen we op
heeterdaad Newman's oorspronkelijke geestesgesteldheid. Hij ondergaat duidelijk
een dubbelen en tegenstrijdigen indruk. ‘How dreadful’ stamt uit zijn ontvankelijkheid
voor vrome indrukken - hij schrikt huiverend terug voor deze valsche negeering van
de onsterfelijkheid der ziel; - terwijl ‘how plausible’ uit zijn gevoeligheid voor het
schijnschoone, het schijnaannemelijke in de voorstelling geboren is. Het behendige
hierin oefent magnetisch en bliksemsnel een aantrekkingskracht op hem uit. Vandaar
de tweespalt; de religieuse afkeer haalt het ongetwijfeld op de intellectueele
toeneiging, maar wordt er door geschakeerd. Nu is dit nog niet specifiek
Newmaniaansch. Wij allen, of althans de meesten onder ons ondergaan wellicht
soortgelijke tegenstrijdige ervaringen, althans een begin in verschillende richtingen;
maar het eigenaardige

(5) Early Life of C. Newman, bl. 5.
(6) Apologia, uitgaaf Ward, bl. 107.
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bij Newman is dat die beginbewegingen tot het uiterste gaan, en dit dan nog wel als
't ware op 't zelfde oogenblik. Om dit laatste duidelijk te maken zal ik veronderstellen
dat Newman zijn dubbel-indruk ‘how dreadful, but how plausible’ literair ontwikkelt.
Zonder twijfel zou hij in de bladzijde waarin hij ‘how plausible’ uitlegt, volledig
recht laten wedervaren aan het meesterschap in 't exposeeren bij den schrijver; en
zelfs zoo dat een oppervlakkige lezer wellicht onder den indruk zou komen met een
echt Voltairiaan te doen te hebben, waar men bij nauwkeuriger en fijner toezicht en
bij diepere aanvoeling van taalnuances, ongetwijfeld zou moeten vaststellen dat in
die bladzijde schakeeringen medespelen van terughoudendheid in de bewondering,
geheime tinten van vrees die uit Newman's gevoelen ‘how dreadful’ in deze
ontwikkeling van ‘how plausible’ zijn overgeheveld, en waardoor het geheel, gezond
aanvaardbaar en diepmenschelijk wordt. Een klein voorbeeld ter verduidelijking. In
de ‘Idea of a University’ gaat het om de tegenstelling: geesteskultuur en vroomheid.
Newman weeft er voortdurend draden tusschen deze twee polen. Zoo ontvankelijk
staat hij tegenover indrukken die uit deze beide werelden in hem overkomen, dat hij
steeds met nuances beide ineenwerkt, zoo nochtans dat de deugd en de vroomheid
ontegensprekelijk hoogst staan in zijn achting, hoezeer hij ook de problemen en
eischen van den geest met rechtvaardigheid en doordringend inzicht behandelen
moge. Newman bereikt in geest en aanvoeling antipodische uitersten zonder er
evenwel eenheid van wil en richting bij in te schieten. Daar huist ten slotte zijn
subtiliteit; en men vat ze al dan niet, naarmate men eenerzijds zijn beweeglijke
ontvankelijkheid voor tegenstrijdige indrukken begrijpt en aanvoelt, en anderzijds
de gebundelde energie van zijn streven dat alle tegenstrijdigheden tot eenheid
terugvoert.
Niets min dan dit geheele ‘complex’ drukt hij uit met nauwgezetheid, haarfijn,
geschakeerd en tevens krachtig.
Ik keer echter terug tot mijn vertrekpunt, en geef zonder of met een minimum
commentaar enkele voorbeelden aan, waaruit een neiging tot verstandelijke wanorde
of althans tot onevenwichtigheid in denken, voelen of verbeelden bij Newman blijkt
te bestaan, als in den zooeven aangehaalden dubbelindruk: ‘how dreadful, but how
plausible.’
1. The raw material of human nature so excellent, so dange-
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rous(7). Hoe dicht staan die woorden bij elkaar in de uitdrukking, en daarom ook
in de aanvoeling!
2. When I was fourteen, I read Paine's tracts against the old Testament and found
pleasure in thinking of the objections which were contained in them(8). Men leze
de nota onderaan.
3. Many persons are very sensitive of the difficulties of religion; I am as sensitive
(of them) as any one; but I have never been able to see a connexion between
apprehending those difficulties, however keenly, and multiplying them to any
extent, and (on the other hand) doubting the doctrines to which they are attached.
Ten thousand difficulties do not make one doubt as I understand the subject.
Difficulty and doubt are incommensurate(9).
4. There is a healthy devotion to the Blessed Mary, and there is an artificial, it is
possible to love her as a mother, to honour her as a Virgin, to seek her as a
Patron, and to exalt her as a queen, without any injury to solid piety and Christian
good sense. I cannot help calling this the English style(10).
Zou men hierbij niet vermoeden dat Newman in de Maria-devotie een tendenz legt
tegen ‘solid piety and Christian good sense’, tendenz waartegen het Engelsche volk
zou gevrijwaard worden door zijn nationaal-typische eigenschappen van nuchterheid
en evenwicht?
En toch kan men veel teksten aanhalen waaruit blijkt dat hij de meest teedere
godsvrucht tot Maria aanziet als hoogst vereenigbaar met ‘solid piety’, ja als er
onafscheidelijk mee verbonden. Zijn opvatting is grondig juist zonder twijfel, maar
de uitdrukking er van in den even aangehaalden tekst is niet gansch correct; of liever
zij schijnt gewaagd omdat zij de oorspronkelijke tweespalt meevoert: gezonde
godsvrucht - ziekelijke godsvrucht. Hierbij komt

(7) Apologia, bl. 344.
(8) Apologia, bl. 107: hier voorvoelen we den man die zal schrijven over ‘the pleasures of doubt’
(Grammar of Assent, Standaard uitgaaf, bl. 208) in een boek dat nochtans met al zijn lijnen
er naar streeft te bewijzen, dat het geloof aan de openbaring redelijk is, zelfs ab het
intellectueel proces dat naar dit geloof leidt niet het karakter draagt van de strikte
bewijsvoering. Men moet een Newman zijn om zoo'n kiesche koppeling van woorden als
‘pleasure’ en ‘doubt’ tot stand te brengen! Men leze er de aangewezen bladzijde op na. Zij
is aanvaardbaar en toch vreemd!
(9) Apologia, bl. 31-32.
(10) Antwoord op E.P. Pusey's Eirenicon (waarvan Stane Leslie zegt: ‘Olive branches to Rome
with more sticks than leaf. Olive leaves carried in a raven's beak’), Oxford Movement 1933.
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nog dat hij in dit particuliere geval Pusey's onbehaaglijke houding aanvoelt tegenover
de zuidelijke Maria-devotie, en die opneemt in zijn uitdrukking om zijn tegenstrever
aldus psychologisch te treffen en treffend mee te voeren(11). Deze rhetorische
behendigheid is echter ingeënt op de neiging van Newman's geest om steeds twee
uiteenloopende lijnen in 't blikveld der beschouwing te houden.
5. Men leze 't verslag dat Newman opgesteld heeft over den invloed op hem
uitgeoefend door twee boeken, tegelijk: Milner's Church History en Newton on the
prophecies(12) en men oordeele of het waar is, al dan niet, dat Newman naar het
onevenwichtige overhelt. Ik kan niet nalaten den tekst te laten volgen: ‘Now I come
to two other works, which produced a deep impression on me in the same autumn
of 1816, when I was fifteen years old, each contrary to each, and planting in me the
seeds of an intellectual inconsistency which disabled me for a course of years.
I read Joseph Milner's Church History and was nothing short of enamoured of the
long extracts from St Augustine and the other Fathers which I found there. I read
them as being the religion of the primitive Christians; but simultaneously with Milner
I read Newton on the Prophecies, and in consequence became most firmly convinced
that the Pope was the Antichrist predicted by Daniel, St Paul and St John. My
imagination was stained by the effects of this doctrine up to the year 1843; it had
been obliterated from my reason and judgment at an earlier date; but the thought
remained upon me as a sort of false conscience. Hence came that conflict of mind,
which so many have felt besides myself; - leading some men to make a compromise between two ideas, so inconsistent
with each other,
- driving others to beat out the one idea or the other from their minds,
- and ending in my own case, after many years of intellectual unrest, in the gradual
decay and extinction of one of them. I do not say in its violent death, for why should I not have murdered it sooner, if
I murdered it at all?’

(11) Hierbij sluit aan wat Guitton zeer juist genoemd heeft: la logique à deux degrés; zie La
Philosophie de Newman, Paris 1933, bl. XXVII-XXVIII.
(12) Father Joseph Bacchus heeft op dezen tekst (Apologia, bl. 110) speciaal - en met reden - de
aandacht getrokken in het Newman-nummer van Blackfriars, Juil 1933, om aan te toonen
wat Newman het langst van Rome verwijderd heeft.
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Hier staan we duidelijk voor een ietwat ziekelijkén, passief gestelden geest, die
onevenwichtig zich afpijnt in den loop van 27 jaren - van 1816-1843 - onder den
indruk van een vlottend fantasiebeeld.
Nog veel voorbeelden uit de andere schriften van Newman zou ik aanvoeren, had
ik me niet te beperken.
Ik verwijs enkel naar het sermoen ‘Faith and Sight’(13), waarin we de spleet in
Newman's geest als 't ware betasten.
Weer aanknoopend bij wat ik boven meedeelde over de wondere neiging in dien
man, om gelijktijdig tegenstrijdige uitersten van gevoel en verbeelding te beleven,
stip ik nog even een buitengewoon karakteristieken brief aan van 10 Mei 1828, gericht
aan zijne zuster Jemina: ‘The country is beautiful; the fresh leaves, the scents, the
varied landscape. Yet I never felt so intensely the transitory nature of this world as
when most delighted with these country scenes’(14).
Uit dezen tekst vernemen we zoowaar eens te meer Newman's pelgrimsgesteldheid,
zijn niet te lesschen dorst naar het eeuwige, maar ook - en hier komt het juist nu op
aan - de moeilijkheid die hij ervaart om het tegenwoordig oogenblik vol te beleven;
het is alsof hij op een wegschuivende plank stond, en steeds het gevoelen had van
‘voorbij’ en nooit van ‘nu’. Wie ging ooit op reis zooals hij: ‘I looked at everything
but as the matter for retrospective pleasure’(15). En andersom, wat geven de dagboeken
en Meditations and Devotions niet een wonderen kijk op Newman's aarzelend uitzien
naar ‘the future’, zijn uitkijken en wachten naar een teeken: ‘Waiting for a Sign’(16).
Kortom er is iets vlottends, een verschuivend onvast element op den bodem van
Newman's ziel. Men zou zeggen dat hij het oogenblik dat hij beleeft, niet durft
genieten, en dat hij steeds, onzeker van zichzelf, zoekt naar een houvast. De zaak is
delicaat: er is in het kris-

(13) Oxford University Sermons, bl. 120 en volgende.
(14) Letters and Corresp. I, bl. 161. Men zou er paralleel kunnen bij aanhalen een brief uit Rome,
17 Maart 1833, geciteerd bij Wilfrid Ward in Ward and Catholic Revival, Appendix C, bl.
462, en Autobiographical Memoir over de Siciliaansche reis, passim.
(15) A.M. bl. 365. Te vergelijken weer met zijn brief uit Rome 17 Maart 1833, zie Ward and
Cath. Revival, bl. 462; cfr. titels van sermoenen: Christ manifested in Remembrance.
Remembrance of past Mercies. (Stoel, Kard. Newman, bl. 192, en Brémond, aan wien's
essay, Stoel zijn aanmerkingen ontleent).
(16) Zie Abbott II, bl. 359.
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telijk temperament iets dat eenigszins overeenkomt met Newman's levensgevoelen:
de hoop op later behoort tot het wezen van een kristen mensch, en de nood aan een
vaste rots in 't leven - hier Newman's nood aan de Katholieke Kerk - is louter
katholieke levenszin. Maar bij hem komt daar iets ziekelijks bij, een zekere
bloedloosheid, een ‘impossibility to grapple with the present’ die wellicht teruggaat
op zijn physiologie en die ten anderen lichtelijk te bespeuren is in zekere onvaste
lijnen van zijn wezenstrekken(17). Men legge al zijn portretten naast elkaar, men
bemerke de spelende aarzelingen om zijn mond, de uitdrukking van iets als subtiliteit
en nuances en aanvoelen van moeilijkheden, in de streek van het voorhoofd, even
boven den krachtigen neus.
Men mag echter niet overdrijven. Newman's leven is er een geweest van energie
en standvastig streven en bewonderenswaardige éénheid. Hij mocht terecht bij zijn
verheffing tot het Kardinalaat in zijn Biglietto-speech getuigen, dat hij één levenslijn
getrokken had: met name die van den strijd tegen het liberalisme(18). En in dien strijd
heeft hij op een oogenblik van zijn leven een gebundeld geweld en een kamplust aan
den dag gelegd, die schijnen tegen te spreken wat ik even aangaf als zijn ‘impossibility
to grapple with the present’. Men moet er het verhaal op nalezen dat hijzelf van dien
tijd gegeven heeft in zijn Apologia(19), speciaal vanaf bl. 145: ‘That exuberant and
joyous energy with which I had returned from abroad, and wich I never had before
or since... tot aan: So I went on for years, up to 1841, I was truly at home’ (bl. 174).
Hier hebben we Newman die zichzelf confronteert met de Oxford-beweging, en er
o.a. de vraag in beantwoordt over zijn kwaliteiten als leider van een partij;
buitengewoon raak zegt hij er: ‘For myself, I was not the person to take the lead of
a party; I never was, from first to last, more than a leading author of a school; nor
did I ever wish to be anything else... en even verder, zeer kandied - Newman is de
eerlijkheid in persoon -: ‘Thus the movement viewed with relation to myself, was
but a floating opinion; it was not a power. It never would have been a power, if it
had remained in my hands. Years after, a friend,

(17) Over N.'s wezenstrekken, zie o.a. La Psychognomie, par Paul et Camille Bouts, Alcan, bl.
163-65, waar Newman als ‘type d'intellectuel émotif pur’ ontleed wordt en tegengesteld aan
den ‘type physiologique’ en den ‘type vital’. Ook W. Ward, Philaletes in Witnesses to the
Unseen, and other essays, London 1893, bl. 124 en volg.
(18) Zie mijn artikel in Dietsche Warande en Belfort, Oktober 1933.
(19) History of my religious opinion from 1833-1839.
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writing to me in remonstrance at the excesses, as he thought them, of my disciples,
applied to me my own verse about St Gregory Nazianzen: ‘Thou couldst a people
raise, but couldst not rule’(20).
Wat was dan ten slotte Newman's rol in de Oxford-beweging? Men kan daar op
menige wijze op antwoorden, maar het éénig antwoord dat iets onthult van Newman's
denk- en levensvorm in de Oxford-beweging, werd gegeven door Hutton, die echter
niet schijnt te vermoeden dat hij hierbij Newman's wezen veropenbaart: ‘... from the
very first, amidst all the hurry to preach Church principles, there was at least an equal
amount of selfquestioning as to what precisely the new Church principles were to
be. (How were the Calvinistic elements in the Anglican Church to be dealt with, and
minimised? How were the authorities of the English Church to be persuaded that
they ought to take a much higher stand than they had been accustomed to take, both
against heresy and against the interference of the state? (bemerk dat op al die vragen,
bepaalde tracts van Newman's hand antwoorden). How was the via media to be
made so plain and impressive that the portion of the renovated hierarchy should be
clearly marked out, as against both Rome on the one side, and the representatives of
the Reformers and the Erastians on the other? In a word, though the movement went
on merrily enough, Newman was constantly going through the process which the
Germans call “Orientirung” - determining the true position of the new party, its
precise latitude and longitude, so that it should be in no danger of being confounded
with either Romanism or Protestantism’(21). Wie ziet niet in al die zoekende
bedrijvigheid Newman's nood, te weten waar hijzelf precies staat en waar hij gaat.
Het gaat er om een kwestie van persoonlijke levensoriëntatie bij een man die zich
in diepsten grond onvast voelt. Orienteeren is Newman's bewuste bedrijvigheid niet
alleen in de Oxford-beweging, maar levenslang.

II. Het oriënteeringscomplex.
Laat ik daarom vooraleer dit artikel te besluiten even dit oriënteeringscomplex
onderzoeken en toetsen aan de feiten van Newman's bekeering.

(20) Apologia, bl. 159.
(21) Hutton, Card. Newman, English Leaders of Religion-series, bl. 73.
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Men veroorlove mij om in deze samenvattende uiteenzetting, duidelijkheidshalve,
enkele noties te betrekken die ik tot nog toe niet of nauwelijks aangeraakt heb. Ook
weze het mij toegegeven dat ik met recht veronderstel dat de lezer althans het 4e
hoofdstuk van 't 1e deel (over ‘notional’ en ‘real’ assent) en ook het 9e hoofdstuk van
't 2e deel der ‘Grammar’ bestudeerd heeft. In laatstgenoemd hoofdstuk handelt
Newman over ‘The Illative Sense’. (Een faculteit die deze man heeft meenen te
moeten creëeren, precies omdat hij bij 't onderzoeken van zijn eigen verstandswerking
- wat is de Grammar anders dan een uitbeelding daarvan? - in zich de gave aanvoelde
om te oriënteeren in een complex geval.) Bij 't bespreken van de ‘Range of the Illative
Sense’ vult hij systematisch aan (bepaaldelijk vanaf bladz. 371) wat hij in zijn Present
Position of catholics in England, reeds in kiem voorgesteld had t.w., zijn theorie
over de ‘first principles’(22).
Hoe verwarrend deze laatste benaming ook moge wezen, wij zijn wel verplicht
ze over te nemen en ons af te vragen wat Newman er door verstaat, willen we hemzelf
begrijpen. Afgezien van de klasseering der first principles onder drie hoofdingen, klassificatie waar ik den lezer naar verwijs(23) - moge het hier volstaan enkele regels
over te nemen uit zijn Present Position: ‘The First Principles are our guides and
standards in speculating, reasoning, judging, deliberating, deciding and acting. They
are the conditions of our mental life; by them we form our view of events, of deeds,
of persons, of lines of conduct, of aims, of moral qualities, of religions. They constitute
the difference between man and man; they characterize him. According to his First
Principles is his Religion, his creed, his worship, his political party, his character,
except as far as adventitious circumstances interfere with their due and accurate
development; they are, in short, the man(24).
De menigvuldige voorbeelden van First-Principles-in-werking welke Newman
aangeeft, gaan niet alle even duidelijk terug op de volgende bepaling welke hij er
van aandient in de Grammar: ‘First Principles are propositions with which we start
in reasoning on any given subject matter’(25), maar zij komen alle overeen in wat hij

(22)
(23)
(24)
(25)

Aan te vullen door Stray Essays, bl. 90.
Gr. of Assent, bl. 377 en volgende.
Present Position, bl. 284.
Grammar of Assent, bl. 60.
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vijf bladzijden verder over hun oorsprong zegt: ‘they are really conclusions or
abstractions from particular experiences’(26).
Het komt er voor mijn opzet op aan, in 't licht van deze theorie enkele van
Newman's eigen first principles te beklemtonen, en te suggereeren dat ze in hem
leefden ten gevolge van zijn eigen intieme ervaringen, hem door den vlottenden
grond van zijn wezen voortdurend aangebracht. En eerst en vooral: het ligt voor de
hand dat reactie tegen de tweespalt die onophoudelijk uit dezen grond bifurqueerde,
hem een levensnood was, en dat diensvolgens zijn intellectueele bedrijvigheid van
eerst tot laatst er een was van reageerende zelf-orientatie. Net als de kompasnaald
is zijn geest altijd aan 't sidderen in de richting van het Noorden. Als onderdeel van
die complexe functie komt zijn op honderden bladzijden uitgedrukte en overal
voelbare inspanning ‘to form a view of a thing, to take an aspect of a question.’
(Abbott heeft juist gezien waar hij aanmerkt: ‘All knowledge with him will be a
‘view’ or an ‘intelligible position’ or a ‘controversial basis’(27). Zijn specialiteit is dan
ook het aanvoelen van een ethos, 't zij in een afzonderlijk mensch, 't zij in een
gezelschap, een beweging, een instelling, en niet het minst in zichzelf. Door ethos
verstaat hij: aanleg, houding, wezensneiging, mentaliteit, tendenz en atmosfeer,
zooals blijkt uit veel passages der Letters and Corresp. I, bvb. bl. 205, 343, 184,
185(28). Hierbij helpt hem zijn psychologische en logische gave waarover hijzelf
getuigde: ‘I have a vivid perception of the consequence of certain admitted principles,
have a considerable intellectual capacity of drawing them out’(29), waarop Guitton
gevat aanmerkt: ‘Un tel don est précieux pour qui vit dans un cercle distingué, car
ik permet de s'enrichir par les entretiens(30). Men heeft er niet genoeg den nadruk op
gelegd welk een overwegende rol deze gave van het aanvoelen van een êthos in
Newman's denk- en wilsleven gespeeld heeft. Al zijn verfijnde kantteekeningen en
ontledingen in 40 boekdeelen verspreid, cirkelen rondom deze psychologisch-logische
werking van zijn geest, en zijn er ten slotte slechts de discursieve uitbreiding van.
Men denke hierbij aan een werk als de Idea of a University, dat gedragen wordt

(26) Grammar of Assent, bl. 65.
(27) Abbott, The Anglican Career of Card. Newman, bl. 57.
(28) Cfr. Isaac William's Autobiography, 1892, bl. 49, geciteerd bij Abbott: The Anglican Career
of C. Newman. I, bl. 406.
(29) Letters and Corresp. I, bl. 366.
(30) Guitton: La Philosophie de Newman, 1933, Introduction, bl. XX.
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door het altijd weerkeerend motief: ‘ethos van een zuiver-intellectueel’ in tegenstelling
met het ‘ethos van een kristen mensch’. Men kan de geheele ragfijne uitwerking van
dit meesterstuk niet volgen, als men deze conceptiekern niet in het oog houdt; maar
als men dit centrale ethos-aanvoelen bij den schrijver gevat heeft, zoo wordt alles
klaar.
Heeft men er verder genoeg op gelet dat Newman's overgang tot het katholicisme,
voor zoover we de genade buiten beschouwing laten, in laatste instantie toe te
schrijven is aan zijn allerscherpst aanvoelen van het êthos der oude Moederkerk? Ik
weersta niet aan de bekoring den brief van Mozley aan te halen waaruit dit met een
overgroote duidelijkheid blijkt: ‘In the time of the early Roman Empire, when
Christianity arose, it arose with a certain definite ethical system... Next I have a clear
perception, clearer and clearer as my own experience of existing religions increases,
that this ethical system (êthos we used to call it at Oxford as realised in individuals)
is the living principle also of present Catholicism, and not of any form of Protestantism
whatever - living both as to its essential life, and also as being its vigorous motive
power; both because without it Catholicism would soon go out, and because through
it Catholicism makes itself manifest and is recognised. Outward circumstances, or
conditions of its presence may change or not... but I say, even supposing there have
been changes in doctrine and policy, still the êthos of the Catholic church is what it
was of old time, and whatever and whoever quarrels with Catholicism now, quarrels
virtually and would have quarreled, if alive 1800 years ago, with the Christianity of
the Apostles and Evangelists’(31).
Hierbij sluit aan wat Newman zegde in zijn laatste conferentie van de serie On
difficulties felt by Anglicans in submitting to the Catholic Church over zijn overgang
tot Rome(32); hij haalde er de woorden aan uit zijn Essay on development van 1845(33);
woorden die maar al te duidelijk bevestigen dat het aanvoelen van

(31) Verschenen in Contemporary Review 1899, aangehaald door Brémond in The Mystery of
Newman, bl. 354. Volledigheidshalve moet ik er bijvoegen dat Newman het scherpst de
erkenning van ‘sin’ in dit ethos der Katholieke Kerk aanvoelde. Ik kan er niet meer aan
twijfelen dat het praktisch vergeten van de zonde in de wereldbeschouwing van zijn
Anglikaansche vrienden hem eerst en meest van het Anglikanisme weggedreven heeft.
(32) Lecture XII: Christian History, no prejudice to the Apostolicity of the Church. 1850, bl.
298-299.
(33) Essay on Development of Christian Doctrine, 1845, bl. 138.
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het kristelijk ethos dezen man in de armen van de Katholieke Kerk gedreven heeft;
de woorden zelf zijn genoeg bekend, maar de intellectueele bedrijvigheid en aanleg
die ze verraden werden niet beklemtoond, omdat men de vraag naar Newman's
denkvorm nooit uitdrukkelijk gesteld heeft; ik citeer in verkorte vertaling deze
merkwaardige passage, hierbij mede op het oog houdend de eigenaardige manier
waarop Newman zijn ‘Views’ vormt: ‘Werden St Athanasius en St Ambrosius plots
weer levend onder ons, het laat geen twijfel over welke Kerk zij als de hunne zouden
erkennen Ze zouden, bij alle meeningsverschil, bij alle protesteeren als ge wilt, zich
meer thuis gevoelen bij menschen als St Bernardus of St Ignatius van Loyola, of met
een eenzamen priester in zijn woonst, of met de zusters van barmhartigheid, of met
de ongeletterde massa vóór het altaar dan met de overheden of de leden van welke
andere godsdienstige gemeenschap ook’... en hij voegt er bij: ‘This is the great
manifest historical phenomenon which converted me, to which all particular inquiries
converged.’
Het moge schijnen dat ik eenigzins van mijn onderwerp afgedwaald ben; en toch
meende ik langs dezen kleinen weg duidelijker te maken en samen te vatten wat ik
tot nog toe over Newman's geesteswerking zegde. Op het hoogtepunt van zijn leven
zien we dus glanzend bevestigd dat hij zich oriënteert; niet precies door een onderzoek
in te stellen naar de leerstellige geloofspunten van de Katholieke Kerk, maar door
het psychologisch en historisch doordringen en vergelijken van een dubbel êthos het protestantsche en het katholieke. Zijn ‘View’ - zijn blessed vision of peace - wordt
geboren op het kruispunt van twee linies die door elkander snijden: daar en daar
alleen slaat zijn geest een vonk uit.
Als men dit niet ziet weet men bij 't lezen van om 't even welk Newman-werk
nooit precies waarmee hij bezig is, vat men nooit de manier waarop hij zijn onderwerp
benadert, begrijpt men niet waarom hij het zoo benadert. Ik zou hierbij even willen
suggereeren dat alle misverstanden nopens dezen man hierin hun oorsprong vinden,
hierdoor te verklaren zijn.
Men moet Newman van Newman's standpunt uit beoordeelen en verstaan, op
gevaar af er noch kop noch staart aan te vinden. Carlyle met zijn exuberant-profetische
natuur, kende grijnzend Newman evenveel verstand toe als aan een ‘middelmatig
groot konijn’ en York Powell maakte het simplistisch kort: ‘Newman has no brains’,
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waar ze beiden meer ponderatie en fijnheid van inzicht zouden aan den dag gelegd
hebben met te erkennen, dat ze gewoonweg den sleutel niet bezaten tot Newman's
speciaal-gerichte denkorganisatie. En aldus - mutatis mutandis en proportione servata,
- staat het met menig ander criticus die smalend uit de hoogte op deze ‘brains of a
middle-sized rabbit’ heeft neergekeken. Voorwaar heeft ieder het recht de ‘limitations’
van Newman aan te duiden, hem bvb. den titel van wijsgeer of theologant stricto
sensu te ontzeggen - hijzelf zou hiermee trouwens kordaat akkoord gaan - maar...
‘there are more things on earth, Horatio, than are thought of in your philosophy’
(Hamlet); geven we aan Cesar wat aan Cesar toekomt: Newman's domein van
werkzaamheid is er een naast vele andere: hij doet er zijn werk, d.i. hij oriënteert en
realiseert in het concrete.
Ik voel me geneigd om te besluiten een laatsten slag te slaan op den nagel dien ik
reeds meerdere malen heb getikt, met nog even de aandacht te vragen voor Newman's
steeds weerkeerend werkwoord ‘to realize’ en zijn voorliefde voor het ‘real’ tegenover
het ‘notional’ assent, hierbij het proces der ‘Oriëntirung’ voltrekkend. Guardini weet
ons juist en passend verstaanbaar te maken wat Newman met deze woorden voorheeft:
‘Er meint das Uebergeben eines Gegenstandes aus dem Zustand des bloszen
Wort-Seins, Begriff-Seins in Erlebt-Sein, worin er als Wirklichkeit empfunden wird.
Das führt dann zum Ernstmachen im Leben’(34).
En het proces overbrengend op het domein van het geloof, zegt dezelfde schrijver
in een merkwaardig artikel over ‘Die Mannigfaltigkeit der Glaubensgestalten’(35):
‘Glauben heiszt’ - voor menschen als Newman - ‘in den Bereich der echten
Wirklichkeit und des wahren Lebens eintreten, getragen von der Hoffnung, sie werden
allmühlich inne werden. “Realisation” war für Newman Ein und Alles; Glauben
heiszt hier überzeugt sein, da zu stehen, wo “Realisation” verheiszen ist’(36). Hier
wordt helder aangeduid waarom Newman zoekt ‘to realize’ de waarheden van het
geloof(37); maar wilt ge de reden geheimzinniger op u voelen aankomen, zoo luister
dan naar Newman zelf: ‘All is dreary till we believe what

(34) Guardini, Vom Sinn der Kirche. 2e uitg. 1933, bl. 23, nota.
(35) Die Schildgenossen, Heft 12 van 12en jaargang, bl. 329-343.
(36) Ibid. bl. 333.
(37) Mark Pattison, Essays II.
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our hearts tell us, that we are subjects to His Governance; nothing is dreary, all
inspires hope and trust, directly we understand that we are under His Hand... till the
day breaks and the shadows flee away’(38).
Ziet ge waar het om gaat? Verlost te worden van zijn intiemste levensaanvoeling:
dreariness - dat is het negatieve -, en positief vol te worden door de aanraking met
God, de Alwerkelijkheid. (Het spreekt vanzelf dat ik niet bezig ben Newman
egocentrische handelingen pejori sensu toe te schrijven.) In de 12 boekdeelen
Sermoenen die hij ons heeft nagelaten, doet hij almaardoor onder duizend vormen
hetzelfde: zijn eigen leven orienteeren tegenover God, zich afvragen waar hij staat
tegenover Hem, wat hij nu doen moet om Hem te bereiken, enz., en dit met een
volhardende, allesbeproevende, alles uitputtende subtiliteit en tastende nauwgezetheid
die het diepste van zijn wezen onthullen: zijn oneindigen angst voor de eeuwigheid,
zijn oneindigen nood aan God, ‘the Stay of the soul, the one great Reality.’ Dat is
het allerdiepste in Newman.
En zooals in het religieuse domein, zoo in alle domeinen is Newman er op uit om
met de levende werkelijkheid in contact te komen. Men ga na welke omschrijvingen
hij geeft van ‘to realize’; het heet:
‘to feel in a vivid way(39); to bring home to one self;
to understand as a fact which must take up a position or station in our thoughts
and must be acted from and acted towards, must be dealt with as existing(40);
to feel, think, speak, act as if (a thing) were true(41);
to have a practical hold of a truth(42).
Truth which becomes an influential principle within (a man) and leads to a number
of consequences both in opinion and in conduct(43). Hij wil dus met de waarheid naar
het volle leven. Hij wil van de waarheid een werkelijkheid maken, een levende,
gevolgen zware werkelijkheid.
Daartegenover staat:
‘a barren knowledge(44);

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Parochial and Plain Sermons VI, bl. 263.
P. and Pl. serm. VI, bl. 94 en 263; ook I, bl. 17, 18.
P. and Pl. serm. VI, bl. 94.
P. and Pl. serm. VI, bl. 95.
P. and Pl. serm. VI, bl. 95.
P. and Pl. serm. VI, bl. 236.
P. and Pl. serm. VI, bl. 236.
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an improductive knowledge, which leaves the mind just as it found it(45),
theoretical and unreal remarks, unsubstantial way of speaking(46);
accepting shadows for things’(47).
Men moet geheele sermoenen lezen zooals het 8e van P. and Pl. VI, over Difficulty
of realising sacred privileges, of het 18e van hetzelfde boekdeel over Subjection of
the reason and feeling to the revealed word, of nog de wondere preek over Unreal
words (P. and Pl. V, 29-45), om te realiseeren waar Newman met zijn ‘to realize’
heenwil(48).
Hij wil boven alle getoeter van woorden en boven alle geschitter van schijn, een
gedachte, een gevoelen, een toestand zich zoo eigen maken dat hij er een eigen
levensindruk van ondergaat. Het object realiseeren en zichzelf meteen.
De man die van het ‘real assent’ tegenover het ‘notional’ de basis gemaakt heeft
van zijn Grammar is er een die aan den lijve gevoeld heeft dat er waarheden zijn die
ons koud laten, terwijl er andere ons doen handelen, ja in vuur en vlam zetten. ‘Life
is for action’ (dat is weer een van Newman's first principles); ‘impressions lead to
action and reasonings lead from it. Knowledge of premisses and inferences upon
them - this is not to live(49).
De laatste woorden vooral verraden Newman's nood om wakker en werkzaam
gehouden te worden door iets levends. Ik loochen hierbij niet dat hij in zijn
philosophie ‘notional’ en ‘real’ te ver uit elkaar gehouden heeft; evenmin onderzoek
ik de vraag of zijn nominalistisch-empirische inslag uit Locke Hume of Butler
afkomstig is. Ik stel eenvoudig vast, dat hij steeds den punt van zijn passer zet in het
reëel concrete en vandaar uit zijn cirkels trekt, en heb het verband er van aangetoond
met zijn reageerenden vorm van zelf-oriëntatie.

(45)
(46)
(47)
(48)

P. and Pl. serm. VI, bl. 264.
P. and Pl. serm. VI, bl. 65.
P. and Pl. serm. VI, bl. 37.
Naast de aangewezen plaatsen kunnen nog met vrucht hierover gelezen worden P. and Pl.
VIII, 8, IV, 231; Discussions and Arguments VI, Essays on Miracles, bl. 295, Development
of Christian Doctrine, 35-37, Sermons on Subjects of the day 22-23, vooral echter de Grammar
of Assent zelf, waar het onderwerp ex professo, behandeld wordt.
(49) Discussions and Arguments, art. IV, bl. 294 en volgende; overgenomen in Gr. of Assent, bl.
95.
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III. De vruchtbaarheid van Newman's orienteeringscomplex.
Mocht iemand zich afvragen: ‘welk is het nut en de vruchtbaarheid van Newman's
denkinrichting?’, zoo ben ik geneigd te zeggen dat de vraag onmetelijk-vér reikt, en
hier slechts een gedeeltelijke, tentatieve beantwoording vinden kan in drie korte
aanduidingen:
1e Newman geeft oriëntatie aan alwie hem benadert. Dit is het gevolg van zijn
rusteloos zoeken naar zijn eigen verhouding tot alles. Self-questioning werkt
aanstekelijk en opvoedend
e Hij verliest geen oogenblik uit het oog dat het denkleven ergens in de Concrete
2
bestaande werkelijkheid een resultaat moet bereiken, en maakt derhalve van de
intellectueele bedrijvigheid een verantwoordelijke levensdaad.
e Last not least, hij ziet goede, ware, schoone, groote, vruchtbare elementen in
3
het vijandige kamp; en in zijn ruime Katholiciteit gaat hij die elementen uit hun
toestand van isoleering en eenzijdigheid verlossen, om ze over te brengen en te
metselen in een breede, diepe Katholieke synthesis.
Dit organisch assimileeringswerk kan enkel verricht worden door iemand die ter
zelfder tijd antipodische uitersten aanvoelt, en orthodox-ruim genoeg is om ze te
verzoenen. En hierin geeft Newman in den stricten zin des woords een vingerwijzing
voor onzen tijd.
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Kerstlied.
Voor Dr. R. Lenaerts.
Vannacht zal ik tot U over de sneeuw der vlakten keeren,
wijl in de blauwe hemel de sterren te huiveren staan.
Ik wil mij niet langer meer tegen Uw liefde verweren,
en straks zal ik de deuren sluiten en met mijn Engel de nacht ingaan.
Och, konden wij nu weer als kleine kinderen wezen
en droomen van het Kindje dat schreit door de nacht,
dan zouden wij de blijde komst der Engelen niet vreezen
maar met gebogen hoofden schrijden naar waar Het ons wacht.
Laat ik mij uit den greep dezer lokkende handen bevrijden,
nu is mijn uur gekomen en roepen de verten mij aan.
Straks zal ik voor het laatst mijn drempel overschrijden
en dan over de sneeuw der velden naar Bethlehem gaan.
Al wat Gij mij geschonken hebt, zal ik U wedergeven
om als een schamel kind te knielen aan Uw voet.
En straks, als alles is volbracht, en niets U blijft weerstreven
zijt Gij het die ons, na de laatste offergift, van blijdschap schreien doet.
ALBERT WESTERLINCK.
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Ruusbroec en de Geest der Mystiek.(1)
door Urbain Van de Voorde.
Hoofdstuk III.
Scholastiek en Mystiek.
Hierboven wees ik er op, hoe na de definitieve vestiging der Westersche kerk, de
volkeren van Europa geestelijk kalm en vertrouwend hadden geleefd in het
onvertroebeld geloof in de christelijke boodschap waarmee St.-Augustinus, uitgaande
van de gedachtensfeer van het vierde evangelie, een diepgaande platonische
metaphysica had verweven, die de toenmalige geesten in het heele wereldgebeuren
slechts een ijdel droombeeld liet zien, waaruit ze gingen ontwaken in de wezenlijkheid
Gods. In zoover liepen het christendom der liefde met zijn zuiveren spiritualistischen
inslag en het apocalyptisch christendom met zijn grovere verwachting van het
duizendjarig rijk vrijwel parallel. Bevreemdend kon het echter lijken dat de
Keltisch-Germaansche volkeren, die het reeds goeddeels gekerstend Romeinsche
Rijk overhoop wierpen en later de door zendelingen geëvangeliseerde volkstammen
in Midden- en Noord-Europa over het algemeen (het verzet der Saksers van Witikind
niet te na gesproken) zoo gemakkelijk het Christendom aanvaard hebben en, vooral,
er weldra zoo diep en innig mee vergroeid geraakten. Maar het feit is, dat in de vroege
middeleeuwen het idealistisch patrimonium van een Plotinus en een Augustinus,
samen met de christelijke verlossingsleer steunend op de belofte van een nieuw en
beter leven na dit aardsche, op de ietwat dwepend aangelegde, voor elke fantazie
toegankelijke, onrustige, steeds naar wat niet voorhanden is strevende Germaansche
volkeren, gewerkt had als olie op het vuur. Deze hun inhaerente transcendentale
drang won het ten slotte over hun ruw heldenideaal, zooals we het uit de Nibelungen
kennen, en dat volkomen onvereenigbaar moest lijken met een godsdienst, die
nederigheid en duldzaamheid als de hoogste ethische waarden hul-

(1) Wij laten op deze belangrijke studie met goedvinden van den schrijver enkele aanteekeningen
volgen van Z.E.H. Kan. A. Mansion, professor in de Wijsbegeerte te Leuven.
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digt. Daarbij kwam, dat Germanendom en Christendom in hun diepste wezen iets
oer-gemeens hadden, dat volkomen samenvloeiïng moest mogelijk maken, nl. het
gewicht, door beide gehecht aan de menschelijke persoonlijkheid. Tacitus stelt vast,
hoe hoog de individueele eigenwaarde en vrijheid bij de Germanen aangeschreven
stonden, hoe de eerbied voor andermans persoonlijkheid en niet het minst voor die
der vrouw bij hen ingeworteld was. Deze verschijnselen zijn onbestaanbaar zonder
het principieel bewustzijn van een eigenmachtig ‘ik’. De eenigszins verwonderde
nadruk waarmee de Latijnsche geschiedschrijver gewag maakte van dit karakter der
Germanen, bewijst wellicht dat de diepere achtergronden hem hier ontsnapten, omdat
dit persoonlijkheidsgevoel bij den antieken mensch een ongekende waarde was. De
hoogste figuren zelfs der Grieksch-Romeinsche wereld, Socrates en Plato, zijn er
zich niet bewust van geweest met deze vanzelfsprekendheid die ze heeft voor ons
gevoel en zonder dewelke de moderne cultuur ondenkbaar is. Socrates' proces wijst
nog geheel op een objectief onderworpen zijn aan het staatsbegrip, een lijdzaam,
voor-de-hand-liggend zich uitwisschen voor het gemeenebest en Plato's ideeën-wereld,
hoe grandioos ze ook zij, hoe ze ook het uitgangspunt wordt van het wijsgeerig
bespiegelen der idee in functie van het menschelijk wezen, blijft ten slotte nog geheel
een wereld van abstracties. Aan Plato was het nog niet gegeven in 's menschen
ethische persoonlijkheid een synthese te zien van zijn stoffelijke verschijning en zijn
metaphysische idee. Het is de ontzaglijke, cultuurscheppende openbaring der
Evangelische boodschap geweest, in de conceptie van het Godszoonschap deze
synthese te hebben verwezenlijkt en den mensch van zijn ziel bewust te hebben
gemaakt. Maar een vaag vermoeden van 's menschen bovenstoffelijke achtergronden
leefde reeds bij dezen blauwoogigen Germaan, in wien Gobineau's eigenaardige en
diepzinnige metaphysiek van het bloed veel eeuwen later, in een critisch moment
der Europeesche beschaving, het superieure ras zou zien, wiens biologiesch,
psychische en ethische eigenschappen hem een waardemaatstaf aan de hand zouden
doen om het gezonde van het ongezonde, het echte van het onechte, het edele van
het plebejische te scheiden. Of deze eigenschappen in onze vermoeide cultuur aan
Gobineau's oordeelscategorie nog wel volle geldigheid geven, kan men gevoegelijk
onbesproken laten, maar een feit is het, dat door de verstrengeling van de
grondconceptie van Christendom met het per-
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soonlijkheidsgevoel der Germanen de basis werd gelegd dier Europeesche cultuur,
die tot aan de Renaissance en afgezien van het correctief der Zuid-Fransche
‘courtoisie’, (omtrent den oorsprong waarvan men overigens in het duistere tast)
bijna geheel zonder directen invloed van de antieke wereld is ontstaan. Men wijze
mij hier niet op de platonische elementen die langs het kanaal van het vierde Evangelie
met name in de mystiek onmiskenbaar werden ingevoerd. Plato's idealisme was geen
gemeengoed geworden in de Grieksch-Romeinsche beschaving, voor dewelke
inzonderheid zijn conceptie der zielsliefde een doode letter was gebleven. Juist eerst
het Christendom heeft deze elementen bevrucht en hun ontwikkeling mogelijk
gemaakt tot wezenlijke bestanddeelen der Europeesche ziel.
Een nieuwe wereldorde, samen met een nieuw levensgevoel, gesteund op een tot
dusver ongekende ethische basis, waren aldus ontstaan uit de geëvolueerde Platonische
ideeënleer, het aloude Joodsche monotheïsme en het persoonlijkheidsbewustzijn van
den Germaan, waarop Jezus' goddelijke gestalte en prediking hadden gewerkt als het
ferment, welks magische actie deze bestanddeelen samensmelt tot de vruchtbare
moederbrei waaruit stilaan de hoogere eenheid der Europeesche ziel zou gedistilleerd
worden. Moeizaam liep het proces aanvankelijk van de hand; blind tastend en
worstelend met de duistere, weerstrevende krachten der barbaarschheid, tornden de
scheppende activiteiten tegen den naamloozen chaos der vroege middeleeuwen op.
En indien na de verwording en val der antieke wereld de toekomst van Europa is
gered kunnen worden en de verschillende volkeren die haar bewoonden niet eenerzijds
barbaren gebleven en anderzijds tot een volk van fellah's vervallen zijn zooals de
oude Egyptenaren, dan is dit juist omdat de metaphysische drang die onbewust het
Germaansche wezen beheerschte een onverwacht voedsel vond in het transcendent
wereldbeginsel dat het Christendom voorhield. De macht van den bisschop, die
zetelde op den troon der Romeinsche imperatoren, steeg onophoudend naarmate de
jonge volkeren zoowel als de oudere, door den overweldigenden toevoer van nieuw
en vreemd bloed geregeneerde naties opgingen in de al verder uitgebouwde christelijke
gevoelsen gedachtenwereld, waarvan de geestelijke structuur aan hun intiemst
verlangen beantwoordde. Uit de Eeuwige Stad kwamen de ordescheppende wet en
de moreele waarden die het jonge cultuursysteem vestigden, alsmede de
onverbiddelijke sancties die het in
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stand wisten te houden. In Rome's dienst stonden alle vormende krachten, alle
bevruchtende energieën, stond alle geestdrift en alle geloof. En tevens namen gevoel
en verstand der nieuwe menschheid gretig de eenvoudige en diepe waarden aan die
beletten dat hun geestelijke behoeften in onrust oversloegen: opeens, en voor de
eerste maal wellicht sinds de aanvangen der beschaving waren alle vragen beantwoord
vóór zij werden gesteld; het tobbend verstand was bevredigd, de angsten der ziel tot
zwijgen gebracht; en, doel en zin van wereld en leven doorgrond en geopenbaard,
goed en kwaad voor altijd vastgelegd, gingen de geesten voldaan en gewillig in het
vaste spoor van een door God gegeven gezag. Daarmee waren de grondslagen gelegd
van deze even grootsche als gevaarlijke geslotenheid der middeleeuwen, die bijna
duizend jaar lang West-Europa zou beheerschen.
Deze gebondenheid was echter geen stagnatie. De middeleeuwsche mensch was
in wezen niet anders ingesteld dan wij; ook zijn geest was een rustelooze activiteit
en waar hij niet tornt aan den dragenden metaphysischen achtergrond der schepping,
gaat hij zich binnen de perken der voor hem vaststaande waarheden over deze
waarheden zelf bezinnen. De ziel bevangen in een supremen geloofsdroom, gevoed
met het overgeleverde patrimonium der eerste kerkvaders en der evangeliën, gaan
rond het jaar 1000, kort na de aanvangen der eerste kruistochten en zeker niet zonder
samenhang met de problemen die ze hadden opgeworpen, de geesten opeens verlangen
naar een logischer onderzoeken en doordenken der traditie. De bedoeling was niet
na te gaan of dit alles wel aanvaardbaar was, maar integendeel het bewijs te leveren
en zulks met de strengste dialektiek, dat alles wat in het geloof voorgehouden werd
en niets dan dat, rationeel bewijsbaar en dus ook door de rede als waar en noodzakelijk
te aanvaarden was. Het komt er op aan, het tot zelfstandig zoeken en vragen ontwaakt
intellect een zoo diep mogelijk doorgronden van de geloofswaarheden te verzekeren,
want de stilaan eigenmachtig naar inzicht strevende geest wil er zich vooreerst nog
van laten overtuigen dat de op gezag voorgehouden geloofsinhoud zoowel met de
rede als met den natuurlijken bouw van het menschelijke volkomen overeenstemt.
Daar de wereld in haar laatste diepten doorgrond, haar zin voor eeuwig vastgelegd
was, kon de wijsbegeerte als de steeds opnieuw gestelde vraag naar het wezen van
het leven en der dingen niet bestaan. De eenige taak der wetenschap
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was de geopenbaarde waarheden der religie logisch te bewijzen(a). Men bracht het
hierin zoover dat men, alleen de geheiligde overlevering betrouwende, het naïeve
getuigenis der zinnen verwierp wanneer het strijdig bleek met de leer der Kerk. Voor
de scholastiek was de theologie de eenige stof van het wijsgeerig bespiegelen en dit
was dan nog geheel losse, vaak vrijelijk fantazeerende, aan geen
proefondervindelijkheid gebonden meditatie en dialektiek. Men ‘bewees’ zelfs de
mysteriën... Een der grootste denkers in deze richting, Anselmus van Canterbury,
beroemd vooral wegens zijn ontologisch bewijs van het Godsbestaan, toonde in een
zijner tractaten aan dat God zelf mensch had moeten worden om het verlossingswerk
te voltooien. En wanneer, langs den omweg der Arabieren, waarmee het Westen door
de kruistochten in aanraking gebracht werd, de gansche Aristoteles was bekend
geworden, voedt de peripatetische literatuur de groote scholastieke systemen, de
summa's van Bonaventura en van Albrecht den Groote, van Thomas van Aquino en
van Duns Scotus, die allen zich inspannen de kerkelijke leer met de wijsbegeerte van
den Stagiriet in overeenstemming te brengen(b). Het is waar, dat ook deze groote
geesten inzagen, dat zekere tegenstrijdigheden onmogelijk konden worden overbrugd,
hoeveel spitsvondigheden en subtiliteiten er bij te pas werden gebracht en dat zekere
geopenbaarde geloofswaarheden noch met de menschelijke rede te benaderen noch
met de wetten der natuur, voor zooveel men ze toen reeds kende, te verzoenen waren(c).
Stilaan werden dan ook al meer geloofspunten naar het domein van het onkenbare
verwezen, als zijnde boven het menschelijk begripsvermogen verheven mysteriën,
die echter, door de kerk nu eenmaal voorgehouden, desnoods ‘quia absurdum’ te
gelooven waren(d). Immers, de kerk of God, dit was hetzelfde. Wat Chrysostomus in
de 4e eeuw verkondigd had ‘de Kerk is God’, dit was in de zomersche hoogten der
theologie en der scholastiek in vervulling gegaan. Twijfel aan wat de kerk voorhield
was zóó principiëel ondenkbaar, dat de geesten van toen, bekroop hun een heterodoxe
gedachte, zich Satan's speelbal achtten die hen tot doemniswaardige beschouwingen
en conclusiën had gebracht. De aan rationeele verklaring weerbarstige dogma's
maakten zij dan ook van het menschelijk erkenbare los en verklaarden ze tot een
waarheid waarvan de zin uitsluitend bij God berustte. Anders dan de rationalisten
der XIXe eeuw, die weldra niet meer wisten waaruit noch waarin, hebben de
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scholastici, die zich, naast de ‘auctoritas’ feitelijk ook op de ‘ratio’ beriepen als op
de stuwende kracht hunner geestelijke activiteit, het faljiet van hun denken weten te
vermijden, door dit noodzakelijk en zegenrijke evenwicht te handhaven, dat naast
het met de rede vatbare ook het mysterie huldigt, al had dit mysterie voor hen bijna
uitsluitend een dogmatisch karakter. Zij kenden de grenzen hunner
wetensmogelijkheden, en, afgezien natuurlijk van het voor hun tijd kenschetsende
geloof op gezag, was hun geesteshouding niet wezenlijk verschillend van deze van
een rationalist als Lessing, die in de eeuw der ‘verlichting’ zou verklaren: ‘Wenn
Gott vor mich träte und hielte in seiner Rechten die reine Wahrheit und in seiner
Linken das Streben nach Wahrheit und spräche: Was soll ich dir geben? so würde
ich mit Demut in seiner Linke fallen und sprechen: Herr, die reine Wahrheit gebührt
nur dir allein!’ Ook zij gaven deemoedig aan God wat aan God toekomt en, wetend
dat het eindige het oneindige niet kan bevatten, voelden zij dat het schepsel zich tot
God moest verheffen met heel andere vermogens dan deze van rede en verstand. In
haar laatste gevolgtrekkingen raakt de schoolsche wijsbegeerte dus aan de mystiek,
die zich overigens zelf met haar water heeft gelaafd. Als de ongelijk hooge torens
van de kathedraal van Chartres streven beide: geest en ziel Godewaarts, doch waar
de eene schuchter ophoudt begint pas de hemelsbestorming der andere. Het raadsel
der Sphinks op te lossen dorsten de schoolsche wijsgeeren niet aan: zij aanvaardden
het mysterie zonder het willen doorgronden, - het onkenbare te ervaren echter werd
de doelstelling der mystiek, haar wezen zelf en feitelijk haar paradox(e).
Want het is duidelijk dat in deze tijden van diep en vurig geloof, tallooze op de
eeuwigheid gespannen geesten zich zoo maar niet lijdzaam bij het ‘ignoramus et
ignorabimus’ der scholastici konden neerleggen. Hun verstandelijke betoogen en
dialectische speculaties moesten velen noodzakelijk wezensvreemd zijn, velen wier
hartstochtelijk geloof de grenzen van het rationeel verklaarbare als vanzelf overschreed
om in laaien zielbrand tot het onkenbare in te gaan. Voor dezen was de scholastiek
een ijdel en zelfs zondig ondernemen, een ongeoorloofd zich mengen in Gods
geheimen, een doemwaardige hoovaardigheid der creatuur met haar klagelijk verstand
het hoe en het waarom te willen bevatten van waarheden die, bovennatuurlijk,
rechtstreeks kwamen van God, een ketterij bijna, waartegen de groote Bernard van
Clairvaux reeds de stem verhief,
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terwijl Ruusbroec, klaarblijkelijk de scholastici bedoelende, schamper verklaart:
‘Eenrehande menscen vintmen, die herde subtyl sijn van woerden, en beheindich te
bewisene hoghe dinghe; nochtans en smaken si niet derre verclaerder wisen, noch
derre ghemeynde minnen in mildicheiden.’ Voor het smachtend verlangen van vele
diep religieuze zielen moest de bekenning van onmacht der schoolsche wijsgeeren
niet anders zijn dan een smadelijk faljiet en een verdiende nederlaag; hun koel
redeneerende tractaten en al meer in spitsvondige dialectiek ontaardend getwist moest
het brandend zielesmachten der met alle vezels van hun wezen geloovenden aandoen
als liefdeloosheid. De stuwkracht der mystiek echter was niets dan liefde, was, in
tegenstelling met de ‘scholastische verstarring’, niets dan zielsdrang en hartstochtelijke
overgave; de religie wordt bij haar een idealiseering der liefde, wordt de zucht der
liefhebbende ziel naar de uiteindelijke vereeniging met God. Niet door de rede, maar
door de liefde wil de mysticus inzicht erlangen, ten deze het woord van Augustinus
indachtig: ‘Wanneer wij gelooven zien wij, wanneer wij beminnen zien wij echter
ook.’
Hiermee staan we voor een keerpunt in het geestesleven der middeleeuwen. De
scholastiek had de leer der kerk verdedigd met al de middelen die verstand,
scherpzinnigheid en redeneerkracht opleverden. Steviger dan ooit stond zij gevestigd
als hoedster eener onaangetaste positieve religie, en het beeld van God zoowel als
de structuur van de goddelijke wereldeconomie, zooals de Kerk ze voorhield, waren
het eenige dat aanvaard mocht worden. Gevolg was, dat alle geestelijke macht kwam
te liggen bij de bedienaars der Kerk die er natuurlijk, als al wie macht bezit, misbruik
van maakten. - Het zou mij te ver brengen, hier te gewagen van de vormen die dit
machtsmisbruik in den loop der geschiedenis heeft aangenomen: grenzelooze
onverdraagzaamheid en inquisitie, met hun wreeden, bloedigen nasleep van
heksenprocessen en kettervervolging, verschijnselen die de sombere keerzijde zijn
van den intensen zielsbrand der middeleeuwen, zóó somber echter dat ze veelal als
een verstikkende rook de klare vlammen van het geestelijk ontgloeien omwalmen
en menigeen in ‘de duistere middeleeuwen’ niets anders laat zien dan deze tijden
van krankzinnig fanatisme, duivelsche aberraties en naamlooze wreedheid, die een
Leconte de Lisle zijn onverbiddelijk anathema in den mond hebben gelegd: ‘soyez
maudits, et pour l'éternité!’ Evenmin zal ik het hebben over de oorzaken en
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drijfveeren die deze verschijnselen ten slotte verklaarbaar, zij 't ook niet vergeeflijk
maken, maar om de actie en ontwikkeling der mystiek en vooral haar wijde
verbreiding te verklaren, valt er op te wijzen, dat deze starre macht en dit onbuigzaam
gezag door vrijer religieus aangelegde naturen vaak slechts schoorvoetend en uiterlijk
werden aanvaard.
De ziel van een volk openbaart zich in het denkbeeld dat het zich vormt van God.
Reeds omdat voor de mystici de dogma's ten slotte maar etappes waren in het
religieuze leven, die ze achter zich konden laten liggen om rechtstreeks te handelen
met God-zelf, moest de mystiek in de Germaansche landen diep wortel schieten en
meer wellicht dan elders inzetten als een reactie tegen de scholastische wijsbegeerte(f).
Want precies zooals deze volkeren bereidwillig het Christendom wegens zijn
metaphysisch idealisme en zijn wereldsche ongenoegzaamheid aanvaardden, toen
deze jonge godsdienst voor hen iets nieuws en overigens nog tamelijk vloeiends was,
zoo trachtte hun ziel op te gaan in het perkloos idealisme en het eindeloos stroomende,
de grenzen overschrijdende en verdoezelende heimwee der mystiek, toen de leer der
Kerk voor haar woelend oneindigheidsverlangen te verstard en te ontragisch was
geworden. Ik zal mij er niet toe laten verleiden te beweren, dat de mystiek Germaansch
was in haar wezen: neen, in haar Europeeschen vorm kern van het Christendom, is
zij aan alle christenvolkeren eigen en in haar geest overal gelijk: ‘De mystiek is altijd
dezelfde, vooral niet nationaal of confessioneel onderscheiden.’
(Harnack-Dogmengeschichte). Maar er is toch m.i., een zeker verschil zoo niet in
wezen dan toch in expressie en in intensiteit tusschen de mystiek der Germaansche
en der Romaansche landen. Reeds als reactie tegen de scholastici speelt zij in het
Noorden een rol die ze elders niet heeft vervuld. Waar ze de kenschetsende houding
is van den middeleeuwschen mensch tegenover het levensmysterie, is ze dit bijna
uitsluitend in de Duitsche en Dietsche landen, waar ze de plaats inneemt die de
scholastiek - de ongermaansche! - bij de Romanen en Angel-Saksers beslaat.
Behoudens Albertus Magnus kwamen de middeleeuwsche systematische denkers
uit Engeland, Frankrijk, Italië. De van Rome uitgaande dogmatisatie van het geloof
geschiedde bijna uitsluitend onder Latijnsche invloeden, wat nog eens de innerlijke
wezensvreemdheid, de geringe affiniteit der Germaansche ziel voor deze vormen
van geloofsverstarring verklaart. En terwijl
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de Zuidelijke mystici vooral gevoelsmenschen blijven (daar het gedachtenleven in
hun landen vooral door de scholastiek in beslag wordt genomen) zijn de Germaansche
godsmannen, behalve hun contemplatief en extatisch karakter, ook nog denkers.
Want indien het een wet der physica is dat alle lichaam wil volharden in den toestand
waarin het zich bevindt, in de metaphysica, of alleen maar in het leven van den geest
is het precies andersom: al het vloeiende heeft hier een neiging te stollen, al het
beweeglijke wil hier dadelijk tot vaste vormen consolideeren. Voor zoover de mystiek,
in wezen drang en expansie, systematisch kan zijn, is zij, vooral juist bij Ruusbroec,
bijna een systeem geworden. Duidelijk immers is bij hem het systematisch moment
waarneembaar in zijn tractaat over ‘de seven trappen in den graet der gheesteliker
minnen’ waarin hij de etappes vastlegt die de ziel voor haar loutering en haar opgang
in God te doorloopen heeft, terwijl de gansch architectonische bouw zijner
‘Gheestelike Brulocht’ onmiskenbaar opgetrokken is rond de stellages der scholastiek.
Maar trots alle stelselmatigheid zijn geest en doel toch geheel anders. Rede en gezag
zijn de doorslaggevende factoren in de summa's der theologanten, maar in de mystiek
zijn ze gemoed, liefde en drang. Van daar een soms gewaagd, want meer met het
gevoel dan met het verstand, commenteeren der geloofswaarheden en der Schrift,
iets dat zoozeer in de lijn van den tijdgeest der Germaansche landen lag. Het was de
onderbouw der gothiek. In zijn pathetisch grijpen naar iets absoluuts aan den overkant
der tastbare verschijnselen (‘alle dinghen sin mi te inghe - ic ben so wid’) kon de
gothische mensch onmogelijk blijven stilstaan bij een eens voor allemaal vastgelegden
geloofsregel. Want hij wilde dit geloof, waarmee hij vergroeid was als met een stuk
van zijn wezen, intens en machtig doorleven, niet alleen omdat hij de scholastiek
gevoelde het met verstarring te bedreigen, maar omdat een ander gevaar aan zijn
basis tornde, een gevaar dat overigens, in den vorm der hoofsche cultuur, van
denzelfden kant als de scholastiek opdoemen kwam. En de gothische barbaar
ontblaakte in verzet.

Eindnoten:
(a) Het is misschien wel wat gewaagd te beweren, dat men ooit in de vroegscholastiek het getuigenis
der zinnen heeft verworpen of gemeend dat het met de kerkelijke leer in strijd kwam. Ofschoon
het trouwens waar is dat meestal - niet altijd echter - theologische problemen, in hetzelfde
tijdvak, uitgangspunt geweest zijn van de wijsgeerige bespiegelingen, toch neemt dit niet weg,
dat er altijd buiten en neven het theologisch doorvorschen der kerkelijke dogma's een daarvan
onafhankelijke wijsgeerige (en als dusdanige erkende) studie is geweest van wat het menschelijk
denken uit eigen krachten kon bereiken.
(b) Van eene poging om de kerkelijke leer aan het stelsel van Aristoteles aan te passen is er bij de
groote scholastiekers der 13e eeuw geen spoor; met meer schijn van reden heeft men hun
verweten de aristotelische leer, die ze grootendeels voor eigen rekening overgenomen hadden,
‘gekerstend’ te hebben.
(Nota van den schrijver: Dit is een ‘distinguo’ dat m.i. op hetzelfde neerkomt).
(c) Tegenover de theologen der 12e eeuw, die met een zeker rationalistischen overmoed zuiver
rationeele bewijsredenen aangevoerd hadden ten gunste van nagenoeg alle dogma's, zonder
genoegzaam aan te duiden of naar hun meening hun beschouwingen als strikt genomen bewijzen
of enkel als aanwijzingen over het passende van de geopenbaarde leer, op te vatten waren, - is
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er zeker in de 13e eeuw een reactie waar te nemen. Het komt er toen maar op aan juister te
bepalen, wat in den geloofsinhoud ook eigenlijk door de rede kan ingezien en bewezen worden,
en wat uitsluitend op grond van de openbaring kan gekend worden. Spreken van een vergrooten
van het aantal erkende mysteries schijnt hier dus wel gewaagd.
(d) Tertullianus' gezegde ‘quia absurdum’ werd eigenlijk door de Scholastiek niet overgenomen,
daar intusschen het woord ‘absurdum’ zelf een philosophische vakterm geworden was, met
vaste beteekenis - dezelfde als thans, - die men nooit in den inhoud van een geopenbaarde
waarheid - mysterie of andere - zou gemeend hebben te kunnen terugvinden.
(e) De kristelijke mystiek heeft zich nooit ten doel gesteld de kennis der geopenbaarde leer, zooals
die uiterlijk werd voorgehouden en theologisch uitgediept, te verruimen door eigen ervaring.
Het streven naar onmiddellijke vereeniging met God is er veeleer gericht op een verhooging
van de liefde, waartoe een meer intieme kennis (die overigens buiten het bereik van eigen
pogingen ligt) slechts een middel is. Zoo bij Ruusbroec, maar ook bij de andere middeleeuwsche
mystici.
(Nota van den schrijver: Dit zeg ik nergens; wel ‘doorgronden’, wat niet hetzelfde is als
‘verruimen’. Doorgronden krachtens innerlijke, ‘psychische’ ervaring komt niet overeen met
intellectualistisch weten. Verder overigens wijs ik er op dat Ruusbroec het ‘weten’ afwijst, hfst.
V).
(f) Juist omdat het bij de kristelijke mystici er niet om gaat om méér kennis op te doen (zie vorige
nota), maar om de in het dogma geopenbaarde waarheid intenser te beleven, hebben ze nooit
datzelfde dogma ‘achter zich laten liggen’, of gemeend dat zulks voor hen de aangewezen weg
was om rechtstreeks met God zelf te handelen, maar hebben integendeel steeds de verklaring
van hun mystisch ervaren in het rationeel uitdiepen van het dogma gezocht.
(Nota van den schrijver: dit acht ik een verkeerde interpretatie van mijn gedachten en m.i. maar
ook van mijn woorden.)
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De Regen
Gele brem en paarse heide
een vlakte, - en de westenwind
die uit het ver gordijn
der dunne dennen suist
en sleept achter zich aan
de wolken en de kilte
de schaduw en de regen
gelijk een mist van tranen
over het heideland
dat staat zodra ontdaan
van geel en paars
nu vaal en dof.
W. VAN DEN AKER.
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Henriëtte Roland Holst van der Schalk:
Tusschen tijd en eeuwigheid(1)
door Anton van Duinkerken.
De laatste bundel van Mevrouw Roland Holst is in drie deelen onderscheiden, en elk
der deelen vormt een zelfstandige cyclus, maar toch zou men niet mogen zeggen,
dat de dichteres, met haar sterk gevoel voor opbouw in een dichtwerk, ons drie
afzonderlijke bundeltjes onder hetzelfde schutblad gaf. De drie afdeelingen hebben
het motief gemeen, en werken dit verschillend uit, zoodat men eerder moet denken
aan drie concentrische cirkels, waarvan de eerste, die alleen de dichteres zelve betreft,
en getiteld werd ‘Uit het inwendig rijk’, de kleinste straalmeting heeft, de tweede:
‘Rondgang door haar jaar’ reeds wijder is, en de derde ‘Van tijd naar eeuwigheid’,
de straalwijdte uitzet tot de verste grenzen. Het middelpunt blijft echter hetzelfde.
Het is het vrouwenhart der dichteres. Zoo is er dus een grootsche, samenvattende
eenheid, ook in dit afscheidsboek, want mevrouw Roland Holst neemt met haar
jongsten bundel, naar haar eigen menschelijke berekening, afscheid van de velen die
haar bewonderden en van de weinigen, die haar volgden. Nagevolgd is zij nooit;
alleen eerbiedig nagestaard op haar dooltocht, waar zij altijd eenzaam was en altijd
de vertegenwoordigster en woordvoerdster eener lijdende menschheid.
Nu zij namens zichzelven, uitsluitend namens zich zelven spreekt, en bijna gedurig
tot God, is zij in sterker mate nog de vertegenwoordigster van ons leed dan toen zij
sprak tot een publiek. Het is of haar zwakker wordende stem op de eeuwigheid dieper
resoneert. Zij is nooit partijleidster geweest in den strikten zin. Zij boeide haar
hoorders, zooals geen andere vrouw in Europa het kon, zij wekte in al haar lezers de
opstandigheid tegen een monsterlijken misgroei der menschenmaatschappij, maar
zij bond de menschen niet samen. Haar eenzaam geluid hoorde men eenzaam aan.
Zelfs als zij een re-

(1) Uitgave W.L.J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, N.V. Rotterdam.
Ing. 1.50 gl. Geb. 225.
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devoering in een volle zaal hield, sprak zij zoo doordringend dat ieder der aanwezigen
haar woorden verstond als tot hem persoonlijk gericht, doch over de hoofden der
aanwezige massa heen. Dit is altijd het wonderlijke van haar stijl geweest. Haar stijl
is een opwelling uit haar gemoed, en schijnt rechtstreeks uit haar binnenste wezen
te komen om recht op den man af te gaan. Andere redenaars treffen de menigte en
omdat gij u tusschen die menigte bevindt, wordt gij mede getroffen en voelt gij, zelfs
indien gij tracht u te verzetten, de electrische golf der massale ontroering door u heen
schieten, zoodat gij bij wijlen een brok in de keel krijgt en behoefte hebt, te juichen,
te schreeuwen, te applaudiseeren of in andere openbare luidruchtigheid een
samenhorigheid met de mede-ontroerden te manifesteeren. Bij Henriëtte Roland
Holst werd men stil en bleek, en besloot zijn leven te veranderen, zooals bij het
hooren van een boetpredikant. Haar geestdrift was zeker niet geringer dan de geestdrift
der anderen. Ze was alleen van een anderen aard.
Met de gedichten van Mevrouw Roland Holst, ook in haar vroegeren tijd, ging
het nooit anders. Zij spraken tot mij en tot u en tot hem, niet tot ons. Zij spraken
namens ons. Daarom werd men er stil van, zelfs wanneer de gedichten schenen te
strompelen over hun maten en wanneer de beeldspraken beslist leelijk waren.
Mevrouw Roland Holst is niet onze zuiverste dichteres. Zij is het nooit geweest. Haar
eigenzinnige prosodie met de vele woordafkappingen en klanksamentrekkingen, de
denk-zinnen en de dorre rijmregels, de praataccenten en de onverbeeldbare metaforen
van saamgesmolten harten, heeft nochtans haar lezers alleen gehinderd, wanneer zij
gingen ontleden, wat er stond, niet wanneer zij voor de eerste maal den totaal-indruk
van een der dichtwerken ervoeren als een losbraak van onbedwingbare hartewoorden,
uitgekreten, waar ze niet rustig uitgezegd konden worden. Men ziet bij eersten aanblik
van een rivier niet naar het meedrijvend afval. Men ziet naar den stroom, of beter
nog: men ondergaat het stroomen. Bij de versnellingen jaagt men mee met de
waterjacht, bij de vertraging, bij de monding, ziet men opeens het spiegelbeeld in
het rustige vlak.
Zoo hebben wij allen de ontwikkeling van deze dichteres gevolgd. Zij heeft ons
in onze binnenkamers opgezweept uit de rust der burgerlijke samenleving, zij heeft
in ons het geweten doen spreken, ten laatste heeft zij ons den spiegel getoond met
het deerniswekkend beeld onzer behoeftigheid.
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De verzen ‘uit het inwendig rijk’ zijn een bekentenis van onmacht om het nagestreefde
ideaal der zuivere maatschappij te bereiken. Daar is in de menschen zelf iets
geschonden. Zij zijn en blijven de vijanden van hun eigen geluk. Elkander kunnen
zij niet helpen, noch zichzelven. In deze ontreddering staat de geweldige strijdster
tegenover den geweldigen dood. En nog wordt zij opgejaagd. Nog is daar aan het
einde der rivier de stuwing, die van den oorsprong komt. Zij hoort de stem, die haar
herhaaldelijk wekte. Zij kan niet anders dan gehoorzamen. Die stem is datgene in
haar wezen waardoor zij met al het andere in de wereld en boven de wereld
onafscheidelijk verbonden is. Hiertegen is geen verzet mogelijk. De diepste
drijfkrachten zijner natuur kan geen mensch afwenden; ze blijven hem stuwen tot
het uiterste, hoe pijnlijk dit weze:
‘Wat wilt ge en waarom komt ge tot mij?
Laat mij mijn rust: zij werd moeizaam verworven.
Wil, verder te zoeke' is in mij gestorven.
Wek andren, wier kracht versch is. Ga hier voorbij.’
- ‘Ik wil ù. Ik ben tot ù heengezonden.
Gij moogt u niet verschuile' achter den wensch
Naar stilte en naar rust. In ieder mensch
Tast die zich naar omhoog uit diepe gronden.
Gij moet mij hooren. Ge moet mijn gebod
Volbrengen, dat luidt ‘sta op en zoek verder,
Wees niet vervaard’ - ‘Ik sta al op, mijn herder
Uit uw stem spreekt de stem van God.’

Deze innerlijke dialoog van een ziel met haar beweegkracht, of van een mensch met
het geweten, is de voorbereiding tot een zielsdrama, dat men niet bij psychologen,
doch bij mystieken het nauwkeurigst beschreven vindt, en dat zij de ‘conversio’
noemen, zonder daarbij te denken aan een bekeering in den thans gangbaren zin, n.l.
een omkeer der overtuiging die eindigt met het aanvaarden van een omschreven leer.
De conversio veronderstelt een afwending der aandacht van het tijdelijke naar het
eeuwige, een ‘aversio a creaturis et adversio ad Deum’, het tegenovergestelde proces
van het proces der zonde. Onthouding en gebed zijn de krachten, waardoor deze
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overgang zich laat voltrekken: onthouding van het tijdelijke, gebed tot den Eeuwige.
Zulk een ascese berust op een elementaire heilsleer: zij is niet het specifieke
eigendom van onzen godsdienst, zij is echter een voorwaarde tot allen dienst van
God, ook in de dwaling. Zoowel de aangrijpende mystiek der middeleeuwsche
Arabieren kent haar als de Tao of het boekje van Thomas van Kempen: geen mensch,
die God zoekt kan buiten deze oefening. Maar wie den weg der genade kennen, leeren
ons, dat God zelf de pogingen van het schepsel ondersteunt, en met vaak bittere pijn
het schepsel onthecht van zijn aardsche genegenheid. Deze harde genade is de tragiek
in het nieuwe boek van mevrouw Roland Holst, zeker het meest ontgoochelde, dat
zij schreef, maar tevens het diepst-berustende. Toen zij duizenden harten veil gaf
voor het menschengeluk, werd deze edelmoedigheid ondersteund door een jubelende
verwachting; nu zij alleen het eigen hart nog heeft te geven, is het een ‘cor contritum
et humiliatum’, een gebroken en vernederd hart, dat echter, zegt de Psalmist, niet zal
worden versmaad:
Waar gaan we heen? Naar welke donkre kimmen
drijft over afgrondige oceanen
ons schip? Avonden dalen, morgens klimmen
boven een wereld vol verwarde wanen.
Van de stilte werden we losgerukt,
den weg naar d'inkeer hebben we vergeten:
kindren gelijk, die 'n blinkend vod verrukt,
hebben w'om waan oude wijsheid versmeten.
Oude wijsheid, die van de vad'ren kwam:
geloof, dat de moeders liefdevol hoedden,
dat elk kind in zijn teere handjes nam,
betastend 't lang vertrouwde wèl te moede.
De oude waarden, menschheid zwoer ze af,
maar zonder waarden kan de mensch niet leven,
dies heeft zij valsche waarden zich verschreven
en al dit vreeslijke is daarvoor de straf.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

354
De schoonheid van zulke gedichten is boven-aesthetisch: zij raakt iets
eindeloos-edelers in ons dan de goede smaak. Het aesthetische schoon is hier nog
maar een verondersteld middel, uiteraard onmisbaar, omdat de poëzie een eigen
idioom voert en spreekt tot een bijzonder bevattingsorgaan, maar de gekregen schok
trilt door naar een andere kamer der ziel, waar de gave der tranen moet weggelegd
zijn.
Berusting komt nu voor Mevrouw Roland Holst uit het natuurbeeld. Haar ‘rondgang
door het jaar’ is een wandeling door de seizoenen, om hun zin te verstaan. Alles sterft
doodsbereid en alles kiemt bereid ten leven; daar is een gehoorzaamheid in de natuur,
die ons troost.
‘Van tijd naar eeuwigheid’ schrijdt men alleen volgens wetten van
zelfverloochening en genade. Wanneer het graan niet sterft in den grond, zal het geen
vrucht dragen in de lente. Wij planten en zaaien, doch God geeft den wasdom. Deze
grondwet is het motief der laatste gedichten uit den bundel, waarin de dichteres zich
stervensgereed aan God overgeeft:
Ik voel dat sterven naderkomt
en voel mij nog zóó ver van u, God,
zoo verstrikt in de dingen der wereld.
Spreek tot mij, opdat haar geruisch verstomt.
Leid mijne voeten...

En dan eindigt dit drama der ziel, dat men alleen kan interpreteeren door de woorden
der dichteres aan te vullen met de goddelijke wijsheid der Heilige Boeken, in een
slotgebed, dankend voor de Waarheid, dankend voor de Liefde en hunkerend, zoo
deerlijk hunkerend naar de oneindige liefde van God, zoo diep-in-menschelijk
verlangend naar de hemelsche vertroosting, zoo kreunend van begeerte naar de
eeuwige heuvelen, als zelden in het Nederlandsch een lied geschreven werd:
Ik dank u voor de Waarheid, - voor den drang
naar haar, die werkte in mij, mijn leven lang,
waar zwakheid tegen in verzet kwam, keer
op keer, maar die 't hart altijd moest zijn heer
erkenne' in 't end, hoe lang het somtijds vocht

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

355
tegen d'erkenning. Dank, dat rust noch duur
dat hart vond in de leugen, maar haar punt
en louter oog altijd 't ontmoeten zocht.
O dank, dat ge haar zond, uw ademtocht
tot mij, m'iets openbarend in den tijd,
die g'alle Liefde, Schoonheid, Waarheid zijt
in eeuwigheid.
Dit alles schonkt ge mij. Wél was het veel,
maar één verlangen zwelt nog naar mijn keel.
Voor alles dank ik u, wat ge mij schonkt,
voor al de malen, dat ge mij toewonkt
in een gedachte, een glimlach, een lied.
Uw straling schonkt ge mij, uw kern nog niet.
Eén gave onthield ge mij nog en ik derf
z'al nooder. Daarom vraag ik: eer ik sterf
geef me, al mocht het ook slechts éénmaal zijn
mij te zonne' in den glans van uw aanschijn.
Doorscheur 't gezicht eener alomme Tegenwoordigheid,
éénmaal voor mij 't weefsel van ruimte en tijd.
Maar zoo 'k dit beleven niet waardig ben,
laat dan aan d'overzij der diepe wateren,
mijn wezen, als een pijl gericht
toevliegen, recht op uw Onmeetlijk Licht.

Zoo eindigt het zielsproces van Henriëtte Roland Holst in een gebed om de zaligende
aanschouwing van God, dat den geloovige verblijdt en beschaamt...
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Glorie van de lommerd
AAN OOME JAN K.
Wij zijn er eigenlijk niet vóór
maar loven toch de goede meening,
wat wil men? Houdt de Bank van Leening
niet menigeen in 't juiste spoor
die anders niet meer recht door zee ging?
Zoo halen we er elkander door
en blijft het leven in beweging!
A.J.D. VAN OOSTEN.
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Bafoe.
door J. De Pillecijn.
't Had opgehouden te regenen.
Gansch den nacht had het eentonig, vreemdruischend gerucht aangehouden van
't water dat op de groote bladeren viel, in de bananerij achter de twintig hutten van
Ngoevoe-Koebwa's dorp; op een dubbele rij, tegenover malkaar, waren die gebouwd
in een open ruimte van het dichte, diepe woud vol hooge borassussen.
Abiba had de geruchten van den nacht beluisterd. Haar geoefend oor had het verre
dreunen vernomen van olifanten, die door het woud hun weg baanden naar de open
vlakte, waar ze grazen zouden; ze had de hyena hooren blaffen, die haar gezellin riep
om de half ontbonden resten van eenig wild dier te komen opvreten.
Maar die geluiden, zoo min als het eentonig regengeruisch hadden haar aandacht
niet kunnen afleiden van de gedachten, die sedert maanden in haar hoofd ankerden.
Op de mat van palmbladvezels, die haar handen hadden gevlochten, lag naast haar
in diepen slaap haar man, Bafoe.
De negerin rechtte zich half op steunend op haar ellebogen en liet haar kin rusten
in haar handen. Ze keek vóór haar in de donkere hut, luisterend naar Bafoe's licht
gesnork, en voor haar oogen rees, in de zwarte ruimte, het gelaat van haar slapenden
man.
Ze hield van hem, omdat hij haar doorgaans goed behandelde.
Hij ook was haar genegen: vijftig lansijzers, tien geiten en een oud geweer had hij
voor haar geruild aan haar oom Bokwa, wiens eigendom zij geworden was, toen haar
vader verdween; dat was gebeurd toen zij het negende regengetij beleefde.
Vier jaren had Bokwa haar met moeder naar de maniokplanterij gezonden en naar
de maïs- en mtamavelden om er te werken of de vogels te verjagen, die het zaad uit
de hulsjes kwamen stelen.
Dan werd moeder ziek. De verdwenen man had dawa in haar bloed gebracht en
ze stierf.
Daarna was het gebeurd dat Panda, de zoon van Ndeke, een Sterke jongen van
oom Bokwa's dorp, haar geweld wou aandoen,
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toen ze met water van de bron terugkwam. Schrik en woede hadden haar toen gemaakt
tot een woeste, onbedwingbare furie. Ze had in Panda's handen gebeten, en hem
machteloos genepen met een handgreep, die moeder haar tot zelfverweer in zulk
geval geleerd had.
Van toen af haatte zij Panda. Hij vervolgde haar met allerlei plagerij, maar nimmer
waagde hij het zijn poging te hernieuwen.
Bafoe had haar verdediging opgenomen tegen den plaaggeest; hij had met Panda
geworsteld en hem verslagen.
Panda's driestheid had in het meisje de vrouw gewekt en ze kreeg Bafoe lief.
Het duurde dan ook niet lang, of Bafoe's verwanten hadden met oom Bokwa
besproken, wat de jonge man te schenken had om Abiba te krijgen.
De hut, waarin ze zouden wonen, werd opgetrokken. Waar stonden de ineengestorte
wanden daarvan?... Hoe lang was Bokwa met zijn volk nu al weg van dat vlek?...
Was dees nu niet al het derde, waar ze met Bafoe verbleef?
Nooit zou Abiba vergeten hoe goed Bafoe voor haar steeds was; hoe hij de
boomschors van de stammen had gerukt en zijn kloeke armen moegeklopt, om de
harde bast te slaan tot een zacht en plooibaar kleed, dat haar lijf zou beschutten. Eens
bracht hij een prachtige blauwe schelp mee, gevonden bij den stroom; hij had er
behendig twee haarfijne gaatjes in geboord en hing ze haar lachend om den hals. Al
de vrouwen hadden haar benijd, toen ze met dat sieraad uitkwam; nog waren ze er
naijverig om.
Nu dacht Abiba aan heel wat anders.
Tienmaal reeds waren de groote regens over Kongo neergestort sinds Bafoe haar
tot vrouw nam, en geen kind had in haar armen geschreid. Daarover tobde Bafoe,
dat wist ze; en dat haar frischheid taande, dat wist ze ook.
Haar man zou haar weldra oud en leelijk vinden; hij was in den bloei van zijn
mannelijke kracht. Ze moest voor hem een jonge vrouw vinden, die hem kinderen
zou schenken en hem zoet en mak zou houden. Bafoe zou haar dan wel
veronachtzamen en de jonge vrouw zou hem meer behagen dan de oude. Maar de
groote geesten hadden haar geen kind geschonken en het moest dus maar alzoo
gebeuren.
Lang en veel had ze daaraan gedacht, en gezocht bij haar oudere vriendinnen, waar
er dochters waren. Haar voorkeur ging naar
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Fezza, de dochter van Eshimbi, een der voornamen in het dorp Rumba, dat lag naar
den stroom toe, waar de zon des avonds wegzonk.
Met haar vriendin Faïla, Fezza's moeder, had ze al overeengekomen dat Bafoe het
meisje zou nemen. Faïla wist dat Bafoe zacht en goed was; zij zou bij Eshimbi al
haar best doen om hem gunstig te stemmen voor Bafoe.
Daaraan dacht Abiba naast haar slapenden man. Langer talmen deugde niet, want
Faïla had gezegd dat de woeste Kabaya haar meisje begeerde en beproefde de gunst
van Eshimbi te winnen.
Abiba zou er heden met Bafoe over spreken.
Zij rechtte zich op en verliet de slaapstee. Ze stapte naar de rieten mat die den
toegang tot de hut afsloot, en waardoor het licht begon te schemeren. Ze nam de mat
weg en keek in de grijze lucht.
Het wijde plein tusschen de twee rijen hutten was als gevaagd, zóó effen: dat had
de regen gedaan. Boven de hutten aan de overzijde rees witte nevel, die de bananerij
al zichtbaar liet, en het lage struikhout dat daar achter groeide; boven den nevel stak
de rijzende glooiïng van de hoogten waarop en waarrond het groote woud lag in al
zijn ongemeten wildheid, één donkere massa, grillig afgebakend tusschen de snel
klaarwordende blauwe lucht en den verdunnenden mist.
't Werd spoedig heldere dag.
In en rond de hutten kakelden hennen en blaatten geiten en kortwollige schapen.
Met de armen gekruist over haar borst en de handen op haar bloote schouders
omwille van de morgenkou, bleef Abiba een poosje staren op het hernemende leven
in het dorp. Ze zag hoe de haan van Kamba uit diens hut trippelde, op het lage dak
vloog en luidkeels kraaide.
Ze ging weer in de hut en nam één voor één de drie zware steenen, die ze buiten
droeg om er tusschen vuur te maken.
Uit al de hutten kwamen negervrouwen aan het werk.
Als haar vuurtje lekker vlamde haalde Abiba de kalebas met gekookten rijst; met
de handen nam ze er twee, drie grepen uit die ze in een aarden pot wierp, waarin ze
vervolgens bruinroode palmolie en kruidsel mengde.
Bafoe was wakker geworden; hij kwam uit en hurkte neer bij het vuur; zwijgend
sloeg hij de handelingen van zijn vrouw gade.
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‘De zon is er’, zei Abiba dan, bij wijze van morgengroet.
‘Heu’, bromde Bafoe ten antwoord.
Het vuurtje deed hem deugd in de kille morgenlucht; hij stak zijn handen boven
de vlam.
De rijst begon te dampen. Bafoe greep in den pot met gretige hand en verzadigde
zijn eetlust.
Abiba zat tegenover haar man neergehurkt, het vuur tusschen hen, en ze keek het
na hoe Bafoe met smaak at.
‘De nieuwe olie is lekker’, zei ze, als Bafoe zijn hand aflikte.
‘'t Was goed,’ antwoordde hij. ‘Mijn binnenste is vol gunst voor u.’ - Hij lachte
zijn witte tanden bloot en Abiba vond zijn aangezicht zóó jeugdig, dat het haar pijn
deed. Sprakeloos begon zij op haar beurt te eten.
Bafoe was een paar hutten verder geslenterd, en ze zag hem met Kamba, den
visscher, Koepika, den fijnen jager, en Paka, den vlugsten klimmer, het spel hervatten
dat ze gisteren moesten staken, omdat het donker werd. Ze verlegden keitjes in de
verscheidene vakjes van een uitgehold blok. Toeti zat er bij; hij liet zijn vlugge
vingeren dansen over de ijzeren staafjes van zijn muziekdoosje, steeds dezelfde
eentonige, korte melodie hernemende. Zoo zouden de mannen voortdoen tot de zon
boven het dorp zou staan; dan zouden ze in de hutten naar koelte komen zoeken.
Als Bafoe intrad vond hij Abiba, op den grond gezeten, bezig met palmbladeren
in smalle reepen te scheuren om er een mat van te vlechten; daarin was zij zeer
bedreven. Ze had daarmede zekeren welstand in hunne hut gebracht: een heel deeltje
van de geitenkudde in het dorp en van de hennen, die rond de hutten scharrelden,
waren hun eigendom.
Bafoe ging op de slaapmat liggen en volgde met zijn oogen de vlugge bewegingen
van zijn vrouw.
‘De zon is sterk,’ zei hij.
‘Heu,’ bevestigde Abiba. Ze werkte voort.
Na een poos zwijgend gelegen te hebben hernam Bafoe: ‘Kom rusten.’
De negerin stond op. Ze sloot den ingang tot de hut af en naderde tot haar man.
Een wijle bleef ze rechtstaan, lei haar paan af en rekte de armen boven haar hoofd,
handen ineengestrengeld.
‘Ik word oud,’ zuchtte ze.
Bafoe lachte er om. ‘Dwaasheid,’ zei hij, ‘kom’.
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In de naaste hut begon een kind te schreien.
‘Fatoema heeft drie kinderen’, murmelde Abiba.
Nu keek Bafoe verwonderd op tot haar.
‘Ik wou een kind,’ praatte zij voort, ‘kinderen zijn lief als ze klein zijn; kinderen
werken als ze groot worden; voor meisjes krijgt ge van alles’.
Dat zei ze om haar man tot spreken te dwingen; maar hij zweeg halsstarrig: hij
wist immers dat zij geen kind hadden, noch zouden hebben.
‘Faïla van Eshimbi te Rumba heeft vier meisjes.’ ging Abiba voort. ‘Taboetsiku,
haar oudste, is nu derde vrouw van haar dorpshoofd. Fezza heet de tweede; die is
groot, schoon en sterk.’
‘Bracht die niet de olie in ruil voor de mat?’ vroeg nu Bafoe.
‘Heu, zoo is het,’ zegt vlug de vrouw.
Ze zwijgen, en Abiba gaat liggen naast haar man.
Bafoe heeft geen lust tot praten.
Buiten schroeit alles in de verzengende zonnehitte en in het dorp heeft alles wat
leeft schaduw en rust gezocht.
In de hut is het lekker frisch en halfduister.
De zon heeft reeds een derde deel afgelegd van haar baan, tusschen haar hoogtepunt
en den heuvelkam waarachter zij elken dag wegzinkt, als Bafoe en Abiba weer
praatlust voelen.
‘Ik word oud en heb geen kind,’ herhaalt de negerin.
Ditmaal gaat Bafoe erop in.
‘Waarom altijd zóó spreken,’ vraagt hij, ‘daarmee komt toch geen kind in de hut?’
Nu neemt Abiba de gelegenheid waar.
‘Neem Fezza Eshimbi tot u,’ raadt ze aan.
Half boos en verwonderd werpt hij tegen:
‘Begeert gij, vrouw, naar een andere te gaan?’
Abiba schudt heftig haar hoofd.
‘Gij weet het, gij,’ antwoordt ze, ‘ik blijf bij u, ik ben uw eigen zaak; maar laat
mij Fezza hier brengen, zoo krijg ik hulp en gezelschap, en Fezza zal u kinderen
geven.’
Bafoe keek nu opmerkzaam naar zijn gezellin, en voor de eerste maal viel het hem
op, dat er waarheid lag in haar woorden als zij van oud worden sprak. Hij zag de
diepte die lag van haar hals tot de schouders; dat was vóór korten tijd niet zóó. Abiba
had toen mooie, volle schouders, die spanden onder den druk van gezond en krach-
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tig bloed, en die glansden gelijk brons wanneer zij, na het bad in de beek, haar fijne
huid met heldere olie aanwreef. Haar kloeke, ronde armen waren dunner en weeker
geworden. Bafoe's blik daalde naar haar borst en vóór zijn geheugen kwam het beeld
van wat Abiba was toen hij haar verkreeg. Neen, de vrouw loog niet als zij zegde
‘Ik word oud.’
Als een beeld van gelatenheid in verval stond Abiba voor haar man; zij bespiedde
de beweging in zijn gelaat met scherpen blik, en bittere pijn beet in haar boezem als
zij zag hoe Bafoe's oogen van haar weggingen en wijder keken, de hut in. Ze wist
zijn gedachten te raden.
‘Nu ziet ge het,’ fluisterde zij. ‘Gij vindt Abiba niet meer.’
Bafoe begreep. Hij voelde spijt omdat hij zijn droomverlangen naar de vrouw van
voorheen niet had kunnen verbergen voor deze die vóór hem stond.
Hij lachte gedwongen.
‘Dwaasheid... Ik zie u immers!’
Dat zei hij om haar den twijfel te laten of hij den diepen zin van haar woorden al
dan niet gevat had.
‘Als ge mij ziet’ ging Abiba kloekmoedig voort, ‘dan weet gij het, en ik weet wat
ik zeg. Laat mij naar Faïla gaan te Rumba.’
Bafoe dacht een poosje na. Dan zei hij langzaam:
‘Ik wil noch geit noch schaap afstaan.’
Daarin lag een voorwaardelijke toestemming en Abiba sidderde even. Toen greep
ze den arm van haar man en trok hem mee naar een hoek van de hut.
‘Ona’, fluisterde ze, ‘zie toe.’
Gejaagd hurkte ze neer en scharrelde met bei haar handen de harde aarde weg aan
de voet van den stevigen hoekpaal.
Bafoe keek verwonderd toe; hij steunde met de handen op zijn knieën en rekte
nieuwsgierig zijn hals. In het kuiltje zag hij een stuk half vergane mat te voorschijn
komen. Zijn vrouw trok dat er uit en ontplooide het met bevende handen: er stak een
ijzeren doos in, roestig en vuil.
‘Wat is dat?’ vroeg de neger verbaasd.
‘Een ding van mijn moeder, waarvan niemand weet,’ klonk het stil.
Bafoe's oogen glansden van buitengewone belangstelling.
‘Dawa-tooverdingen,’ fluisterde hij achteruitgaande.
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Zijn vrouw glimlachte droef; ze stond recht en zette het roestige ding op het rieten
tafelblad; dan trok ze uit den strooien wand van de hut een der houten schachtjes
waarin de messen steken, en deed het deksel open.
Bafoe had zijn vrees overwonnen en keek nader toe.
‘Geld van de blanken.’ riep hij,
Abiba schrok en sprak vlug: ‘Sluit uw mond: de lieden hebben ooren.’
‘Hoe kwam dat bij uw moeder?’ vroeg de neger wantrouwend.
‘Ze was vele manen bij Bwana Mondijfoe, den blanke met den baard, die de groote
boot door den stroom deed varen. Mondijfoe had een boy, Abedi, die moeder liefhad.
Als nu de blanke zag dat moeder een kind zou hebben, meende hij dat het zijne zaak
was; hij gaf haar zes paans van veelkleurige stof, de potten uit Boelaja(1) die bij Baba
Bokwa zijn en dees, wat hier is. Dan zond hij haar terug naar haar dorp. Twee manen
later kwam Abedi bij moeder: hij was mijn vader, toen ik den eersten dag in moeders
armen schreide.’
Bafoe had zeer aandachtig geluisterd. Hij greep voorzichtig een van de geldstukken
en woog het op zijn opengespreide hand.
‘Zwaar,’ zei hij.
Samen telden zij de groote zilveren muntstukken: er waren er achtmaal tien.
‘Veel!’ oordeelde Bafoe met schitterende oogen. Maar onmiddellijk lei hij zijne
hand op Abiba's schouder: ‘Het uwe’. besloot hij, het geld aanwijzende.
De vrouw schudde zachtjes haar hoofd.
‘Altijd waart ge goed voor mij’, zei ze, ‘ik ben van u, wat mijn is, is van u.’
Kozend streelde de neger zijn vrouw over haar schouders, en nogmaals voelde hij
de hardheid van de uitstekende beenderen; dat voerde zijn gedachten terug naar
Abiba's voorstel.
‘Doe wat ge gezegd hebt,’ sprak hij stil, ‘maar driemaal tien is veel.’
‘Morgen ga ik,’ antwoordde de vrouw luidop, alsof ze 't zelve maar gelooven zou
wanneer ze het hoorde. En fluisterend herhaalde ze: ‘Morgen - ga - ik...’
Bafoe verliet de hut.

(1) Europa.
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Abiba nam de paan die ze morgen zou omslaan; zij telde dertig geldstukken en
knoopte die in een tip van het kleeddoek: daar mede zou ze naar Rumba gaan om er
Fezza Eshimbi voor haar man te halen.
Intusschen slenterde Bafoe tusschen het woudgewas. Hij liep er op na te denken
hoe Abiba het zoolang voor hem geheim had gehouden, dat geld, en hoe goed het
zou worden als Fezza er zou zijn. Van Ngoevoe Koebwa, het dorpshoofd, zou hij
oorlof krijgen om de nieuwe hut voor zijn tweede vrouw op te trekken, naast de oude
waarin hij met Abiba nu huisde. De jonge vrouw zou aan Abiba gehoorzamen en
van haar alles leeren wat een negervrouw moet weten om aan den man te behagen,
en wat er te doen valt in manioken mtamaveld, in en buiten de hut. Alles zou zeer
goed worden.
Abiba vertrok den volgenden morgen.
Als ze met haar voorstel kwam aanpraten, lachte Eshimbi haar uit en, na zeer lang
gespot en gezanikt te hebben, zei hij op zakelijken toon:
‘Fezza is veel waard en Kabaya wil haar hebben.’
Kabaya, bloedverwant van Majelle Mingi, de toovenaar, was woest van inborst;
hij roemde er zich op dat hij een vijand bij de voeten had rondgezwaaid, en hem het
hoofd tegen een boomstam had te pletter geslagen. De vrouwen haatten hem; de
jonge negerinnen vreesden hem en de jongelingen zagen met ontzag naar hem op.
Fezza Eshimbi had plan gemaakt tot vluchten, indien haar vader haar aan Kabaya
verkoopen zou.
Als Eshimbi den naam van Kabaya uitsprak had Abiba afkeurend gegromd.
‘Fezza is een heele kudde waard,’ sprak de oude voort.
Abiba keurde ditmaal niet af.
‘Fezza is een jonge vrouw, oud genoeg om van haar moeder te gaan,’ zei ze.
‘Fezza is de kloekste; Fezza is de schoonste van Rumba en vele dorpen.’ Roemde
de vader.
‘Fezza is een vrouw; de meisjes uit Rumba en de andere dorpen worden allen
vrouwen,’ wedersprak Abiba voorzichtig.
Eshimbi stond op en ging buiten. Dat deed hij om de vrouwen gelegenheid tot
praat en raad te geven. Als hij terug binnen kwam zaten ze te eten; hij greep ook een
reepje rookvleesch en at.
Als bij toeval ontglipt lag er naast Abiba een van de geldstuk-
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ken die ze had meegebracht. Eshimbi zag het liggen en in zijn oogen glom er begeerte.
‘Van u?’ vroeg hij aan Abiba, het geldstuk aanwijzende.
‘Heu,’ bevestigde de vrouw. Ze at een poosje voort; dan raapte zij het geld op en
zei tot Eshimbi: ‘Het kan van u worden.’
‘Voor een geit heb ik hetzelfde.’ sprak hij minachtend.
‘Voor Fezza wel tweemaal-tien,’ bood Abiba.
De oude spuwde op den grond.
‘Zeg tienmaal-tien!’ spotte hij.
Weer aten ze zwijgend voort. - Dan hernam Abiba:
‘Bafoe wil een jonge vrouw die hem kinderen geeft; Bafoe is goed; hij is een sterke
man; bij hem is er veel te eten.’
‘Heu,’ bromden Fezza en haar moeder.
‘Bafoe heeft geiten en schapen; Kabaya heeft er ook.’ grinnikte Eshimbi, de
vrouwen beurtelings aankijkende.
‘Kabaya heeft niets!’ schoot Abiba uit. ‘Kabaya is slecht en hij liegt.’
‘Heu,’ bromden weer moeder en dochter.
Eshimbi zweeg.
Toen begon Abiba het geldstuk vóór Eshimbi's oogen te draaien en zei:
‘Bafoe biedt u pata, gelijk dees; zeg een redelijk aantal, dan kunnen we spreken.’
‘Ik zie Bafoe niet,’ klonk het antwoord.
‘Bafoe spreekt door mijn mond,’ ging de negerin haastig voort. ‘Zeg het nu.’
‘Zoo is niet het gebruik,’ zei nog Eshimbi.
‘En toch zal het zóó goed zijn,’ besloot Abiba.
Opnieuw begon de oude neger al de gaven van zijn dochter, en de beloften van
Kabaya op te sommen.
‘Kabaya's tong belooft veel, maar zijne handen zijn ledig,’ herhaalde de negerin.
‘Zeg het nu; hoeveel?’
Eshimbi hurkte naast haar neer; vijfmaal duwde hij zijn duimen en wijsvingers in
den grond en zei telkens:
‘Koemi-tien.’
Abiba was bij den derden tel al opgesprongen en stapte naar den uitgang; daar
wachtte ze tot Eshimbi met tellen ophield.
‘Waanzin!’ zei ze kwaadweg. ‘Uw hoofd is slecht!’
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Zij stapte vlug buiten. Faïla en Fezza volgden haar en keerden eerst langen tijd nadien
weder in de hut.
De zonne zonk toen achter de mangaboomen en Eshimbi had niets meer gezegd.
Abila had nachtverblijf gevonden in de hut van een verwante. Als des anderendaags
de zon boven de hutten stond, trad ze weer in bij Eshimbi en, nadat er nogmaals over
allerlei gepraat was, vroeg ze opeens:
‘Is uw hoofd goed geworden? Ik zeg nu wat ik gisteren zei.’
Faïba en haar dochter luisterden, in schijn onverschillig.
Daar de neger zweeg stelde Abiba vóór:
‘Zeg tweemaal-tien.’
In Eshimbi's oogen blonk weer hebzucht. De ervaren Abiba wist dat het nu
gebeuren moest, en de tweespraak ging zeer vlug. In haar paan liet de negerin de
geldstukken rinkelen.
- ‘Tweemaal-tien is weinig; ik wil nog andere dingen er bij.’
- ‘Met pata's koopt ge alle dingen.’
- ‘Als er veel zijn.’
- ‘Tweemaal-tien is veel.’
- ‘Viermaal-tien is meer.’
- ‘Tien pata's is gelijk vijftien geiten.’
- ‘Pata is geit.’
- ‘Bafoe gaf tweemaal-tien en nog vijf pata mede.’
- ‘Nog vijf geiten daar bij’
- ‘Bafoe wil geen geiten missen. Ik zal de pata's terugdragen als uw hoofd slecht
blijft.’
Steeds rinkelde ze met de geldstukken. Ze stond recht maar bleef ditmaal want
ook Eshimbi stond op.
- ‘Tel de pata's,’ zei hij.
Abiba ging in een duisteren hoek van de hut haar paan losmaken. Vlug bond ze
vijf geldstukken terug in den tip van het doek en kwam met de overige bij Eshimbi.
Opnieuw hurkten ze neder. De zilverstukken werden op vijf rijtjes gelegd. Eshimbi
telde, woog één voor één de stukken op zijn handpalm en gromde, voldaan.
‘Voor het eerste kind geeft Bafoe een geit,’ zei hij nog.
Abiba zweeg.
‘Als het kind bij Bafoe is, komt van hem een geit naar hier,’ drong Eshimbi aan.
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De negerin vond dat er nu genoeg gepraat was.
‘Komt het kind, dan komt de geit,’ besloot ze.
Alzoo bezorgde Abiba-na-Nbokwa aan Bafoe zijn jonge vrouw, de mooie negerin
Fezza Eshimbi, die bij het eindigen van het volgende regenseizoen aan Bafoe zijn
eerste kind schonk: zijn zoontje Djokko.
En alles was goed, gelijk Abiba voorzeid had.
***
Fezza zat met den kleine aan haar hut te praten met Abiba.
‘Hij zal groot worden,’ keurde deze, terwijl zij het naakte jongetje van zijn moeder
overnam.
Djokko sloeg zijn mollige armpjes rond Mama-Abiba's hals.
‘Hij zal sterk worden gelijk zijn vader,’ zei Fezza fier, en ze streek met haar vinger
over den leeuwentand die onder de keel van het kind hing. Dat was een geschenk
van Bafoe aan zijn eerstgeborene, opdat hij moedig en forsch zou worden: daartoe
is de leeuwentand een voortreffelijk dawa-toovermiddel, als hij door den toovenaar
kracht geschonken werd door bezweringen en geheime riten.
De kleine was het gauw beu in Mama-Abiba's armen en spartelde om weg te
komen. De negerin zette het kind op den warmen grond waar het, na een korte
kruipreis, weldra in gezonden slaap viel.
De twee vrouwen hurkten neer bij het knaapje, en verjoegen beurtelings de vliegjes
die het kwamen lastig vallen.
Plotseling schiet Abiba recht.
‘De tam-tam roept!’ zegt ze, verrast.
Uit de hutten kwamen vrouwen naar buiten en de oude Moezee, die zijn levenstijd
niet meer in zijn geheugen kon bijhouden, keek verbaasd op; hij hoorde niet goed
meer en begreep niet waarom dat gebeurde.
‘Wat riep de tam-tam?’ vraagt de groote Aziza van den jager Koepika.
Abiba haalt de schouders op.
‘Ontsluit uw ooren,’ zegt ze.
Weer dreunen regelmatige slagen op de holle boomtrom, verre, heel verre van
daar.
‘Het is Rumba dat spreekt,’ meent Abiba.
Fezza schudt ontkennend het hoofd.
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‘Heu-heu,’ zegt ze, ‘Rumba slaat driemalen voor en éénmaal na. 't Was Bambili.
Weldra hooren we toch Rumba.’
En het gebeurde, gelijk zij zegde.
Daar klonken, zuiver en klaar, dichter bij, de slagen op de zware tamtam-trom uit
Rumba, door de luisterende wildernis.
De vrouwen telden de klankteekens en luisterden scherp naar hoogten en laagten
in de aangonzende tonen.
Fezza las de teekens luidop:
‘Groote boot van Boela-Matari te Lokandoe. - Twaalf blanken met degens - ze
gaan naar den oorlog over het groote water Tanganika - veel negersoldaten gaan mee
- veel dragers zullen noodig zijn.’
De negerinnen waren saamgedromd; zij luisterden, en haar oogen stonden vol
onrust.
Sinds den zeer vroegen morgen, twee dagen te voren, waren de mannen diep in
het woud: daar zou weldra het gansche volkje henentrekken om er te wonen bij de
nieuwe plantingen, vol maniok en bananen, die er sinds vele manen aangelegd waren.
De hutten van het nieuwe dorp waren reeds opgebouwd; maar nog wees geen
slingerend voetpad den weg er naartoe, en dat was zeer goed, want de tijden waren
woelig. De blanken voerden krijg in hun verre landen over de zee en daarom moest
het nu ook oorlog worden in de zwarte landen waar de blanken meester waren.
Uit het kamp van Lokandoe waren al honderden negersoldaten weggetrokken over
de bergen, naar Tanganika, en gedurig kwamen andere blanken toe... In de dorpen
werden mannen opgeëischt...
Dat alles wisten de vrouwen, en telkens de dorpstrommen hun geluiden zonden
door de luisterende stilte van de groote wouden, werden de harten gekweld door
kommer en vrees.
Als de duisternis viel dien dag, keerden de mannen in het dorp terug. Ook zij
hadden de stem van de trommen verstaan. Dadelijk was Nangonga, de tamtamslager
van het dorp, naar het dakje geloopen waaronder de trom lag, en op zijne beurt zond
hij de onrust brengende mare door de nachtelijke stilte.
Laat in dien nacht zaten mannen en vrouwen, elk in eigen groep, rond de vuren.
Eerst was er druk gepraat geweest en veel beweging; nu zaten ze zwijgend in de
vlammen te staren.
Ngoevoe Koelewa, het dorpshoofd, zat naast Bafoe. Hij keek
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zwaarpeinzend naar de smeulende kluppels en zag de witte vlokjes aan het
verpulverend hout trillen, met korte rukjes, om los te komen; hij zag die als schuim
vallen en in de witte schijf van asch verdwijnen, gelijk regendroppelen in een plas.
Hij volgde het spel van de vlam die langs een stok langzaam voortlikte en het hout
verkoolde, waarna het een poos vlamde, dan roodgloeide om eindelijk sneeuwwit te
worden; hij zag de uitgloeiende korst kloofjes en barsten krijgen; hij luisterde naar
het knapperen van het vuur.
Zóó zaten ze daar allen.
Buiten den lichtkring van de vuren was de nacht zwart en dicht lijk donkere mist.
Vonkende stipjes spookten in de lage struiken achter de hutten, schoten dooreen en
uiteen als een miniatuur-sterrenregen. Door de drukkende stilte sneed het schril
gekriep van krekels, het ratelend zaaggeluid van naamlooze kruipdieren, en het
krakend kwaken van monsterpuiten in het hooge rietgras bij den poel, die bij elk
regengetij achter het dorp ontstond, om in het droge seizoen weer hard als steen op
te drogen.
‘Mama-Jango. Moederke-mijn,’ zuchtte Bafoe opeens.
Dat deed ze allen opschrikken uit het zelfde gepeins: ‘De blanken zullen ook hier
volk weghalen.’
Het dorpshoofd gromde, en ze deden hem na.
‘Wie zal meegaan met de blanken?’ vroeg Ngoevoe Koebwa
Koepika schudde heftig zijn dikken kop. Weer deden allen het na.
‘Wij plukken hier de laatste bananen en we gaan heen,’ zei Apimolo, een
ongepaarde.
‘Waarheen’? vroegen ze.
‘De regens zijn voorbij, 't is nu overal goed,’ meende Kamba.
‘Waar er te eten is,’ riep de dikke Mafoeta.
Ze lachten er om.
Plots schieten allen recht; de vrouwen gillen.
De trom in Rumba heeft haar onrustwekkend geroffel hernomen en in de stilte
van den nacht kunnen zij de teekens nu duidelijk hooren. Zij fluisteren, elk voor zich:
‘Twee blanken met soldaten komen naar Rumba bij zonnerijzen - Boela Matari wil
veel soldaten.’
De vrouwen staan te rillen met haar handen op de schouders; zij kijken met bange
oogen naar de mannen; de glans van het vuur blinkt op haar gelaat.
De mannen staren malkander aan.
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‘Van Rumba komen ze naar hier,’ voorspelt Tapiko, de vreesachtige zoon van de
dikke Mafoeta.
Allen kijken nu het dorpshoofd aan.
Ngoevoe Koebwa laat traag zijn oogen gaan door de duisternis. Zijn lieden kijken
zwijgend toe, en wachten wat hij zeggen zal.
‘De hutten hier zijn oud en bouwvallig; vele zullen weldra ineenstuiken,’ sprak
hij eindelijk.
‘Heu’, bromden allen instemmend en begrijpend.
En nu kwam het besluit:
‘Verzamelt wat gij bezit. Koepika zal met de knapen de kudde drijven. Als de zon
komt gaan wij hier weg, naar de nieuwe hutten.’
Dat was gesproken naar ieders verlangen.
De vlucht werd geregeld: in drie verscheiden groepen zouden ze gaan, langs
verschillende richtingen; geen tak mocht gebroken, geen spoor mocht den weg
verraden langs denwelken zij de nieuwe hutten zouden bereiken. Vier mannen zouden
een verkeerde richting ingaan en een duidelijk spoor nalaten om de zoekers te
misleiden.
De nacht ging voorbij in drukke voorbereiding van den uittocht. De hennen werden
bij de pooten saamgebonden in trossen; draagstokken uit de hutten losgerukt; potten,
slaapmatten, alle dingen die dienstig konden zijn of waarde hadden, waren
dragensgereed als het Oosten klaarde.
In de mistige morgenkoelte gingen allen heen, gelijk Ngoevoe Koebwwa bevolen
en geregeld had.
Op dat zelfde uur staken twee groote prauwen van wal te Lokandoe. In elk dezer
bevond zich een blanke met een tiental zwarten, oudgediende soldaten, die in het
kamp de nieuwgekomenen hielpen drillen: dat waren voor hun rasgenooten te vreezen
kerels.
De grootste prauw droeg een oud-koloniaal, luitenant van de ‘Openbare Macht’.
De negers hieten hem ‘leutena Fimbo’ - de zweep - omdat hij zeer mild was is het
toekennen van een ruim aantal zweepslagen, voor het geringste vergrijp tegen de
tucht, of wat zijn gril voor tucht hield.
In de andere prauw zat een jonge blanke. De oorlog had hem weggehaald uit de
universiteit waar hij de rechten studeerde; hij heette Van Meisen en was pas sinds
enkele weken in Kongo aangekomen.
Na een half uurtje lagen de beide prauwen aan den overkant van den stroom, en
de luitenant stapte met zijn onderofficier en de
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kleine troep door de lage vlakte naar het woud; in rij drongen ze de wildernis binnen.
Kort daarna klonk van ergens bij den stroom het vlugge slaan op een boomtrom.
Die van Rumba hadden de tamtam-teekens gehoord; mannen, vrouwen en kinderen
trokken het woud in. De ouderlingen alleen bleven.
Ook Kabaya bleef. Hij had zijn plan.
De oude Eshimbi zat vóór zijn hut in de zon. Sinds eenige weken was hij ziek.
Met wantrouwen zag hij dat Kabaya in het dorp bleef en bij het vuur ging neerzitten.
Ook de andere oudjes vonden dat vreemd.
‘De trom heeft kwaad nieuws verteld,’ zei er een.
‘Ons volk is gevlucht; het deed wijs,’ vervolgde een ander.
‘Eer de zon boven den grooten kapokboom staat zullen de blanken hier zijn,’
voegde Eshimbi er bij en hij keek naar Kabaya; die was zeer boos op hem sinds Fezza
naar Bafoe ging.
Kabaya grijnsde.
‘'t Zijn vrouwen, die wegloopen voor de blanken,’ snoefde hij, en hij spuwde ten
gronde.
Niemand antwoordde.
Eshimbi slenterde naar zijn hut; hij ging neerliggen en wikkelde zijn vermagerd
lichaam, zoo goed het kon, in een geitenvel. Hij rilde van de koorts en voelde onrust
als hij aan Kabaya dacht; die zon op wraak; dat was zeker. Immers, als de geit van
Bafoe gekomen was bij de geboorte van Fezza's kind, had Kabaya die gewis door
zijn oom Majelle Mingi doen betooveren; want drie dagen na haar aankomst lag ze
dood achter de hutten. Hoe kon dat, zonder tooverij? - En zijn eigen ziekte nu? Kwam die wellicht ook van Kabaya's kwaden geest?
Zoo lag Eshimbi te peinzen, terwijl hij op zijn slaapmat woelde.
Langen tijd daarna was hij in lichten sluimer geraakt. Daar werd hij opgeschrikt
door een mageren hond, die hinkend en huilend de hut binnenstoof en in een hoek
ineengekrompen voortging met jammeren.
Eshimbi kroop recht en ging buiten kijken.
Midden het dorp stonden de ouderlingen en daar rond negersoldaten, boven wier
hoofden geweerloopen uitstaken. Nu wist de oude dat de blanken er waren. Hij ging
neerhurken naast zijne hut; van daar kon hij alles zien.
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Hij bemerkte vier jonge mannen met een koord rond den hals; ze werden door soldaten
bewaakt. - De blanken stonden bij de ouderlingen; Eshimbi zag de zonneschittering
op de scheede van de degens blikkeren. Kabaya was in druk gesprek met de blanken.
‘Kabaya's hart is van binnen slecht; hij zal de hond van de blanken worden,’
mompelde de oude.
Moeizaam stond hij op en ging terug naar binnen. Weer huilde de hond; als hij
Eshimbi herkende, kroop hij met slependen buik en zachtjes jankend bij hem en likte
zijn voeten.
Buiten stond Kabaya bij de blanken. Hij was niet uit zijn lood geslagen; hij wist
wat hij wou.
‘Waar zijn de anderen?’ vroeg Fimbo barsch.
- ‘Zij hadden schrik en liepen weg,’ antwoordde Kabaya.
- ‘En gij - waarom liept gij niet weg?’
- ‘Ik ben geen vrouw,’ bofte de neger.
- ‘Waar is uw dorpshoofd?’
- ‘Weg.’
- ‘En de vrouwen?’
- ‘Weg.’
- ‘Haal hier al wie ge vindt in de hutten,’ beval de luitenant.
De soldaten drongen de hutten binnen.
Kabaya lachte spottend, als de zwarte kaporaal met Eshimbi kwam aandraven. De
zwaargebouwde Bangala-neger porde den ouden man aan tot spoed; hij diende hem
onder den rug stevige stooten toe met den geweerkolf.
Alras stond al wat in Rumba was gebleven rond de blanken bijeengejaagd.
Luitenant Fimbo vloekte als hij dat handsvol kreupele ouderlingen zag, allen
onbruikbaar voor den dienst.
‘Naar de prauwen met de vrijwilligers,’ beval hij.
De vier gevangenen werden weggeleid.
‘Gij gaat vóór met den kaporaal, recht naar het naaste dorp.’ snauwde hij dan
Kabaya toe.
Een oogenblik keek hij de schamele thuiswachters van Rumba aan; dan sneed zijn
zweep met nijdig gesis door de lucht boven de koppen van de verschrikte oudjes.
‘Scheer u weg, makakken!’ brulde hij.
Op een sukkeldrafje liepen ze naar hunne hutten. Fimbo keerde zich naar zijn
soldaten.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

373
‘Voorwaarts,’ klonk het.
Kabaya stapte in het smalle pad dat naar het dorp van Ngoevoe Koebwa slingerde:
langs daar was het, dat de verwanten Fezza naar Bafoe's hut leidden.
Zwijgend liep de kleine troep door het majestatische woud; krijschende papegaaien
vluchtten door de boomkruinen; een eenzaam aapje omklemde met zijn harige armen
den boomtak waarachter het beschutting zocht; zijn vinnige oogen stonden
nieuwsgierig op de menschen gericht die onder de boomen heenstapten.,
Vóór de zon onder ging ontwaarden de mannen de hutten van Ngoevoe Koebwa
en zijn volkje.
Kabaya bleef staan. Hij strekte zijn linkerarm uit en wees naar de daken.
‘Daar is het,’ zei hij.
Maar toen hij nader toekeek begon er vrees aan zijn hart te knagen. Geen rook
steeg op boven de hutten en geen teeken van leven was in den omtrek waar te nemen.
Spoedig stond nu de troep in het dorpje: dat was geheel verlaten en ledig.
Met zijn booze, grijze oogen keek de luitenant Kabaya strak in het gelaat. Voor
het eerst zag Van Melsen hoe aschkleurig het aangezicht wordt van een neger die
zwaren angst voelt.
‘Ze zijn weg, Bwana,’ mompelde de verrader.
Dan deed hij een drietal stappen buiten de groep. Fimbo greep naar de zweep;
maar hij sloeg niet, hij begreep wat de kerel doen ging.
Kabaya stapte naar de plaats waar er vuur had gebrand. Met zijn voeten streek hij
door de asch, boog voorover en lei zijn handpalm tegen den grond.
‘Vandaag weggeloopen,’ zei hij, ‘voel hier.’
De zwarte kaporaal voelde en zei: ‘Warm.’
De hutten werden doorsnuffeld en Fimbo kreeg zekerheid dat het dorp voor goed
verlaten werd: stokken waren uit de wanden weggerukt en de dorpstrom was
meegenomen.
Intusschen viel de korte avondschemering.
Ze zouden hier vernachten en morgen de gevluchte negers nazetten. Die zouden
er duur voor boeten, dat stond bij Fimbo meedoogenloos vast.
De tenten voor de blanken werden opgezet; de zwarten zouden in de verlaten
hutten nachtverblijf vinden.
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Weldra vlamden er vuurtjes: brandhout was er in overvloed aan de oude hutten
Den volgenden dag was de troep zeer vroeg reisvaardig. Vooraleer op te kramen
deed Fimbo het vuur aan de hutten leggen.
Terwijl de dragers en boy's de tenten inpakten, waren de kaporaal en een drietal
soldaten eenig spoor van de vluchtelingen aan het zoeken.
Kabaya zat gehurkt tusschen de pakken; hij keek naar de oplaaiende vlammen en
den warrelenden rook, die hoog tusschen de boomkruinen wegwalmde; hij vond een
nijdig genoegen in het krakend ineenstorten van de brandende hutten: in eene daarvan
had Fezza Eshimbi, de door hem begeerde vrouw, het kind van Bafoe gebaard.
Dat gepeins aan de vrouw die hem ontsnapt was beet in zijn zwart gemoed, gelijk
de vlammen aan de hutten beten, en toen de kaporaal aan Fimbo het spoor toonde,
dat Nnoevoe Koebwa's lieden ter misleiding aanbrachten, schoot Kabaya recht.
‘Die teekens liegen!’ riep hij. ‘Het nieuwe dorp zag ik waar nu de zon staat.’
- ‘Verre?’ vroeg Fimbo.
- ‘De tweede dag, als de zon in het midden staat, zijn we er.’
- ‘Morgen, bij het begin van den dag, wil ik de vluchtelingen in hun nest verrassen.
- Doorstappen, en snel!’ schreeuwde de luitenant.
De zon kroop als een roode vlam tusschen de boomstammen omhoog en lei haar
gouden gloed over het heerlijke Kongoland.
In snellen stap trok Fimbo's troep naar haar doel; Kabaya liep vooraan.
(Wordt voortgezet).
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Enkele belangrijke kritische Werken over Engeland en zijn
Letterkunde.
door Dr. Raph. Kreemers.
Niet alleen is de eigenlijke letterkundige productie in Engeland zoo ontzaglijk dat
het volstrekt onmogelijk is er gelijken tred mee te houden, ook op historisch en vooral
kritisch terrein is de voortbrengst zoo overvloedig dat het onbegonnen werk zou zijn
de lezers regelmatig op de hoogte te houden, zelfs maar van het voornaamste dat
onze volle aandacht verdient. We zijn dus gedwongen nu en dan enkele bijzondere
werken te vermelden die ook voor ons van belang zijn. En vermits de ‘roman’ het
genre is dat bij voorkeur in Engeland beoefend wordt is het haast van zelf sprekend
dat werken over of rond den roman met het leeuwenaandeel strijken gaan.
Met bijzonder genoegen kunnen wij echter wat langer stilstaan bij een paar
prachtwerken die iedereen die zich met Engelsche Letterkunde bezig houdt met veel
nut zal naslaan.
‘Primus inter pares’ komt natuurlijk aan de beurt het reuzenwerk van Ernest A.
Baker en James Packman: ‘A guide to the best fiction’ Eerst en vooral dient opgemerkt
dat het in dit werk niet alleen gaat over engelsche en amerikaansche letterkunde doch
tevens over een heele hoop vreemde literaturen voor zoover van dezer producten
vertalingen in het engelsch zijn verschenen. Het moet dus al van meet af aan opvallen
dat hier een ontzettende hoeveelheid materiaal verwerkt moet liggen. Want als er
een taal is die veel aan vertaalwerk doet is het wel de engelsche. Om den lezer een
gedacht te geven van de veelzijdigheid van dit boek geef ik in 't kort de verschillende
nationale aanduidingen aan waaronder de literaire productie werd ondergebracht.
Afrikaans, American, Anglo-Indian, Arabian, Argentine, Australian, Austrian,
Bengali, Bosnian, Brasilian. Bulgarian, Canadian, Chilean, Czech, Danish, Dutch,
English, Finnish, French, German, German-Czech, German-Swiss, Greek, Hungarian,
Icelandic, Irish-American, Irish, Italian, Japanese, Jewish, Kailyard School, Lettish,
Negro, New Zealand, Norwegian, Polish, Portuguese, Sardinian, Savoyard, Scottish,
Sicilian, South African, Spanish, Swedish, Welsh. We vragen ons af wat daar nog
kan worden aan toegevoegd. We hebben
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geen gelegenheid gehad noch de eerste uitgave van dit werk (1903) noch de tweede
(1918) te zien. Doch we hebben wel opgemerkt dat de onderhavige beslist up-to-date
is en kunnen ons gemakkelijk voorstellen wat een Benediktijnerwerk dit boek per
slot van rekening vertegenwoordigt. In de uiterst belangrijke inleiding spreken ons
de schrijvers over het doel dat ze met dit werk beoogen. ‘To supply’, zeggen ze, ‘as
complete a list as might be of the most notable prose fiction in English, with as much
characterisation of the contents, nature and style of each book as would go into a
few lines of print’. En hoe wijdsch dit opzet ook lijke, we kunnen niet zeggen dat ze
hun taak niet tot een schitterend einde hebben gevoerd. Er kan natuurlijk getwist
worden over het woordje ‘best’. De schrijvers nemen het zoo breed mogelijk op want
ze weten dat dit een erg relatief woord is niet alleen met betrekking tot andere woorden
doch tevens in verband met het doel van het boek en de wenschen van de lezers.
‘Best’ zeggen ze, ‘really means most suitable for some individual or for promoting
some particular purpose’. En ze hebben er dan voor gezorgd dat de gebruiker voor
zich zelf uitmaken kan welke romans en verhalen door de meest verstandige menschen
als de beste worden aangeduid, hoe en waarom ze de beste zijn en ook welke andere
werken ze zoowel op het punt van belangrijkheid als van artistieke waarde het meest
nabij komen.
Toch is het werk geen gewone bibliographie, in den strict professioneelen zin van
het woord, al komen er, voor algemeen nut, heel wat bibliographische gegevens in
voor. Zelfs ‘uitverkochte’ werken worden opgegeven.
In de vroegere drukken waren de werken eerst en vooral nationaal en vervolgens
chronologisch gerangschikt. Met deze methode werd hier gebroken. Nu is alles
alphabetisch geregeld, dwz. de schrijvers, zoowel engelsche als vreemde volgen
elkaar volgens het alphabet op en dit vergemakkelijkt niet weinig het naslaan. Wie
dan verder een algemeen overzicht hebben wil van de bepaalde productie van een
bepaald land kan in een van de talrijke tafels op het einde zijn gading vinden. Op de
eerste bldz. treffen we dus bv. aan een Australiër (J. Abbot), een Engelschman (Edw.
A. Abbott), een Amerikaan (J. Abbott), twee Franschen (Edm. About en L.A.E.
Achard) en een Spanjaard (F. Acebal). Eclectisme genoeg, zooals men ziet. Wat nu
de behandeling van elken schrijver afzonderlijk betreft: eerst en vooral wordt de
familienaam gegeven en tusschen haakjes
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al zijn voornamen, volledig; dan wordt de nationaliteit aangeduid en het jaartal van
zijn geboorte, desgevallend ook het sterfjaar. Schrijversnamen worden tusschen
aanhalingsteekens gezet en de eigenlijke naam volgt dan. Over het algemeen wordt
uitgegaan van het beginsel dat wijl het gaat over schrijvers, de schrijversnaam dus
eerst en vooral in aanmerking komen moet. Een inconsequentie vinden we het daarom
dat Gräfin von Arnim (née Beauchamp, now. Countess Russell) aangegeven wordt
onder Arnim. We herinneren ons niet in één letterkundige geschiedenis deze schrijfster
op die plaats te hebben aangetroffen. Trouwens haar werken komen uit onder den
naam ‘Elisabeth’ en ze moest dus ook onder de letter E een plaats gevonden hebben.
Een tweede inconsequentie is het feit dat Blasco Ibanez onder de letter B. wordt
ondergebracht terwijl toch iedereen zal gaan zoeken onder de letter I.
Na opgave van naam, voornaam, enz. komen dan de werken zelf aan de beurt. Die
worden gerangschikt in de volgorde van verschijnen en die datum geldt vooral het
verschijnen van de vertaling in het engelsch. Alle jaartallen staan aan de rechterzijde
achteraan afzonderlijk in de kolom zoodat de overzichtelijkheid zoo helder mogelijk
is. De oorspronkelijke titel wordt echter steeds tusschen haakjes aangegeven alsmede
het jaartal van het verschijnen van het oorspronkelijke. Waar het pas geeft wordt ook
kritiek uitgeoefend op den titel die in het engelsch verkozen werd voor de vertaling.
Zoo vonden we b.v. voor den titel ‘The gentle libertine’ voor het werk van ‘Colette’:
‘L'ingénue libertine’ de volgende aanduiding: ‘The English title is a mistranslation’.
Ook uitgeverstrukjes worden even over den hekel gehaald, bv. als een uitgever onder
een nieuwen titel een vroeger reeds verschenen werk opnieuw op de markt brengt
om de goegemeente om den tuin te leiden. Dit was bv. het geval met ‘La vagabonde’
van ‘Colette’ dat eerst in 1912 werd uitgegeven onder den titel ‘The vagrant’ en later
onder den titel ‘Renée Néré’ in 1931 opnieuw werd gelanceerd.
In het opgeven van de nationaliteit zijn de schrijvers zeer voorzichtig en ze hebben
een middel gevonden om iedereen tevreden te stellen. Een Amerikaan wenscht nu
eenmaal niet door te gaan voor een Engelschman, vooral wanneer hij zgn. 100% is
(al zijn er zoo maar heel weinig) en hetzelfde is waar voor de Engelschen. Bij A.D.
Sedgwick, die al van af haar 9e jaar uit Amerika weg is en gehuwd met den
Engelschman Basil de Sélincourt, wordt tusschen
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haakjes aangegeven ‘American by birth’. Van den anderen kant hebben we bij W.
Mc Fee, die geboren Engelschman is doch sedert 1933 genaturaliseerd Amerikaan,
geen aanduiding hiervan gevonden. Evenmin wordt van H. Belloc gezegd dat hij een
geboren Franschman is. Mary Borden wordt als een Amerikaansche aangeduid terwijl
ze toch gehuwd is met den engelschen Brigadier-General Spears en zelfs door de
Amerikaansche schrijfster Annie Russell Marble onder de engelsche schrijfsters
gerangschikt wordt. Bij Marg. Wilson wordt wel aangeduid dat ze Mrs. G.D. Turner
is doch er wordt geen gewag gemaakt van het feit dat ze een verengelschte
Amerikaansche is. Als we de jaargangen van het officieele ‘Who's Who in Literature’
er op na slaan vinden we nog andere van dit soort inconsequenties doch we kunnen
daar niet verder op ingaan.
In enkele regels wordt dan vervolgens de korte inhoud van het boek aangegeven.
‘Kort’ is hier natuurlijk weer erg relatief. Voor sommige werken is dat natuurlijk
meer dan voor andere. Zoo zal een boek van een minder bekende als bv. Edith Seeley
het met twee regels moeten stellen terwijl van Proust niet minder dan 8 boeken aan
de beurt komen waarvoor dan resp. 17 - 18 - 11 - 10 - 11 - 11 - 11 - en 9 regels
worden besteed. En dat zijn dan regels van 14 cm. lang en in kleinen druk. Men ziet
hier al duidelijk welken dienst dit boek bewijzen kan. Onder de schrijvers die flink
bedeeld worden vermelden we o.m. D.H. Lawrence (10 boeken, 2 volle blzd.), Joyce
(3 boeken, 40 regels), Dostojefski (2 bldz.), A. Dumas (2 ½ bldz.) enz.
Bij een loutere inhoudsopgave blijft het echter niet. Er wordt ook nu en dan een
moreel oordeel uitgesproken. Van ‘Lady Chatterley's Lover’ (D.H. Lawrence) wordt
b.v. gezegd dat het ‘very indecent’ is en over ‘Ulysses’ van Joyce luidt het: ‘it is very
properly banned to those who would extract and wallow in the filth’. Het is alleen
maar jammer dat de schrijvers dit ook niet voor een heele hoop andere boeken hebben
gedaan. Van een berucht werk van Margueritte wordt wel gezegd dat het ‘defies
literary conventions of decency’ doch over het algemeen brengen veel fransche
boeken het er veel te goedkoop af.
Waar het pas geeft, en dit een hulp beteekent voor het begrijpen van de draagkracht
of de waarde van het boek, wordt ook verwezen naar andere boeken van andere
schrijvers. Zoo vinden we bv. bij het werk van J. Joyce: ‘A portrait of the artist as
young man’ een ver-
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wijzing naar ‘L'Empreinte’ van E. Estaunié waarin ook de geschiedenis van een
seminarist behandeld wordt.
De naam van den vertaler of de vertalers wordt steeds zorgvuldig aangeduid doch
ook wordt een oordeel uitgesproken over de vertaling als dusdanig. Zoo wordt de
engelsche vertaling van ‘Les anges gardiens’ (M. Prévost) betiteld als ‘a wretched
translation’ en heet de vertaling door L. Gallantière van Wassermann's boek ‘Der
Wendekreis I’ ‘a clumsy American rendering’.
De schrijvers stellen zich ook niet tevreden met aan te geven dat het een of ander
boek moeilijk te verstaan is. Ze helpen ons uit den brand met in dat geval enkele
bibliographische gegevens aan te duiden die ons voor het begrijpen helpen kunnen.
Dit geschiedt bv. bij werken van James Joyce.
Indien er in het leven van den schrijver datums voorkomen die licht kunnen werpen
op zijn letterkundige bedrijvigheid worden die bovenaan bondig doch voldoende
aangegeven. Evenzoo worden de bedoelingen van den auteur met het een of ander
boek aangeduid en als hij klaarblijkelijk onder den invloed staat van den een of
anderen schrijver wordt ook dit vermeld benevens den invloed dien het een of ander
werk op anderen heeft uitgeoefend. Zoo worden Miss Richardson en D.H. Lawrence
met Joyce in verband gebracht en van zijn ‘Portrait of the artist as young man’ gezegd
dat het bedoeld was als een preludium voor zijn ‘Ulysses’.
Gemakkelijk, vooral voor den boekhandel, en desgevallend ook voor de liefhebbers,
is dat niet alleen het jaartal van het verschenen boek wordt gegeven doch tevens of
het boek ‘out of print’ is. Het gebeurt immers vaak dat een werk in Amerika niet
meer verkrijgbaar is doch dat er van de engelsche uitgave nog exemplaren voorradig
zijn. Ook de uitgever wordt in dit geval aangeduid.
Wat de titels aangaat, er werd natuurlijk een keuze gedaan uit het beste zoowel
op het gebied van den roman als van de short story. Bij deze laatste (gewoonlijk
verzamelwerken) worden al de titels aangegeven benevens die welke literair gesproken
als de beste moeten worden aangezien.
Een ‘bisschoppelijke waardebepaling’ zooals die ten onzent in zwang is, moet hier
natuurlijk niet worden gezocht. Wel wordt echter opgegeven of een boek al dan niet
voor de ‘jeugd’ is geschreven.
Niet alleen ‘moderne’ boeken doch ook ‘oudere’ worden vermeld. Zoo vonden
we o.m. ‘Huon of Bordeaux’ van 1534,
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Heliodorus uit de 4e eeuw, enz. Van sommige schrijvers worden vrijwel alle boeken
opgeteekend: H. James krijgt niet minder dan 4 volle bldz. Dickens 2 bldz., enz.
We willen hier even blijven stilstaan bij het geval Conscience. Er worden 9 boeken
van hem opgegeven waarvan een engelsche vertaling is verschenen. Dit zal degenen
niet verwonderen die het werk kennen van Prosper Arents: ‘De Vlaamsche schrijvers
in vertaling’ (1931). Arents schrijft in de voorrede van zijn werk dat ‘volledigheid
werd betracht’. Het is daarom opvallend dat we bij Baker al een engelsche vertaling
van een werk zien opgegeven in 1837 nl. van ‘Het Wonderjaar’. Dit werk verscheen
in 1837 en hier wordt een engelsche vertaling aangegeven ‘The year of Miracles’
van 1837. Hetzelfde jaar dus. De eerste engelsche vertaling echter die Arents heeft
opgeteekend is van 1846 nl. ‘Sketches from Flemish Life’ (p. 28). Eigenaardig is bij
Baker dat hij elders zoo zorgvuldig is in het juist laten volgen van de jaartallen van
verschijnen en dat hij bij Conscience het boeltje heelemaal door elkaar gooit: 1885
staat tusschen 95 en 94. En ook worden niet al de vlaamsche titels van de werken
gegeven. Voor den ‘Leeuw van Vlaanderen’ geeft Arents als uitgever op Lambert,
London. Bij Baker worden tevens nog aangegeven de uitgevers Murphy te Baltimore,
Burns Oates te Londen en Collins te Londen. Of dit vertalingen zijn van verschillende
handen wordt niet aangeduid. Van Streuvels geeft Arents enkel engelsche uitgaven
op. Baker duidt tevens op een uitgave in Amerika nl. bij Dodd & Mead te New York.
Van Timmermans vonden we ook nog een canadeesche uitgave nl. bij Mc Clellan
te Toronto terwijl de engelsche uitgave van Pallieter die Arents wel opgeeft en die
destijds zoo geroemd werd in het letterkundig bijblad van ‘The Times’, bij Baker
werd vergeten.
Hier moet nog even op een kleine inconsequentie worden gewezen. Onder den
titel ‘Dutch’ vinden we in den index: Jo van Ammers-Küller, H. Conscience,
Couperus, Van Eeden, Fabricius, ‘M. Maartens’, I. Querido, H.J. Schimmel, S.
Streuvels, Timmermans, S. Ulfers, ‘A.S.C. Wallis’. Het is niet zoo heel veel doch
het is toch iets en dat is, vooral met het oog op andere werken van dezen aard, niet
te versmaden. We vragen ons alleen maar af wie die Ulfers is. Die moet een boek
hebben geschreven dat opgegeven wordt als ‘Eastloorn’. Ook dat is voor ons een
raadsel. Doch waarom rangschikt de schr. Streuvels en Timmermans onder ‘Dutch’
als
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toch Xavier de Maistre niet voor een Franschman doorgaat doch voor een ‘Savoyard’
en Grazia Deledda niet voor een italiaansche doch ‘Sardinian’ en G. Verga voor een
Sicilian? Te meer wijl voor Streuvels wordt aangeduid: ‘translated from the
West-Flemish’ en Timmermans heet te schrijven over ‘Flemish life’. Opvallend is
het buitengewoon aantal engelsche vertalingen die van het werk van Couperus zijn
verschenen. Niet minder dan 13 boeken worden vermeld, en als ons geheugen ons
niet in den steek laat, is dat cijfer niet nauwkeurig wijl we er zelf destijds in de
amerikaansche bibliotheken meer hebben aangetroffen. Index en tekst kloppen ook
niet altijd. Zoo vonden we Bosboom wel in het werk doch niet in de inhoudstafel.
Hetzelfde moet gezegd van Neel Doff e.a.
Een andere inconsequentie is het indeelen van sommige namen met Van. Zoo
wordt Van Vechten gezet onder V en Van Eeden onder E.
H. Davignon gaat door voor een Franschman en Green ook. S.G. Millin wordt
aangeduid als een Amerikaansche terwijl ze een Zuid-Afrikaansche is levend te
Johannesburg.
Een woordje nog over de reusachtige ‘Index’. Die beslaat niet minder dan 114
bldz., 456 kolommen dus zoowat 35.000 regels. Deze lengte zal niet verwonderen
als men bedenkt dat ze loopen moet over 520 bldz. tekst en dat één bldz. 72 regels
telt van 14 cm. De volledige titel van dit laatste, het meeste interessante stuk van het
boek als ‘Nachschlagebuch’ is als volgt: ‘index of authors, titles, subjects, historical
names and allusions, places, characters etc.’ Door het gebruiken van kleinere en
grootere letters en van cursief springen de verschillende onderdeelen aanstonds in
het oog. Wie bv. wenscht ingelicht te worden in welke werken hij het tooneel en
alles wat daarmee verband houdt literair terugvinden kan wordt hierover volledig
ingelicht onder de rubriek Actors and Actresses; wie daarentegen even nagaan wil
welke fransche schrijvers in engelsche vertaling te bereiken zijn, vindt al de namen
samen, alphabetisch opgegeven onder de rubriek French Novelists. Hetzelfde kan
gezegd worden van Art and Artists en honderde andere belangrijke dingen. Over het
algemeen stemmen de werken hier aangeduid overeen met die uit den tekst. Toch
hebben we ook hier nu en dan eigenaardige dingen aangetroffen. Als we bv. de
rubriek Financiers naslaan verwachten we daar bv. het werk van Dreiser: ‘The
Financier’. Dit is daar echter niet te vinden doch wel onder de rubriek Millionnair.
Als we ‘Music’ nakijken
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zoeken we bv. ook te vergeefs naar het boek ‘Olga Bardel’ dat toch p. 19 werd
aangegeven als zijnde een boek over ‘a musical genius’.
In het werk als het onderhavige is het haast onvermijdelijk dat er dingen in vallen
te beknibbelen. Die zijn echter, in vergelijking met het reusachtig groot aantal
uitstekende dingen die erin voorkomen maar een druppel in de zee. Iemand die aan
vergelijkende literatuurgeschiedenis doet kan niet zonder dit boek en het is tevens
een werk dat in geen enkele bibliotheek zou mogen ontbreken waar het met veel nut
zou worden ingezien door al degenen die zich met literatuurstudie in het algemeen
en met die van de amerikaansche en de engelsche in het bijzonder bezig houden. We
hebben respect voor de massa arbeid die hier verwerkt ligt. Doch het werk was in
goede handen want Baker is ‘Director of the school of Librarianship, University of
London’ en de lijst van medewerkers, die de schr. aangeven op p. VII van de ‘preface’,
geeft de namen van al de menschen die op bibliotheekgebied een goeden klank
hebben in de angelsaksische wereld. We weten bij ondervinding dat die van alle
markten thuis zijn en toch zijn ze nog bescheiden genoeg om bv. voor de
scandinaafsche en russische gegevens de hulp in te roepen van Prince D.S. Mirski
e.a. Dit wijst er nog eens op dat hier alle waarborgen voorhanden zijn om te spreken
van een gezaghebbend werk. We wijzen er om te besluiten nogmaals op dat de
oordeelen die hier worden uitgesproken misschien hier en daar wel gebaseerd zijn
op een protestantsche wereldbeschouwing doch beslist niet op een katholieke en dat
onze geloofsgenoten dus goed doen sommige dingen ‘cum grano salis’ te nemen.
We beloofden bldz. 49 van dezen jaargang op het jongste werk van den katholieken
rector der universiteit te Glasgow: Compton Mackenzie in bijzonderheden terug te
komen na er vluchtig de algemeene lijnen van te hebben aangeduid. ‘Literature in
my time’ (2) verdient werkelijk dat we er wat langer bij stilstaan en we wenschen er
ons niet met een dooddoener van af te maken zooals Sylvia Lynd in ‘The Book
Society News’ (Dec. 1933, p. 50) die er niets anders weet over te vertellen dan dat
er een heel boek noodig zou zijn om het naar behooren te recenseeren. We zijn met
katholieke literatuurbeschouwing niet verwend in Engeland en daarom alleen reeds
moet dit werk welkom zijn. Mackenzie is het vorig jaar 50 geworden. Dit kan ons
al vast inlichten over de periode die zijn ervaring bestrij-
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ken kan en het geeft ons tevens een waarborg dat we met geen onbezonnen
beschouwingen geriefd zullen worden. Het werk bestaat uit 29 korte hoofdstukken
die elk op zich zelf een soort essay vormen over het behandelde onderwerp en
waardoorheen dan de algemeene draad loopt van een zeer persoonlijke beschouwing.
Letterkunde wordt trouwens hier in een breeden zin opgevat want er wordt eveneens
gewag gemaakt van zgn. ‘best-sellers’ en ook de moderne biographie krijgt een paar
bldz. Het gaat hier ook niet alleen over Engeland doch de amerikaansche literatuur
wordt ook in vijf bldz. afgehandeld. Dit alleen reeds is een bewijs dat dit werk niet
van een zekere onevenwichtigheid is vrij te pleiten. Het lijkt ons meer dan eens dat
de schr. een appeltje te schillen heeft met Uncle Sam en het verwondert ons dan ook
niet dat zijn literaire kinderen maar karig worden bedeeld. Zoo vonden we p. 174
dat de schrijvers die door Amerika het eerst werden geëerd later deze reputatie niet
gestand zijn gebleven. Dit is in flagrante tegenspraak met wat bv. Braybrooke zegt
in zijn ‘Novelists we are seven’, p. 116: ‘America is usually right in what she says,
if she is likely to be wrong she does not say it’. Dit is korter bij de waarheid. Verder
luidt het p. 222 bij Mackenzie: ‘The American influenza of best-selling had been
successful in turning popularity into an epidemic’. Dit ook is wel wat al te kras
uitgedrukt en we zouden kunnen antwoorden: ‘Wie zonder zonde is werpe den eersten
steen’. En ten slotte, na te voren een spieringje te hebben uitgeworpen om een
kabeljauw te vangen, wordt de moderne amerikaansche letterkunde afgemaakt met
den zin: ‘it leaves on the mind an impression that an idiot's tale has been told, full
of sound and fury signifying nothing’ (p. 235). Heusch, dat loopt een beetje de
spuigaten uit! En we moeten dan nog bedenken dat er van de karig bedeelde 5 bl.
een heele gevuld wordt met D.H. Lawrence, een halve met een soort inleiding, een
halve met Walt Whitman, en een halve met een aanval op de Book Society. Dit
hoofdstukje had Mackenzie beter weggelaten en zeker zijn schimpscheut op Dreiser
‘the sesquipedalian tramp-tramp’ en zijn verklaring dat de engelsche kritiek nog
steeds verbaasd is over het toekennen van den Nobelprijs aan S. Lewis. Ezra Pound
wordt uitgemaakt voor een ‘Barnum’ en Gertrude Stein voor een ‘performing
sparrow’. Alleen Hemingway, Dos Passos en Faulkner vinden genade in zijn oogen
omdat ze hun invloed tot in Europa hebben doen gelden. Doch dat is volgens ons
een heel verkeerde literatuurbeschouwing. En dat moest dan
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toch heel zeker voor M. een reden geweest zijn om er wat meer over neer te schrijven
dan een paar gemeenplaatsen, of zich van een werk als ‘The bridge of San Luis Rey’
van Thornton Wilder met één zin af te maken onder de rubriek ‘best-sellers’ en het
te doen doorgaan voor een volmaakt voorbeeld van ‘the faux bon’.
Heeft Mackenzie het niet erg op de Amerikanen, ook de Duitschers staan bij hem
niet erg in de gratie. Op p. 91 krijgen ze al een veeg uit de pan: ‘like most Germans,
completely incapable of understanding the English character’ en dat wordt dan p.
174 nog een beetje aangedikt met het volgende: ‘Probably the Germans are the most
readily deceived by the faux bon in literature; but after the Germans the Americans
are the most gullible.’ Dat de sehr, anti-duitsch is, is natuurlijk zijn recht. Ook wij
weten daar, na dertig maanden loopgraven-leven, iets van. Doch dat geeft hem niet
het recht zoo'n onrechtvaardige beschuldiging de wereld in te gooien. Heeft hij dan
nooit gehoord van menschen als Dibelius, Bern. Fehr, Karl Silex, Irene Marinoff,
Dr. Karl Wildhagen en zooveel anderen die ook in Engeland gehuldigd worden om
hun ‘perfect knowledge’ of Engeland en engelsche aangelegenheden. We komen dit
later nog wel even met bewijzen staven.
Mackenzie is niet alleen anti-amerikaansch en anti-duitsch, ook een heele hoop
andere dingen wekken zijn antipathie, bv. Kipling en ‘the humbug of patriotism’ en
de ‘war-hysteria’ door hem geschapen; de romanschrijvers die zich bezig houden
met het recenseeren van de romans van anderen; de vrouwelijke schrijfsters die hij
beschuldigt van ‘competitive dissection’ die zich wel kunnen gedragen als mannen
doch niet als ‘gentlemen’ en die uitmunten door ‘devastating cynicism’ en ‘uterine
ecstasies’; de schrijvers van biographies ‘die in de laatste tien jaar niets van blijvende
waarde hebben toegevoegd aan onze kennis van de menschheid of ons begrijpen van
de geschiedenis’; de Kailyard school die hij beschuldigt van ‘panky sentimentality
and Judaic self-depreciation; het huidige onderwijsstelsel in Engeland ‘that diffusion
of superficial knowledge which is at present known as education’ enz.
Uit deze, noodgedwongen lange opsomming van het anti-gedeelte in Mackenzie's
werk, valt alvast het besluit te trekken dat de toon die eruit klinkt eerder pessimistisch
dan optimistisch zijn zal. Vooral voor den roman ziet hij de toekomst donker in.
‘Indien hij geen gelijken tred houden kan met de gevoelsprocessen van den
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geest die de tegenwoordige vaart van de stoffelijke ontwikkeling schijnt te willen in
het leven roepen, zal de roman verdwijnen’, zegt hij, ‘wijl de vereeniging van radio
en bioscoop voor de meerderheid reeds het geestelijk verzet brengen dat ze behoeft,
en de televisie die concurrentie zeker nog scherper zal maken’. Zoo zwart ziet het
er echter in Engeland nog niet uit. We hopen binnen afzienbaren tijd te bewijzen dat
de jongste generatie in de engelsche romanschrijvers werkelijk niet zoo slecht ervoor
staat om de ‘groote’ traditie van vroeger te handhaven, ja op sommige punten voorbij
te streven.
Zeer juist gezien is echter weer van een anderen kant dat het volmaakste proza in
Engeland op het oogenblik geschreven wordt door vrouwen; dat ‘Ulysses’ enkel door
een Ier en een katholiek kon geschreven worden en dat het ondenkbaar is buiten een
andere dan de katholieke cultuur; dat de invloed van den Rus Checkov op de
ontwikkeling van het korte verhaal in Engeland geweldig is geweest evenals die van
Toergenjef en Dostojefski op ander gebied; dat men bij de studie van D.H. Lawrence
er veel te veel op uit is geweest den hokus-pokus van zijn philosophie te achterhalen
en de schoonheid heeft vergeten die hij in het moderne engelsch heeft geschapen;
dat men veel te veel dingen op den rug schuift van den oorlog terwijl toch de
verandering die hem wordt aangewreven veel meer voortkomt van de physische en
moreele dingen die een noodzakelijk gevolg waren van de verandering gebracht in
het menschelijk bestaan door het toenemen van het machinale en de daarmee gepaard
gaande megalopolitane cultuur; dat geen schrijver meer verliest van zijn waarde als
men hem hardop leest dan Jozef Conrad wiens subtiliteit en diepheid van gedachte
het gevolg waren van de moeite die hij had met een taal die zijn moedertaal niet was.
Over heel het boek liggen deze en andere zeer juist geziene dingen gezaaid en ze
temperen eenigszins den zwaarmoedigen toon die over het geheel klinkt. Ze prikkelen
werkelijk den lezer tot verder lezen en van tijd tot tijd weet Mackenzie ook zeer
gepast zijpaden te bewandelen waarop we hem met onverdeelde vreugde volgen.
Persoonlijk is dit boek in elk geval als weinig andere die heden ten dage van de pers
komen. En het loont ondanks al hetgeen we ertegen meenen te moeten opperen de
moeite er zich voor te zetten en van A tot Z door te lezen.
(Wordt voortgezet).
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Cyriel Verschaeve 60 Jaar.
Plots en geheimzinnig als een schot in den nacht, viel daar in September 1906 op
onze tafel het knallend artikel van Lod. Dosfel: Zeemeeuwe!
Wie was Zeemeeuwe?
Ik weet het niet, beweerde Dosfel, maar in zijn verbeelding leefde van hem het
volgende beeld:
‘Hij is een droomer met wijdstarend oog over verten en tijden: onder een dikke
ijskorst van schijn-onverschilligheid en vrieskoelheid voor de meesten, kookt een
gulfstream, ziedt een vuurberg van liefde in hem.’
Op dezen toon drie bladzijden vol.
Daarmee was Dosfel's restitutieplicht volbracht. Dat was in September 1906.
In het katholieke kamp, onder de leeraars en leerlingen onzer bisschoppelijke
colleges vooral, ging van mond tot mond de ongeduldige vraag: ‘Zeemeeuwe? Wie
is Zeemeeuwe?’
Den volgenden zomer bracht Jong Dietschland Zeemeeuwe's antwoord:
‘Uit mijn tienjarigen vrede ben ik geschokt, niet uit een tienjarige stilzwijgendheid.
Men heeft op grond van enkele weinige gedichten en prozabladzijden erkend, dat ik
de gaaf der bezieling bezat; heeft men die eens, men heeft ze eeuwig. Ik weet dat de
wereld der stoffen, menschen, gebeurtenissen en gedachten die mij omgeeft mij ook
ontroert, en mij ontroert zoo hevig, dat ik zingen moet of bersten, en dat immer voort.
Ik heb gezongen en zing’.
Zong hij nog? Hadden zijn eigen West-Vlaamsche vrienden nog zijn stem gehoord?
Doch daar kregen we nu slag op slag, met elke aflevering van Jong Dietschland,
grootstijlsche studies over Rodenbach, over Vondel's Noach, Lucifer, Adam in
Ballingschap en Samson, over Wagner's Parsifal en Meistersinger, over Bach's
Magnificat en Beethoven's Missa Solemnis, over Ruysdael, en Rubens... Van
Zeemeeuwe? Neen, van I. Oorda.
Maar op een zwijgen was intusschen het geheim heel Vlaan-
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deren rond gegaan: I. Oorda was Zeemeeuwe en Zeemeeuwe was Cyr. Verschaeve.
Zoo staat Cyr. Verschaeve daar op zijn 60en verjaardag met zijn Zee-Symphonieën,
een zwar en stapel: Uren Bewondering, een Passieverhaal, zijn vijf dramas, en een
reeks artikelen en voordrachten.
Literair staat Verschaeve daar: hoog en alleen. Maar elke nieuwe generatie van
leeraars en studenten, is sedert meer dan 25 jaar, opnieuw onder den toover gekomen
van deze stem en deze persoonlijkheid. Ik geloof niet dat één hulde aan Verschaeve
zoo dierbaar is geweest als deze onverzwakte, sterke vereering van het zich telkens
hernieuwende Vlaanderen door de kracht zijner jeugd.
Dat geloof in de jeugd en de grootschheid van visie en scheppingsdrang had hij
gemeen met Albr. Rodenbach. Rodenbach is Verschaeve's groote liefde, meer dan
G. Gezelle. Rodenbach begrijpt hij; Rodenbach gelijkt hij, naar den geest. Maar de
Heer heeft hem de diepere vreugde laten beleven, zijn volle kracht als kunstenaar
uit te vieren. ‘Wat het meest verzwegen blijft, wordt het luidst geroepen’, heeft
Verschaeve eens geschreven. En hiermede heeft hij, onbewust wellicht, niet alleen
zijn grootsche gave, maar tevens het tekort aan muziekaliteit en de geringere gaafheid
van zeker werk gekarakteriseerd. Maar hoe hooger het doel ligt dat de kunstenaar
veroveren wil, hoe dieper hem kwelt de betrekkelijkheid van zijn menschelijke
krachten. Maar op zijn zestigsten verjaardag zal C. Verschaeve weer hebben kunnen
ervaren dat Vlaanderen ten volle beseft de waarde van zijn kunstenaarschap en den
adel van zijne persoonlijkheid.
DE REDACTIE.
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Ringsteken
In de eerste plaats een citaat uit een artikel van A. Van Duinkerken, over de beteekenis
van Cyriel Verschaeve, verschenen in het Mei-nummer van De Stem:
Verschaeve zoekt van nature de toppen der menschelijkheid. Hij rust uit
bij het genie, zooals Guido Gezelle uitrust bij de bloemen langs den
waterkant. Dit typeert het groote verschil bij de groote overeenkomst van
hun beider wereldvizie. Waarin het geniale moet worden gezocht heeft
Verschaeve nooit omschreven. Zooals Gezelle van de bloem het wezenlijke
zei, toen hij dichtte: ‘al wat gij doet is blomme zijn’, zoo aanvaardde
Verschaeve het genie van den mensch als een mysterieuze zelfstandigheid,
afhankelijk van hooger Scheppingskracht, evenals de bloem afhankelijk
is van de zon.
Het genie is datgene, waarin de mensch overeenkomt met de storm, de
bliksem, de oceaan, de vuurspuwende berg en de lawine. Het is de geest
in den toestand van natuurcatastrophe. Ongeordend, en niet tot
dienstbaarheid getucht, vernietigt het menschelijk genie noodwendig andere
menschelijke vermogens en sleept het talloozen mee in den grootschen
ondergang, waartoe het schijnt verwekt. Verschaeve siddert voor de
menschenmacht, telkens wanneer hij te spreken komt over de autonomie
van het genie. De hartstocht, iedere hartstocht, kan fataal zijn, doch
tegenover de hartstocht heeft de vrije mensch een wil. Het genie maakt
machteloos en gelijktijdig reuzensterk. Het werkt uit als een vulcaan, die
vuurspuwend zijn eigen flanken verwoest. Het dwingt om verzadiging.
Genie is te beheerschen, maar niet te bedwingen. Men kan het richten,
men kan het niet afwenden. Met intelligentie en goeden smaak is het op
te voeden, niet te ondervangen. Het genie stoort zich weinig aan de
voorschriften van het vernuft en heelemaal niet aan de verlangens van den
smaak. Het schept en in deze scheppingsdaad ordent het chaos, waaruit
mooi en leelijk wordt geboren. Watteau heeft smaak. Rubens heeft genie.
Watteau schildert mooi. Rubens schildert. Wie Watteau niet bewonderen
kan, blijft onverschillig voor Watteau. Wie Rubens niet kan bewonderen,
gaat Rubens haten, en zocht bij de aesthetica of de moraal een formule,
die hem van Rubens bevrijdt. Hij zocht tevergeefs. Men raakt geen Rubens
kwijt. Want hij geeft ‘het leven zelf in zijn groote openbaringen’. Zonder
smaak, zonder intelligentie, zonder zelfbeheersching, werpt de vulcaan
zijn lava uit en baart het genie een brok leven. Genie in den ruwstaat komt
echter niet voor. Het wordt, zelfs in het gevaarlijkste geval, getemperd
door een zeker inzicht en in zijn edelsten vorm wordt het gewicht dan een
krachtig beleid. Het genie is daadvaardige afhankelijkheid van den
Schepper, het beleid in het besef dier afhankelijkheid. Napoleon zegt tot
den Hertog van Illyrië: ‘ik ben niets anders dan een glas in de handen van
den Allerhoogste, die dit voorwerp verbrijzelen zal, zoodra Hij het niet
meer behoeft’. Rubens schept als een zonnegod, als in het wilde weg, doch
de gestorven Christus, dien hij schildert, leeft in den dood en onder de
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krachten der verrijzenis:
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‘Ja, ook de Christus van de Kruisafneming leeft in den hoogsten zin, in
den mystieken zin! - Rubens mystieker! Van natuur was het nooit iemand
minder, doch het genie kan alles en is alles in die hooge uren, waarin het
zichzelf niet kent en slechts klei is, bezield door een machtiger adem van
God, die ongezien hem toewaait, onopgemerkt hem binnendringt en
uitwerkt wat het genie zelf niet weet’.
(Rubens).
De bloem aan de waterkant is maar een beeld voor Gezelle, doch met dit
beeld zal hij vereenzelvigen, wanneer hij zingt: ‘Ik ben een blomme’. Het
genie is een beeld voor Verschaeve, doch hij zal binnen dringen in de
vormen van dit beeld; hij zal het van zijn eigen adem nieuw bezielen.
‘Lijdzaam hield ik me niet. Roerloos onder den hevigsten stormwind blijft
de aarde; de zee stormt mee. Wie kan bewegen, beweegt mee; wie kan
werken, werkt mee. Bewondering, die herschepping en medeschepping
wil zijn in de mate van haar macht, uit welk recht of levensbeginsel zou
men het haar ontzeggen? Is echt kunstwerk geen zielewerk? Baarde de
ziel niet door ontroering? Wat kan 't kunstwerk beter verlangen dan vader
te worden van een gelijksoortige zielsontroering? Die ontvangen
zielsontroering, echt en waar, gelijk ze was, zoover als ze voortgolfde,
heb ik getracht in woorden uit te drukken’.
(Uren Bewondering. - Voorwoord.)
Zoo moet men de ‘Uren Bewondering’, zoo de verhandeling over Michael
Angelo's Profeten, zoo de inleiding tot Rodenbach, zoo het opstel over de
‘Schoonheid der Psalmen’ verstaan om door te dringen tot Verschaeve.
Hij zoekt bij het genie de hoogste levensopbaring. Hij wijst ons heen naar
het genie.
***

De ‘Mededeelingen van het Karel Van De Woestijne Genootschap’ bevatten het
laatste gedicht dat K. v.d. Woestijne heeft voltooid (30 Maart 1929):
Ik wil geen ander heil, in 't schaad'wen van dit leven,
dan 't vrome hopen dat mij nog geen sterven beidt...
Mijn hoofd weegt van mijn leed; mijn bleeke handen beven;
maar in mijn hart, o Vrouw, hebt ge uwe jeugd geleid.
Nog geen berusten in het kruipen van de ruste
die de verdooving van een warme webbe weeft:
blijft mijnen lust geen plaats in 't reien van de lusten,
gij danst de rei waar stand aan stand 't verleên in leeft.
Geen palle stilte nog die, allen strijd ontweken,
voor 't eindlijk slapen van bevredigd leven zorgt;
- uw liefde is als een meisje en dat, van murmel-spreken,
de zekerheden van mijn eew'ge beelden borgt.
Natuur vol rinsch gewas, nieuw bouwsel vol gebinten:
geen snoeisel boeit mijn hand welke aan geen wand en rijst;
- maar 'k heb de vreugde, aan 't bloeien van mijn prilste kind te
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En waar mijn ooge, toe voor banglijk-wrange hopen,
de verste lichten van den rijksten herfst verzaakt,
- en draag ik in mijn ziel, ten stilsten hoek gekropen,
uw blik die staeg den slaap van mijn gevoel bewaakt?...
Aldus, - waar mijn bestaan mij als een pleegster nake
die naar 't bedenken van een lenkend leven leidt, heb ik, mijn trouwe groote, uw duldig-duur'ge wake
die naarstig talmt en aarzelt als een eeuwigheid;
heb ik uw wake die mijn nokkendst adem-halen,
moest einden naedren, naar een vredig eind beweegt;
uw wake die, mijn kake strak, in mij laat' dalen
de eindlooze vreugde dat in mij uw liefde weegt...
o Vrouwe, o Kindren, - draal'ge liefde... En wenkt een sterven
mijn dwalen al te vroeg naar de eindelijke woon:
en zou 'k van uw gebed een zuivre schoonheid erven
en blauw mijn slaap van uwe liefde een lauwer-kroon?
***

In het ‘Vlaamsche Opvoedkundig Tijdschrift’ wordt hier en daar geciteerd uit het
ophefmakende boek van Emil Fiedler ‘Meesters van morgen’. Wij knippen de
volgende:
‘Breedte en alzijdigheid, totaliteit en volheid der waarheid zijn absoluut
aan de zijde van de katholieke kerk. Hiermee beweren wij geenszins dat
een overwegend deel der katholieken zich bewust is van deze breedheid,
of in denken en beminnen naar deze breedheid is gevormd....
Het gaat met onze katholieke boeken als met onze preeken: zij bereiken
juist diegenen, voor wie ze het minst noodig zijn. De braven die vanzelf
komen. Onze boeken moeten echter werven, lokken, naar huis trekken...
Wat wij noodig hebben is een censuur die onverbiddellijk aan alle
vervelende religieuze boeken het kerkelijk imprimatur weigert en
konsekwent de uitgave verhindert van geschriften, die men alleen onder
blozen, in handen van een andersdenkende zou kunnen zien....
Onze katholieke schrijvers moeten staan in de voorste gelederen en op
de gewichtigste posten... Maar men heeft niet zelden bij ons de beste
koppen onschadelijk gemaakt, uitgeschakeld... Wie bekommerde er zich
bij ons om, of onze schrijvers kunnen leven of zij gunstige
arbeidsvoorwaarden hebben?...’
***

Maurits Roelants wijst in Forum op het verschil tusschen tendenz-kunst en
tendenz-kunst:
Het komt er op aan elkaar te verstaan: een tendenz in de kunst kan niet a
priori worden veroordeeld of goedgepraat. Zij is, zooals de subjectiviteit,
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klinken of in een bepaalde richting zijn vaart neemt. En vele kunstenaars
zijn zooals Monsieur Jourdain, die reeds sinds zijn kindsgebeente in proza
had gesproken en dat hoogst heuglijk feit niet bewust was geweest: hun
werk is een onmiskenbaar pleidooi voor deze of gene opinie, die met hun
gansche wezen is vergroeid.
Multatuli stelde zich goed en wel een doel en beoefende allesbehalve de
kunst om de kunst toen hij met zijn temperamentvolle drift en
verontwaardiging de Max Havelaar schreef. Zijn partij was gekozen, zijn
tendenz meteen. Al zijn vermogens waren gespannen en hadden één
mikpunt: zijn literatuur ontleende haar spankracht precies aan het feit, dat
zij meer op menschelijke dan op esthetische waarden was gericht. De
afgeschoten pijl trof raak in het hart. De dienstbaarheid van zulke kunst
is bij welslagen ook haar triomf. De literatuur, de kunst in 't algemeen,
geeft zich vaak gewonnen aan wie ze mannelijk met de voeten treden durft.
Joris Ivens en Henri Storck hebben welbewust hun filmkunst ten dienste
van het communisme gesteld. Zij hebben ons de film Borinage getoond:
‘een enquête over den nood onder de mijnwerkers der Borinage en hun
reacties in Juli 1932, - aanklacht tegen het kapitalisme’. Zij hebben
gemeend met zich bij voorbaat voor tendenzwerk uit te spreken een
onaanvechtbare stelling te betrekken. Wie zich rangschikt langs de zijde
der verdrukte onschuld en aankondigt, dat hij een pleidooi houden zal,
bepaalt duidelijk zijn positie: niets minder maar ook niets meer. Alleen
de normen voor de beoordeeling worden verlegd: in plaats van de kunst
zonder meer, moet de kunst van het pleiten worden beoordeeld. Aan het
pleidooi van Multatuli voor de Javanen onttrekt zich geen goedgeschapen
hart. Het communistisch pleidooi van Joris Ivens en Henri Storck geeft
zich geen goedgeschapen hoofd over, dat niet reeds overtuigd was.
Waarom die tegenstelling? Er is in Multatuli een gloed van overtuiging,
die hem misschien de wereld vergroot en vervormd kan laten voorstellen,
scherp uit den hoek van zijn liefde en partijdigheid, maar die in alle deelen
sluitend is en dan ook overrompelend. Bij Joris Ivens en Henri Storck
daarentegen is er een dogmatische dialectiek, die zich als kalm en objectief
verslaggevend aanmeldt en in den grond slechts neerkomt op arrangeeren
van antithesen, tritureeren van feiten, doorzichtig demagogisch knoeien,
met de kennelijke bedoeling een revolutionnaire stemming te doen ontstaan.
Er zijn in de film ‘Borinage’ verscheidene zich argeloos voordoende
knepen. Het is een veel voorkomend verschijnsel, dat wie stichten wil de
volle waarheid niet aandurft en ze dan maar wat omsluiert. Het doel wettigt
immers de middelen. De inzet van Multatuli is een hart, met al zijn
dynamisme. De inzet van Borinage is een theorie, die ge desnoods door
een andere kunt vervangen: het pleidooi kan evengoed op dégoût als op
een revolutionnaire stemming uitloopen. Want ellende en lijden zijn hier
tendenzieus in den slechten zin van het woord, aangewend.
Dit tendenzwerk houdt een dienstbaarheid in, die regelrecht naar
knechtschap leidt. Goede tendenz-kunst heeft bestaansmogelijkheden, als
de kunstenaar meer gedragen wordt door zijn innerlijke krachten dan door
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de hem opgelegde orthodoxie. Maar, ironie van het lot, zelfs sommige
revolutionnairen toonen zich in de eerste plaats orthodox en tam.
Ten slotte in aansluiting bij de passage uit een artikel van A. Van Duinkerken die
we in vorige aflevering overnamen, nog een citaat uit een merkwaardige bijdrage
van Prof. G. Brom, in het inte-
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ressante tijdschrift der EE. PP. Dominikanen ‘Kultuurleven’ waarop we reeds in een
vorige aflevering de aandacht hebben gevestigd. Prof. Brom behandelt ‘De
geestverwantschap van Rubens en Vondel’, en schrijft o.m.
Wat Rubens vooral gezond houdt, is de kracht van zijn verbeelding, het
forse van zijn voorstelling. Er zijn kunstenaars, die reiner lijken en troebeler
aandoen, wanneer ze ons ongemerkt verweken. De Vlaming zoekt niet de
verdachte schemer van twijfelachtige stemmingen, die een Italjaans dichter
vol verontwaardiging ontmaskerd had, door wulpse gedachten onder
preutse houdingen gelijk te stellen met een strik onder bladeren. Met
hetzelfde recht, waarmee lage karakters aan het slijk van de aarde heten
te kleven, mogen we Rubens' fiere geest zien hangen aan de pracht van
het vlees, maar onder het voorbehoud, dat de kunstenaar het vlees tot een
geestelike grootheid weet te verheffen, zooals het bij de innige verbinding
van ziel en stof in de mens Goddank mogelik is. Het klaarste teken van
dit streven is wel zijn stileren en idealizeren van de schoonheid, die hij in
man en vrouw om de beurt verheerlikt, waarbij zijn blik zich van
bijgedachten kan bevrijden door een zwevende veerkracht, een zonnige
levenslust, die, zedelik gesproken, soms weldadig van Rembrandt's broeien
in een hoekje afwijkt. De Olympus, waar de meester zijn goden zoekt, laat
ons onverschillig, maar het Olympia waar hij zijn mensen vindt, is niets
anders dan de versterkte en veredelde natuur. Een dubbel voorrecht
ontwapent de bekoringen: de historiese, hetzij dan gewijde of profane,
strekking en vooral de heroïese richting naar de oorspronkelike schepping,
waardoor de lust tot eerbied, de hartstocht tot geestdrift wordt verhoogd.
De schilder gebruikt zijn vrijheden in een veilige reinheid. Het sombere
en, laten we 't bekennen, als vorm dikwels ontaarde naakt van Rembrandt
schijnt met slecht geweten geschilderd, wanneer we daartegenover het
blanke vlees zien bloeien in Rubens' open ruimte. De Vlaming heeft de
Moedermaagd gezien in een kring van Onnoozele Kinderen en het paradijs
met het ongerepte lichaam van deze jonge heiligen hersteld. Zo'n hemels
soort naakt verslapt niet de wil of versmelt niet het gevoel, want het bloed
stroomt, de spieren spannen, de ziel gloeit bezielend onder de huid. Fier
kijkt het oog in het open gezicht, het klare daglicht laat geen angstige
driften toe, ja, we staan voor Rubens' bloote figuren wel eens bijna vroom
als voor een klein kind in het bad en mogen midden in onze bedorven
wereld aan een hemel geloven.
Vondel hoort evenmin tot de kunstenaars, waarvoor het geestelike enkel
bestaat in het maskeren van hun vleselikheid. Er ligt integendeel over zijn
zinnelike elementen de glans van een zuivere ziel uitgestraald. Hij beschrijft
Eva niet anders dan Rubens haar zo teer doorschijnend schildert binnen
het Haagse paradijs: ‘in 't hangend haar, een gouden nis van stralen, zo
komt ze als uit een licht te voorschijn; haar blankheid gaat de perle en
perlemoer te boven’ De dichter leidt zijn Adam in Ballingschap met de
geruststelling in, dat men ‘geen moedernaakte nimfen zal zien huppelen,
neen zeker!’, want onze voorouders zullen hier het ‘zuivere gewaad’
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dragen, waarmee de onschuld hun naaktheid bedekt, dus het zinnebeeldig
kleed van de genade, ‘een wolk van glans’, die alle klaarheid overtreft.
Maar Vondel zou geen vriend van Rubens zijn, wanneer hij 't niet zo
schikte, ‘dat door de zijde heen de schoonheid van het lijf uitschijnen kan
en gloeien’ Zulke figuren zijn nooit kwijnend van valsche geestelikheid,
en omdat ze niet bedriegen, verleiden ze niet. Dit geldt tenminste, durven
we
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veronderstellen, van zijn tijdgenooten, want ons geslacht schijnt pijnliker
op zulke zonder erg geschetste beelden te reageren. Vandaar dat een paar
Vlaamse Jezuiten achtereenvolgens Lucifer uitgeven zonder beschrijving
van Eva en dat een Hollands ordebroeder, even groot bewonderaar van
Vondel, zich aan de eisen van het gezond verstand verplicht voelt om
bepaalde plaatsen in het leerdicht Bespiegelingen van God en Godsdienst
voorbij te gaan, omdat hij - en hier is de wending van de openbare geest
voltrokken - preutschheid als een eretitel beschouwt (39). Hoe Duitse
Jezuieten al vóór het einde van Rubens' eeuw zijn laatste Oordeel van het
altaar aflichtten, hoeft niet herinnerd te worden.
Dit Maartnummer bevat ook een actueele bijdrage van E.H.G. Philips over
‘Gemeenschapsideaal’ en stelt de mystiek der Kerk tegenover de mystiek van
Communisme en Racisme. Alleen in de Kerk kan het gemeenschapsideaal worden
verwezenlijkt.
PERTINAX.
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Kantteekeningen
Het debat over den katholieken roman.
Op verzoek der redactie enkele beknopte opmerkingen bij de twee artikelen die E.P.
Pauli S.J. onder titel ‘Debat over den katholieken roman’, liet verschijnen in De
Standaard van 22 en 23 Maart.
Het kan onze bedoeling niet zijn dit stuk in onderdeelen te bespreken. Het draagt
daarvoor al te zeer het karakter van een los gepend opstel dat, quasi-objectief, steeds
een tegenstander voor oogen heeft, wien het zijn waarheden wil zeggen. In geenen
deele is het wetenschappelijk. Nog in veel mindere mate dan de studie van E.P.
Janssen S.J. baseert het zich op verantwoorde beginselen.
Het uitgangspunt van den schrijver is de verbluffende vraag: ‘Is het mogelijk een
katholieken roman te schrijven?’ Dit lijkt er wel op, alsof iemand in het Antwerpsche
torengebouw een voordracht zou houden, over het onderwerp ‘Is het mogelijk een
torengebouw van 22 verdiepen te bouwen?’ of dat een ingenieur, bij de inhuldiging
van den afgewerkten Afsluitdijk der Zuiderzee, een conferentie zou houden over de
vraag: ‘Is het mogelijk de Zuiderzee droog te leggen?’
Daar men den schrijver niet zoo naief mag achten, dat hij niet weten zou van de
stapels katholieke romans die reeds geschreven werden, kan men alleen
veronderstellen dat, volgens zijne opvatting, dit alles nog geen katholieke romans
zijn en in dat geval is het grootste wantrouwen gewettigd. Want nergens gewaagd
Zijn Eerw. van Sheehan, Benson, Chesterton, Bourget, Bazin, Handel-Mazetti,
Herwig, Federer, waarnaar hij had kunnen verwijzen, - heel zijn betoog als overbodig
daarlatend. Met eenige achterdocht vraagt men zich dan af: ‘als dit alles nog geen
katholieke romans zijn, volgens E.P. Pauli, wat zal hij dan van onze vlaamsche
letterkunde eischen, opdat zij naar zijn zin weze.’
De vraag stellen: ‘Is het mogelijk een katholieken roman te schrijven’ is even
zonder zin als vragen: ‘Is het mogelijk een katholiek wetenschappelijk werk te
schrijven’ of ‘Is het mogelijk met het ss. “Thijsville” naar Congo te varen’.
Eenigen zin zou men ze desnoods kunnen geven, door ze bv.. als volgt te wijzigen:
‘Is het mogelijk dat deze of gene bepaalde persoon een katholiek werk zou schrijven’.
Maar dan moet men twee gegevens kennen, waarvan het tweede zoo goed als geheel
buiten het kennisveld van den essayist ligt. Men moet dan nl. weten of bedoelde
schrijver er het noodige talent voor bezit en ten tweede of hij in de vereischte
geestesgesteltenis is. Welnu dat tweede punt valt buiten de onderzoeksmogelijkheden
van den literairen essayist.
Het eigenaardige van E.P. Pauli's opstel is dat het uitgaat van eene vraag welke
hij zich nergens eenige moeite geeft te beantwoorden. Hij zegt nl. dat het onderwerp
zus en zoo moet zijn en de schrijver zus en zoo gesteld, maar dat beantwoord zijn
vraag niet. Immers, wanneer iemand ons zegt dat de kast die wij voor hem moeten
maken zoo en zoo moet zijn en van ijzerhout, weten wij nog altijd niet of zulke kast
wel van ijzerhout kan gemaakt worden en nog veel minder of wij die kast wel kunnen
maken.
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Nu weten we wel dat een katholiek roman kân geschreven worden, maar dat wisten
wij vóór het artikel van Zijn Eerw. en na zijn artikel weten wij daarover niets méér.
Het heeft geen doel hier punt voor punt de talrijke onnauwkeurigheden en
beweringen van E.P. Pauli's opstel aan te stippen. Een enkele opmerking van
algemeenen aard verzoeken wij met welwillende en welgemeende vrijmoedigheid
te mogen naar voren brengen.
Bij E.P. Pauli en enkele anderen valt het loffelijk streven waar te nemen als priester
leiding te geven aan het kultureel streven van hun volk. Deze taak van den priester
wordt van langsom moeilijker. Het kultureel inzicht van ons volk wordt van langsom
complexer en genuanceerder. Van langsom meer ook wordt elk gebied van kennis
en kunde gespecialiseerd en eischt den volledigen mensch met al zijn tijd en al zijn
krachten op. Op welk terrein van wetenschap of kunst de priester zich ook begeeft,
om er zijne geestelijke directieven te brengen, moet hij kunnen spreken met eene
autoriteit, die hij zich slechts door jarenlange inspanning en onverpoosde studie kan
verwerven. Spreekt hij zonder zulk gezag, past hij de hooge beginselen, waarvoor
hij krachtens zijne roeping ijveren moet, op een bepaald gebied toe, met slechts eene
benaderende amateurskennis van dat speciaal gebied, dan bekomt hij averechtsche
resultaten. Voortdurend loopt hij gevaar zijne toepassing onkundig te verrichten en
aldus werkt hij in de hand wat wij noemen den leekengeest, den geest die den invloed
van den priester bewust en principieel weert uit het openbaar en het geestesleven.
Waar hij zich op literair gebied begeeft, moet dus de priester dit doen kunnen met
literair gezag, met literaire bekwaamheid en begrip.
Ons eigen oordeel wantrouwend, hebben wij bevoegde en alleszins betrouwbare
letterkundigen in vertrouwen gevraagd hoe zij, als letterkundigen het bovengenoemde
en ook andere dergelijke opstellen beoordeelden en het is op grond van hun oordeel,
aan welks bevoegdheid en objektiviteit wij niet kunnen twijfelen, dat wij gemeend
hebben eene waarschuwing voorzichtig te mogen verwoorden.
X.
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Boekbespreking
F.A. Kramer: Das rote Imperium. Verlag Kösel u. Pustet, München. Pr.
4.50 M.
Pas wanneer ge een werk als Das rote Imperium hebt gelezen beseft ge de grenzelooze
oppervlakkigheid van de meeste artikelen en boeken over de ontzettende
gebeurtenissen en de gruwelijke toestanden in Rusland. F.A. Kramer kent Rusland;
maar voor hij, uit eigen ervaring en aanschouwing Rusland kennen leerde, kende hij
Westelijk Europa en bestudeerde hij ter plaatse de geweldige omwenteling die door
en sedert den oorlog de geesten en de staten had beroerd. Hij streed als soldaat voor
zijn land, verbleef in Italië en beleefde er den opkomst en den groei van het Fascisme,
verbleef in Frankrijk en Engeland, en toen de periode van het vijfjarenplan ten einde
was is hij dwars doorheen Rusland gereisd, 10.000 kilometer afstand, naar Moskou
en Leningrad, door den Ural en Westsiberië, door Ukraine en noordelijk Kaukasus,
en wanneer hij dan teruggekeerd met een buitengewone rijke maar ontstellende
dokumentatie dit boek over het roode Imperum neerschreef, heeft hij er geen literatuur
om gemaakt, maar de toestanden, en de feiten laten spreken voor zich zelf. Zoo
volgen de korte, spannende hoofdstukken en kapittels op elkaar: Grenze, - Die Fahne
auf dem Kreml, - Der Diktator, - Moskau privat, - Die proletarische Legion, - Die
Ehe, - Die Frau, - Das rote Kind, - Von der Ikone zum Plakat, enz.
Dit is een boek waarvan ik de lezing allen aanbeveel die Rusland willen kennen
zooals het is.
Dr. V.

W. von Schramm: Die roten Tage, Roman aus der Münchener Rätezeit.
Verlag Kösel u. Püstet, München. Pr. Leinen 4,50 R.M.
H. von Schramm is in de eerste plaats journalist en tooneelkriticus. Men kan natuurlijk
terzelfdertijd een uitstekend romancier zijn. Maar de waarde van Die roten Tage is
niet van zuiver litterairen aard: dit boek geeft veeleer een geromanceerde dokumentatie
over de gebeurtenissen te München, na het vertrek der regeering naar Bamberg en
onder de chaotische heerschappij van het communisme; tot het communisme op zijn
beurt met geweld werd ten val gebracht. We zien hier de ontwaarding der oude
waarden, het instorten van gezag en moraliteit en een schaamtelooze bandeloosheid,
tot de gezonde elementen weer gaan gisten en weer hunne zegevierende kracht
hervatten.
Wie het merkwaardige boek van Dr. Fuchs: ‘Wij achter de traliën’ (mogelijks
citeer ik den titel niet juist) gelezen heeft vindt hier een illustratie van wat hij schreef
over de ontstellende verzakking van de moraliteit na den oorlog, en tevens een beeld
van den groei, de heerschappij en de verplettering van de communistische heerschappij
in München.
Dr. L.D.S.
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Charlotte Ursina: Erasmus. Geschichte einer Liebe. Mit 51 Holzschnitten
von R. Wirth. Leinen R.M. 4,20. Verlag Kösel und Püstet.
Pater Lippert S.J. heeft over dit verhaal van de nog jonge schrijfster Charlotte Ursina
dezen niet geringen lof geschreven: ‘Wenn Engel auf die Erde kämen als Menschen
würden Sie wohl so ähnlich lieben und leiden wie Erasmus und Maria’. Dit
liefdeverhaal van den tuinier Erasmus ontwikkelt zich in de milde, romantische sfeer
van het poetische Rijnland. Het is een boek van goedheid, verklaarde liefde en warme
menschelijkheid. Er is ook leed in dit boek, maar het is gelouterd; er is vooral vreugde
om het leven en om de wisselende schoonheid der natuur. Een boek dat we voor onze
kath. bibliotheken zeer geschikt achten.
V.

Jozef Muls: Steden. Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost, Turnhout.
Deze uitgave kan bezwaarlijk als een herdruk gelden. Parijs, Oud Lier, Brugge,
Roeselare, en Antwerpen in het werk van Conscience vielen weg; maar in de plaats
daarvan kwamen: Moskou, Oxford, Madrid en Bourges. Zoo is er eenheid gekomen
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in dit werk; en het heeft die atmosfeer behouden die het beste werk van J. Muls
kenmerkt. Dit is dwalen om en rond de schoonheid; benaderen en weemoedig
scheiden; dit is verliefde mijmering om de dingen. Dit is wellicht het gaafste bundeltje
van J. Muls.
Dr. V.

Jo van Ammers-Kuller: Twaalf interessante Vrouwen. Uitg. J.M.
Meulenhoff, Amsterdam.
De dertiende interessante vrouw is Jo van Ammers-Kuller zelf. Want nu moge ze
nog zoo nijdig worden aangevallen door zekere letterkundigen, zij is onbetwistbaar
een nederlandsche romancière van beteekenis. Het succes van haar boeken is nog
geen afdoende bewijs voor de kwaliteit van dit werk; maar het is evenmin een
argument voor de onbelangrijkheid van haar oeuvre.
J. van Ammers-Kuller heeft haar keuze zoo verscheiden mogelijk gedaan. Ze heeft
achtereenvolgens geintervieweerd: de hollandsche concertzangeres Julia Culp, de
voormalige engelsche minister van arbeid Margaret Bondfield, de amerikaansche
directrice van het schoonheidsinstituut Elizabeth Arden, de sovjetgezante Alexandra
Kollontay, de fransche chansonnière Yvette Guilbert de hollandsche vice-presidente
van den wereldbond voor Vrouwenkiesrecht Rosa Manus, de duitsche tooneelspeelster
Käthe Dorsch, de leidster van het bekende ‘maison de haute couture’ Madeleine
Vionnet, de merkwaardige en bewonderenswaardige roodekruisverpleegster Elsa
Brändström, de Oostenrijksche professor in de kinderpsychologie Charlotte Bühler,
de engelsche predikante Maude Rayden en de duitsche danseres Mary Wigman. Wei
is de stijl van J. van Ammers-Küller in dit boek een beetje tam, maar we lazen met
belangstelling de verklaringen van de geintervieweerde figuren over hun leven, hun
roeping en levensbeschouwing.
Dr. V.

Müller-Ahremberg, Erich.: Sebastian Permoser sucht sein Gedächtnis.
Eine geschichte von jungen Leuten unserer Tage. Herder, Freiburg im
Breisgau 1933. In Leinen 3.60 M.
Dit aantrekkelijk werk behandelt het lot van een jongen mensch die zonder schuld
werkeloos wordt. Sebastiaan Permoser - Wastl geheeten - komt in het gezelschap
van twee landloopers van beroep, - Jack, den grappigen Berlijner die over alles weet
te praten en over al de banale gebeurtenissen van hun droevig lot den humor van zijn
zonnig gemoed laat uitstralen, den eerste type van een ‘Berliner Schnauze’ - en Will,
‘der Willenlose’ die zonder tegenstand de leiding van Jack ondergaat. Hier leert
Wastl een zijde van de werkeloosheid kennen: het noodlot der duizenden van
vagabonden (Tippelbrüder, Walzbrüder) die Duitschlands straten en banen op- en
afloopen.
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Een autobestuurder neemt den uitgeputten Wastl mee naar de stad. Maar onderweg
gebeurt een vreeselijk ongeluk, dat den dood van den chauffeur veroorzaakt en aan
Wastl erge kwetsuren aan het hoofd doet afloopen, waardoor hij spijts de bezorgde
hulp van den leider der Universiteitstechniek en zuster Leoba het geheugen niet kan
terugvinden.
Hij wordt in het huis der katholieke gezellen ondergebracht. Dit leven der
werkelooze gezellen, hun vreugden en hun bekommernissen, hun arbeid en hun
ontspanning, hun vriendschap met den goeden Kaplan Sechleitner, alles wordt op
de meest levendige en schilderachtigste manier voorgesteld. Hier krijgt de lezer een
tweeden kijk op het probleem der werkeloosheid en de poging tot oplossing door de
katholieke ‘Gesellenheime’.
Kaplan Sechleitner wordt door den dood van zijn vader eenige erfgenaam van de
groote hoeve ‘Die Sechleite’ in de bergen. In plaats van ze te verkoopen begint hij
daar met zijn jongens eene grootsche onderneming. Hij maakt van die hoeve een
soort werkkamp, waar een dertigtal jonge menschen door gemeenschappelijken
arbeid en door gemeenschappelijk leven niet zoo zeer de werkeloosheid als den geest
van de werkloosheid, de moedeloosheid, de wanhoop door het princiep van de
gemeenschap en door hun onbedorven krachtige jeugd bestrijden en overwinnen.
Door een gebeurtenis, die Wastl heftig beïnvloedt, vindt hij zijn geheugen weder.
Wastl, de held van den roman, is de naïeve, gezonde, frissche, jongen landmensch.
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Hij staat gedesorienteerd en radeloos in de groote stad, maar hij vindt zijn wezen
weer terug op den buiten, het land, in de bergen, waar hij door zijn gezond ik, dat
zich overal weet te helpen, ook hulp aan zijn kameraden kan verleenen. Het is die
onstuimige, levendige, moedige geest die de lektuur van dit boek aantrekkelijk maakt.
Door al die menschen - landloopers, zusters, geneesheeren, gezellen, geestelijken waait een wind van optimisme en levensblijheid. Die levensvreugde is de grootste
hoedanigheid van het verhaal, de menschen vinden deze vreugde in hun eigen,
onbedorven wezen. Het wezen van die jongens is heel eenvoudig - misschien te
eenvoudig. Het groote probleem dat ze allemaal dreigt te vernietigen is de
werkeloosheid en tegen die strijden ze met al hun krachten. Maar buiten dit probleem
bestaat er geen ander, en hoeveel bewegen er nochtans de gemoederen van jonge
menschen in den ouderdom van 16 tot 20 jaar! De gestalte van Wastl, den held van
den roman, komt niet genoeg op het voorplan, hij is een jongen onder de anderen,
en met uitzondering van de complicatie door auto-ongeval en verlies van het
geheugen, zijn de andere personen - gezellen en Kaplan Sechleitner - helden en
hoofdpersonen van het verhaal zoo goed als Wastl. Dit auto-ongeval en dit verlies
van geheugen zijn feitelijk overbodig, omdat ze slechts het uiterlijk leven van Wastl
aanraken en niet den minsten invloed op de ontwikkeling van zijn karakter en zijn
inwendig wezen uitoefenen. Die gebeurtenissen blijven bijna geheel buiten het kader
van Wastl's leven, ook het verloop van zijn uitwendig leven wordt weinig beïnvloedt.
De schrijver zou die onnoodige gebeurtenissen met hun gevolgen, Wastls verblijf in
de kliniek, beter uitgeschakeld hebben en in hun plaats misschien meer nadruk op
het schilderen van de werkeloozen op de groote banen gelegd hebben. De titel, die
op uiterlijke gebeurtenissen steunt, geeft den echten inhoud niet weer en klinkt
daarenboven te veel naar Amerikaansche reklame en dedectievensensatie.
Gelukkig is de echte inhoud, het leven van de doppers op de groote baan, in het
‘gesellenheim’ en in het werkkamp het waardevolle in den roman. De schrijver
ontleent geen karakters, maar hij beschrijft, hij schildert het jeugdige leven op alle
gebieden en hij schildert het werkelijk goed. Het zijn groote levendige tafereelen die
voorbijschuiven in een goed aan den inhoud aangepaste taal. Levendige dialogen,
sappige Beiersch en Berlijnsch dialect (af en toe wel een beetje te veel dialect- en
bandietenwoorden), en schoone nieuwe formaties of kleurige uitdrukkingen.
De krachtige nieuwgesmede taal, de juistheid en de levendigheid van het tafereel,
de zonnige, levensblijde geest die heel het werk doorstraalt zijn de groote
eigenschappen die tegen de nadeelen, het gemis aan karakterontleding, het gebrek
aan problemas buiten dat van de werkeloosheid, de overbodigheid van een aantal
gebeurtenissen, wel op wegen.
Ludwig Drees.

Cannan (Joanna): ‘Ithuriel's hour’; 288 bldz. Ingen. M. 1,80. B. Tauchnitz,
Leipzig.
Deze schrijfster heeft op het oogenblik al een 10tal romans op haar actief doch ze
verkiest zelf dit werk tusschen het beste wat ze geschreven heeft en ook de Book
Society heeft het uitverkozen als een van zijn boeken voor de maand Oct. in 1931.
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Het boek is zoowel een avonturen-verhaal als een psychologische studie. Het gaat
hier om een expeditie die de eerste bestijging waagt van een onbereikt punt in 't
Himalaya gebergte en de wrijving die ontstaat tusschen den inrichter van den tocht
en den leider van de bestijging, een wrijving die nog verscherpt wordt door de
verhoudingen van een der mannen met een der vrouwen. Goed geteekend is vooral
de egoïst Sir Clement Vyse die zoo wel een dapper als een zelfzuchtig man is en die
zich met een bewonderenswaardigen moed door alle wederwaardigheden heenslaat.
De andere karakters in het verhaal zijn scherp tegenover elkaar gesteld en de weergave
zelf van de bestijging is zoo spannend mogelijk geschreven. De strijd van den mensch
met de natuur en de tegenstrijdigheid tusschen de menschen onderling maken dit
boekje tot een klein meesterwerkje zoowel van verhaalkunst als van zielkundig
doorzicht.
Dr. Raph. Kreemers.
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Inhoud van Tijdschriften
LA REVUE GÉNÉRALE (15 mars). - La revue générale: La mort du roi. - Cte Louis
de Lichtervelde: Albert Ier. - Thomas Braun: Thrène pour la mort du roi. - Henri
Goffinet: Pascal et l'inquiétude du bonheur. - Henri Davignon: Bérinzenne (roman)
(Dernière partie). - Charles d'Ydewalle: Retour à la Chambre belge. - E. de la Vallée
Poussin: Notre enquête: La grande manoeuvre de M.H. De Man. - Georges Virès:
Témoignage d'ainés: Les milieux de ‘Durendal’ et de ‘La Lutte’. - Jean van den
Bosch: Jeunes avis de Alexis Goldschmidt et Alphonse Zimmer de Cunchy. - Bon
Pierre de Gerlache: Revue littéraire: La jeunesse d'Edgard Poe. - Auguste Mélot:
Chronique de politique extérieure. - Revue bibliographique.
LA REVUE GÉNÉRALE (15 avril). - Paul Claudel: Nuit de Paques. - Franz
Weyergans: Le mois d'Avril (roman) I. - Mgr Schyrgens: Les conversations de
Malines: A propos de la mort de Lord Halifax. - Pierre Daye: Léopold II et les débuts
du Congo. Lettres inédites. - Carlo Bronne: Un correspondant de guerre en Belgique:
Jean Racine. - Enquête: Le mouvement des idées: Henri Goffinet: Visites aux
philosophes: M. Maurice De Wulf. - E. de la Vallée Poussin: L'Aspect actuel du
problème de la réforme de l'état. - Témoignages. - Henri Davignon: La mort de
Léopold II et l'avènement d'Albert Ier. - Charles d'Ydewalle: Enfances en Flandre. Baron Pierre de Gerlache: Revue littéraire: Le pessimisme constructeur de M. Ramuz:
Adam et Eve. - Fernand Baudhuin: La vie économique et financière: La chute de la
Banque du Travail. - Auguste Mélot: Chronique de politique extérieure. - Revue
bibliographique.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 marzo). - La ‘Nuova Antologia’: Re Alberto I. Alfredo Panzini: Decima legione - (I). - Luigi Settembrini: Lettere a Giuseppe Pitrè
(1865-1867). - Adolf9 Venturi: Leonardo scultore nella bottega del Verrocchio. Giani Stuparich: In attesa. - Francisco Moroncini: Leggenda e verita sulla morte di
Leopardi (con documenti inediti). -Nicola Pende: Biologia delle razze e unità spirituale
mediterranea. - Bruno Cicognani: Barucca - (fine). - Antonio Bruers: La rivincite di
Gioberti. - Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 marzo). - Gabriele D'Annunzio: Prose e versi
dell'adolescenza (con una notizia di Emilio Bodrero). - Riccardo Bacchelli: Mal
d'Africa - (I). - Paolo Mattei Gentili: Don Bosco, Santo d'Italia. - Alfredo Panzini:
Decima legione - (II). - Giuseppe Ricciotti: Il deserto d'Esau. - Guelfo Civinini: Mali.
- Ugo Camuri: L'Italia prima del Fascismo - L'‘occupazione delle fabbriche’. Giovanni Cesare Majoni: I problemi del Giappone. - Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Aprile). - La ‘Nuova Antologia’: Dall'Assemblea
quinquennale alla ‘consultazione’ plebiscitaria. - Riccardo Baccheli: Mal
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d'Africa - (II). - Mavors: Le ‘Memorie’ dell'Arciduca Giuseppe e la nostra pretesa
anizione nel 1918 (dalla corrispondenza inedita Diaz-Foch). - Enrico Emanuelli: Una
ragazza russa. - Biagio Pace: Roma nel Sahara. - Annibale Alberti: Le Dominante e
la Terraferma. - Alfredo Panzini: Decima legione - (III). - Enrico di San Martino
Valperga: Musica vecchia e nuova nel mondo. - Romolo Tritonj: La fase attuale del
pr9blema siriano. - Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Aprile). - La ‘Nuova Antologia’: Concorso per un
romanzo del tempo fascista. - Alessandro Luzio: Relazione sul concorso per un saggio
di Storia italiana. - Ludwig Curtius: Mussolini e la Roma antica. - Enrico Fileni: La
bonifica di Littoria e di Sabaudia. - Corrado Ricci: Il Corregiog e la sua Città. Riccardo Bacchelli: Mal d'Africa - (III). - Vanna Fedele: Leone XIII e l'Abate Tosti
- (da documenti inediti). - Alberto Consiglio: Salvatore Di Giacomo. - Alfredo
Panzini: Decima legione - (fine). - Ferdinando Neri: Fiabe. - Note e Rassegne.
DE TIJDSTROOM (Maart). - Alex Campaert: Herfstpad. - Alex Campaert: In
Herfststrom. - Paul de Vree: Het moeilijke begin. - J. Decroos: De Blinde. - Maurits
Peeters: Melo. - J. Decroos: Verweerschrift. Aanhangsel. - Paul de Vree: Het
romanwerk van Gerard Walschap. - Jan Vercammen: Drie Waarden. - Franse Letteren.
- Joost van de Venne: Jules Romains en ‘Les hommes de bonne volonté’. - J. Decroos:
III. Georg Trakl. - Joost van de Venne: Franz Van Ranst of de eenvoud. Boekbesprekingen. - Inhoud van Tijdschriften.
ROEPING (Maart). - Jacques Benoit: Goede Vrijdag. - Luc. van Hoek: Januari. Paul Vlemminx: Ballesvoort. - Matth. Kemp: Adam's Heimwee. - L9uis de Bourbon:
God's kleine Naam. - Alex Campaert: Serenade. - A.J.D. van Oosten: Heilige Basilius.
- Victor Leemans: De Natie in de XIXe en XXe eeuw. - Dr. Jan Brans: Albert I en
zijne politiek. - Mr. A.W.E. Brandsma: Koninklijk Kabinet of Dictatuur. - M.
Molenaar M.S.C.: Een waardevolle brochure. - F. v. Oldenburg-Ermke: Eentonigheid
en Verveling. - Boekbespreking.
DE VLAAMSCHE GIDS (April). - Jef Mennekens: Het raadsel (vervolg). Dr. Robert
Foncke. - Goethes Rijmsnoer om en om het Jaar (slot). - F.V.E.: Twee Gedichten. Karel Casteels: Aubade. - Herman Thiery: Liedje voor Mariene. - Dr. W. Poppe. De economische Voorlichting en de Vorming van een economische Bibliotheek. Leo Van Riel: Fransche Letteren. - H. Van Tichelen en J.P.: Boekbeschouwing. Nieuwe Uitgaven.
LEVEN EN WERKEN (Maart). - Dr. W. Banning: Het Humanisme vernietigd? Mr. I.E. Prins-Willekes Macdonald: Een verplaatsbare school in Californië. - Dr.
B.G.E.W. van Dugteren: Erfelijkheid en Rashygiëne III. - Dr. P. Endt: Corporatieve
Staatsgedachte. - Maria Favai-Kievits: Don Amato. - Annie Salomons: Een boek,
dat uitbundig maakt. - Boeken van dezen tijd.
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[1934/6]
De vierde Koning
Een vertelsel voor mijn kinderen.
door Gerard Walschap.
Eerste deel
Ik heb u al dikwijls verteld, Hugo, Guido en Lieven, dat de drie koningen ieder met
een langen stoet naar het kribbeken van Bethlehem reisden en ze gaven daar goud,
dat nu nog duur is, wierook die in de kerk gebrand wordt en wat myrrhe is weet ik
niet. Dat vertelsel staat in honderden en honderden boeken en altijd worden er nog
maar bij gemaakt. Maar nu is er ook een vierde koning geweest en daarover spreekt
niemand. Zijn vertelsel staat in geen enkel boek geschreven en het is nochtans veel
schooner dan dat van de drie.
Komt, het is nu toch te warm om in de zon te ravotten. We leggen ons hier wat te
bakken in het zand. Het is echt Kerstmisweer, want toen Jezus geboren werd en de
koningen hem kwamen bezoeken met hunnen stoet van poneys en kameelen en daar
pakken en menschen op, toen was het precies zoo'n weer als nu. Bij nonkel Fons in
Congo is het immers ook heel het jaar zomer, dat weet ge. Gij loopt in badkostuum,
maar de negers met nog minder aan, staan daar te Kerstmis rond het kribbeken te
zweeten!
Ziet nu hoe ik mij leg. Op mijnen rug, met mijn armen open in een kruis en ginder
staat 's morgens de zon in het Oosten, daarheen wijzen mijn voeten. Hebt ge 't gezien?
Dan legt u maar op uwen rug nevens mij, maar Lieven mag op mijnen buik zitten,
die wil altijd mijn gezicht zien als ik vertel. En wij drieën liggen wat naar die kleine
witte wolkskens te kijken. Ziet ge dat klein, sneeuwwit rond wolksken vlak boven
ons, precies een katje? Mijn vertelsel van den vierden koning duurt tot dat wit
poezeminneken ginder ver laag over de zee zal schuiven. En als het daar is zal ik
misschien nog wel iets anders uitvinden dat het langer maakt, maar dan komen we
morgen terug. En nu begin ik.
Bethlehem ligt aan mijn voeten. Het land van koning Gaspar is mijn linkerhand,
het land van koning Melchior is mijn rechter-
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hand, het land van koning Balthasar is mijn hoofd en het land van den vierden koning
is mijn borst. Mijn borst is waar mijn vulpen steekt en met de vulpen heb ik
geschreven, Hugo, Guido en Lieven, wat in mijn hart is. Onthoudt dat voor later.
Hugo verstaat het misschien nu al, maar ik zal in alle geval mijn vertelselken
heelemaal opschrijven en in een boek laten drukken. De vaders sterven als hun
kinderen groot zijn, dat hebt ge wel gezien aan grootvader. Zoo zal ik ook sterven,
maar nu seffens nog niet, hoor, Lieven. En als we niet meer samen zullen zijn, zult
ge mijn boeken nog hebben en ook het boek van den vierden koning. Dan zult ge
misschien al te groot zijn om nog vertelselkens te lezen, of ge zult er zelf schrijven,
maar belooft ge mij dan ten minste nog eens de bladzij te lezen waar staat: met mijn
pen heb ik geschreven wat in mijn hart is? Goed. Nu begin ik echt.
De vier koningen hadden elk een dik boek, zoo groot als een gazet en zoo zwaar
dat onze Lieven het nog niet kan dragen. De blaren van dat boek waren gemaakt van
ezelsvellen, die men schoon het haar afgeschoren had en gebleekt gelijk waschgoed,
dan kunt ge daar goed op schrijven.
Op een schoonen nacht zaten de koningen alle vier in hunnen hof tegen de
achterdeur van hun kasteel, omdat het te warm was om te gaan slapen. Het sloeg tien
uren op den toren van het kasteel, elf uren en klokslag half twaalf riepen ze alle vier
tegelijk, maar zonder dat ze 't van elkander wisten, natuurlijk, want ze zaten vijftig
uren van mekaar af, ze riepen alle vier naar hunnen knecht Jan:
‘Jan, breng mij mijn boek!’
De vier Jannen zaten achter den troon stillekens te dutten zoo gelijk Carla soms
op haar potje in slaap valt, lief! Ze sprongen wakker en haalden het dik boek met
een kaars erbij. Ze staken de kaars aan en de koningen begonnen te lezen. Nu wilde
het lukken dat ze alle vier juist hetzelfde blad lazen en juist kwartier vóór den twaalven
lazen ze, luister. Ze lazen in hun boek:
‘Als ergens een koning geboren wordt, kan men dat zien aan een ster. Een ster die
zoo hoog in den hemel stond dat niemand ze kon zien, begint te zakken. Ze zakt en
ze zakt en heel laag blijft ze hangen boven het land waar de koning geboren is. Binnen
kort zal het kind van God, de koning van de Joden geboren worden en ge zult het
kunnen zien aan een ster, die klokslag twaalf uren 's nachts in het Oosten zal staan.’
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Het Oosten, jongens, ligt aan mijn voeten, waar Bethlehem ligt, onze Lieven zit er
met zijn rug naartoe. Nu dachten de koningen weer alle vier hetzelfde. Het is kwart
vóór twaalven, dachten ze, ik blijf nog een kwartierken op. Men kan nooit weten of
het dezen nacht niet te doen is, ik zou die ster wel eens willen zien zakken.
- Jan, breng mij nog een glaasken wijn!
Jan brengt nog een glaasken wijn.
- Jan, breng mij nog een goeie sigaret!
Jan brengt nog een goeie sigaret.
Toen sloeg het op den toren twaalf uren, tien... elf... twaalf en daar was de ster!
Hoog uit den hemel kwam ze gezakt en gezakt, de koningen hielden hunnen adem
in en toen ze nog lager was dan het wolksken, dat nu dààr al zit, bleef ze hangen. De
koningen riepen: De koning van de Joden is geboren, ik ga hem bezoeken.
- Jan, leg een half pond goud gereed! riep Gaspar.
- Ja, meneer de koning.
- Jan, maak een pak wierook gereed!, riep Melchior.
- Ja, meneer de koning.
- Jan, maak een pak myrrvhe gereed, van onzen beste! riep Balthazar.
- Ja, meneer de koning.
En toen stonden Gaspar, Melchior en Balthazar recht, en rekten zich lui, ze
geeuwden vol slaap en ze zuchtten:
- Jan, is het niet wat te laat om nu nog te vertrekken?
- Ja, meneer de koning, het is al middernacht door.
- Dan zullen we maar gaan slapen, Jan, we hebben morgen nog al den tijd.
Maar de vierde koning, jongens, die stond niet te geeuwen, die stond zich niet te
rekken! De vierde koning was veruit de schoonste en de grootste van alle vier; het
was een echte reus van een vent, daarbij verstandig en slimmer dan de andere drie.
Hij was ook zoo goed van hart en zoo braaf als hij groot was. Och, als ge dien vierden
koning gezien hadt, ge zoudt hem lief gehad hebben, ge zoudt gezegd hebben: ik
wou dat hij onze Nonkel Koning was. Hij was er zoo geen van Jan, we gaan slapen
en Jan, we hebben nog al den tijd. Ik vertrek cito seffens zei de vierde koning, nog
van den nacht ben ik weg. Hij stond eventjes stil, hij streek met zijn hand over zijnen
prachtigen donkerbruinen baard en overlegde hoeveel volk hij zou meenemen. Niet
te veel, ik wil ginder niet staan stoefen. Twintig
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man paardevolk op kameelen is meer dan genoeg; daarbij nog 5 kameelen om de
pakken te dragen, de tenten, propere hemden en zakdoeken, potten, pannen, kroezen
en dan moet ik ook nog mijn beste koningskostuum in een pakske doen, want van
er mee kemel te rijden zal het vuil worden en ik wil het ginder splinternieuw kunnen
aantrekken, opdat ze direkt zouden zien dat ik koning ben en mij niet beginnen mijn
papieren te vragen.
- Jan, zorg direct voor vijf en twintig kameelen.
- Goed, meneer de koning.
- Jan, ga de koningin opkloppen, maar doe het voorzichtig dat de kinderen niet
wakker worden en bel dan in de gang voor mijn ministers en officieren.
- Goed, meneer de koning en Jan was al weg. Seffens was heel het kasteel wakker
en in de weer. De stalknechten haalden de kameelen buiten, lieten ze eten en drinken
en borstelden ze goed proper. En ju en ho en poot, ze blonken hun hoeven gelijk
schoenen. De ministers en de officieren kwamen afgeloopen, zetten zich op een rij
tegen den muur en de vierde koning koos er de twintig beste en sterkste uit. De
meiden in de keuken maakten de pakken gereed, sneden de boterhammen en bakten
voor ieder een stapelken groote eierkoeken. De koningin kwam afgeloopen met een
dikke portefeuille met twintigduizend frank voor den koning en in het pak met het
beste koningskostuum had ze nog rap de gouden koningskroon gefoefeld. Als ze
gereed waren liep de vierde koning nog met de gauwte op zijn kousen naar de
slaapkamers, om zijn zes kinderen een kus te geven zonder dat ze wakker werden.
Dan haastig weer de hooge botten aangetrokken en in den hof stond de stoet al te
wachten.
- Zijn we er allemaal, mannen?
- Ja, meneer de koning!
- Niets vergeten?
- Neen, meneer de koning!
- Vooruit dan! Hij gaf de koningin nog gauw een dikken kus, wipte tusschen de
bulten van zijn kemel en ju, ze waren weg. De maan scheen helder en ze floten
allemaal samen een kerstliedje.
Het is twee uren van den nacht en nu beginnen ze dus te rijden van hier aan mijn
hart, naar Bethlehem aan mijn voeten.
De drie andere koningen slapen nu nog en snorken. Om acht uur gaat hun Jan wakker
kloppen. Ja, roepen ze, maar ze draaien
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zich nog eerts lekker om en om negen uur liggen de dikzakken daar nog. Om tien
uur komen ze naar beneden en dan moeten ze nog koffie drinken en de gazet lezen.
Seffens is het tijd voor het middageten en aan de pudding, als de vierde koning al ik
weet niet hoe ver is. beginnen ze te spreken van vertrekken. Maar dan moet de stoet
nog gemaakt worden en zij willen een heel langen, veel volk, veel kameelen, veel
vlaggen en tralala. Er moeten nog kameelen bij gekocht worden en versche soldaten
gehuurd, dat duurt allemaal meer dan een halven dag en als heel die boel klaar en
gereed staat is het alweer middernacht. De koningen beginnen zich weer te rekken,
in hun oogen te wrijven en te geeuwen. Zouden we gaan of zouden we nog wat
wachten?
- Jan is het niet te laat om nu nog te vertrekken?
- Ja, meneer de koning, het is al middernacht door.
- Dan zullen we maar gaan slapen, Jan, maar morgen om acht uur moet allemaal
hier zijn, klokslag om acht uur zijn we weg.
En zoo kwam het dat ze maar eerst vertrokken als de vierde koning al meer dan
een dag en een nacht in vollen galop gereden had. Hij was al bijna aan mijnen buik,
waar Lieven zit.
Nu kwam Gaspar van aan mijn linkerhand en Melchior kwam van aan mijn
rechterhand over mijn armen gereden en Balthazar over mijn hoofd dat is zoo ver,
min of meer, als Antwerpen van Wenduyne en ze kwamen bijeen op mijn borst, in
het land van den vierden koning. Als ze zijn kasteel zagen staan, zeiden ze tot
elkander: Willen we eens gaan bellen, misschien gaat hij mee en anders gaan we
even goeden dag zeggen.
Ze belden en de Jan van den vierden koning kwam opendoen.
- Jan, zeiden ze, wij zijn de drie koningen en we komen eens vragen of uw baas
niet meegaat.
- Och, heeren drie koningen, lachte Jan, waar gij nog van spreekt. Onze koning is
al van eergisteren weg, hij is misschien nu al ginder.
Ze stonden alle drie beteuterd te kijken. Is hij al weg, sapperloot?
Ze zouden niet beteuterd gestaan hebben, als ze geweten hadden welke farce de
vierde koning voor had met de ster. Ge weet dat de ster zachtekens vóór de drie
koningen uit vloog en hun den weg wees. Nu was de vierde koning zoo ver voorop,
dat de ster achter hem was en hij zag ze niet. De drie koningen reden op hun duizend
gemakken en moesten aan geen enkele kruisstraat twijfelen of ze links moesten
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rijden of rechts, want de ster wees het aan, ze keken niet eens naar de handwijzers.
Maar de vierde koning, och arme, reed altijd maar harder en harder, omdat hij dacht
dat de ster al voorop was en hij ze moest inhalen. Hij reed en hij reed. Het stof stoof
in wolken zoo hoog op dat ge ze niet zaagt rijden, hun keel werd er droog van en
hun gezicht zoo zwart als negers. De kameelen vielen onder den koning en zijn
ministers dood, maar de koning had twintigduizend frank bij, hij kocht seffens een
anderen.
- Boerken, hoeveel vraagt ge voor uwen kemel?
- Honderd vijftig frank meneer.
- Alstublieft, hier zijn ze, span uwen ouden hier nu maar rap uit, want wij zijn
gepresseerd. En hebt ge soms niet hooren zeggen, boerken, dat hier ergens een
bijzonder kind geboren is?
- Neen meneer.
- Merci.
En ju, de vierde koning reed voort met zijn twintig man. Ze gunden zich den tijd
niet om te eten. Als ze honger hadden grepen ze in hunnen knapzak en terwijl de
kameelen liepen en liepen, aten ze hun boterhammen en een stuk van hunne
eierkoeken. Hier en daar hielden ze halt voor een herberg, maar dan bleven ze op
hun kemels zitten, want afstappen was te veel tijdverlies en drinken deden ze al
rijdend.
- Hela, bazinneke, een en twintig fleschkens limonade, alstublieft, riep de koning
dan, ik zal er de flesschen bij betalen, want we hebben geenen tijd om ze hier uit te
drinken.
Onder het rijden dronken ze nu en dan een slok en de leege fleschkens wierpen
we zeg. Als het nacht ging worden, sloegen ze hun tenten op en soms waren ze zoo
moe, dat ze die maar opgerold op de kameelen lieten liggen en zelf vielen ze doodmoe
om in het gras, gelijk een spel kegels. Ze waren zoo stijf gereden dat ze hun beenen
niet meer konden uitsteken en op een, twee, drie snorkten ze. De koning zelf kon
niet in slaap geraken en lag maar altijd te dubben waar de ster toch zou zijn. En
gelukkig dat hij wakker lag, want op Zekeren nacht, jongens, op zekeren nacht ligt
hij daar en hij hoort vlak vóór zijn voeten in een diepe gracht menschen fezelen.
- We zullen ieder twee kameelen stelen, fluisterde het in de gracht, dan hebben
we er veertien.
Het waren dus zeven dieven, want twee maal zeven is veertien.
- Hebt ge allemaal uw mes bij? fezelde de dievenstem.
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- Ja, fluisterden de zes andere dieven.
- Goed. Steekt uw mes tusschen uw tanden, kruipt op handen en voeten naar de
kameelen, snijdt ze los en loopt er mee weg, maar durft een van de slapers per ongeluk
wakker worden, dan snijdt ge hem direkt den kop af; maar direct want anders begint
hij te roepen en met één schreeuwke zijn we verraden. Goed verstaan? Vooruit nu.
De zeven dieven kwamen uit de gracht gekropen met hun groot mes tusschen hun
tanden, maar nu sprong de vierde koning recht en brulde met een stem gelijk de
donder:
Komt hier, snijdt mij dan maar eerst den kop af want ik durf per ongeluk wakker
liggen. En meteen begon hij er bovenarms op te trommelen dat ze millioenen
sterrekens zagen en met een paar peezen van den reus hadden ze meer dan genoeg,
want ze gaven geenen kik meer en voor zijn voeten bleven ze liggen. Er lagen er op
een twee drie zes en den zevende pakte hij van achter bij zijnen kraag en het kruis
van zijn broek en smeet hem over de gracht pardoef op de kasseien van de straat.
Een van de ministers werd er wakker van, maar de koning zei dat hij maar op zijn
duizend gemakken moest blijven slapen want dat het de moeite niet waard was daar
een oog voor open te doen. Een handvol kapoenen, daar draai ik mijn hand nog niet
voor om.
De minister snorkte voort en nu stak de koning een lantareken aan. Daar zaten de
zes dieven in de gracht dicht bijeengekropen te beven en de zes waren maar zoo
groot als één man. De koning dacht: ik zal ze nog maar eens duchtig bang maken
want dat leelijk steelen wil ik hun toch afleeren.
- Hewel, zei de koning, wat moet ik nu met u doen? Moet ik u opeten of ophangen?
Oeioeioei, de dieven rammelden van schrik!
- Och meneer de reus, laat ons toch leven, wij zijn maar zes arme sloebers!
- Arm zijn is niets, zei de koning, maar dief zijn, dat is erger. Ik moet u straffen,
daar gaat niets van af. Zegt maar gauw wat ge liefst hebt: opgehangen worden of
opgegeten.
- Och meneer de reus vergiffenis, we zullen nooit of nooit meer stelen.
- Ja, dat kan waar zijn, maar ik ben met mijn mannen al lang op reis en we hebben
onderweg geen vleesch kunnen krijgen. Ik zal den vetste van u slachten en in den
ketel doen, dan hebben we morgen
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een ferm stuk vleesch bij onzen boterham. De afval is voor de kemels, dat zal die
beesten ook deugd doen.
- Och, meneer de reus, vergiffenis! We hebben thuis vrouw en kinderen!
- Zwijgt! De vijf andere zal ik bijeenbinden en voor ons uit laten loopen en elken
avond zal ik er een van slachten en in den ketel doen, want wij hebben vleesch noodig.
Trekt maar lotje, wie ik, het eerst moet slachten en dan kan die rap een akt van berouw
opzeggen.
En de dieven schreien en op hun knieën vallen en beloven en zweren en dit en dat
en si en la en och meneer de reus en alstublieft en wat weet ik allemaal. De koning,
die brave goeie reus, had er compassie mee en zei dat hij eens met zijn mannen zou
spreken, om te hooren wat die er over dachten. Hij ging een oogenbliksken bij zijn
mannen zitten, maar zei natuurlijk niets, en liet ze slapen. Dan kwam hij bij de zes
dieven terug en nu waren ze al zoo klein ineengekropen van schrik, dat er bijna niets
meer van overschoot.
- Luistert, leelijke dieven die ge zijt. Mijn mannen willen het nog eenen keer door
de vingers zien. Ze willen u laten naar huis gaan en deftige menschen worden. Ge
zegt dat ge arm zijt. Goed, dat kan de besten overkomen. Ik zal u ieder honderd frank
geven, maar als ge ze durft opdrinken, of ge riskeert nog eens te stelen, dan steken
we u onze ijzeren lansen dwars door het lijf en braden u alle zes op het vuur. Is dat
goed verstaan, lorejassen?
- Ja meneer de reus, merci meneer de reus!
- Hier is voor ieder honderd frank en nu rap als de weerlicht naar huis, ge zijt
verwittigd.
Ge hadt die zes dieven moeten zien opspringen en dansen van geluk, jongens! Ze
kusten de hand van den vierden koning en lachten en weenden tegelijk. Nooit of
nooit zullen we nog stelen, goede reus, brave reus! En het zijn zes eerlijke menschen
geworden, maar de zevende lag met gebroken beenen op de kassei, och arme. De
koning had er spijt genoeg van, maar hij kon er ook niet aan doen dat hij zoo sterk
was en de dief had het toch wat gezocht ook, hij had het maar niet moeten doen. Hij
mocht dien nacht bij den koning blijven en die nam hem 's anderendaags mee op
zijnen kemel, tot aan het eerste doktershuis dat ze tegenkwamen. Hij betaalde daar
de kosten van de verpleging, gaf hem ook nog honderd frank en nu opgepast hoor,
vriendlief, zei de koning. Als ge nu nog ééns durft stelen,
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wrijf ik u zoo tusschen mijn handen gelijk stopverf, tot ge maar een pink dik meer
zijt en honderd meters lang en dan draai ik zeelen van u.
Dat is nu nog maar een van de geschiedeniskens die ze onderwege voorhadden, och
Heere, als ik alles moest vertellen! Op zekeren dag stonden ze voor een diep water,
zoo breed als drie beken en de brug was ingevallen. De kameelen dierven er niet
door en de mannen konden niet. O, als het dat maar is, zei de koning en op een, twee,
drie, had hij zijn kleeren uit en stond tot aan zijn borst in het water. Kom maar hier,
't zal gauw gedaan zijn. En hij pakte een voor een de vijf en twintig kameelen vast
en droeg ze er over. En dan de twintig mannen. Voilà, 't is al klaar. Rijdt maar door,
ik ben seffens aangekleed en zal u wel inhalen.
Op zekeren avond stapten ze af om hun tenten op te slaan en daar zagen ze een
grot.
- We kunnen in die grot slapen, zei de koning, dan moeten we de tenten niet
uitpakken en we liggen toch warm en droog. En hij in die grot. Het was een lange
smalle gang en toen kwam hij in een donker hol, zoo groot als een huis. Hij houdt
zijn lantaren vóór zich en wat ziet hij daar, jongens? Een nest vol jonge beren en een
kolossaal groote beer van twee meters hoog, gaat op zijn achterpooten staan en
brullend komt hij op den koning af. Ge weet dat een beer u met zijn voorste pooten
pakt, kom eens, Lieven, leg u eens op mij, zoo pakt hij u als om u een kus te geven,
maar het is mij een kusken! Hij nijpt u dat ge kraakt, gelijk een hazelnootje tusschen
een deur en dood zijt ge. Maar de koning was niet bang, hij liet hem kalmkens komen
en toen de beer hém vastpakte, pakte hij den beer vast en neep hem met zijn
reuzenarmen zoo hard, dat de beer losliet en begon te janken van de pijn. En zoo
goedhartig was die koning nu: Och arme, zeide hij, ik heb hem pijn gedaan en hij
liet den beer los Schoon van hem, vindt ge niet, waarom beesten pijn doen als het
niet noodig is. Maar de beer verstond het zoo niet en zoo gauw hij los was, begon
hij nog wilder te brullen en sprong hij op den koning. Nu móest die hem wel
doodnijpen. Hij greep hem weer vast, neep en krak, krak, krak, krak, een voor een
kraakten de ribben van den beer in stukken.
Hoort eens, zeiden de ministers, onze baas is daarbinnen stoofhout aan 't maken.
En 't was gedaan met den beer.
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Ik vertel dat zoo maar tusschendoor, opdat ge zoudt weten dat ze 't niet onder de
markt hadden, het was geen kleinigheid, die reis. Maar nu moeten we ze laten
voortrijden.
Weer zaten ze dus op hun kemels en reden, reden in vollen draf. In den hemel
waren vogelkens en duiven te zien, maar nog altijd geen ster. Ze werden triestig en
de koning zei dat ze nu en dan al eens een liedje zouden zingen, of op hun jachthorens
blazen om den weg af te korten. Aan alle menschen die ze tegen kwamen, vroegen
ze of ze van niets wisten, maar niemand kon hun zeggen, waar het kind geboren was.
Als ze in een dorp kwamen, hielden ze stil op de markt en speelden daar wat schoone
airkens. Het volk kwam afgeloopen en bekeek die moede, bestoven mannen, de
kinderen maakten er een kring rond en dansten op de muziek. Als al het volk van
het dorp rond hen stond, sprak de koning:
- Menschens lief, wij zijn op zoek naar den zoon van God, die voor eenige dagen
langs dees kanten geboren is. Is er iemand onder u die ons kan zeggen waar we hem
kunnen vinden, ge kunt er een schoone cent aan verdienen.
De menschen keken elkander aan en dachten: wat vraagt die nu? De zoon van
God? Koopt God ook al kinderen? God is toch in den hemel. Die man moet zot
geworden zijn. Hij heeft onderweg waarschijnlijk een zonnesteek gekregen en weet
niet goed meer wat hij zegt, och arme. Laat hem maar klappen en geeft hem gelijk:
een zot en een zatlap moogt ge nooit tegenspreken.
Ze zagen natuurlijk niet dat hij koning was, want hij had een gewoon
menschenkostuum aan. Hem vierkant uitlachen dierven ze ook niet, want als zoo'n
reus zich eens kwaad maakte zouden ze weten aan wat prijs. Daarom antwoordden
ze maar dat ze er geen woord van gehoord of gelezen hadden, meneer. Hier zijn van
de week wel kinderen genoeg geboren, meisjes en jongens in soorten, maar allemaal
van menschen. Voor het kind van God zult ge nog wat verder moeten zijn, peinzen
we.
Dan maar weer verder. De ministers en de officieren werden het beu en fluisterden
onder elkaar:
Wij hebben wat aangevangen! De wereld is zoo groot, hoe kunnen we daar nu
zonder ster een kind op vinden, we vinden de ster nog niet eens.
('t Vervolgt)
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De tocht naar het Home
Aan de ingang van dit dal
ligt het dorp met de oude straat,
over de berg speelt de speelse zon
door die oude straat.
Als ik het hoge pad afga
hoor ik haar lied: een klein geluid:
dan treed ik zacht op de tere weg
tot vóór de rode ruit.
Op de berg is het dennebos:
de deur der sparren breng ik mee
en de ruk der winden door mijn haar
naar de lage ree....
MAURICE PEETERS.

Rhein-Pont 33.
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Ruusbroec en de Geest der Mystiek.
door Urbain Van de Voorde.
Hoofdstuk V.
Oostersche en westersche mystiek(1)
Opvallend is het, - reeds Schopenhauer wees er op, - hoe al degenen die, trots
diepgaande verscheidenheid van ras en godsdienst, trots alle onderlinge verwijdering
in ruimte en tijd, quiëtisme, ascetisme, mystiek hebben gepredikt, met elkaar
overeenstemmen waar het de pogingen tot ontsluiering van het wezen der wereld en
het aanleeren van den te volgen weg naar de uiteindelijke zielerust geldt. Het mystisch
vorschen(1) is inderdaad oeroud en is het rechtstreeksch corrolarium van het inzicht
in de nietigheid van leven en wereld: Is alles hier droombeeld en ijdelheid, waar is
dan de waarheid en het wezen? Den diepst religieus aangelegden geesten boden de
godsdiensten veelal geen voldoende uitkomst, omdat de onwrikbaarheid van eens
voor allemaal vastgelegde dogma's en de simplistische ruwheid der vormen waarmee
ze zich tot de massa wendden, hun subtieler intuïtie niet konden bevredigen. Maar
in het voorhouden der mysteriën gaven de godsdiensten anderzijds weer voedsel aan
het schouwende leven. Waar een mysterie uitgroeide tot een dogma, kon het een
onuitputbare bron van mystische bespiegelingen worden. Zoo is bij Ruusbroec het
geheim der Drieëenheid het stramien, waarrond hij in eindelooze uitweidingen en
schakeeringen zijn uit zijn oergevoel der cosmische liefde voortspruitende
beschouwingen over het wezen der Godheid en der menschelijke ziel tot een grootsch
mystisch stelsel weeft. Met een wonderbaar doordringende en subtiele dialectiek
spreekt ons Ruusbroec, in de ‘Brulocht’, in de ‘XII Beghinen’, over den Vader, die
een eeuwig begin is in de personen en krachtens zijn goddelijk wezen, dat vrucht-

(1) Zooals bij het in het Mei-nummer gepubliceerde fragment, laten we ook op dit hoofdstuk
met goedvinden van den schrijver enkele aanteekeningen volgen van Prof. A. Mansion.
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bare natuur is, zijn eeuwige wijsheid baart, dit is zijn Zoon, die één substantie is met
hem, en altoos één God naar het wezen, maar ‘uitvloeiende’ in persoonlijke anderheid
uit de substantie des Vaders. En uit het onderling aanschouwen van Vader en Zoon
‘vloeit’ een eeuwig welbehagen, dit is de heilige Geest, de derde persoon die uit hen
beiden vloeit, omdat hij één wil en één liefde is in hen beiden, en uit hen beiden
eeuwig ‘uitvloeiende’ en weer ‘invloeiende’ in de natuur der Godheid. Het goddelijk
uit- en invloeien der twee eenheden in onderlinge wisselwerking wordt dan de norm
van het godschouwend leven der creatuur en het is in de behandeling der wederkeerige
verhouding tusschen God en schepsel dat Ruusbroec niet alleen aan zijn diepste en
koenste ideeën uiting geeft, maar tevens organisch aansluit bij de mystiek van alle
volkeren en tijden. Daar waar de ‘doctor extaticus’ er op wijst, dat wij, op den
hoogsten trap der mystieke vereeniging, geen onderscheid gevoelen tusschen ons en
God, omdat wij zijn boven ons zelf en boven alle orden, ‘ontgeest’ in zijn minne;
dat daar geen eischen noch begeeren is, geen geven noch nemen, maar een zalig ijl
wezen, kroon en waarachtig loon van alle heiligheid en deugden; daar waar hij ons
spreekt over het ‘grondelooze wiel’ der simpelheid waarin alle ding bevangen staat
in genietende zaligheid, waar niets anders is dan een eeuwig rusten, in een voluptueuze
omvatting ‘minliker ontslotenheit’; daar waar hij ons spreekt van ‘de donkere stille’,
waar alle minnenden in zijn verloren; en niet het minst waar hij, in de ‘Brulocht’,
het worstelsysteem van zijn mystiek poneerend, leert dat krachtens de eeuwige
geboorte des Zoons uit den Vader tevens alle creaturen eeuwiglijk zijn uitgegaan,
eer zij geschapen waren in den tijd, weliswaar met onderscheid in levende oorzaak
(= redene) en anders dan God, doch niet in een andere wijze, ‘want al dat in God is,
dat is God’, omdat het eeuwige wezen en leven dat wij hebben en zijn in de eeuwige
wijsheid Gods, aan God gelijk is, als hebbende een eeuwig blijven, zonder onderscheid
in het goddelijke wezen; waar hij leert dat ‘ons geschapen wezen hangt in het eeuwig
wezen en één is met hem naar wezenlijken zin’, en verder, dat niettegenstaande
onderscheid en anderheid naar oorzaak (redene) de gelijkheid Gods met zijn creaturen
nochtans één is met hetzelfde beeld der heilige Drievuldigheid, zijnde de Wijsheid
Gods, waar God zichzelf in beschouwt en alle ding in een eeuwig Nu, zonder voor
of na, Gods beeld en Gods gelijkenis en óns beeld en ónze gelijkenis, dewijl God er
zich

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

414
in herbeeldt en alle ding eveneens; een goddelijk beeld waar alle creaturen een eeuwig
leven in hebben, ‘zonder zich zelf’ (dus los van hun geschapen-zijn) - in deze en
andere uitlatingen is het wel moeilijk niet de nauwe verwantschap te zien met
cosmologische stelsels uit vóórchristelijke eeuwen, waaraan pantheïstische
grondslagen niet vreemd zijn.(2) Ruusbroec moge zich op andere plaatsen steeds weer
hebben hervat; hij moge, zorgvuldig alle verdenking van ketterij bij voorbaat te keer
gaande, elders uitdrukkelijk hebben verklaard, dat waar hij zei dat wij één zijn met
God, het wel te verstaan is in liefde, niet in wezen noch in natuur, aangezien Gods
wezen ongeschapen is en het onze geschapen, - dat neemt niet weg dat wij deze
terechtzettingen maar nemen voor wat ze zijn, nl. voor dialectische pogingen om aan
de christelijke beginselen en de kerkelijke leer oeroude mystische intuïties aan te
passen. Langs het Evangelie van den heiligen Johannes, waarin, waarschijnlijk langs
den weg der gnosis, de erfenis van het platonisme in aanraking komt met de
grond-idee van het Christendom, wordt Ruusbroec's wereldbeschouwing onbewust,
maar voor ons onmiskenbaar, van onheugelijke echo's uit het verre Oosten doorzoefd.
Eeuwen waren vervlogen, godsdiensten waren ontstaan, jonge volkeren en een nieuwe
beschaving hadden zich gevormd, maar ondertusschen had een in haar diepste wezen
onaangetaste religieuze geheimleer het eigenst en kostbaarst geestelijke patrimonium
van de oudste kultuurvolkeren der aarde aan hun verre afstammelingen bijna
onnaspeurbaar, en door hem onvermoed, overgemaakt.(3)
Onheuglijke echo's uit het Verre Oosten... In deze streken inderdaad, die de
bakermat zijn der menschelijke beschaving, die, evenals de onsterfelijke ‘Geest der
Vallei’, dit vormlooze Beginsel der schepping waar de Tao tu King van gewaagt, de
mysterieuze Moeder dier primordiale cultuurwaarden zijn waaruit alle latere
beschavingen zich hebben ontwikkeld, in deze streken zijn de oudste gekende
verschijnselen van een mystisch ontgloeien te zoeken. Ook de zieners van Indië en
China hadden weliswaar diep het verschil gevoeld dat het begrensde, het onvolmaakte,
het voorbijgaande - het ‘geschapene’, zooals Ruusbroec zegt, scheidde van wat
roerloos en eeuwig in opperste volmaaktheid rust. Maar ze hadden ook ingezien dat
deze beide aspecten van het wezen zich met elkaar in de laatste eenheid moeten
vereenigen die het begin en het einde van alle dingen is. Tot de phenomenale zijde
dezer eenheid, het Brahma der Indoe's,
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het Tao van Lao Tseu, behoort alles wat beperkt is en vergankelijk. Evenals bij
Ruusbroec het schepsel uitgevloeid is uit de Godheid zooals de Zoon uit den Vader,
is voor het Indische denken de menschelijke persoonlijkheid slechts een emanatie
der transcendentale natuur der ‘Eenheid’, uit het Eene, Onvergankelijke opgedoken,
voorbijgaand verschijnsel door zijn stoffelijke gestalte aan al de onvolmaaktheden
der tastbare wereld verbonden.(4) Ze moet eens terugkeeren tot het volstrekte, dat de
bron is harer opwelling uit het Brahma en waaraan ze verbonden blijft door haar
dieper wezen, haar ziel, haar ‘atman’, die een sprankje is van de wereldziel in haar,
van de universeele Atman die in alles leeft, ofschoon het Al (de wereld der
verschijnselen) niet de Atman is. ‘In mij zijn alle wezens vervat, en ik ben niet vervat
in hen (Bhagavat Gita). Hier staan wij dus voor ongeveer hetzelfde distinguo als
Ruusbroec maakt betreffende natuur en wezen van den Schepper en van het
geschapene. Maar terwijl in Ruusbroec's christelijke mystiek de menschelijke
persoonlijkheid, niet uit de Godheid geëmaneerd, maar geschapen uit het niet, ook
op den hoogsten trap der mystische vereeniging met haar Oerbeeld in substantie er
van gescheiden blijft (ten minste volgens den commentaar dien hij op zijn ‘Brulocht’
geeft, want uit belangrijke passages van het werk zelf vloeit dat niet steeds zoo
duidelijk voort), moeten volgens het grondbeginsel der Indische mystiek de wezens
zich oplossen in den dood om weer geheel in het Brahma in te gaan. De wijze ziet
de Ziel verblijvend in alle wezens, en al deze wezens in de Ziel, wanneer zijn ziel
met het Brahma vereenigd is en hij overal de universeele Eenheid ziet. Uitdrukkelijk
verklaren echter de oepanisjads dat dit onsterfelijk wezen onkenbaar is: ‘Het is ditgene
wat we slechts kunnen aanduiden door: Neen, neen. Het is onvatbaar, het is
ondeelbaar, het is zonder snoer of band’. Slechts neen, neen kunnen wij er van zeggen,
m.a.w. wij kunnen slechts zeggen wat het niet is, maar niet wat het is. Het kan slechts
uitgedrukt worden door stilzwijgen. Staan we hier niet weer vóór Ruusbroec's
‘donkere stille, waar alle wezens in verloren zijn’? Terwijl de christelijke mystiek
zich echter juist ten doel stelt deze donkere stilte te doorgronden, de Godheid te
kennen, blijft het wezenlijk Brahma eeuwig verborgen achter het floers der
menschelijke illusie.
Bijna op dezelfde wijze drukt Lao Tseu zich uit betreffende de onkenbaarheid van
het wezen:
‘Voor Hemel en Aarde was er iets, een vormloos wezen - o,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

416
onstoffelijke Rust! Dit alleen bestond en bleef onveranderlijk bestaan.
Het was overal en van alle beperking vrij.
Zijn macht is de oorsprong van Hemel en Aarde.
Zijn naam ken ik niet. Om het te noemen heet ik het Tao.
Moest ik het nader bepalen, dan zou ik het noemen “het Groote”.
Groot, noemde ik het nog onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk noemde ik het nog
onbereikbaar. Onbereikbaar noemde ik het alomtegenwoordig.
De wetten der menschen zijn van de Aarde, de wetten der Aarde zijn van den
Hemel, de wetten des Hemels zijn van Tao. De wet van Tao is zijn eigen natuur.’
Elders in de Tao tu King heet het: ‘Geboren worden, dit is uit het Tao te voorschijn
komen, sterven is er weer in ondergaan.’
Het kenschetsende mystisch proces wordt volgenderwijze zeer duidelijk
geformuleerd:
‘Na een krachtigen bloei, keert alle ding weldra naar zijn oorsprong terug. Deze
terugkeer tot den oorsprong is de rust. De rust is de terugkeer naar de bestemming.
Terugkeeren tot zijn bestemming is eeuwig zijn.
Hij die weet wat eeuwig is, is verlicht; die het niet weet gaat zijn ondergang te
gemoet. Hij die het eeuwige kent verheft zijn ziel. Door zijn vooruitgang in het goede,
wordt hij zeer hoogstaande. Hoogstaande kan hij groot worden in alles: groot in alles,
wordt hij den Hemel gelijk; den Hemel gelijk bereikt hij het Tao. Het Tao deelachtig,
is eeuwig zijn duur.
Dat zijn persoon verga, er is voor hem geen gevaar.’
Weer is het hier alsof we Ruusbroec hoorden: ‘hier en is anders niet dan een ewich
rusten in enen ghebrukeliken omvanghe minliker ontslotenheid; ende dit is dat
wiselose wesen, dat alle ynnighe geesten boven alle dinc hebben vercoren.’ En een
andere van Lao Tseu's uitspraken luidt: ‘De mensch heeft een redelijke ziel bekomen.
Hij ontsnapt aan de ontbinding, indien hij haar eenheid (met het Tao) bewaart.’ Het
is duidelijk dat de wijsheid van Lao Tseu hiermee oneindig dichter komt te staan bij
de christelijke mystiek, dan de cosmologie der Indische magiërs, die in den grond
neerkomt op een negatie der menschelijke persoonlijkheid.
Deze echter, bevestigd door het gewicht dat het christendom gelegd had op de
menschelijke ziel, is een der hoeksteenen van de cultuur dezer Westersche landen.
Ruusbroec ware geen Europeaan,
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indien ook bij hem in het bewustzijn der beteekenis van de menschelijke
persoonlijkheid niet het uitgangspunt zijner mystische bespiegelingen lag. Het feit
dat in de opperste ‘unio mystica’, de vereeniging zonder onderscheid, ons wezen
nog zelfstandig blijft in God en niet, als volgens de Indische mystiek, in het Brahma
opgelost wordt: ‘Ende hieromme, al maecht verenighen, ten mach niet een werden’,
is evenzeer een gevolg van het persoonlijkheidsgevoel van den Europeeschen mensch
als van zijn door godsdienst en opvoeding van het panthëisme vervreemde
wereldbeschouwing. Door dit transcendentaal ondergaan persoonlijkheidsgevoel
wordt de diepste geaardheid van gansch ons ziels- en geestesleven bepaald; het heeft
het mogelijk gemaakt dat, al wees het christendom in beginsel de aarde ten bate van
ideëele achtergronden af, de wereld der verschijnselen toch werd aanvaard en
doorleefd als een wezenlijk moment, omdat zij de som der elementen uitmaakt die
het ‘ik’ bepalen en omgrenzen. Het is tevens de drijfkracht van het rustelooze
Westersche werken en streven, van deze intense levensbedrijvigheid die ten andere
de geestelijke contemplatie niet uitsluit, dit smachten naar levensgeluk en -gemak,
dat onze trots is en onze vloek en waarop de Oostersche wijze in zijn onverstoorbaar
passivisme met een zoo soeverein misprijzen op neerziet, daar het hem ontgaat hoe
deze bedrijvigheid de resultante is van onze grondconceptie der persoonlijkheid.
Indien ook in de laatste uitkomsten der religie de tegenstelling tusschen Oost en West
eenigszins wordt opgeheven, toch is, spijts alle analogiën in de mystiek der Brahmanen
en der Christenen, het cultuursysteem dat beide schraagt volkomen verschillend. Ons
begrip der principiëele eenheid der menschelijke ziel is den Indiër vreemd, zijn
bewustzijn is een soort gemeenebest, bestaande uit verschillende geestelijke beginselen
en metaphysische krachten, die niet gekristalliseerd zijn tot een centrale ‘ik-kern’,
maar onpersoonlijk, objectief naast elkaar voorhanden zijn. Het Boudhistische ‘ik’,
voor zooveel het bestaat, lijkt slechts een opeenvolging van bewustzijnstoestanden,
en aldus is de gedachte van een centrale geestelijke substantie van voorafaan
onmogelijk. Den Indiër is de wereld niets anders dan een moreel phaenomeen,
uitgeschakeld zijn alle mogelijkheden van individueele wereld-omschepping en in
het bewustzijn van de nietigheid van het bestaan ligt voor hem de eigenlijke zin der
wereld en de mogelijkheid harer verlossing. De menschelijke ziel als onsterfelijke
metaphysische entiteit is in dit alles van geen tel, het allesomvattend
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Wezen schept oneindiglijk nieuwe werelden en, volgens de aloude vergelijking, zijn
hun vernieling en hun wedergeboorte als een groot wiel dat eindeloos draait (een
beeld ook door Ruusbroec gebruikt!) of als een cirkel die einde heeft noch begin.
‘Zooals de vogels bij het vallen van den avond, gaan schuilen in den huiselijken
boom, zoo keeren, tegen het einde van iederen dag van Brahma, alle werelden in den
schoot van het opperste Atman terug.’ (Praçva Oepanisjad).
Hebben deze grootsche cosmologische verbeeldingen het voordeel de oude
Westersche anthropocentrische wereldbeschouwing, oorzaak van zoovele dwalingen,
den bodem in te slaan, leeren ze ons opkomst en ondergang van werelden en volkeren
met een synthetischen, begrijpenden blik nederig aanvaarden, het blijft toch een feit
dat ze aan de antipoden liggen van het Europeesche denken en eigenlijk alle
persoonlijk streven in de kiem versmachten. Daar er geen menschelijke ik-kern
bestaat, is alle streven ijdel. Bouddha, de groote wetgever van het Oosten, heeft dan
ook logisch de ethische richtlijnen, die uit dit oergevoel van het universeel vanitas
vanitatum af te leiden waren, vooropgesteld: ‘Houdt uw geest niet onledig met
gedachten als deze: de wereld is eeuwig, de wereld is niet eeuwig, de wereld is
oneindig, de wereld is niet oneindig. En waarom heb ik u dit alles niet geleerd? Omdat
u zulks van geen nut zou geweest zijn om u af te wenden van de aardsche dingen,
om u te brengen tot de uitdooving der begeerte, tot den vrede, tot het weten, tot de
verlichting, tot het Nirvâna.’ (Samuytta Nikaya). Het geestelijk streven naar de
waarheid, zoowel als alle stoffelijke bedrijvigheid, beide kenschetsend voor de
Westersche cultuur, zijn hiermee uit den booze verklaard. Niet alleen het opgaan in
Brahma, waarheen tenslotte ook Ruusbroec streeft in zijn vereeniging zonder
onderscheid met de Godheid, maar ook het uitdooven van het afzonderlijk bewustzijn,
het einde van lust en leed moeten wij als eenig doel betrachten; wanneer het subject
ophoudt te zijn, zoo besluit de Indiër, dan moet ook alle smart een einde nemen en
is de wereld verlost. Want de wereld is louter waan, de samenhang van lichaam en
ziel louter vergissing waaraan de wijze, van allen hartstocht afgestorven, zich kan
onttrekken door het weten, dat bevrijdt. Hoever staan we hier van Ruusbroec's
mystiek, waarin een centrale menschelijke hartstocht, de liefde, verre van overwonnen,
tot in het transcendentale wordt gesteigerd, waarin wereld en leven als een diepe en
waarachtige, zij 't ook smartelijke werkelijkheid worden aanvaard, aan dewelke
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de ziel zich door haar lijden in de stof en haar hemelsch heimwee te stalen en te
louteren heeft en waarin het menschelijk bewustzijn, verre van uitgedoofd, in de
extaze van een ‘ewich ghebruken’, een eindeloozen lust, wordt hooggehouden! Inzicht
is het centrale begrip van den Indiër, maar liefde, ademtocht der Europeesche ziel,
eeuwige spoorslag tot overgave aan de wereld der dingen en der ideeën, is hem
onbekend. De liefde echter is de groote vlam die de christelijke mystiek doorlaait en
hiermee is ze in haar wezen, zoo niet in haar doelstelling, van de Indische cosmologie
totaal verschillend. Beide gaan uit van een bijna tegenovergesteld wereldgevoel.
Voor den Indiër ligt het middelpunt van alle waarachtig zijn in het Brahma en in het
inzicht. Voor den Westerschen mensch ligt het in de individueele ziel en in de liefde.
De Veda zegt: ‘Brahma is waar, de wereld is waan; de ziel des menschen is Brahma
en niets anders’. Maar Ruusbroec wijst het inzicht af: ‘dat edelste ende dat hoechste
dat men leven mag in tijt en ewicheit - dat is, alse wi, boven al bekinnen ende weten,
in ons bevinden een grondeloos niet weten’; maar daarentegen, heraut der liefde roept
hij uit: ‘Mint die minne die u ewiclic mint!’ En Eckhart, heraut der ziel, verklaart:
‘Nergens is God zoo eigenlijk God als in de ziel’. - ‘De ziel is het Al... en is het rijk
Gods’. Niemand wellicht heeft zoo volkomen en definitief als juist Eckhart ‘het
grootste religieus-scheppende genie sinds Jezus’ (E. Lucka), den nadruk gelegd op
de onweerstaanbaarheid der menschelijke persoonlijkheid, niemand haar zoo radicaal
vooropgesteld als het middelpunt van het zijn. Inwendig en uitwendig wezen zijn bij
hem tot een onafscheidelijke transcendentale eenheid saamgegroeid, de wereld is
omgeschapen door de ziel ten behoeve van eigen doelstelling, het ‘ik’ wordt als
zoodanig door de ziel opgeheven om in cosmische verwijding met de Godheid
identisch te worden, ja zelfs ‘God te overstralen zooals de zon de maan’. Leest men
Eckharts tractaten, dan merkt men dadelijk, dat hier een ongehoord zelfstandige
religieuze persoonlijkheid het diepste wezen der religie met een volkomen en niet
meer te overtreffen innerlijkheid doorvoelt en de Evangeliën niet beschouwt als een
document, dat goddelijke waarheden als practische geloofspunten voor alle tijden
en gedachten star voorhoudt, maar als een oorkonde van de waarheid door den
goddelijken mensch Jezus in zijn aardsch leven ervaren. Voor Eckhart komt het er
op aan, naar het woord van den heiligen Augustinus: Non Christiani sed Christi
sumus: elk van ons is Chris-
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tus - Jezus' goddelijke ervaring der waarheid in eigen ziel te herleven. Juist zooals
de hlg. Franciscus de Evangeliën uitsluitend naar de letter opgevat en het leven Jezu
als een onvoorwaardelijk na te volgen voorbeeld op aarde heeft nageleefd, zoo staat
Eckhart alleen open voor den geest der Schrift en wordt Franciscus'
lichamelijk-physische imitatio Christi bij hem uitsluitend een navolging naar en door
de ziel, psychisch en metaphysisch. 's Menschen bewustwording van zijn ziel,
ontzaglijke zegepraal op de stof, allengerhand bevochten met Mozes' wet en Plato's
idealisme en die in het Christendom haar definitief beslag had gekregen doordat
Jezus het zwaartepunt van het leven uit de chaotische onpersoonlijkheid der vroeger
eeuwen naar de persoonlijke, afzonderlijke ziel had verplaatst, is het onuitputtelijk
thema van Eckhart's mystische bespiegelingen. Geen heeft zoo doordringend als hij
den goddelijken oorsprong der ziel gevoeld, geen heeft ze zoo soeverein als hij terug
opgevoerd naar God. De daadwerkelijke verwezenlijking der Evangelische leer in
het alledaagsche leven ligt buiten den kring zijner belangstelling. Daar hij zijn
aandacht uitsluitend wijdt aan de zelfheerlijkheid der ziel, is bij hem het aardsche
moment van voorafaan overwonnen. En hier ligt misschien de diepste oorzaak van
de Eckhart vijandige gezindheid der Franciscanen, voor wie juist dit aardsche moment
hoofdzaak is, de hun zelf onbewuste oorzaak van hun beschuldiging van ketterij, die
den grooten Godsman na zijn dood de veroordeeling door Rome van enkele zijner
stellingen heeft bezorgd. - Het zou mij te ver brengen deze onorthodox geachte
uitspraken van Eckhart hier over te schrijven, maar, al ben ik geen theologant en wil
ik mij niet begeven op een gebied waar ik niet thuis ben - mij wil het voorkomen dat
het consistorie zich ten opzichte van Eckhart zeer inschikkelijk heeft getoond en dat
de gewraakte zinsneden op verre na niet de gewaagdste noch het meest aan pantheïsme
grenzende zijn die in zijn geschriften voorkomen. Waar men gedachten leest als:
‘God moet ik worden en ik God’. - ‘God is noch wezen noch rede, noch erkent hij
dit of dat. Daarom is God van alle dingen leeg, en juist daarom is hij zelf alle dingen.’
- ‘Tusschen God en de ziel is er niets vreemds of vers; daarom is ook de ziel aan
God niet gelijk, veelmeer is zij met hem geheel en gansch gelijkheid en hetzelfde,
wat hij is.’ - ‘Daarom is de gansche Schrift geschreven, daarom heeft God de gansche
wereld geschapen, opdat God in de ziel geboren worde en de ziel wederom in God’.
- ‘Alle dingen zijn in God
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en uit God, want buiten hem en zonder hem is er niets. Alle schepselen zijn armelijk
en een louter niets tegen God. En wat ze in waarheid zijn zijn ze slechts in God.’ ‘Alle schepselen zijn een uitspreken Gods. Hetzelfde, wat mijn mond met het woord
“God” spreekt en tot uitdrukking brengt, datzelfde doet het wezen van den steen.’ ‘Nergens is God zoo eigenlijk God als in de ziel. In alle schepselen is er niets van
God, maar in de ziel is God goddelijk, want ze is zijn rustplaats.’ - ‘Zoolang de ziel
een God heeft, God kent, van God weet, zoolang is ze gescheiden van God. Dit is
Gods doel: zich te niet maken in de ziel, opdat ook de ziel zich verlieze. Want dat
God “God” heet, dat heeft hij van de creaturen’, - waar men zulke uitspraken leest,
- en niet één daarvan tref ik aan onder de door Rome veroordeelde - staat men niet
alleen verbaasd over hun grootheid, hun diepte en hun durf, uitgesproken als ze zijn
door een Dominikaner monnik in den aanvang der XIVe eeuw en geheel in een,
weliswaar tamelijk los verband gebracht met de christelijke theologie, maar juist bij
deze koenste en verreikendste gedachten der Westersche mystiek verwijlt men volop
in de gebieden die ook de Indische wijsheid bestrijkt. Wanneer Eckhart ergens zegt
‘Daarom zwijg en klets niet van God, want door het feit dat ge van hem kletst, liegt
ge en doet zonde. Wilt gij zonder zonden en volkomen zijn, zoo kletst niet van God.
Gij hoeft ook van God niets te verstaan, want God staat boven alle verstand’, meent
men daar niet den Bouddha te hooren waar hij wijst op de nutteloosheid van alle
pogingen tot het doorgronden van het universeele mysterie?(5) Wanneer deze laatste
problemen worden aangeraakt is het niet meer gemakkelijk de intuïtie der christelijke
mystici van het gevoel der Vedantisten te scheiden. Is er bij hen een principieel
verschil, ja zelfs een tegenstelling, tusschen hun opvatting van mensch, leven en
schepping, in hun beschouwingen over het wezen der Godheid ontmoeten ze elkaar
opnieuw. Een scheidslijn valt hier absoluut niet meer te trekken.
Aan Eckhart intusschen is Ruusbroec veel verschuldigd. Hoe zou het ook anders
kunnen? Waar geesten die zoover in tijd en ruimte van elkaar verwijderd zijn als de
Indische en christelijke mystici, de treffendste overeenkomsten met elkaar opleveren,
hoe zouden twee denkers, behoorend tot denzelfden godsdienst en denzelfden stam,
in dezelfde gedachtenwereld geschoold en met dezelfde denkvormen vergroeid en
nauwelijks een eeuw van elkaar gescheiden in den tijd, elkander niet ontmoeten in
dit voor onzen geest ten slotte enge gebied,
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waar de menschelijke verklaringen van het groot mysterie elkaar verdringen in den
nauwen doorgang ons tusschen het Weten en de dwaling gelaten? Ruusbroec's
Drieëenheidsmystiek vinden wij reeds in embryo bij Eckhart aanwezig in deze enkele
woorden waarmee Ruusbroec's stelsel ongeveer kan samengevat worden: ‘Die in
allen tijd alleen is, die is God waard, en die in allen tijd bij zichzelf tehuis is, dien is
God tegenwoordig en wie allen tijd in een tegenwoordig Nu staat, dien baart God de
Vader onophoudelijk zijn Zoon’. Het concept van het ‘eeuwig nu’, een der treffendste
van Ruusbroec's philosophemen, blijkt dan ook aan zijn Duitschen meester ontleend,
bij wien het letterlijk voorkomt in de volgende grandiose gedachte: ‘Zalig en het
zaligst zijn zij, die overheen tijd en ruimte en vorm en materie in het eeuwig Nu zich
hebben gesteld, onaangeroerd van lief en leed en rijkdom en armoe, want alle dingen
zijn des te gelijker aan de eeuwigheid, hoe roerloozer ze zijn’.
Waar echter Ruusbroec zich beslist van den Duitschen Godsman verwijdert is in
het groote belang dat door hem gehecht wordt aan de liefde. Bij Eckhart wordt de
menschelijke persoonlijkheid tot iets volstrekt goddelijks verheven door het gewicht
dat hij legt op de zelfheerlijkheid en de soevereiniteit der ziel. De wisselwerking
tusschen God en ziel is het diepe en prachtige, zij 't gewaagde thema zijner mystiek.
Daar het stoffelijk beginsel in den mensch, het lichaam, voor hem van geen beteekenis
is, wordt hij er in zijn laatste uitkomsten toe gebracht de wereld der verschijnselen
te verwaarloozen, zooniet te negeeren (ergens zegt hij uitdrukkelijk en nadrukkelijk:
‘Al het geschapene is een louter niets. Ik zeg niet, dat het iets gerings of iets is: het
is een louter niets’)(6). En het is duidelijk dat hiermee de Indische conceptie van de
universeele illusie volkomen de zijne zou zijn, hield hij de menschelijke, persoonlijke
ziel (door de Veda's ontkend) niet vast als, evenzeer als Godzelf, het centrum der
wereld. Ruusbroec echter, in tegenstelling met het (toen reeds!) typisch Duitsch
idealisme van Eckhart, die den mensch dadelijk tot louter ziel abstraheerde, zag met
zijn Vlaamschen realiteitszin ook het wereldsch beginsel in ons, en, moest hij, als
alle mystici, zich in laatste instantie boven de wereld der dingen verheffen, de
drijfkracht van zijn mystisch ontgloeien was juist de meest onuitwisbare der
menschelijke hartstochten, de liefde, hier gesublimeerd tot een zuivere vlam van
Godsvervoering en zielsextase. Is voor Eckhart de ziel de heele mensch, bij Ruusbroec
is de creatuur niets meer dan liefde.
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De liefde volbrengt aan hem haar grootste wonder: ze verandert en loutert de lagere
menschelijke natuur tot een hoogere, engelachtige entiteit, ze maakt van een slaaf
der wereld en haar lusten een zuiver, aard-ontstegen wezen dat, van alle banden los,
zoo zeker naar God terug zal gaan als het water naar de zee. Ruusbroec schrijft zijn
schoonste en diepste bladzijden waar hij het in duizend varianten heeft over het hijgen
en smachten, den lust en het leed der minnende ziel, haar smart gescheiden te zijn
van haar eeuwige geliefde, de Godheid, en haar ontzaglijk heimwee naar den terugkeer
in haar schoot. Nergens doet hij het kunstvoller en soberder, overtuigender en intenser
dan in zijn vooral in de tweede helft wonderbaar tractaat: ‘Van VII trappen in den
graet der gheesteliker minnen’, zijn voor den modernen mensch m.i. genietbaarste
boek, waar in weinige bladzijden, zeker minder architectonisch uitgebouwd en minder
wijsgeerig geargumenteerd dan in de Brulocht, maar daarentegen eenvoudiger,
limpider en boeiender, het gansch mystiek proces, zooals Ruusbroec het verstaat,
wordt ontwikkeld. Hier zooals elders zien wij welk belang de prior van Groenendaal,
in tegenstelling met Eckhart, aan het dagelijksche practische leven hecht. Boven
waken en vasten en bidden stelt de Duitsche mysticus de rust, d.w.z. de volstrekste
contemplatie, waarin de mensch voor alle dingen dood en te niet gegaan is.
Boetedoening en liefdadigheid, wegschenken van geld en goed aan de armen, dit
alles schijnt hem nog van lagere orde, want eigen aan de creatuur. Eckhart's
absolutisme wil meer: de dingen der wereld, welke zij ook zijn, mogen voor de ziel
niet meer bestaan: zal God intreden in de ziel, dan moet de creatuur haar verlaten.
Bloot en arm zijn, niets bezitten, van alles ontdaan wezen, dat vermag de natuur der
menschen te veranderen; maar ijl zijn doet het water den berg beklimmen en bewerkt
andere wonderen. De ware armoede zou zijn: vreemd te wezen in eigen huis.
Ruusbroec daarentegen wijdt alle aandacht aan het aardsche leven, dat voor hem,
mits inachtneming van zekere regels van askese en boetvaardigheid, een onafwijsbare
etappe is op den weg der ziel naar God. Een heilig leven, dat volstrekt niet behoeft
ontdaan te zijn van alles wat des menschen is in den onverbiddelijken zin van Eckhart,
is de noodzakelijke voorbereiding tot de hoogere trappen van Godsbeschouwing en
zielsextaze, reeds in dit aardsche leven zoowel als in het hiernamaals. Tegenover de
bezielde preeken van Eckhart, die, in hun geschreven vorm, nog trillen van de
spontane scheppingskracht en de openbarende begenadiging
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van den visionnairen redenaar, stelt Ruusbroec zijn systematischen, wel overwogen,
naar vorm en bouw verzorgde uiteenzettingen, zijn methodiek van het God-gewijde
en God-schouwende leven. Dit belet hem trouwens niet, na didactisch uitvoerige
bespiegelingen, waarbij de goede prior in het punt voor punt uitwerken van het proces
der geestelijke minne blijkbaar de naïef-kinderlijke vreugde aan het detail van den
echten middeleeuwer beleeft, bij het aanraken der essentieele punten van zijn betoog
een vuur, een zeggingskracht en een intuïtief inzicht aan den dag te leggen en een
serene wijsheid tevens, waarbij hij zich als denker en ziener op de hoogste toppen
van den schouwenden geest weet te verheffen en zich voor ons, geblaseerde
twintigste-eeuwers, nog soeverein te handhaven weet. Zijn voor ons moderne gevoel
zijn lange, vaak allegorische uitweidingen over de verschillende etappes die de ziel
op haar tocht naar God te doorschrijden heeft, over den goeden wil en de vrijwillige
armoede, over de reinheid van ziel en lichaam, over de ootmoedigheid en haar vier
‘dochters’, de gehoorzaamheid, de zachtmoedigheid, de verduldigheid en de verzaking
van den eigen wil, wat al te uitgesponnen en stelselmatig, zijn verder de vele
subtiliteiten die hij opstelt voor de beoefening der deugden en der liefde, en de vele
schoolsch uiteengezette wijzen van vereeniging met God, de natuurlijke en de
bovennatuurlijke, de vereeniging met en die zonder middel, benevens hun afwijkingen
en hun bedrieglijkheden, waarlijk àl te fastidieus opdat wij dit alles nog onvermengd
zouden kunnen genieten, - zoodra Ruusbroec tot de kern van zijn betoog nadert, waar
het wezen der Godheid in haar verhouding tot de menschelijke ziel wordt bespiegeld,
dààr heeft de verheven ziener voor alle tijden gevoeld en gedacht. Hier staat men
verbaasd over de kracht, de doordringendheid en de lenigheid zijner dialectiek en
terminologie, des te meer omdat het voor hem nog wel iets anders zal geweest zijn
een nederlandsche philosophische taal uit den grond te stampen - al heeft de lectuur
van Eckhart hem kunnen helpen - dan voor de Latijn-schrijvende scholastiekers van
zijn tijd, de traditioneele termen en formules te gebruiken die van oudsher gereedlagen
en die hen feitelijk hielpen in het vormen hunner begrippen, - precies zooals voor
onze moderne wijsgeeren hun philosophische vaktaal en voor onze moderne dichters
hun poëtisch jargon. Ruusbroec, hij, heeft zich een eigen philosophische taal moeten
smeden, en noch de lectuur van Hadewijch noch die van Beatrijs van Nazareth heeft
hem ten deze
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van veel nut kunnen zijn. - Maar ook hier, op deze hoogste toppen der geestelijke
vervoering, waar een Eckhart niets meer is dan een van alle menschelijke
gewaarwordingen en begrippen puur bevrijde ziel, hier nog offert Ruusbroec aan
zijn Vlaamschen aard: zijn oer-sensualisme draagt hij mee tot in den schoot van God!
Het principe van liefde en lust, dat, gesublimeerd en geabstraheerd in zijn essentie,
zijn gansch mystiek doorlaait, er de drijfkracht van is en er gestalte aan geeft, is niet
alleen onverwoestbaar actief doorheen het gansche proces dezer vergeestelijking in
God, maar het wordt zelfs juist in de definitieve ‘unio mystica’ voor immer volbracht
en volmaakt. Onmiskenbaar staan wij hier voor een transpositie van den physischen
liefdedrang, die vereeuwiging beoogt door de voortplanting der soort, naar een
metaphysisch, onstoffelijk plan, waar niet langer de propagatie van het geslacht,
maar wel de handhaving in onsterfelijkheid van het individueele ‘ik’ wordt
nagestreefd. Opgegaan in de Godheid, de bruid der ziel, is de persoonlijkheid meteen
Gods eeuwigheid deelachtig. En dit in liefde verzinken in God is hoogste en
volmaakste lust. Aldus wordt een centrale hartstocht in den mensch de motorische
kracht waarmee Ruusbroec zich in een universeel liefdegevoel boven zijn aardsch,
vergankelijk wezen verheft en zijn persoonlijke onsterfelijkheid in het metaphysische
verovert met denzelfden, maar thans in de ziel verplaatsten drang, waarmee de
menschheid globaal haar onsterfelijkheid op aarde verzekert. Ruusbroec is één der
zuiverste en meest typische manifestaties van cosmische erotiek:
‘Daar sijn wi alle één vier van minne, dat meere is, dan al dat God ye ghemaecte.
Elc gheest is eene berrende cole, dien God ontsteken heeft inden viere sijnre
grondeloser minnen. Ende alle vergadert, sijn wi eene berrende gloet, die nimmermeer
vergaen en mach, met den Vader ende met den Sone, in enicheit haars wesens, in
dat grondelose abis eenvoldigher salicheit. Daer en is Vader, noch Sone, noch Heylich
Gheest, noch ghene creature. Daer en is niet dan enich wesen, dat is die substancie
der godliker persone. Daer sijn wi alle een en onghescapen, in onse overwesen. Daer
is alle ghebruken (= genieten) volbracht ende volmaect, in weseliker salicheit. Daer
is God in sinen simpelen wesene, sonder were, ewighe ledicheit, wiseloese
demsterheit, onghenaemde istegheit, aire creaturen overwesen en Gods ende aire
heylighen eenvoldigen grondelose salicheit.’ En verder ‘Ende alsoe sijn wi alle ene
vergaderde enicheit met hem in minnen. Ende die Vader met den Sone hebben ons
begrepen behelst
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ende overformt in eenheit haers gheests. Ende daer sijn wi met den goddeliken
personen één minne en één ghebruken. Ende dit ghebruken is volmaect in dat wiselose
wesen der godheit. Daer sijn wi alle met Gode ene eenvoldighe wesenlike salicheit:
daer en is noch God, noch creature, na wise der persoenlicheit. Daer sijn wi alle
verloren, ontvonken ende ontvloten in eene onbekende demsterheit.’ Zelfs de
individueele persoonlijkheid blijkt hier te niet gegaan en opgelost in de laatste eenheid
aller zielen in God.
Het is duidelijk dat men dergelijke grandioos-mystische bespiegelingen mag
commenteeren zooals men wil, dat men, van streng theologisch standpunt uit, zekere
woorden derwijze kan verklaren dat het principieel en christelijk dualisme van
Schepper en geschapene nog eenigszins gered wordt, - trots alles kan men zich
moeilijk van den indruk ontmaken dat hier de beide uitzichten van het Wesen, het
phaenomenale en het transcendentale, tot een onsplitsbare eenheid staan herleid. In
deze ‘onbekende demsterheit’ zijn de grenzen, zoo er ook zijn, in elk geval zoek en
is er van alles wat er in aarde en hemel ervaarbaar voorhanden is slechts één enkel
iets gehandhaafd en zelfs tot volstrekte volmaaktheid gesteigerd, het beginsel namelijk
van den universeelen lust: ‘één minne en één ghebruken’. Dit is ten slotte het éénige,
trouwens zeer wezenlijke onderscheid, met de laatste conclusiën der Oostersche
mystiek, die alles wat der wereld en des menschen is voor ijdele droombeelden
verklaart. Maar afgezien van het feit, dat bij Ruusbroec de cosmische liefde de plaats
inneemt van het cosmisch begrijpen der Indiërs, zijn hun pogingen tot ontsluiering
van het eeuwig Geheim wel zeer verwant(7). Hier zien we weer Goethe's woord
bewaarheid:
Wer sich selbst und andere kennt
Wird auch hier erkennen:
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.

Eindnoten:
(1) Van ‘mystisch vorschen’ in den zin van een streven naar de ontsluiering van het wereldgeheim
in en door de mystische ervaring zelf, kan er bij de kristelijke mystici geen spraak zijn (zie nota
e). Die ervaring pogen ze wel naderhand in hun geschriften - en dan eerder op scholastische
wijze - te verklaren en in verband te brengen met de eigenschappen van het Wezen, grond van
alles, en met de geopenbaarde leerstukken, zooals de Drieëenheidsleer; maar zulks is eerder
bespiegeling omtrent de mystiek, dan mystiek en inzicht over het wezen der wereld uit de
mystiek.
A.M.
(2) Verwantschap, ja, en zelfs heel nauwe verwantschap in die passages waar Ruusbroec uiting
geeft aan zijn mystische ervaring. Het duistere dat zulke ervaring eigen is, gepaard met het alles
overtreffend vereenigingsbewustzijn met wat aangevoeld wordt als de Grond van alles en de
Volheid van het wezen, moet aanleiding geven tot uitdrukkingen die van zelf monistisch of
zelfs pantheïstisch klinken. En een onkritische rationeele verwerking van zulke ervaring zal
ook natuurlijk uitloopen op een monistisch of pantheïstisch stelsel, zooals het meestal het geval
geweest is bij mystieke denkers uit het heidendom. - Maar onder de aangehaalde uitlatingen
van Ruusbroec komen er al evenveel voor, die geen poging zijn om de mystische verrukking
te vertolken, maar eerder om den rationeel-dogmatischen grond aan te wijzen, waaruit de
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(4)
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(6)

(7)

aanneemlijkheid van zulk vereenigingsgevoel, dat de grens tusschen God en schepsel schijnt
uit te wisschen, zou blijken. Hij moest zich dus niet op andere plaatsen hervatten. De
verwantschap met kosmologische stelsels uit de vóórchristelijke eeuwen is er maar een
gedeeltelijke; ze ligt aan de gemeenschappelijke ervaringen; tusschen de wederzijdsche stelsels
is er eerder een tegenstelling.
A.M.
Voor zoover Ruusbroec van een mystische traditie afhankelijk is, is het heel duidelijk diegene
die in de pseudo-dionysiaansche geschriften haar oorsprong vindt, en die niet als geheimleer,
maar als welbekende en gezaghebbende verklaring gold van de leer der Apostelen zelf, - en dit,
gansch de Middeleeuwen door, zoowel in de scholastieke godgeleerdheid als in de theoretische
mystiek. In welke mate nu Pseudo-Dionysius door het neo-platonisme om, onrechtstreeks aldus,
misschien gedeeltelijk van de Indische wijsbegeerte afhankelijk is, mag hier buiten beschouwing
gelaten worden. Voor Ruusbroec's leer is zulks immers zonder belang; een echte erfenis, langs
zooveel tusschenschakels, schijnt wel uitgesloten.
A.M.
Zeer juist. Ik wijs op Ruusbroec's afhankelijkheid van den Areopagiet in hoofdstuk VI. Dat er
een sterke kern van esoterisme in den Pseudo-Dionysius voorhanden is, lijkt mij moeilijk te
ontkennen.
(Nota van den schrijver).
In welke mate die vergelijking of die gelijkstelling niet opgaat, wordt verder door den schrijver
zelf genoegzaam aangetoond.
A.M.
Voorgaande uitspraken voor Eckhart moeten zoodanig niet bevreemden. Hun gelijkenis met
uitlatingen van Indische pantheïsten is vooral uiterlijk. Wanneer men Eckhart's leeringen in
hun historisch milieu terugplaatst, baart de schijnbare toegevendheid de theologen te zijnen
opzichte geen verwondering meer. Ze moesten daarin immers eenvoudig - in een meer
toegespitsten en paradoxalen vorm - de welbekende stellingen terugvinden van Ps.-Dionysius
Areopagita aangaande de Godskennis, met de tweevoudige methode der z.g. theologia negativa
en theologia affirmativa, beurtelings op de wederzijdsche verhoudingen van God en schepsel
toegepast.
A.M.
Weerom een eenvoudige toepassing van de dionysiaansche theologia affirmativa. In de mate
waarin men in der waarheid mag zeggen dat God eigenlijk is (bevestigende uitspraak), moet
men het zijn van het schepsel ontkennen. Dergelijke gezegden treft men aan, als iets heel
gewoons, bij de meeste mystici van 't kristelijk Westen. Geen theologant neemt daar aanstoot
aan; men commenteert ze veeleer met welgevallen.
A.M.
Juist omdat er bij Ruusbroec eigenlijke geen poging is om door de mystische ervaring het
geheim van het heelal te ontsluieren, is de verwantschap tusschen de twee stelsels er eerder een
louter uiterlijke.
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Godsdienstige Film?
door F. Morlion O.P.
Laten wij beginnen met in dit aktueel onderwerp een onaktueele vraag te stellen: wat
is godsdienst? In onze eeuw wordt deze vraag niet veel meer gesteld en nog minder
beantwoordt. Wat niet verhindert dat er een groot aantal menschen zijn die bizonder
graag over godsdienst praten. Als wij nu nog zouden zoeken naar het godsdienstbegrip
waarover het grootste aantal menschen akkoord gaan, dan zouden wij moeten zeggen:
godsdienst is een hoogere soort deftigheid. Voor de meeste menschen is iemand die
weet dat er in het leven regels zijn, die enkele soorten uiterlijke zonden vlucht en
ook enkele uiterlijke vertooningen bijwoont, een godsdienstig mensch. De godsdienst
is dus in veel gedachten herleid tot een ceremoniaal en tot een moraal. Hij is in ieder
geval een eerbiedige erfenis uit vroeger tijden.
En toch is de godsdienst meer dan dat. De godsdienst is een leven, en een leven
met God, en zonder dat leven is alle ceremonieele deftigheid huichelarij en alle
moraal een onredelijke band. Het godsdienstig leven is meer dan een kollektie gebaren
en gedachten, is meer zelfs dan een zuiver en intens gevoel, het is een mysterieus
samenleven met wat alle gedachten en gevoel te boven gaat: God. De godsdienst is
voor alles geen beperking in het leven, geen begrenzing van de liefde, de vreugde,
de werkzaamheid. De godsdienst is integendeel een grooter liefde in alle liefden, een
dieper vreugde onder alle vreugden, een wijder horizon voor alle werkzaamheden.
De godsdienst is het mysterie van den mensch die den Onzichtbare kent beter dan
zijn eigen zelf, die Hem bemint boven alle aardsche zaken, die om met Hem vereenigd
te zijn de wetten der moraal stelt als vaste steunpunten in het leven, die om Hem het
lijden niet vreest en soms in versterving en offer het lijden zoekt dat hem van het
kwade moet verlossen, die met zijn hart leeft buiten de wereld en de onuitsprekelijke
vreugden kent der heiligmakende genade. De godsdienst is een leven dat ons niets
doet loochenen en niets goeds doet zwijgen van het menschelijk leven, maar dat ons
in al het menschelijke God laat vinden als de diepste en werkelijkste werkelijkheid.
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Nu mogen wij vragen: waar is dan de godsdienst in de film? We moeten antwoorden:
er is geen enkele kunst waar de godsdienst zoo volledig en zoo hardnekkig is
achterwege gebleven als in de film. De literatuur, de plastiek, de bouwkunst, de
muziek zijn hier in Europa geboren uit reen godsdienstige traditie, uit een
maatschappij die Godr in het middenpunt stelde van het leven. De film is volledig
traditieloos geboren, als een product van een eeuw waarin God praktisch uit al de
domeinen van het leven was verdreven. De film, heerlijke uitvinding, heeft haar
eerste commercieele successen gekend als een bewegende, of liever bibberende
pornographie in de gespecialiseerde lokalen van Parijs, zij is vandaar verhuisd naar
de foorkramerstenten die voor een sensatiebelust publiek akeligheid moesten leveren,
ze is nu geworden de groote volkskunst die den mensch toont aan den mensch, maar
den ontgoddelijkten mensch, den sentimenteel of brutaal of geestdriftig heidenschen
mensch der XXe eeuw. Een enkel volk loochent God in de film met passie en met
overtuiging: Sovjet-Rusland. De andere kapitalistische landen doen zelfs de moeite
niet tegen Hem te strijden of aan Hem te denken, ze hebben Hem lang vergeten en
vinden Hem zelfs niet schadelijk meer. De godsdienst? Zelfs geen spotlachje, maar
een verveeld schouderophalen: wat een anachronisme, dien ouden Heer en Meester,
nog zijn neus te laten steken in onze liefdesgeschiedenissen. De film is de wereld
der loutere aardsche liefde, gewoonlijk liefde als een lief en zinnelijk spelletje, soms
wel liefde als een diepere zieleband, maar dan een louter menschelijke, een louter
aardsche band. Het komt als een onmogelijkheid voor dat een filmheld een ander
wezen zou kunnen beminnen dan die mooie geschminkte vrouw die hij in zijn rol
moet ontmoeten. De moederliefde, de kinderliefde, de vriendenliefde, de volksliefde
is reeds een zeldzaamheid in de doorsneefilm. De Godsliefde schijnt er een
onmogelijkheid te zijn.
Hoe kunnen wij dan spreken over ‘godsdienstige film’? Kom, wij zullen zoeken
in de duizend films der twee, drie laatste jaren en in de weinige oude films die in ons
land nog af en toe worden vertoond, naar de magere restjes godsdienst die er nog
zijn overgebleven. Men heeft er voor den godsdienst nog een driedubbel gebruik
kunnen vinden: godsdienst als folklore, godsdienst als sentimentaliteit, en godsdienst
als sensatie.
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Godsdienst als folklore
Wanneer een commercieel kineast een film laat spelen in een vreemd en verouderd
land dan komt hij dikwijls tot de ontdekking dat hij een kruis, een klooster, een
processie, een pastoor kan gebruiken om aan zijn dekor wat lokale kleur te geven.
Zoo is het bv. merkwaardig hoe in de meeste pseudo-Spaansche films een kwistig
gebruik wordt gemaakt van godsdienstige elementen. Ramon Novarro is in de ‘Zanger
van Sevilla’ verliefd op een mooi meisje en hier komt het veel aantrekkelijker voor
zoo dat meisje nu novice is in een Spaansch klooster, zoo ze smachtend naar zijn
mooie liederen kan luisteren vanuit den kloostertuin waar zooeven het laatste
psalmengezang is gestorven. Het kloosterleven wordt hier met allen eerbied bejegend,
de kineast doet zijn uiterste best om de zusters waardig en plechtig te doen voorkomen
en laat de Moeder overste zelfs uiting geven van gezond verstand wanneer ze de
novice aanraadt liever te trouwen. Behalve enkele poëtische ceremonieën toont hij
echter niets van het diepere leven dier religieuzen. Hetzelfde zien we in de
pseudo-Mexikaansche film ‘Adios’ en een beetje erger in ‘De Gaucho’. Daar zien
we waarachtig een verschijning voor het deugdzame meisje (een Saint-Sulpice-Maagd
levend geworden met groot gebruik van kaarsen en belichtingen) en daar zien we
wat bijna erger is: reen collectie onmogelijke paters, die drakerig preken, die steeds
maar brood uitdeelen, zich laten tegen den grond slaan om met bloedend gelaat aan
hun vijanden vergiffenis te kunnen schenken en dan op 't laatste een paar mirakels
doen om de booswichten heelemaal te bekeeren. Dat alles is bijna even interessant
als de akrobatische ontvluchtingen en veroveringen van den Gaucho Douglas
Fairbanks zelf. Laatst kon men in een Italiaansche film’: ‘Afscheid aan de Vlag’,
nog een dergelijk voorbeeld zien van het dokumentaire gebruik der priesterrol. De
mooie infirmiere is met een slag op den mooien officier verliefd, geeft zich aan hem
nog denzelfden avond in zeer poëtisch milieu. De liefde is schoon en andere
beschouwingen zijn overbodig: dat alles is zoo natuurlijk, murmelt de minnares, ik
zou nu eens een echte zonde willen doen. Daar valt de mooie minnaar en ligt op het
ziekbed gekluisterd: nu mag de soldaat-pastoor ook eventjes bijkomen. Hij moet
compassie hebben met de twee geliefden die in dit pijnlijk oogenblik geen anderen
troost aan mekaar kunnen geven dan eens religieus te trouwen: de soldaat-pastoor
vergeet dus de kerkelijke
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regels en rubrieken en deklameert in het Latijn de huwelijksgebeden terwijl de twee
geliefden hand in hand luisteren en gelooven. Waaraan ze eigenlijk gelooven wordt
ons niet duidelijk gemaakt.
En zoo zien we den godsdienst dikwijls als een minder belangrijk maar dokumentair
element in een geschiedenis die met den godsdienst niets te maken heeft. We citeeren
zoo bijv. ‘Metropolis’ van Frits Lang waar de cathedraal en de bisschop interessant
voorkomen als tegenstelling met de fabriek, en waar naast de simplistisch
demagogische massa scène ook enkele simplistisch mystieke scènes worden
toegelaten, met veel gebeden en met standbeelden die bizonder expressief moeten
zijn. We citeeren ‘Notre-Dame de Paris’ monster-film met Lon Chaney, waar ook
weer een cathedraal met haar ceremoniën schijnt het best aangepaste dekor te zijn
voor de akelige gebeurtenis. Nu laatst werd nog door Raymond Bernard dat ander
werk van Victor Hugo verfilmd: ‘Les Misérables’. Het is ook een simplistische draak,
al is het technisch merkwaardig en geniaal gespeeld. De bisschopsfiguur wordt er
bijna indrukwekkend uitgebeeld en toch is er geen diepgang: we zien niet hoe die
bijna absurde goedheid den galeiboef bekeert, en wat erger is: we zien hoe aan het
sterfbed van den bekeerde de goddelijke werkelijkheid schijnt vergeten te worden.
Een andere der technisch meesterlijke Fransche films van den laatsten tijd: ‘Le petit
Roi’ van Duvivier toont ons weer hoe het godsdienstige louter voor het dekor wordt
gebruikt. We zien hoe de revolutionair bij den bisschop op voorhand vergiffenis
komt vragen voor den aanslag dien hij zal plegen, en de bisschop moet dus uit
biechtgeheim zwijgen en beven. We zien de spectaculair interessante
kroningsceremonieën en ander religieus gedoe, we zien niét hoe in de zielen zelf de
godsdienst een diepere kracht is geworden. Hetzelfde moeten we zeggen van enkele
andere uitstekende films waar terloops een godsdienstige scène wordt ingelascht.
‘Cavalcade’, het epos van het Engelsch volk, geschiedenis van een familie die haar
tradities bewaart (het zijn slechts moreele, geen dieper christelijke tradities). We zien
in die heerlijke oorlogsmontages hoe het kruis steeds duisterder en scheever zakt
over de doorschoten, doorhuide en doorscheurde menschenmassa. Is dat meer dan
een sublieme montagevondst? Is het een religieuze vondst? In de Fransche oorlogsfilm
‘Croix de bois’ van Raymond Bernard staan we voor dezelfde tegenspraak: het kruis
is een poëtische schaduw, een gelegenheid om poilus ontroerend te laten sterven en
om treurige visioenen te
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laten oprijzen. Wat wordt hier echter gezegd over het kruis in de zielen, over de
on-theatrale christen passie van den mensch? In den ‘Roep der Vuren’, die heerlijke
Duitsch-nationale of liever Tyroolsch nationale film van Trenker, zien we hoe het
oude kruisbeeld door de vrijheidshelden als een vlag in den strijd wordt
vooropgedragen. Het is een heerlijke gelegenheid voor photo- en montagekontrasten,
het wordt geen gelegenheid om de zielen in den strijd en den dood zelf met den
Gekruisigde te vereenigen. ‘Van eenen nacht tot den andere’, sublieme film van den
Tchekischen meester Machaty. Het passioneele drama speelt zich af in het oude
Praag, het is een voldoende reden om de vrijage onder orgelklank in de
heerlijk-duistere kerk voort te zetten. ‘Ik was een spioen’, ditmaal heeft de Engelsche
kineast Saville ons de eer aangedaan zijn heldenfilm in Roeselare te laten spelen en
als heldin te kiezen een historisch personage Martha Cnockaert. Men heeft in het
studio de markt van Roeselare terug opgebouwd, men heeft ook getracht de religie
van het Vlaamsche volk trouw voor te stellen. Een pastoor mag dus op de markt het
Onze-Vader luid opzeggen omdat de burgemeester hem vraagt de woedend
patriotische menigte te kalmeeren, Martha Cnockaert mag dikwijls een groot
kruisteeken slaan, en zeggen dat zij voor haar geliefde zal bidden. In het verhaal zelf
nochtans, in den tweestrijd, in het gevaar, in den dood, is de echte godsdienstige
begeestering weggebleven. En zoo zien we dat al de films die terloops den godsdienst
als dokumentair element willen gebruiken, den godsdienst tot uiterlijk vertoon hebben
herleid. De godsdienst is nu eenmaal zoo dat hij ons geheel opeischt vooraleer hij
zich aan ons in zijn diepten openbaart. In die diepere dingen moet men gelooven,
men moet ze beleven, om ze uit te beelden. Een film waar de godsdienst enkel een
bijkomend element is, zal nooit een godsdienstige film kunnen worden.

Godsdienst als sentimentalisme
Nu moeten we even die films beschouwen welke den godsdienst als hoofdelement
hebben genomen. Helaas, hier is er nog meer kwaad te zeggen. Wanneer de kineast
tot nog toe een heilig onderwerp heeft gekozen, heeft hij het doorgaans
versentimentaliseerd en ontheiligd. Het is treurig om zien hoe men de grootsche
Bijbelsche onderwerpen tot drakerige en vervelende massavertooningen heeft herleid.
We noemen maar de Bijbelfilm: ‘Jozef en zijn Broeders’.
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Eigenaardige kostumes, fantastische Oostersch-weelderige gebouwen, plechtige en
onmogelijke gebaren, absoluut geen innerlijk leven. We denken soms dat we voor
een komiekfilm staan, wanneer we Jozef met de dochter van den Pharao zien vrijen,
de oogen ten hemel opgeheven: de arme man moet zich erg ongemakkelijk voelen,
hij mag uit deugdzaamheid niet naar de aardsche dingen kijken, en zal waarschijnlijk
ook geen echt mystiek gebed hebben verricht want bedoelde dochter is een mooie
vrouw met een kommercieele maat van sex-appeal. We noemen zoo ook: ‘De Koning
der Koningen’, van dien monumentalen ezel Cecil de Mille. Magdalena heeft eerst
haar best gedaan om Judas en zelfs Christus zeer erg te bekoren (in de eerste scènes
is ze zooals het past in haar historische rol enkel met eenige juweelen bekleed).
Christus bekijkt haar echter zeer streng, drijft de zeven duivels uit (fantastische
montage), laat zich de voeten wasschen, bekijft Petrus, houdt het Laatste Avondmaal,
sterft aan het kruis, enz. We zijn werkelijk geschandaliseerd wanneer we in Christus
slechts een soort mysterieuzen fakir zien, en in de Apostelen vervelende deklamators.
Een oudere passiefilm is op dat gebied nog erger, erger dan het ergste
patronaatstooneel, ‘Ben-Hur’ is eenigszins beter, men heeft gevoeld dat men de
figuur van Christus liever niet liet verschijnen. Daarom is echter niet die
valsch-sentimenteele atmosfeer verdreven, met al den kommercieelen pathos: mooie
heiden, ongelukkige christen geliefde, melaatschheid met bombastische gebaren,
mirakuleuze genezing door Christus, bekeering. Het christendom is toch heel wat
anders dan een aanleiding voor een romantisch geschiedenisje.
We hebben daarnevens een serie christen bedoelde films uit onzen tijd. Hier moeten
we de meeste films der katholieke maatschappijen noemen, ‘La Rose effeuillée’, ‘La
Croix sur le Rocher’, ‘La Servante’, enz. waar het christendom meer een sentimenteel
spektakel is, dan een diep innerlijk leven. Laten we hier maar even de modelfilm van
het genre bekijken. ‘Le Rêve’, een film die voor brave pensionaatjuffers wordt
afgespeeld wanneer ze lang zijn braaf geweest. Een deugdzame en dus ongelukkige
jongeling bemint een deugdzaam en dus ongelukkig meisje, en ze mogen niet trouwen
want vader (de bisschop) vindt dat de jongen niet onder zijn stand mag trouwen. Dat
alles gebeurt in een kader van kloostergangen, cathedralen, processies, gezangen,
gebeden, priesters, bisschoppen, kruisen en kerkornementen. U zult me zeggen: maar
deze film is
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nu toch katholiek genoeg. Maar er is niets katholiek in deze film, omdat de godsdienst
er geen godsdienst is, maar een sentimenteel gebaar, een zoet middeltje om een
tamelijk banale geschiedenis te doen slikken, omdat de priesters geen priesters, omdat
de bisschop geen bisschop is, omdat het mirakel geen mirakel is, en omdat de laatste
scène niet bovennatuurlijk maar positief belachelijk is. Stel u voor: na anderhalf uur
ongeluk en treuren (dat is de duur van een doorsneefilm) mogen de twee geliefden
dan toch trouwen en ze komen met gelukzalige gevoelens samen bij het altaar onder
maagdekensgezang en dan sterft de bruid in het kerkportaal. Stel u voor: we zien de
hemelvaart van haar ziel (heel deftig, een ziel met een hemdeken aan). Het is te
potsierlijk om er langer bij stil te staan en we begrijpen dat een modern mensch die
dit moet bekijken soms goesting heeft om den godsdienst als een specialiteit voor
gevoelerige kwezels te aanzien. Die ergste sentimentaliteiten schijnen nu echter wel
eenigszins voorbij te zijn. De drie laatste katholieke films zijn in eenigszins soberder
atmosfeer gehouden. Onze Lieve Vrouw van Tzestochowa (Credo) is bepaald
meesterlijk vooral in de atmosfeerscheppende montage der processie. ‘La merveilleuse
Tragédie de Lourdes’ van den bekeerling Favert, is in 't algemeen boven de
middelmaat en de slotscène (genezing te Lourdes en bekeering) is met sober
suggestieve middelen aangegeven. ‘La Vierge du Rocher’ van Pallu, is wel niet
heelemaal zonder hoedanigheden, maar toch grondig vervelend en konventioneel.
Het grondeuvel van deze drie films ligt nog hierin: de godsdienstige verandering
schijnt enkel mogelijk van buiten uit, door een mirakel. In de laatste film vooral staan
wij voor die versleten clichés waaraan ook de Russische produktie dood gaat. Hier
de type: de lichtzinnige moeder met décoltés, schmink en barscènes die juist ver
genoeg gaan om het gewone boulevardpubliek toch ook een beetje voldoening te
geven. Daarnevens de deugdzame moeder: eenvoudige toilettes, huiselijk leven, enz.
enz. Het zoontje der lichtzinnige moeder valt en wordt kreupel: nu komt de godsdienst
van pas, O.L. Vrouw moet een mirakel doen. In de film is dat eenvoudig. Het beeldje
van O.L. Vrouw wordt sterk belicht, schuift weg en weer voor de camera, het jongetje
loopt en de ongeloovige vader maakt een kruisteeken. Men schijnt nog niet te
vermoeden dat de beste gave van O.L. Vrouw hierin bestaat: aan ieder de kracht te
geven om zijn eigen kruis met vreugde te dragen, en daardoor zalig te worden.
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We moeten hier dus weer besluiten: de godsdienstige film als sentimentaliteit is een
mislukking, een vervalsching. Het ware beter over den godsdienst niet te spreken
wanneer men niet eerst de diepere beteekenis van den godsdienst heeft begrepen.
Het ware beter geen goede bedoelingen te hebben dan met goede bedoelingen het
heerschend onbegrip nog te verhevigen.

Godsdienst-sensatie
Nu moeten we nog spreken over den godsdienst als sensatie-factor. In de twee
voornoemde genres was de godsdienst reeds eenigszins als sensatiemiddel aangewend.
Men zocht er meer den uiterlijken aantrek dan de innerlijke waarde. Er zijn echter
een heele reeks films waar men aan den godsdienst klaarblijkelijk niet het minste
gelooft en waar men toch God wil smaken zonder God te dienen. Men kan deze films
ongeveer tot de volgende formule herleiden: de hoofdzaak is en blijft een of andere
amoureuze geschiedenis. Het blijkt echter dat het avontuur op zichzelf niet interessant
genoeg is, men moet het wat doorsausen met twee andere elementen die den smaak
verhevigen, een goede mate sex-appeal eenerzijds en enkele druppeltjes mystiek
anderzijds. Laten wij naar het type van de christelijke sensatie-film noemen: ‘Het
Teeken des Kruises’. Cecil de Mille geeft ons het gewone scenario: de mooie officier
is Marcus Superbus, prefekt van Rome, minnaar der keizerin Poppea: gelegenheid
dus om de camera rond het bad van Poppea te laten snuffelen en vele dingen te toonen
die de brave burgers gewoonlijk niet kunnen zien, gelegenheid ook om historisch
trouw enkele der meest obscene dansen en toilettes te onderlijnen. Tweede aantrek:
de mooie maagd is een christene maagd, dus mager, witgeschilderd, met verveelde
houding en lieve weigeringen der liefde. Een doorsnee happy-end ware banaal, Cecil
de Mille kiest den marteldood. Als de mooie meid nu toch van mij niet wil weten,
redeneert Marcus, (of liever Cecil), dan zal ik mij door denzelfden leeuw laten opeten
en we zullen in de eeuwigheid samenzijn. Amen. Over Christus wordt bijna niet
gesproken. In de arena zien we meer hoe de tijgers, leeuwen, krokodillen enz.
appetijtelijke maagden opeten dan wel hoe de ziel der christenen is in den dood. Dit
mengsel van christendom en sex-appeal is publicitair geweldig uitgebaat met
plakbrieven waar we toch even moeten stilstaan om te zien hoe mooi die maagden
zijn, welke
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zich voor Christus laten verscheuren. Zoo gebruikt men ónzen God om aan de
sensatiebeluste menigte enkele nieuwe gevoelsvariaties te geven.
Hier zouden we nog lange reeksen films moeten noemen. Zoo bijv. een der oudere
Greta Garbo-films: ‘La belle Ténébreuse’, ‘De dame in het zwart’, ‘Der Krieg im
Dunkel’ (ook een trucje om diezelfde film meer dan eens te doen zien). Greta Garbo
vrijt met een mooien officier (haar man is niet thuis), ze gaan samen wandelen,
springen over beekjes, klimmen op de rotsjes met lief gemurmel en gekus. Op een
zeker oogenblik komen ze voor een poëtisch kruisbeeldje te staan dat aan een
poëtischen boom is vastgemaakt en ze knielen samen hand in hand. Lief, niet waar?
En dekoratief. Maar dit juist is de groote leugen, de groote huichelarij. Knielen is
toch een beteekenisvolle daad, een uiting van de innerlijke onderwerping aan God...
en hier knielen nu twee vedettes die aan heel wat anders denken en straks ook de
wetten van God erotisch gaan overtreden. Dit is de hatelijkste vervalsching:
godsdienstig gebaar als een zoete sensatie die de banaal-zinnelijke zaken wat
poëtischer doet voorkomen.
Zoo wordt de godsdienst ook dikwijls in de meest gewaagde onderwerpen als
bijkomstige sensatie binnengeloodst. De film ‘Song of Songs’ van Mamoulian naar
het werk van Sudermann is daar weer een voorbeeld van. Marlene Dietrich deklameert
teksten uit het oude Hooglied van Salomon en komt met deze teksten in zeer
opgejaagd zinnelijke verhouding. Ze daalt steeds dieper tot ze een gewone courtisane
wordt en toch blijft de tekst voortdreunen: ik heb mijn geliefde gezocht. Een diep
mensch had zelfs in dit thema de religieuze streving kunnen uitbeelden, hier heeft
Mamoulian klaarblijkelijk slechts met den tekst gespeeld om aan het zwoel
sentimenteele gegeven wat originaliteit te geven. Zoo heeft ook Von Stroheim in
zijn ‘Queen Kelly-film’ de cynische en sadistische zinnelijkheid verbonden aan een
vage novice-geschiedenis: ze laat zich schaken en pleegt zelfmoord, waarop
romantisch de zelfmoord van den minnaar volgt. En de godsdienst in dit alles dient
maar om de drift wat sterker en wat drastischer te maken.
Het verschil is niet groot met die vaudevilles welke den godsdienst alleen als
repoussoir kunnen gebruiken. We noemen bijv. ‘Mamzelle Nitouche’ die eigenlijk
zoo boos niet is, maar toch niet plezant kan worden zonder Moeder overste en vooral
Monseigneur
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in enkele potsierlijke posities gebracht te hebben. We noemen ‘Mon Curé chez les
Riches’, waar de getrouwde variété-danseres wel af en toe eens bij den pastoor moet
komen om prettig berouw te hebben en waar de pastoor haar ook in haar eigen wereld
moet opzoeken, om uit eindelijk bij vergissing ofwel midden dames in hemd ofwel
beter nog midden volstrekt hemdenlooze dames rond te wandelen. We noemen zoo
ook ‘Le Chasseur de chez Maxime’ waar Monseigneur in een nachtlokaal de plezante
bekoringen ondergaat of ‘Si tu vois mon oncle’ waar zoo'n pastoor door de sex-appeal
van Colette Darfeuil mag geschandaliseerd en aangetrokken worden. We zien dus
dat de godsdienst in vele soorten films bepaald onmisbaar geworden is.

Een dokument der godsdienstige realiteit?
Indien we nu naief en daarbij ongeduldig waren, zouden we de armen in de lucht
slaan, enkele uitroepingsteekens plaatsen en verklaren dat de film in 't algemeen uit
den booze is. Laten we liever nog wat geduldig verder kijken, nog enkele
onderscheidingen maken en de eerste teekens aanduiden van wat de godsdienstige
filmkunst van morgen worden kan.
De film op zichzelf is in de eerste plaats een reproductie-instrument, kan al het
zichtbare en het hoorbare, de gansche wereld en het gansche leven op celluloid
vastleggen. De film kan dus het dokument zijn ook van de godsdienstige toestanden
en de godsdienstige uitingen. Het godsdienstige leven is op zichzelf dikwijls
indrukwekkend: er is enkel een oog noodig om dat leven te zien en zijn essentieele
oogenblikken. De camera is dat oog, dat voorgoed bewaart wat het heeft gezien. We
kunnen zoo een paar dokumentairs noemen die de waarde hebben van het leven dat
ze hebben opgenomen. ‘Le Monastère’ van Robert Alexandre, is de opname der
eenvoudige, stille gebruiken in een Trapistenverblijf. Het woelige, ijzeren leven
verstomt. De stilte heerscht, de stilte begint te spreken. Het kommentaar en soms het
geforceerde kommentaar van Emile Verhaeren is volstrekt overbodig. De volmaakt
en sober opgenomen beelden spreken zelf sterker dan gedichten. Het is de indruk
van het leven, de onvergetelijke indruk van dat gedoken, intense zieleleven, dat men
in de kloosters kan ontdekken. Daarnevens kunnen we enkel stellen de film van
Grossek ‘Zielen in Nood’. Deze film is met de
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armoedigste middelen opgenomen. In de arme wijken der Berlijnsche diaspora. En
toch is het een sterk suggestief werk geworden. We zien eerst den langen weg naar
God, het gewone verhaal van een werkman die 's Zondags dertig kilometer moet
fietsen om de Heilige Mis bij te wonen (het Heilig Altaar in een herberg
opgetimmerd), die langzamerhand bezwijkt (luiheid, dronkenschap), en zijn geloof
verliest. Tweede deel: is de geschiedenis van twee kinderen uit ongeloovige familie
welke in het Bonifacius-Verein worden opgevoed en door hun eenvoudig voorbeeld
hun ouders tot nadenken brengen. Het derde deel: eenzaam sterven, de diepste tragedie
van een geloovige vrouw die niet tijdig door den priester kan bereikt worden om de
laatste Heilige Sakramenten te ontvangen. Dit gegeven had natuurlijk een draak
kunnen worden, het is een sobere en sterke dokumentair gebleven. Pastoor Grossek
heeft juist gekozen wat hij opnemen moest om de werkelijke toestanden te
suggereeren. Zijn close-up en montage zijn zoo eenvoudig en zoo afdoende als het
maar kan. Een voorbeeld maar. De kinderen komen weer thuis. Geen devotie-scënes,
aan tafel maken de kleinen een kruis, zonder verder na te denken. Ze zijn het nu
eenmaal gewoon geworden en bidden is natuurlijk. Moeder wordt zenuwachtig, wil
ingrijpen maar eindigt met haastig ook het teeken te slaan dat zij vroeger heeft geleerd.
Vader voelt dat hij nu niet kan kijven, knauwt koppig aan zijn boterham, knauwt
twijfelachtig onzeker, zegt niets. Dat is alles: een paar close-ups, een logische orde.
Dat is juist genoeg om ons den heelen geloofsnood en geloofskracht te doen
aanvoelen. Hier ligt dus een weg vol mogelijkheden voor de verstandige katholieke
amateurfilmers. Het katholieke leven zelf is een treffende werkelijkheid wanneer
men die maar kan ontdekken en toonen. We denken hier aan die vele eenvoudige
dingen van het geloof in de dorpen en steden van Vlaanderen, in de bedevaartsplaatsen
wanneer er weinig volk is, in de steegjes van Antwerpen waar pastoor van Hoeck
reeds zooveel goedheden ontdekte, in de Bethaniekloosters waar ‘verloren vrouwen’
in vreugde en zaligheid opengroeien, in enkele gevangenissen, in jeugdmiddens, in
oudjeshuizen, en overal. Al zal er wel veel nutteloos werk worden verricht en al zal
er veel bij het knippen en monteeren moeten wegvallen, de zaak is het zoeken waard
en we mogen hopen dat men in Vlaanderen naar die teekens met de camera zoeken
zal.
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Religieuze gemeenschapskunst?
Het tweede religieuze genre dat rijp ligt voor een oogst noemen wij de populaire
devotiefilm. Let wel op, het gaat hier niet om pseudo-volksche en simili-devotie, die
we hooger bespraken. Het is mogelijk de eenvoudige naieve en toch grondige
volksdevotie in beeld te brengen. We noemen hier maar een paar voorbeelden die
reeds zeer dicht dit ideaal benaderen. ‘De bedevaart naar Kevelaer’ van den
Skandinaaf Hedpuist is de verfilming van een oude volksballade: de geschiedenis
van een dichter wiens geliefde sterft en die slechts door O.L. Vrouw's tusschenkomst
van de wanhoop wordt bewaard. Er is hier geen poging om reeel te zijn, de photo is
poetisch, het spel is romantisch, het gegeven is zoo sentimenteel ontroerend als het
maar kan. Maar dit is volksch sentimentalisme, naief en niet nagemaakt. Het
geschiedenisje en het spel is ten slotte min belangrijk; het is de atmosfeer alleen die
telt, de atmosfeer van het innig en geloovige volk. Wanneer we den romantischen
jongeling doodbedroefd naar het Lieve Vrouwbeeld zien toesukkelen, en de kindjes
bidden met hem mee en O.L. Vrouw wordt een levende troost voor hem, dan weten
we dat die gevoelsatmosfeer echt is, dat het eenvoudig vertrouwen reëel is, en dat
niet het mirakel van belang is maar die zuiver geloovige zielsgesteltenis. Het mirakel
komt hier niet van buiten, het rijst zeer natuurlijk vanuit de diepte en O.L. Vrouw
was reeds lang in de atmosfeer van dit stadje en in de ziel van deze menschen
vooraleer wij ze bij toeval in een soort verschijning zagen.
Hetzelfde naieve volksgeloof vinden we in de heerlijke Hongaarsche film van
Fejos: ‘Marie’. Marie is een volksmeisje dat door een rijken jongen wordt bedrogen
en dan veracht en verlaten rondzwerft van huis tot huis, en sterft in de grootste ellende.
In den hemel echter heerscht ze in een keuken waar alles van zilverpapier is en zendt
wanneer nog jonge meisjes worden bekoord, de zoogenoemde O.L. Vrouwebuien
neer die de jongelingen op de vlucht drijven. De legende is hier dus met de
werkelijkheid zeer nauw samengeweven en de gedachten en gevoelens zijn er niet
gearticuleerd (merkwaardig, in deze Hongaarsch sprekende film begrepen we alles
zonder op de woorden te letten). En de volksdevotie tot O.L. Vrouw is hier weer de
groote en geheime kracht in het leven. Marie slentert gebroken en beschaamd naar
het L. Vrouwbeeldje toe in de kerk en daar bidt ze. Het gebed wordt een vernieuwing,
een verheldering,
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een transfiguratie, stralend en fier stapt het meisje weg met haar kindje door de
menigte: ze weet op wie ze mag betrouwen.
Wij weten dat in deze lijn nog ontzaglijk veel te bereiken is. De film is nu toch de
directe kommunie met de groote massa en die kommunie is wel het diepst wanneer
we de diepe innige en machtige volksdevotie op het doek laten spreken. Wat zou
hier in Vlaanderen een heerlijke film te maken zijn met al de Lieve Vrouwtjes die
door het volk zoo worden vereerd. Met al die zangen die aan het gemoedelijkste
onzer volksmenschen stemming geven, met die groote familie der heiligen die in ons
volksgeheugen nog voortleeft, met die overstorven geloofsatmosfeer die min of meer
gedoken blijft in alle oogslagen.

Mystieke film?
Wanneer we moeten spreken over het derde genre, de uitbeelding van het heiligen
leven, dan erkennen wij vooraf dat dit ongetwijfeld wel het moeilijkste is wat bestaat.
Dat diepere leven met God dat zich niet uit in knievallen, theatrale gebaren, luide
gebeden, hoe zullen wij het ooit op de film kunnen zien! Wij zouden het op de film
meer dan elders willen zien omdat de film essentieel suggestie is, omdat de film met
het juiste detail op het juiste oogenblik de onuitspreekbare en onuitbeeldbare dingen
kan suggereeren. Wij kennen maar één werk dat hierin eenigszins is gelukt: de ‘Jeanne
d'Arc’ van Dreyer. Hier heeft de kineast aan al het uiterlijke verzaakt, aan het scenario,
aan de historische schermen, zelfs aan het lichaam der menschen. Hij heeft bewaard
niets dan het gelaat, maar dan ook al wat het gelaat geven kon: de hatelijke, gluiperige
en booze tronies der inkwisitors en soldaten, het stille, angstige en toch Godzekere
aangezicht van de heilige Johanna. Johanna heeft hij gekozen op het oogenblik
wanneer de menschelijke kracht onder den dwang van het lijden en van den twijfel
aan zichzelf begint te bezwijken, en hij heeft ons dan getoond, altijd maar op dat
sublieme, tranendoorploegde gelaat, hoe de Geest van God toch die zwakheid
overwint, en hoe na een H. Kommunie die ons in zijn intensiteit de meest extatische
liefdescènes doet vergeten, dan sterk en onverwinbaar de Heilige den marteldood
ingaat. Hoe jammer toch dat de andere grooten ook deze hoogten niet hebben
nagestreefd. Er zijn bijna religieuze oogenblikken in de films van Greta Garbo, of
in de Shangai-
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Express van Von Sternberg waar Marlène Dietrich één oogenblik maar in gebed
opgaat (niets dan beweging van een traan die plots stil en lichtend staat en een hand
die streng en passievol samenvouwt), We voelen het: deze actrices kunnen dieper
mysteries uitbeelden dan de louter aardsche liefdemysteries. Hun koninklijke
superioriteit zou een geestelijke superioriteit kunnen worden. Hun kineasten zouden
voor ons die hoogere extases kunnen uitbeelden die den mensch boven zichzelf laten
stijgen. Maar wij weten: het heiligenleven staat zoo hoog dat enkel de hoogste in
zijn beste oogenblikken zich daaraan wagen mag. Het is niet zonder reden dat het
laatste katholiek internationaal Filmkongres besloten heeft zich voorloopig aan geen
heiligenlevens meer te wagen. Deze produktie moet de laatste vrucht zijn van een
lange evolutie en slechts wanneer zoowel technisch als ideeel de katholieke film zal
zijn gerijpt, zullen wij aan een heiligenfilm en wie weet zelfs aan Christusfilm kunnen
denken.

Godsdienst overal
Wij moeten eindigen dan met te zoeken hoe de godsdienst kan gebracht in het gewone
leven, in de gewone film. Niet de hoogste graden der mystiek, maar de eerste en
definitieve bewegingen van den mensch naar het betere, naar den onbekenden Meester.
En dat is wel gemakkelijker en wel onvermijdelijker dan wij het soms denken.
Wanneer wij de werkelijk groote films bekijken en wel deze die door heidenen of
half-geloovigen zijn gemaakt, dan zien we dat zij door hun grootheid zelf noodzakelijk
op die diepste grens der zielen komen te staan, waar de mensch kiezen moet tusschen
de booze krachten die hem willen verdoemen en de betere die hem willen verheffen.
Wij nemen hier maar enkele gevallen die een vingerwijzing zijn: ‘Berlin
Alexanderplatz’ van Jutzi, is de geschiedenis van den driftigen Biberkopf die uit het
gevang weer het leven in moet. Franz heeft besloten nu goed te zijn, maar hij wordt
weer bedrogen, meegesleept, verraden en ziet al de kwalen des levens op hem
nederdompelen. En toch staat Franz op, keer na keer, en eindigt met blijmoedig alle
kwalen te overwinnen en onverwinbaar sterk op Berlin Alexanderplatz zijn postuurtjes
te verkoopen: ziet, dames en heeren, u smijt ze neer, u keert ze om, steeds komen ze
weer recht, want ze hebben hun hart op de goede plaats. Over God wordt er wel niet
gesproken, maar we voelen klaar dat iets sterker dan de
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menschelijke krachten werkt in dezen man om het goede te laten zegevieren. In ‘City
Street's’ van Mamoulian voelen we deze meer dan menschelijke kracht nog sterker.
Het gangstermeisje is in het gevang aangeland, de geruchten vallen stil, stilte, en
stiller dan de stilte hooren we nu de fluisterstem van het geweten die naar hooger
dingen roept. In ‘Dr Jekyll & Dr. Hyde’ van denzelfde voelen we explicieter maar
toch suggestief den strijd tusschen menschelijken hoogmoed die God wil overtreffen
en God zelf die den hoogmoed tot eigen straf maakt. In ‘Poil de Carotte’ van Duvivier
zien we hoe in de ziel van een jongen de liefdeloosheid een drama ontketent,
geweldiger dan vele liefdedramas, en hoe God daar het laatste woord krijgt. In ‘De
Man dien ik doodde’ van Lubitsch zien we hoe het geweten een man naar den
biechtstoel drijft en hoe daar klaarte komt over het leven. We zien in alle groote
werken ten slotte hetzelfde: de zonde drijft over de grens naar boozer machten of
roept betere machten op. Het diepere leven stoot altijd op meer dan menschelijke
waarden, de mensch wordt maar volledig zichzelf wanneer hij begint zichzelf te
overtreffen.
God is dus niet enkel daar waar Hij met zijn Naam wordt genoemd, God is overal
waar het booze tegen het goede strijdt. God is vooral gedoken achter de vele
goedheden die we maar niet verklaard kunnen krijgen. In ‘La Maternelle’ bijv. is het
opmerkelijk hoe Hij er verzwegen wordt en toch is het even opmerkelijk dat die
goedheid, dat zelfverzaken der kleutersmoeder bijna absurd is zoo er geen hooger
Doel en geen hooger beteekenis is in deze liefde. Zelfs in de Russische films voelen
we ook steeds dat de geestdriften naar een horizon zoeken, dat breeder is, hooger en
dieper dan een Vijfjarenplan of een tractorenreeks. De liefde verklaart zichzelve niet,
de liefde die zich volledig offert doet altijd een grooter doeleinde vermoeden.
En in het aanschijn van de dood moeten dan de levenslang verzwegen zaken wel
eenige klaarheid krijgen. We noemden de Russische films, meer bepaald ‘De Weg
in het Leven’. De stilte rond den gestorvenen martelaar der Commune is bijna een
religieuze stilte. Het is een stilte die verder drijft dan dit levenlooze lijk, die een
andere wereld doet vermoeden. Zoo is de dood in alle groote films: een grens waarover
men slechts eerbiedig kijken durft, waarachter men grootere dingen vermoeden moet.
Zelfs de cynische von Stroheim wordt weer gevoelig en mensch in het aanschijn van
den dood. De sterf-
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scène met het uitflikkerende licht in ‘Prinsenhuwelijk’ is een der heerlijkste dingen
die men kan aanschouwen. De sterfscène in Don Quichotte met het langzame
uitbranden van het laatste boek, is een bijna plechtige stilte en een bijna geestelijk
verdwijnen. En de laatste scène van de groote sociale film uit Amerika ‘20.000 Jaar
in Sing-Sing’, is bijna een bekentenis. De zelfzekere gangster is dus trouw en bijna
nederig zijn woord komen houden, de electrische stoel wacht op hem. Gisteren nog
was de dominee bij hem geweest. Het antwoord klonk kort en zeker: ik kan u missen.
Nu komt de kleine en onsympathieke figuur nogmaals bij hem. Het klinkt stiller en
dieper: laat mij nog een uur nadenken. Slot. Meer moet de film van het gewone leven
ons wel niet zeggen, hij brengt ons op den rand van het geheim en laat God buiten
de film spreken. Die film kunnen wij, katholieken, laten ontwikkelen. Wij kunnen
in de bestaande produktie door onzen invloed juist die diepere strevingen laten hun
gang gaan. Wij kunnen meewerken met alle beterwillende menschen opdat de film
menschelijker en echter zou worden. Wij mogen zeker zijn dat de echt menschelijke
film noodzakelijk God zal ontmoeten. Al de wegen van het leven leiden naar Hem
en het is niet mogelijk zijn menschelijken weg te gaan zonder Hem te ontmoeten.
Hier kunnen we zelf het voorbeeld geven. We kennen hier in Vlaanderen sobere
menschelijk rijke werken die zonder groot gebaar van devootdoenerij het goddelijke
als een werkelijke macht in het leven laten werken. Wij kunnen eerst in kleine
schetsen, daarna in grootere werken toonen hoe in het leven van onze menschen
diepere vreugden groeien, grootere offers mogelijk worden, heiligmakende genade
werkt. We zagen reeds in ‘Kentering’ van onzen volksgenoot Jan Hin hoe de zachte
stille rust van God kan heerschen midden de ellende en hoe de rechtmatige opstand
met God zelf tegen de maatschappelijke wanorde kan ingaan. We kunnen hier ook
in het volle volksche leven diezelfde harmoniën toonen en in de geestdriftige jongere
beweging de oplaaiende vlam van een Godbezielde geestdrift laten waaien. Ons
eigen land met zijn eigen volk, zijn eigen leven ligt open voor ons: laten wij op den
filmband de goddelijke vlam van dat leven in beelden uitslaan.
Nota. - Bij het terpers gaan van dit artikel kunnen we melding maken van twee werken
die wel belangrijk kunnen worden voor de ontwikkeling der godsdienstige film.
Vooreerst de film ‘Golgotha’ waarvan het scenario door kanunnik Raymond, de
leider der fransche katholieke filmaktie werd opgemaakt en die door niemand minder
dan door Duvivier wordt uitgewerkt. Misschien is het wel vermetel voor de jonge
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maatschappij Gethys zoo ineens het hoogste te beproeven, maar hier zijn toch
bizondere waarborgen voorhanden. Het scenario zelf fantaseert geen geschiedenissen
rond Kristus maar houdt zich zoo dicht mogelijk bij het evangelieverhaal, en
accentueert vooral den politieken strijd. De namen van acteurs als Baur, Vanel, Gabin,
Remy geven anderzijds ook de zekerheid dat hier geen onbeholpen
karakteruitbeeldingen krijgen. Er mag dus vast gehoopt dat nu eindelijk van katholieke
zijde een technisch uitstekend en ideologisch zuivere film wordt gemaakt die wel
een wending kan veroorzaken.
Anderzijds kunnen wij ook mededeelen dat de plannan voor een katholieke
Vlaamsche filmproduktie vasten vorm krijgen. Als begin werd een sketch gekozen
die de valsche vedettenwereld zal karikaturiseeren en daartegen de heerlijkheden
stellen van het gezonde religieuze vlaamsche volksleven. Het draaiboek werd
eenigszins naar avantgarde formule uitgewerkt: overwicht van de montage op het
tooneelmatige. Acteurs, regisseurs en kineasten hebben we in Vlaanderen zeker voor
deze produktie: Vlaanderen is nu eenmaal een der meest beeldbegaafde landen.
Zakelijk is de opzet ook ongeveer klaar volgens corporatief stelsel van samenwerking.
Nu kunnen de Vlamingen die in Katholiek Vlaanderen als produktieland gelooven
naar het Middenbestuur der K.A. (81, Haechtsche Steenweg, Brussel) schrijven om
de verschillende modaliteiten van medewerking te kennen.
P.M.
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Morgenzon over de kapersvloot
Heerlijk rijst de ochtend in teedere kleuren,
de kust van dit witte bergland lacht;
golven verwaaien in zilte geuren
ter ree rust de vloot van haar buitrijke jacht.
Zouden wij hier om de dooden treuren?
Geen schot zal ons heden de stilte meer scheuren,
met roem is de kaapvaart volbracht!
A.J.D. VAN OOSTEN.
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Bafoe
door J. de Pillecijn.
(Vervolg)
In drie groepen hadden Ngoevoe Koebwa en zijn volk het oude dorp verlaten.
Traag vorderde de groep die met het dorpshoofd ging. Het was een lastige tocht,
zwaar bevracht gelijk ze allen waren, dwarsdoor het schaarhout. In grillige bochten
ging het, langs ondoordringbaar kreupelhout, dat hen dwong nu rechts, dan links een
doorgang te zoeken. Vooral Nangonga en de drie andere die de dorpstrom meesleurden
hadden bovenmenschelijken last.
De oude Moezee waren ze tegen het midden van den dag al kwijt. Hij had eenigen
tijd gejammerd, dat hij er nooit geraken zou; maar niemand had ooren om naar hem
te luisteren, en stilaan bleef hij achter. Eindelijk bleef hij tegen een boomstam
aangeleund, staan. Hij keek de anderen achterna, die moeilijk voortsukkelden en oog
noch tijd hadden voor hem. Zijn kinderen waren er niet bij: die stierven allen, en zijn
vrouwen waren ook al lang dood. - Als de laatsten uit zijn zicht verdwenen en zijn
versleten ooren niets meer van zijn dorpsgenooten vernemen konden, zakte de
afgetobde oude zachtjes ineen; zijn bibberende kin, met den dunnen, witten baard
zonk op zijn knieën en hij strengelde zijn magere armen inéén vóór zijn beenen. Zóó
bleef hij zitten, wachtend op het einde dat weldra komen zou.
Het was als voelden de geesten in het mysterievolle tropenwoud de groote mizerie
die daar ongezien in zijn zwijgende diepte uitgeleden werd, zóó huiveringwekkend
was er de onbeweeglijkheid en stilte.
Twee tranen rolden traag uit ouden Moezee's oogen over zijn rimpelige kaken,
kronkelden doorheen de schaarsche haartjes van zijn baard en leekten op zijn knieën.
Niemand zou oude Moezee nog zien, tenzij de geesten.
Intusschen vorderde Ngoevoe Koebwa's lastige tocht.
De tweede groep, door Bafoe geleid, telde het meest vrouwen.
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De negerinnen stapten, luchtig babbelend achter malkaar: ze hadden het gevaar
vergeten. Aan de draagstokken hingen de hennen, die, na poozen luid gekakel, stil
en gelaten te kijken hingen en hun koppen in alle richtingen trachtten op te steken.
Bafoe stapte vooraan met een paar stevige mannen. Zij baanden den weg, de dingen
vermijdende die het spoor van den doortocht zouden kunnen dragen.
Abiba en Fezza droegen om beurten den kleinen Djokko. Nu zat hij schrijlings op
de rechterheup van zijn moeder, stevig vastgehouden door haren arm; in haar
linkerhand droeg Fezza een zwaren aarden pot en op haar hoofd saamgebusselde
kleedingstoffen.
Slechts om een weinig te rusten hield het troepje soms even stil, en toen de nacht
verder doorstappen kwam verhinderen, werden de matten ontrold, en dicht bijeen
gingen ze liggen omtrent de vuurtjes van sprokkelhout, die ze, om niet bespeurd te
worden, profijtelijk lieten branden.
De mannen waakten doorheen den nacht en bij het morgenkrieken waren ze al
weer op weg naar het nieuwe vlek, dat ze tegen zonshoogstand bereikten.
Hondengeblaf verkondigde dat de anderen reeds daar waren.
Inderdaad, Ngoevoe Koebwa en zijn gezellen zaten al uit te blazen in de schaduw
van de weliggroeiende bananerij. Vóór den avond kwam Koepika aan met de kudde,
en als de maan haar zilveren sikkel tusschen de sterren voortdreef in het zwartblauwe
uitspansel, lagen de menschen van Ngoevoe Koebwa in diepen slaap na den
afmattenden tocht.
Vredige stilte heerschte rondom en in het nieuwe dorp.
***
Luitenant Fimbo had geen tijd verspild.
Zoolang Kabaya's scherpe oogen eenigszins konden zien waar hij de voeten zette,
was de troep snel doorgemarcheerd.
Van Melsen had moeilijk den slaap kunnen vinden en, toen hij vóór den dag
ontwaakte, scheen het hem toe, of er heel verre in het woud iets weerklonk als
hanengekraai; hij voelde deernis als hij denken ging aan al het wee, dat over die
menschen ginder ging neerkomen, en waaraan hij noodgedwongen meehelpen moest.
De troep stapte op vóór zonsopgang.
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Ze konden een uur geloopen hebben, als Kabaya eensklaps bleef staan.
‘Kijk!’ zei hij tot den kaporaal, die hem volgde, en hij wees vóór hem, naar den
grond.
De kaporaal keek toe: vóór Kabaya's voeten lagen versche uitwerpselen van geiten.
Hij grinnikte en knikte tevreden.
Fimbo werd verwittigd. Bijna op denzelfden stond klonk duidelijk hanengekraai,
de richting verradende langs waar de hutten stonden.
De luitenant deed halt houden en begon den overval te regelen: Hij zou met enkele
soldaten voorbij het dorp trekken en er langs de Oostzijde binnenrukken; de kaporaal
zou met zes mannen den Noordkant afsluiten en Van Melsen zou met de overigen,
in wijden boog uiteen recht op het hanengekraai aanstappen, om alle vlucht langs
Zuid- en Westkant te beletten.
Een weinig later hadden de drie groepen voeling met elkander en hielden het dorpje
omsloten; geen mensch kon er ongezien uit wegkomen.
Madjiko, het achtjarig knaapje van Koepika, kreeg het eerst de vreemdelingen in
het oog. Hij zat te ravotten met een hondenjong vóór de hut van zijn vader, die de
eerste stond; opeens zag hij de mannen van Fimbo, die op het dorp aanslopen en
schreeuwde luidkeels:
‘Volk! Volk!’ - Dan wipte hij gelijk een haasje de hut in.
Onmiddellijk kwamen uit al de hutten negers en negerinnen, op wier aangezichten
schrik en verrassing te lezen stond. Zij zagen hun dorp langs alle zijden omsingeld;
aan vluchten viel niet te denken.
Fezza, die met Abiba en Bafoe buiten trad, herkende dadelijk den valschen Kabaya,
die met hoovaardig geheven kop haar grijnslachend aankeek.
De verrader stapte naast den luitenant naar de hut van het dorpshoofd; toen hij
Bafoe's hut voorbijliep trok hij al zijn witte tanden bloot en spuwde met verachting
ten gronde.
Abiba wees hem na met den vinger en tot Bafoe zei ze:
‘'t Is hij: Kabaya.’
Bafoe schrok hevig en keek wanhopig naar zijn jonge vrouw, die tegen hem
aandrong om beschutting tegen het onheil, dat ze over haar voelde vallen als een
klem, die al haar geluk plots gevangen en gewurgd had.
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‘Mijn hart sterft.’ zuchtte Fezza, en zij ging in de hut naast haar slapend kind zitten.
Fimbo deed het dorpshoofd uit komen.
‘Waarom liept ge ginder weg?’ snauwde hij.
‘De hutten waren versleten; er waren geen vruchten meer.’ antwoordde Ngoevoe
Koebwa.
- ‘Gij hebt u willen verduiken met uw volk’.
- ‘Wie kan de hutten verbergen voor de oogen der lieden?’
- Gij zijt gevlucht omdat ge weet dat ik soldaten en dragers zoek.’
- ‘Al tien mannen van mijn dorp zijn soldaat van Boela Matari, bwana.’
- ‘Grapjes en leugen. Roep uw volk hier.’
Ngoevoe Koebwa deed de mannen roepen. Schoorvoetend kwamen ze en dromden
bijeen achter hun dorpshoofd.
Fimbo telde acht en dertig volwassen mannen waaronder een twintigtal stevige
kerels. Hij deed de ongepaarde negers afzonderen; er waren er veertien. Ook de
ouden van dagen werden afgezonderd en dan bleven er nog vijftien, onder wie Bafoe
was, wiens lichaamsbouw in het oog sprong.
Dan zei Fimbo tot het dorpshoofd:
‘Duidt zes mannen aan van de ongepaarden; zij worden vrijwilligers bij mijne
soldaten.’
- ‘Tien van ons dorp zijn het reeds’ herhaalde Ngoevoe Koebwa.
- ‘Doe wat ik zeg, of ze gaan allen mee’, tierde de luitenant.
De oude Ngoevoe keerde zich nu tot zijn dorpsgenooten: ‘Gijlieden hoorde het,’
zei hij stil en droef, ‘wie wil gaan?’
Ze keken naar malkaar; niet één antwoordde.
‘Schoon gekleed, goed gevoed met vleesch en visch, met geld betaald worden de
soldaten van Boela Matari’. Zóó trachtte het dorpshoofd zijn volk te overhalen. Het
was te vergeefs.
Fimbo schoot los: ‘Ze zullen loopen van het eene eind van het dorp tot het andere;
de zes laatsten gaan mee.’
Met angstige oogen maten de negers den afstand, en met wanhoop zagen ze meteen
hoe het dorp omsloten lag door de soldaten; hoe zouden ze anders wel de gelegenheid
hebben te baat genomen om voort te loopen!
Ze moesten op een rij naast een staan; het dorpshoofd zou het
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vertreksein geven. De harten der mannen, die voor hun vrijheid moesten loopen,
joegen hoorbaar en hun borsten zwoegden.
‘Boe!’ - Daar vlogen ze in razende vaart door het dorp. Fimbo stond te lachen dat
hij schokte; zijn ondergeschikte wendde de oogen elders; hij had medelijden met die
ongelukkigen.
De eerstaankomenden jubelden hun vreugde uit in luide kreten; het
hartverscheurende jammeren van hun ongelukkige dorpsgenooten kon hun uitbundige
blijdschap om hun vrijheid niet doen luwen. In wanhoop rolden de laatstgekomenen
zich over den grond. Zij werden aan de hoede van de soldaten toevertrouwd.
Nogmaals keerde Fimbo zich tot Ngoevoe Koebwa.
- ‘Nog zes andere mannen zullen dragen tot aan Tanganika; vandaar mogen ze
terug komen’. zei hij.
Er plofte zware verslagenheid over de negers en het dorpshoofd kloeg:
‘Wie zal dan jagen en visschen voor de vrouwen en kinderen? Wie de hutten
voltooien, die nog zooveel werk vergen?’
‘De overige luiaards’, spotte Fimbo.
Van Melsen beet op zijn lippen om te kunnen zwijgen.
‘Bwana’ smeekte Ngoevoe Koebwa, ‘neem de zes mannen en haal dragers in de
andere dorpen.’
‘Sluit uw mond.’ Beval de luitenant. ‘Nog zes dragers moet ik hier hebben, omdat
ge weggeloopen zijt.’
Ze zagen wel dat het zóó moest zijn. Stillekens slopen degenen die zich
vrijgeloopen hadden weg. Fimbo liet ze doen; hij wou rechtvaardig zijn, zei hij.
Nu gingen de gepaarde mannen aan het jammeren; die zegden dat het niet goed
was de vrouwen alleen te laten en dat dezen moesten gaan die noch vrouw noch kind
hadden; maar Fimbo wierp hun grofheden daarover naar het hoofd en wees zelf de
zes mannen aan, die als dragers in zijn karavaan moesten meeloopen tot aan het
groote meer.
Bafoe was de eerste.
Kabaya's oogen glansden van voldanen haat als hij zag hoe het gelaat van Fezza's
man vaal werd; hij wist al de eindelooze wanhoop die nu in Bafoe's hart te huilen
lag, en als hij bemerkte hoe de oogen van Bafoe vastgeankerd lagen op de hut waarin
zijn vrouwen met het kind verbleven, keek hij met zegevierenden lach daarheen en
hij zou willen juichen hebben van vreugde, als hij Fezza en Abiba
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hunne armen wanhopig boven hun hoofden zag wringen omdat ze zagen hoe Bafoe
van de anderen weggeduwd werd.
Met bevende lippen stond de neger naar zijne hut te staren. Met welken ijver had
hij die woning opgetrokken; hoe trotsch was hij geweest toen zijn vrouwen hun hooge
voldoening hadden uitgejubeld in blijde, naïeve liederen. Daar stond ze nu, zijn
schoone hut, in haar ongeschonden nieuwheid; een enkelen nacht had ze hem
geherbergd en nu moest hij weg, verre van hier, naar vreemde, onbekende streken.
Abiba, Fezza en Djokko zouden achterblijven; Wat zou er met de vrouwen gebeuren?
- Bafoe's hart lag verpletterd onder het plotselinge wee en bittere tranen drongen in
zijn oogen, zoodat alles voor zijn blikken schemerde en onduidelijk werd. De
ongelukkige man kneep zijn oogen toe en een zware zucht welde pijnlijk uit zijn
gefolterd gemoed.
Fimbo liet de zes ‘vrijwilligers’ en de uitgekozen dragers nog even naar hunne
hutten gaan om het noodige te halen; een soldaat volgde elken man op de hielen en
bleef op wacht bij de hut.
Bafoe was zijn woning binnengewankeld, waar Abiba en Fezza met luid misbaar
hem aanklampten, wat den kleinen Djokko aan het huilen bracht en hem vadertjes
beenen deed vastgrijpen.
De hut was een tooneel van woeste wanhoop.
Intusschen zaten de blanken aan hun ontbijt. Zij hadden hun eetmaal niet beëindigd
of Ngoevoe Koebwa kwam weer schuchter naar hen toe en bleef beduusd op een
paar stappen van hen staan.
‘Wat is er?’ vroeg Fimbo barsch.
‘De vrouwen willen meegaan’ zei Ngoevoe, schuw opziende.
Fimbo schoot in een luiden schaterlach, hij dacht een oogenblik na, trok zijn forsche
schouders op en zei:
‘Laat ze hier komen’
Zes negerinnen kwamen uit de hutten; vier droegen hun kind op de heup, eene
had twee kleinen bij van drie tot vijf jaar.
Als de luitenant de moeders zag naderen riep hij:
‘Geen kinderen mee!’
Daarop gingen de vrouwen aan het jammeren. Een moeder hief smeekend haar
zuigeling op; maar Fimbo herhaalde onberoerd zijn verbod.
Van Melsen kon niet langer zwijgend toezien.
‘Wie scheidt schamele kinderen van hun moeder?’ vroeg hij bewogen.
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‘Last genoeg zonder dien ballast’ gromde de luitenant. ‘ik weet wat mij te doen staat’.
De onderofficier zweeg; alles in hem was opstandig, maar hij wist dat hij
machteloos stond tegenover zijn overste.
Drie moeders lieten weenend haar kinderen weggaan, de andere weigerden ervan
te scheiden en zouden dan maar de mannen alleen laten gaan: Bafoe wou het kind
niet scheiden van de moeder.
Abiba evenwel wou dat Fezza met haar man zou meegaan.
‘Bafoe moet een vrouw hebben, hij moet eten en troost vinden; gij zijt jong en
sterk tegen vermoeienis; ik blijf hier met Djokko; ik waak over de hut en wat van
ons is.’ Zoo had zij Fezza en ook haar man weten te overtuigen. Haar hart bloedde,
maar zóó was het best, en zóó werd dan ook gedaan.
De opgeëischten waren reisvaardig. Twaalf mannen en vier vrouwen werden
meegevoerd uit het dorp van Ngoevoe Koebwa naar het kamp van Lokandoe, vandaar
zouden ze den verren tocht naar de Tanganikazee aanvangen.
De thuisblijvende vrouwen liepen klagend en gillend een eind wegs mede naast
hun mans en de soldaten moesten meermalen de geweerkolven tegen de kuiten van
de meegevoerden stooten om ze tot voortloopen te dwingen.
In stomme smart stond Abiba met Djokko in haar armen aan de uitgang van het
dorp; toen Bafoe met Fezza voorbijkwam reikte ze den kleine naar hem; het kind
stak zijn poezelige handjes uit en streelde vadertjes aangezicht.
‘Blijf gezond en kom gauw weer’ snikte Abiba. ‘De geesten mogen u voor alle
ongeluk behoeden.’
Dan, tot Fezza: ‘Pas op hem’. Meer kon ze niet uit haar kroppende keel krijgen.
Zij keek de troep achterna zoolang zij Bafoe met haar oogen volgen kon; dan wankelde
zij, verplet onder het looden gewicht van hare smart naar de hut terug.
In Ngoevoe Koebwa's dorp weerklonken nog langen tijd de jammerkreten der
vrouwen, en dagelijks klonken de eentonige, droeve wijsjes, waarin zij treurden over
haar mans, de vaders van haar kindertjes, die waren weggehaald naar de verre bergen
bij het groote meer.
***
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Luitenant Fimbo had Lokandoe terug bereikt een paar dagen nadien. Na een kort
verblijf in het kamp was hij met zijn soldaten en een groot aantal dragers scheep
gegaan naar Kindoe, vanwaar de trein hen had opgenomen om hen tegen het avonduur
op een eenzame plaats weer af te zetten.
Verbaasd hadden de dragers al het reisgepak moeten afladen, daar, te midden van
de wildernis, waar noch dak noch mensch te zien was.
De soldaten spanden hun tentzeiltjes uit in een wijden kring. Bafoe en zijn
lotgenooten moesten binnen dien kring vernachten bij hun vuurtjes, bewaakt door
Bangala schildwachten, die hen vijandig gezind streng in het oog hielden.
Bafoe sliep niet binst dien droeven nacht; de onwetendheid over wat morgen
volgen zou viel hem zwaar, en de stille droefheid van Fezza, die aan haar kleinen
Djokko dacht, pijnigde hem. Elken traan, die hij zag rillen aan de oogleden van zijn
vrouw, voelde hij als gesmolten lood in zijn hart vallen. De nachtkoelte deed hem
huiveren en hij voelde zich diep ellendig.
Wanneer de heuvels in het Oosten hun verlichte toppen door den mist begonnen
te steken ontwaakte Fezza, die na lang weenen toch slaap gevonden had.
In het kamp begon rumoer en beweging te komen.
De boy's bereidden het ontbijt voor hun blanken.
Kabaya zat bij het vuur waarover Fimbo's kok in de braadpan roerde. De zwarte
schelm had zoo behendig voor den luitenant weten te kruipen en diens hoovaardigen
boy zoo slim gevleid, dat hij voorloopig in Fimbo's persoonlijken dienst stond en
van dragerskorvee vrij was. Zijn sluw en schrander brein had alras den zwakken kant
van den luitenant ontdekt en hij wachtte, geduldig als een tijgerkat, naar de
gelegenheid om Fimbo's boos instinct te gebruiken ter uitvoering van het wraakplan,
dat zijn haat tegen Fezza en haar man in zijn binnenste broedde.
De zon was er en de troep stond reisvaardig.
De dragers werden elk naast een vracht gezet; die zouden ze te dragen hebben op
den langen karavaanweg dien ze vandaag opgingen.
Kabaya hielp ijverig Fimbo's tent inpakken. Zoodra de groote, zware zak in orde
was liep hij naar den zwarten serjant, dien hij kruiperig aansprak, terwijl hij met
uitgestoken arm naar Bafoe wees,
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die nevens een kleine kist stond. - De serjant wenkte een soldaat, die Bafoe naast
den zwaren tentzak leidde; een ander kreeg het kleine kistje te dragen.
Fezza zag hoe haar man naar den zwaren last werd gebracht; zij zag den grijnslach
op Kabaya's tronie, en als de schurk naar haar keek wendde zij vol verachting haar
hoofd af. Op bevel van den serjant ging zij bij de andere vrouwen: die moesten samen
loopen achteraan de karavaan; zoo wou het Fimbo.
Een zwarte klaroenblazer stiet enkele schetterende tonen door de lucht en de
optocht ving aan.
Vóóraan de gids, een betrouwbaar neger uit Kalembe, die reeds meermalen den
reisweg had langs geloopen. Achter hem stapten de serjant en eenige soldaten; dan
volgden de dragers met hun vracht; achter elke vijf dragers een soldaat om lust tot
vluchten bij de koelies te verdrijven. Achter de laatste soldaten liepen de boy's met
Kabaya, de vrouwen en de beide blanken.
Gelijk een reusachtige slang kroop de eindeloos lange rij man na man de helling
op, verdween in een dal om weer langzaam op te klimmen tegen een volgende
glooiing. Het was Van Melsen's eerste karavaantocht. Hij was blij te kunnen gaan
door de heerlijke natuur en vond er genoegen in met de oogen de golving te volgen
van die lange ketting van menschen, ze te zien optrekken drie, vier heuvelingen verre,
terwijl de onzichtbare schakels den anderen rug van de hoogten afdaalden.
Fimbo had geen lust tot praten. Loom en slechtgeluimd liep hij naast zijn
ondergeschikte; zijn hoofd was zwaar van den whiskey dien hij gisterenavond dronk,
en zijn waterige oogen dwaalden doelloos.
Drie uur lang gingen ze; dan blies de klaroen rust. De vrachten werden neergezet;
de vrouwen liepen bij haar mans en er werd druk gepraat, geëten en gedronken.
De blanken zochten schaduw onder dicht gewas en Fimbo liet zich een kroes wijn
voorschenken; Van Melsen gaf zijn voorkeur aan een paar versche bananen.
Na het slurpen van zijn wijn was de luitenant opgewekter en hij kreeg kijklust op
wat rond hem leefde en bewoog. Zijn blik wandelde over de rustende negers en bleef
verwijlen op de vrouwen.
‘Hum!’ bromde hij, en zijn oogen blonken, ‘die lange daar, met den gelen paan,
is fameus gebouwd; kijk eens, Van Melsen.’
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De onderofficier kon inderdaad vaststellen dat de aangewezen vrouw
opmerkenswaardig flinke vormen toonde.
Fimbo grinnikte.
‘Die zal ik van dichte bij bekeuren’. Besloot hij.
Van Melsen begreep wat de luitenant aan het brouwen was; hij voelde bitterheid
in zijn gemoed als hij nadacht hoe weinig verweer de negervrouw kon stellen tegen
zijn overste.
Klaroengeschal sneed de praatjes af en weer ging de karavaan haar langzamen
tred.
Fimbo stapte levendig door en liep nu dichter bij de vrouwen, die hij van tijd tot
tijd aansprak, er mede spottende of schunnigheden vertellend. Voortdurend had hij
de slanke gestalte van Fezza in het oog; Bafoe's vrouw stapte voort met een kalebas
op haar hoofd; vlug en veerkrachtig was haar gang; rechtop rees haar jeugdig lijf;
de luitenant zag de fijne, glimmende huid, fluweelig gespannen over de ronde
schouders; zijn blik gleed langs haar vleezigen bovenarm over den ranken voorarm
en bleef geboeid op de spanning van den kleurigen paan, waarin de kloeke heupen
bij elken stap haar wiegelende rondheid dreven. Zijn mond trok langzaam open en
over zijn gelaat gleed de vlam van den gloed die in zijn zinnen oplaaide. Zenuwachtig
sloeg hij met zijn zweep de toppen af van het gewas langs den weg.
Kabaya liep een heelen tijd achter Fezza, smalend en tergend.
‘Kijk naar Bafoe’, zei hij in de taal van hun dorp, ‘hoe scheef toch staan zijn
beenen! Hij loopt gelijk een oude hyena.’
Fezza stapte zwijgend door.
‘Het is verkeerd’ ging Kabaya voort. ‘Het is verkeerd als de jonge geit in het
voetspoor loopt van den ouden bok; jong hoort bij jong.’
De vrouw spuwde met verachting ten gronde; ze scheen slechts oor te hebben voor
het eentonig, aanhoudend herhaalde: ‘Ja-o! Ja-oo! Ja!’ waarmede de dragers de korte
zinnen beantwoordden van den voorzanger, die het karavaanlied improviseerde en
zong, om de gedachten van de vermoeienis af te trekken en de taak lichter te doen
schijnen.
(Slot volgt)
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Enkele belangrijke kritische Werken over Engeland en zijn
Letterkunde.
door Dr. Raph. Kreemers
(Vervolg)
In den vorigen jaargang (p. 478) hadden we reeds gelegenheid te wijzen op het literair
kritisch werk van A.C. Ward. We bespraken daar zijn boek ‘American Literature’.
Hier hebben wij nogmaals twee werken van zijn onvermoeibare pen. Zoowel ‘The
Nineteen Twenties’ (3) als ‘Twentieth Century literature’ (4) zijn studieboeken in
den echten zin van het woord. En al hebben we hier de tweede uitgave voor ons van
't eerste boek, het verwondert ons dat deze herdruk zoo lang op zich heeft laten
wachten. Drie jaar is wel niet veel in een menschenleven doch het was onzes inziens
te lang voor een boek van dit gehalte. Er komen wel herdrukken van boeken die het
niet waard zijn en we kunnen geen afdoende verklaring vinden voor dit uitstel. Wat
er ook van zij, dit overzicht mag er zijn omdat het van zoo'n schitterend gehalte is.
Zoo glashelder en bevattelijk en tevens diep ingaand op al de behandelde dingen
worden niet veel boeken geschreven. Ward behandelt hier heel de naoorlogsche
periode en zijn blik gaat ook den Oceaan over en omsluit zoowel de amerikaansche
als de engelsche literatuur. Goddank echter niet op de schaal waarop Mackenzie
werkte. Niet minder dan 27 schrijvers uit de Vereenigde Staten krijgen hier een beurt.
En ook de jongeren, als daar zijn Elmer Rice en W. Faulkner worden niet vergeten.
Het beste uit heel het boek vonden we de behandeling van de eigenlijke
oorlogsliteratuur onder den titel ‘The unhappy warriors’ (p. 140-168). Hier wordt
nu eens onbewimpeld en niet vooringenomen een zeer omstreden tijdperk behandeld
en al is misschien de tijd nog niet gekomen om een definitief oordeel te vellen over
deze periode, wat hier gezegd wordt zal nog lang herhaald kunnen worden. Ook het
deel over ‘the new fiction’ is uitstekend al vinden we het oordeel over Joyce wel wat
hard geformuleerd. Ons dunkens wordt hier ook D.H. Lawrence zeer juist bekeken
nl. als een complement van B. Shaw dwz. dat de sex-philosophie van Lawrence een
antwoord
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is op de verstandsphilosophie van Shaw. We wezen in onze beschouwingen over het
boek van Dr. Veldkamp op het feit dat deze literatuurhistoricus op sommig gebied
zeer goed doch op andere terrein heelemaal niet thuis was. Van Ward moeten we
getuigen dat hij van alle markten thuis is en of hij schrijft over den dichter T.S. Eliot
of over den biograaf L. Strachey, over den detective-roman of over A.P. Herbert, het
is allemaal even goed doordacht als zijn beschouwingen over de jongste experimenten
in het drama of zijn oordeel over succes-schrijvers en ‘science, morals and religion’.
De schr. had hij de behandeling van dit laatste punt, bv. waar hij zegt dat ‘science
has repeatedly shaken the Christian churches’ moeten bedenken dat het Katholicisme
hier toch niet over één kam kan geschoren worden en dat het bestaan van een Thomas
van Aquinen, bij wien de Protestanten binnen eeuwen nog kunnen komen leeren wat
‘waarheid’ is en ‘wetenschap’, heelemaal de Kerk niet geschokt heeft doch haar een
hechte basis heeft gegeven waarop al de anderen slechts met nijdige blikken kunnen
neerzien. We wijzen er ten slotte nog op dat ook Ward heel wat sympathieker
tegenover de schrijfsters staat dan zooveel anderen. Voor hem is ook waar, wat we
reeds herhaaldelijk hebben geschreven nl. ‘the immediate future of the English novel
lies with the women writers’ (p. 106). Doch dan moeten ze haar ‘sex-consciousness’
afwerpen en haar eigen bijzondere gaven ontwikkelen. En dan zal er ook van haar
kant nog beter werk geleverd en minder energie verspild worden. Om te besluiten
mag niet worden vergeten dat de prijs voor dit ingebonden boek werkelijk zoo laag
is gehouden dat er beslist niemand tegen op mag zien het zich aan te schaffen. Werk
op deze manier aangeboden en van dezen aard zou ten onzent niet voor eens zooveel
verkrijgbaar worden gesteld. Het andere werk van Ward beleefde 5 drukken op 5
jaar tijd. We hebben hier voor ons de 5e, herziene uitgave. Het voornaamste doel van
den schr. was ook hier een compact werk te geven, met een algemeen en geen
gedeeltelijk overzicht en tevens er geen loutere nomenclatuur van te maken. Over
de heele lijn heeft hij dan ook zijn woord gehouden. Na een inleidende beschouwing
over de periode van Victoria begint hij met het eigenlijk werk dat in 6 hoofdstk. de
romanschrijvers, de tooneelschrijvers, de dichters, de essayisten en critici en ten
slotte de schrijvers van reisverhalen en levensverhalen behandelt. Onder de
romanschrijvers krijgen Wells, Bennett, Galsworthy en Conrad een afzonderlijke
behandeling en in een
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laatste paragraaf gaan de vrouwen met 't leeuwenaandeel strijken. Hier hadden beslist
een paar meer mannelijke figuren een plaats moeten krijgen en het gaat toch niet op
7 regels te besteden aan Elis. Robins en dan Walpole, Beresford, Swinnerton en F.P.
Young in één regel af te handelen.
Het hoofdstuk over het tooneel is een mooi overzicht waarbij zoowel het Iersche
Tooneel als het Repertory Movement en het naoorlogsche werk hun aandeel krijgen.
Want deze drie worden in de meeste werken ofwel maar karig bedeeld of heelemaal
in den vergeethoek gestopt. We zullen hier niet twisten over het belang van Noel
Coward; toch meenen we dat zijn verschijning op het naoorlogsche tooneel meer
waardeering verdient dan hem hier gegeven wordt.
Bij de dichters is ons ook hier de afwezigheid opgevallen van T.S. Eliot. Ward
schijnt hem dus ook onder de Amerikanen te rekenen. Eliot woont echter al sedert
1913 te Londen en is sedert 1927 britsch onderdaan. En als Ward even de
bibliographie van Eliot wil nazien zal hij bemerken dat zijn eerste dichtbundel
‘Prufrock’ dagteekent van 3 jaar na zijn definitieve vestiging in Londen. Andere
adelbrieven om hier voor te komen kan hij toch slecht wenschen. G. Bottomley e.a.
krijgen wel achteraan een plaatsje in de reading-list, doch ze hadden tevoren toch
ook wel mogen vernoemd worden. Trouwens de heele behandeling van de ‘Imagists’
is, in vergelijking met de rest, bv. de Sitwells, tamelijk summier. En van den anderen
kant doet het minstens eigenaardig aan de groote dichteres Alice Meynell wel te zien
aanhalen om haar oordeel over Ch. Williams en dan tevens te vergeten dat ze van
de mooiste gedichten geschreven heeft die er in 't engelsch bestaan. Toch mogen we
dit niet aan antipathie voor haar geloof toeschrijven wijl zoowel Belloc als Chesterton
in het volgend kapittel en elders flink worden bedeeld. Opvallend is nochtans de
afwezigheid van M. Baring, J.B. Morton e.a. Uitstekend zijn op het einde (205-232)
de reading-lists waar in een korte doch degelijke leeslijst van de voornaamste
schrijvers gegeven wordt, ook van een heele hoop die niet in den tekst voorkwamen.
Ook de indextafel, zoowel op schrijvers als op werken is flink verzorgd. De schrijver
gaat hier tot 1925 en onze eigen studie heeft ons bewezen dat er in het decennium
dat daarop gevolgd is nog heel wat te vermelden valt. Doch Ward is zoo'n voortvarend
werker dat we haast zeker zijn dat hij weer met een ander werk bezig is dat een
vervolg zijn moet
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op het onderhavige. We wachten er met ongeduld op want boeken van dit soort
smaken werkelijk naar meer.
Het werk van B. Fehr: ‘Das England von heute’ (5) is wel het beste antwoord dat
op C. Mackenzie's bovenvermelde opwerping kon gegeven worden, al zou hij ons
kunnen antwoorden dat dit werk wel in het duitsch doch door een Zwitser geschreven
is. Fehr, dien we vroeger reeds bespraken voor zijn boek ‘Die Englische Literatur
der Gegenwart’ is 'n eerste klas vakman die een buitengewonen klaren kijk heeft op
de dingen en alles behalve ‘incapable of understanding the English character’ (dixit
Mackenzie p. 91). We hebben zelden zoo'n helderen betoogtrant gezien, zoo'n
belezenheid en tevens zoo'n aesthetisch en philosophisch geschoold criticus. Het
gaat hier niet alleen over literatuur, doch ook over cultuur, politiek, natuurwetenschap,
wijsbegeerte, godsdienst en kerk. Met één woord: hier wordt werkelijk een volledig
beeld opgehangen van de cultuur-problemen van het oogenblik. Het tweede hfdst.
‘Die Kunstformen der Massenzivilisation’ heeft ons het best kunnen behagen. Want
dit stuk is een noodzakelijke aanvulling op de meeste literatuurgeschiedenissen.
Ongetwijfeld is er een groote wisselwerking tusschen kino en letterkunde, heeft de
massa-literatuur en de best-seller een dieperen ondergrond dan men hun gemeenlijk
geeft en spelen de tijdschriften in Engeland ook een groote rol. De schr. besluit met
een vraag over de godsdienstkrisis zooals die in de letterkunde weerspiegeld wordt
en stelt, onzes inziens, zeer juist schrijvers als Kaye-Smith, G. Mackenzie en H.
Walpole tegenover bv. Priestley bij wien het ‘religiöse Vakuum der Modernität’ wel
het best aan het daglicht komt.
De ongegrondheid van Mackenzie's bewering kan eveneens blijken uit de werken
die we hierna bespreken en die ook in Engeland een zeer gunstige pers hebben gehad.
Na de geweldige crisis die de Engelsche economie zoo schitterend doorworsteld
heeft, zal wel niemand meer twijfelen aan de wereld-belangrijkheid van het Engelsche
Pondsterling. En wie aan vergelijkende literatuurstudie doet zal wel geen twijfels
koesteren over de wereldbelangrijkheid van het Engelsch boek.
Nu zal men wel de gevolgtrekking maken dat het dus noodzakelijk is boeken te
raadplegen die verband houden met de Engelsche staathuishoudkunde doch minder
gereedelijk de noodzakelijkheid inzien ook eens boeken te lezen die Engeland van
een anderen kant
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bekijken dan de schoone zijde die ons in de Engelsche Letterkunde van heden wordt
opgedischt.
En toch is dit van het grootste belang, Want eerst en vooral gaan we te veel af op
die Engelschen welke we in ons eigen land tegenkomen en die zoo veeleischend
optreden. Daaruit trekken we de conclusie dat Engeland wel een paradijs op aarde
zijn moet als zijn ‘inboorlingen’ bij ons zooveel te kort komen. Vervolgens gaan we
veel te veel af op hetgeen ons in de boeken, vooral romans, door Engelschen
geschreven, over Engeland wordt voorgeschoteld. En dit is, zooals Karl Silex zegt,
‘a deceptive atmosphere’.
Meer dan eens werden we in den laatsten tijd getroffen door den volgenden zin
die, onder dezen vorm of een anderen, schering en inslag is geworden in recensies
van moderne romans en andere letterkundige werken uit Engeland: ‘Provided that
the reader is well versed in the events of the last fifty years in England’. M. Parker
geeft o.m. deze woorden in zijn inleiding op ‘Told by an idiot’, van Rose Macaulay.
Meer dan ooit is het tegenwoordig noodig zich in zekere mate in te leven in het
bestaan van de menschen die het voorwerp uitmaken van een letterkundige
behandeling in romans, novellen, enz.
Nu hebben we voor Engeland wel de groote klassieke werken van Taine, L.
Cazamian, Masterman, Prof. Ern. Barker en het Duitsche boek van Dibelius die ons
het staatkundig, rechtskundig, opvoedkundig en godsdienstig leven van onze buren
van overzee op een meesterlijke manier uiteenzetten. Niet iedereen echter heeft geld
of tijd om zich deze omvangrijke en dure boeken aan te schaffen en te lezen terwijl
zich toch ieders beurs, vooral dank zij de zoo welgekomen uitgaven van Tauchnitz,
de weelde kan veroorlooven een modernen Engelschen roman te koopen. Daarom
was het een uitstekend idee van den uitgever dezer verzameling, na zooveel te hebben
gedaan voor de verspreiding van het moderne Engelsch boek, diezelfde lezers ook
eens in staat te stellen iets rondom de bewonderde helden te lezen om zoodoende
beter te genieten van die letterkundige prestaties.
Er zijn in den jongsten tijd heel wat werken over Engeland verschenen. Eerst en
vooral natuurlijk van de hand van de Engelschen zelf. Zoo verscheen in het begin
van 1933 bij Macmillan (prijs 7/6.) van de hand van den Schotschen schrijver A.G.
Macdonell een zeer interessant werk ‘England, their England’ waarin de
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Engelschen zoowel thuis als in het buitenland met zeer veel humor en inzicht worden
uitgebeeld. En nu kondigen ons Selwyn & Blount voor het loopend jaar de
verschijning aan van een boek van den Right. Hon. George Lansbury M.P. ‘My
England’ (nogmaals zeker een variante op den titel van een der werken van D.H.
Lawrence: ‘England, my England’) waarin hij ons vertellen zal hoe hij zich het
Engeland der toekomst voorstelt. Doch we wilden hier vandaag vooral H.A. Vachell
aan het woord laten die langen tijd in het buitenland verbleef (hij was nl. 17 jaar
‘rancher’ in Californië) en dus door zijn vergelijking met wat hij elders zag meer
waarborg geeft voor een zuiveren kijk op de zaken. En uit het feit dat hij een bekend
roman- en tooneelschrijver is, kunnen we de gevolgtrekking maken dat ook zijn stijl
zeer verzorgd zijn zal. Uitgaande van het beginsel: ‘Nemo judex in causa propria’
keeren we ons wellicht liever tot de vreemdelingen. Welnu, dan kunnen we het
oordeel van Vachell aanvullen of verbeteren door de beschouwingen van
buitenlanders. Daaronder hebben we dan eerst en vooral de Duitschers met het boek
van Karl Silex, de Franschen met Paul Cohen-Portheim en Félix de Grand' Combe;
de Hollanders met Dr. G.J. Renier en de Amerikanen met H.E. Scarborough. We
zouden daar nog kunnen bijvoegen het werk van den Spanjaard S. de Madariaga:
‘Englishmen, Frenchmen and Spaniards’ (1928), dat echter buiten ons bereik gebleven
is. En als we deze portie hebben verorberd keeren we misschien weer best terug naar
een paar andere Engelschen en luisteren even naar het oordeel van Rose Macaulay
en S.P.B. Mais welke laatste tegenwoordig, vooral ten dienste van de vreemdelingen
een speciale kroniek verzorgt in den ‘New Statesman’ onder de rubriek ‘British
Travel Supplement’, die we niet genoeg kunnen aanbevelen. Binnenkort krijgen we
ook nog van hem het boek ‘London Week Ends’, waarin zij die Londen vervelend
vinden het vele interessante leeren kunnen dat er te vinden is. K. Silex, die in deze
kategorie thuis schijnt te hooren, kunnen we hier nog verwijzen naar de heel anders
luidende uitspraken van den medewerker van de ‘Residentiebode’ (12 Aug. 1933)
en van den Londenschen medewerker van het Letterkundig Bijblad van ‘De Tijd’
(K.V.H.) in zijn bijdragen ‘Uitgaan in Londen’.
Met dit stel boeken hebben we ahw. een uiterst up-to-date encyclopedie over alles
wat Engeland aanbelangt. En hoe zouden we ten volle de engelsche letterkunde van
dezen tijd kunnen begrij-
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pen, hoe zouden we ze tevens ten volle kunnen genieten als we niet uitstekend op
de hoogte waren van de leefwijze, de gewoonten, de velerhande eigenaardigheden
die het engelsch leven kenmerken? Elk van deze werken behandelt de zaken op een
eigen manier en de keus is zoo gedaan dat ze elkaar ahw. aanvullen. We hebben zelf
meer dan eens uit den mond zoowel van Engelschen als Amerikanen kunnen hooren
dat de buitenlanders over het algemeen een beteren kijk op de zaken hebben dan zij
zelf. Dit is trouwens niet te verwonderen. Hun vallen van zelf die dingen het meest
op die ze bij henzelf niet zoo zeggen of niet zoo doen en waar een vergelijkingspunt
is, is een evenwichtig oordeel heel wat gemakkelijker. Liefhebbers doen dan ook
best niet één van deze werken aan te schaffen doch allemaal en zelf een nomenclatuur
op te maken van de verschillende onderwerpen. En gebeurt het dan dat hetzelfde
onderwerp door twee verschillenden wordt behandeld, dan zullen ze zien dat deze
dubbele behandeling geen overdaad is doch dat de eene op een andere manier spreekt
of het een of ander punt wat scherper belicht zoodat ze per slot van rekening toch
geen dubbelen dienst doen. Op literaire dingen wordt het best ingegaan door
Scarborough (XIe hoofdst.), Cohen Portheim (XIIe hfdst.). Bij Silex is vooral
interessant zijn kalender op het jaar waarin hij per maand de verschillende dingen
bespreekt die in dat tijdstip in Engeland voorvallen. Ook het schoolprobleem en alles
wat daarmee verband houdt is in dit boek buitengewoon goed behandeld.
De twee vermakelijkste werken zijn zeker die van Renier en van de Grand' Combe.
Vooral de laatste is beslist wat de Engelschen noemen ‘witty’. Zijn humor is bepaald
onbetaalbaar en hij neemt evenmin voor de Engelschen als voor de Franschen, een
blad voor den mond. Waar een Duitscher vooral vergelijkingspunten zoekt in zijn
land, komt hier natuurlijk het fransch standpunt voor de pinnen. En wijl we dit
waarschijnlijk allemaal het best kennen, en ook wel iets afweten van ‘esprit gaulois’,
ware het wellicht het best met dit boek te beginnen en daar dan Cohen-Portheim
naast te leggen. Deze schrijver is, na juist zijn jongste werk te hebben zien vertalen
in het engelsch: ‘The spirit of France’, in 1933 overleden.
Het boek van den Hollander Renier werd door de Engelschen zelf beschreven als
‘at once more amusing and far more penetrating than most books about the English
by foreigners’. (Evm. 125:657). Het is zoo'n ‘stimulating’ wijn dat hij geen krans
behoeft. Tolle
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et lege. Dit werk is overigens het eenige dat geïllustreerd is en de verluchtingen zijn
even smakelijk als de tekst. Van dit werk bestaat tevens een met nota's voorziene
schooluitgave in de Tauchnitz Students' Series, No 34. En in dezelfde collectie
verwijzen we tevens naar het boek van Rose Macaulay: ‘Told by an idiot’ (no 33).
dat uit het grootere boek met denzelfden naam de stukken licht die handelen over
‘Victorian’ en ‘Georgian’. Al schijnt het werk zich te inspireeren bij R.H. Gretton's
‘Modern History of the English People’ het is veel interessanter en veel plastischer
geschreven en door het inlasschen van persoonlijke ervaringen en beschouwingen
over deze periode doet het plezieriger aan. Dit is natuurlijk gezegd Zonder in iets te
kort te doen aan de waarde van het werk van Gretton dat als ‘survey’ natuurlijk heel
wat belangrijker en heel wat veelzijdiger is dan dit boekje.
Ook dit overzicht biedt dus ‘elck wat wils’. Zoowel het zuiver literair-historische,
als het bibliographische, het historische en staathuishoudelijke brachten iets naar
ieders gading. Moge onze aanbeveling dan ook practische gevolgen hebben bij de
lezers.

Bibliographie
1) E.A. Baker & J. Packman: ‘A guide to the best fiction, English and American
including translation from foreign languages’. 28 × 23,5; 1932; VIII & 634 bldz.
Geb. 42 sh. G. Routledge & Sons Ltd. London.
2) C. Mackenzie: ‘Literature in my time’ 19 × 13; 1933; 254 bldz. Geb. 6 sh. Rich
& Cowan Ltd. London.
3) A.C. Ward: ‘The Nineteen-Twenties’ (Literature and ideas in the post-war
decade) 19,5 × 13; 222 bldz. 1933. Geb. 5 sh. Methuen & Co Ltd. London.
4) A.C. Ward: ‘Twentieth Century Literature’ 19,5 × 13; 1933; 231 bldz. Geb. 5
sh. Methuen & Co Ltd. London.
5) B. Fehr: ‘Das England von heute’ 22 × 14,5; 1932, 100 bldz. Ing. M. 2,50. B.
Tauchnitz, Leipzig.
6) Vachell (Horace Annesley): ‘The best of England’ 1930; Geb. 10/6. 21 × 14;
271 bldz. Faber & Faber, Russell Square, London.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

464
7) Renier (G.J.): ‘The English: are they human?’ 1933; M. 1,80. Ingen. 16,5 ×
11,5. 286 bldz. B. Tauchnitz, Leipzig.
8) Cohen-Portheim (Paul): ‘England, the unknown Isle’. 1933; M. 1,80 Ing. 16,5
× 11,5; 263 bldz., B. Tauchnitz, Leipzig.
9) Silex (Karl): ‘John Bull at Home’ 1933; M. 1,80 Ingen. 16,5 × 11,5; 294 bldz.
B. Tauchnitz, Leipzig.
10) Scarborough (H.E.): ‘England muddles through’ 1933; M. 1,80 Ingen. 16,5 ×
11,5; 268 bldz. B. Tauchnitz, Leipzig.
11) Renier (G.J. Dr.): ‘The English: are they human?’ 1933; M. 1,60 Ing. A
selection; mit Anmerkungen und Wörterbuch bearbeitet von Maur. B. Parker
B.A. 15,5 × 11. Inleiding 14 bldz. Tekst 15-103. Nota's 108 bldz. B. Tauchnitz,
Leipzig.
12) Macaulay (Rose): ‘Told by an Idiot’ 1933, M. 1,60 Ingen. A selection; mit
Anmerkungen und Wörterbuch bearbeitet von Maur. B. Parker B.A. 15,5 × 11.
Inleiding 18 bldz. Tekst 19-112. Nota's 112 bldz. B. Tauchnitz, Leipzig.
13) Mais (S.P.B.): ‘The New Statesman and Nation’ (British Travel Supplement)
edited by S.P.B. Mais 17-6-1933; p. 815-830. Een tiental artikels door Mais,
Turner e.a., o.a. G.J. Renier: ‘England? Well, it's like this...’.
14) De Grand'Combe (Félix): ‘England, this way’ 1933; M. 1,80 Ingen. 16,5 × 11,5;
278 bldz. B. Tauchnitz, Leipzig.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

465

Ringsteken
M. Nyhoff droeg aan Prinses Juliana, ter gelegenheid van haren vijf en twintigsten
verjaardag, volgend gedicht op:

Het jaar 1572.
Het had dien winter tot in Maart gevroren.
Bloys van Treslong rekende zich verloren
Bij Wieringen op 't ingevroren schip.
Men kon te Medemblik en te Stavoren,
Waar thans de afsluitdijk wacht op nieuw koren,
Hem uit het ijs zien steken als een stip.
De vijand, achter de besneeuwde dijken,
Lag, met van tijd tot tijd een schot, stil toe te kijken,
Of hij aan hongerdood of ijsgang zou bezwijken.
Maar hij schoot niet weerom.
Hij hield het kanon
Om voor het schip een vaargeul vrij te bijten.
Men zag hem langzaam naar de Noordzee wijken.
Zoo is het wonderlijke jaar begonnen
Toen alles anders liep dan werd verwacht.
Wie reeds gewonnen had werd overwonnen.
Wie zon en weer bezon, heeft, eindelijk onbezonnen,
Een volk verwekt waar hij het graf te delven dacht.
Op eenmaal rolt de kaart van Holland voor mij open.
Den Briel. Ik zie een vloot den Maasmond binnenloopen,
Den ongezouten Geus met de eerste, zoete, vlag.
Ik zie ze in Vlissingen het Spaansche fort gaan sloopen.
Ik zie een streep rook heel het land doorloopen:
Mechelen, Zutfen, Naarden, aschhoopen, aschhoopen.
Maar, midden in teer groen, ligt Gouda toch te hopen.
Te Dordrecht staakt de koopman koopen en verkoopen.
Wie spreekt het woord? Het jaar wordt als één dag.
Dan komt Oranje, in België verslagen,
- zes ruiters om een kermiswagen Te Kampen aan. Men haalt hem niet blij in.
Het is niet dat men niet wil wagen,
Maar het uur acht men niet geslagen.
Zoo begint elk begin.
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En zoo, zoo denkt de Prins, hoor ik bij levensdagen
Spijkers met koppen aan mijn kist geslagen
Het is op sterven dat ik mij bezin,
- - ‘O paarden, tevergeefs beslagen’,
Hoort hij de veeren van den wagen klagen,
‘Wie zal de vonk door Holland dragen!’ - Een visscher brengt een visch. Neen, Neen. Hij heeft geen zin
In geld. Ja. Ja. Hij komt zijn Hoogheid maar wat vragen
Oranje scheept zich voor Enkhuizen in.
Wat toen voorviel is zelden voorgevallen.
Ze stonden achter water, achter wallen.
Ze hielden het. Ze waren met zijn allen.
En sloegen, zoo men zegt, de handen in elkaar.
De winter is dit jaar weer zeer vroeg ingevallen
Haarlem was ingesloten en zou vallen.
Valle wat valt! De dag is als een jaar.
Prinses, kijk Noordwaarts, kijk voorbij Enkhuizen,
Luister. De zee zuigt weg door hooge sluizen.
Hoor wat de straks te planten boomen suizen
Binnen een straks door u te noemen stad.
Zuster, zoo zeggen ze, geeft niet om huizen
Die hun naam weten en niet meer dan dat.
Geen broeder kan zijn broeder ooit verguizen
Terwijl hun zuster in hun midden zat.
‘O zeldzaam volk, waar hoop en wanhoop kruisen’,
Zegt zij, ‘ik handhaaf wat gij reeds bevat.’

Frans Erens in De Nieuwe Gids over Willem Kloos als bibliophiel:
Er zijn allerlei facetten aan mijn vriend Kloos, die nu 75 jaar gaat worden.
De belangstelling van velen gaat naar hem uit en de menschen willen graag
zooveel mogelijk over hem weten, want tegenwoordig is er een neiging
om de persoonlijkheid van den schrijver in zijn werk te betrekken en de
nieuwsgierigheid is daarop gericht. Daarom kan het zijn, dat sommigen
graag zullen vernemen, dat bij Willem Kloos de grootste particuliere
bibliotheek is te vinden van geheel Nederland. Hein Boeken sprak mij
indertijd van 50000 deelen, een schatting, die wel ongeveer juist zal zijn.
Jaren lang woonde de schrijver der ‘Veertien jaar literatuurgeschiedenis’
de Haagsche aucties bij en legde als fijn kenner de hand op menig
onvindbaar en curieus boek. Hij en zijn vrouw zijn daar bekende figuren
en wanneer zij de verkoopzaal binnen komen, maakt het publiek met
achting plaats voor het beroemde schrijverspaar. De auctionator is tevreden
als hij ze ziet en groet hen met consideratie; eerst en vooral geldt die groet
hun persoon en in de tweede plaats den goeden klant. Hij weet wel, dat
die Kloos een geweldig boekenminnaar is en dat, wanneer hij met zijn
fijnen reukzin
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aan een boek heeft gesnoven en de geur daarvan hem aanstaat, hij het niet
gauw loslaat en de kamp met den medeminnaar niet gauw opgeeft. Hij
weet wel, dat die uiterlijk koele en kalme Kloos van binnen vol is van
vuur. Hij is dus blij, wanneer hij ze ziet komen, want hij ziet zijn prijzen
graag naar boven springen met kwartjes en met guldens.
Zoo is de woning van Willem Kloos een bibliotheek geworden, waarin de
schatten der wereldliteratuur gezet zijn rij aan rij. Daarin alleen voelt hij
zich thuis als de visch in het water. Hij heeft behoefte aan de emanaties,
die uitgaan van al die boeken om hem heen en hij zou het wandtapijt dier
stille ruggen niet willen ruilen voor een kostbaar behang.
In ‘De Gids’ vergelijkt Anton van Duinkerken Tollens met Adema van Scheltema:
‘Tollens en Scheltema, zij gaven aan de menschen van hun levenstijd een
poëzie, die voor een minimaal ontwikkeld organisme het maximum van
eigentijdsche gevoelsprikkels inhield, zij oogssten hetzelfde succes en
beiden viel overvloediglijk “het loon der kunst, een enk'le traan, ten deel”,
doch geen der twee heeft het gevoel gehad, dan in een oogenblik van
duizeling, dat hij de wereld in schoonheid herordende, geen van de beiden
wist zich geheel zichzelven bevrijd als hij zong. Zij hebben een
omwenteling beleefd van de maatschappij hunner dagen, en elke drijfkracht
tot die revolutie vindt men in hun gedichten weer, maar door de revolutie
zelf zijn beiden ontgoocheld. Hun menschenliefde had geen formatiek
karakter: de een was zoomin doctrinair liberaal als de ander partijman van
het socialisme werd, doch beiden hieven zich door een vage philantropie,
aan vaderlandsch besef gepaard, boven hun eigen zwartgalligheid uit, en
hieven anderen met zich die hoogte in. Voor de tijdgenooten de zangers
bij uitstek van hun volk in de cultuurperiode, waarin het verkeerde, werden
zij reeds voor het eerste nageslacht de vertegenwoordigers van alle
zwakheden hunner dagen, en bleven vreemd aan de dieper
gemoedsmotieven van hun tijd, die in wezen mysterieus, de vroomheid
eischen van een deemoedig wereldbesef. Zij waren beiden middelmatige
naturen, van aanleg droefgeestig, die opbeuring zochten in hun kunst en
deze voor hun publiek ook wel vonden, maar die zelf telkens terugvielen
in hun oude kwaal, omdat zij zich nooit konden geven zonder voorbehoud.
Hun beider afkeer van dweepzucht was het gevolg van een
gemoeds-gematigdheid, die hun ontwikkeling tot groote dichters in den
weg stond.’
In ‘De Gulden Winckel’ bespreekt H. Van Loon de verklaring van Paul Valéry ten
gunste van de dictatuur:
Valéry heeft zich al vroeger over de politieke richtsnoeren van onzen tijd
uitgelaten. Zijn oordeel over de tegenwoordige staatslieden kon niet
bemoedigend luiden, maar was onrechtvaardig. Hij zag voorbij, dat een
politicus in de eerste plaats met de mogelijkheden van verwezenlijking
moet rekening houden. De lijnen, door hem uitgestippeld, moeten door de
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gemeenschap bekrachtigd worden. Zijn bedrijf is dientengevolge niet met
dat van wie bij uitstek ‘clercs’ zijn te vergelijken. Eer dan ‘schuiver’ is de
regeerder, onder een bepaalden gezichtshoek gezien, de ‘geschovene’. Dat
hij,
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dat inzonderheid de moderne tyran, hij heete Mussolini of Kemal, Horthy
of Hitler, dank zij de verworven snelheid eigenmachtig doorschiet en zijn
volk meetrekt, is daarmee niet in strijd.
Waar in dit streven naar den totalitairen staat den geest te redden? Hoe
zijn verhouding tot het leven of de menschelijke natuur te omschrijven?
Valéry is een intellectueele puritein. ‘Elk sociaal stelsel’, leert hij, ‘gaat
meer of min tegen de natuur in en de natuur beproeft elk oogenblik haar
rechten te hernemen. Ieder levend wezen, elk individu, elke strooming
spant zich in om het krachtige stel abstracties, het net van wetten en riten,
het gebouw van overeenkomsten en instemmingen, waaruit een
samenleving bestaat, stuk te maken.’ En op een andere plaats zegt hij: ‘de
geest kan niet anders, wanneer hij zich met de menschen bezig houdt, dan
hen herleiden tot wezens, in staat om in zijn combinaties te figureeren.
Hij houdt er alleen de noodige en voldoende eigenschappen van, die het
hem mogelijk maken een zeker “ideaal” (van orde, recht, kracht of
voorspoed) na te zetten en van een gezelschap een soort werk te maken,
waarin hij zich herkent.’
In het oog van Valéry richt de politieke macht zich tegen den mensch, die
van nature naar de anarchie getrokken wordt. Wie deze antithese aanvaardt
moet in de dictatuur de gaafste uitdrukking van de politiek zien. De
politieke geest bereikt daarin zijn volste ontplooiing. De politiek van Valéry
sluit zich nauw bij zijn poëtiek aan: door de abstractie zegeviert ze over
de krachten van het instinct. Het leven van den dichter, van welke zijde
men het ook neme, wordt daarmee op zijn beurt tot een kunstwerk, waarin
de geest speling moet hebben om zich te herkennen en te laten herkennen.
In dit spel is de ernst, in den ernst is het spel ondersteld. Ernst en spel, de
een noch het ander is vrij van experimenteerbehoefte. De lust in avontuur
beweegt er zich in hooge lagen. Van deze ijlte blijft de aanraking met de
massa afwezig en elke daad in den ban van de bezinning gevangen. De
dichter, die zich onbekwaam weet tot den strijd, waar de elementaire
krachten op elkander stooten en de een den ander een wolf is, profiteert
van de bestaande orde (in dubbelen zin) om tusschen de daad en de
bespiegeling een middenpositie in te nemen.
Valéry's belijdenis ten gunste van de dictatuur in abstracto valt samen met
de toenemende crisis in det democratische geloof, het zij in de richting
van Rome of die van Moskou. Het individu, dat de leer der rechten van
den mensch en den staatsburger tot soeverein uitgeroepen had, is vervallen.
In Forum beweert Raymond Brulez dat literaire roeping dikwijls voortspruit uit een
minderwaardigheidscomplex.:
‘De literaire roeping kan in vele gevallen inderdaad verklaard worden als
de compensatie van een minderwaardigheidscomplex. Hij die zich in een
bepaald opzicht, om een al of niet werkelijke reden, tegenover zijn
medemenschen minderwaardig weet of waant, zoekt dit minus op een
gebied te balanceeren door een plus op een ander domein. En het
paradoxale is:
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Dat dit vrij dikwijls uitloopt op een “overcompensatie”, zoodat de
“minderwaardige” - of zich zoodanig wanende - feitelijk meer praesteert
dan de “normale”.
Het psychologisch proces hoeft niet als zeer ingewikkeld beschouwd te
worden. De “normale” staat moet toch zijn: dat men het Leven beleeft en
niet bedroomt of
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beschrijft. Maar de would-be kunstenaar, die met zijn felle ambitie (want
dit is wel een eerste vereischte; nur die Lumpen, nietwaar...) tegenover dit
Leven staat, is er min of meer van bewust, dat, ten gevolge van zekere
factoren van physiologischen, psychologischen of socialen aard, hij het
nooit zal brengen tot een captain of industry, een wereldkampioen, een
volksmenner of een Don Juan. Hij deserteert daarom het plan van het
actieve leven om zijn weerwraak te nemen op dit van het contemplatieve.
Reeds de blindheid van Homeros, den vader der Europeesche dichters al
te gader, is meer dan een symbool en waarschijnlijk een zoo werkelijk
physisch gebrek als de kreupelheid van Byron en de ziekelijke kindsheid
van Conscience. Soms lijkt de Helikon wel een sanatorium voor
tuberculoselijders van af Schiller, Goethe en Novalis tot Klabund in
Duitschland, van af Shelley en Keats tot Elisabeth Barrett Browning en
Lawrence in Engeland, van af Millevoye en de gansche school der “poètes
poitrinaires” tot Laforgue en George Rodenbach in Frankrijk, van af
Ledeganck, de Genestet, Jacques Perk, Albrecht Rodenbach tot aan Van
de Woestijne, van Ostayen en Alice Nahon in de Nederlanden.
Het klassieke zolderkamertje van den bohême is zeer illustratief voor zijn
menschenschuwheid. Horatius' “Odi profanum vulgus” is een duidelijke
manifestatie niet alleen van trots maar ook van agoraphobie. Trouwens er
hoeft niet eens een werkelijke pathologische aandoening aanwezig te zijn.
Dit bedoelde gevoel van minderwaardigheid kan evengoed veroorzaakt
worden door een ingebeelde ziekte - en welke gevoelige jongeling waant
zich niet op den drempel van Thanatos? Verder kan de oorzaak ook liggen
in een ongeschikte, onharmonische, vijandige sociale omgeving. Het feit
dat talrijke kunstenaars en prominente geesten onder de Joden voorkomen
wordt misschien gemakkelijker verklaard door de vervolging waaraan ze
precies blootstaan, dan door een bijzondere begaafdheid van 't semietische
ras. De Joden wreken zich over het maatschappelijk ostracisme waarin
zij, onder zoo menigvuldige vormen, gehouden worden, door een sterker
geestelijk dynamisme te ontwikkelen dan hun “normale” verdrukkers.’
Ingenieur van Loghem licht in ‘Leven en werken’ het standpunt van de architecten
der nieuwe zakelijkheid toe:
De nieuw-zakelijken hebben terecht geconstateerd, dat de groote
stylperioden in de geschiedenis tegelijk de groote verstarringen van het
menschelijk denken aanduiden. Het verlangen naar een nieuwe stijl wordt
dan ook niet gedeeld door de nieuw zakelijken. Zij zijn gelukkig, dat zij
levend, zonder afgelegde vormenspraak, zonder dogma's, de vraagstukken,
die de mensch van morgen beheerschen zullen, kunnen concretiseeren in
hun werk. Zij ontdoen zich van de levensbenauwdheid, die een der
kenmerken geweest is van alle stijlperioden. Om in de meest eenvoudige
zin hun streven uit te drukken, zou men kunnen zeggen, dat zij het leven
trachten te ontleden in zijn functioneele geledingen, en voor al die
geledingen een passend kader scheppen, dat echter steeds bewegelijk moet

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

blijven, zoodat de samenvatting van alle geledingen nooit tot doode rust,
maar tot levende dynamische rust moet komen. Bij dit onderzoek is het
verrassend te constateeren hoeveel schijnbaar doodeenvoudige
vraagstukken nog om oplossing vragen: ‘in hoeverre is de stoel al een
goede functioneele stoel, in hoever is een huis reeds een werkelijk huis,
dat ingesteld is om op de meest karakteristieke wijze de verlangens van
de mensch van morgen te kunnen bevredigen. Daarbij wordt
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weder ingezien, dat voor de denkende mensch het grootste effect behoort
bij de geringste inspanning, dat de gecompliceerde vorm steeds begin en
de eenvoudigste vorm het eind is van elk denkend streven.
Weder wordt begrepen, dat het intérieur, waarin wij leven door de
beweeglijkheid, de soepelheid en de lichtheid der deelen, het spontane,
het veerende en dynamische van de bewoners, ook in geestelijken zin, kan
verhoogen, terwijl een stijf, log interieur de bewoners ook in hun denken
stuntelig en houterig maakt.
Wij onderzoeken weder de begrippen, vloer, wand, plafond, ruimte,
ruimtedoordringing, kleur, ruimte-tijd, waardoor de elementen en de
verhoudingen, van meubel tot meubel, van huis tot huis, van straat tot
straat, van wijk tot wijk, van stad tot stad, van mensch tot mensch
beurtelings in en door elkaar gedacht worden, steeds in verband met de
mogelijkheid van vandaag en de wenschelijkheid van morgen.
Het vloeiende leven (niet gewoonten en gebruiken) bepaalt dus voor den
nieuwzakelijk ingestelden mensch de gedachtensfeer. De nieuwe
zakelijkheid is dus het middel om het echter leven te benaderen, te
doorgronden, en te dienen door de voortbrengselen van den nieuw
zakelijken geest.
Wanneer wij de ontwikkeling van ons denken aldus bezien, moeten wij
tevens begrijpen, dat ook de kunstgeschiedenis zou kunnen geschreven
worden, en ook zeker geschreven zal worden, met als uitgangspunt de
mensch en het werktuig in plaats van gericht te zijn door vorm en ornament,
die beide gevolgen zijn, maar geen oorzaken.
Hoewel een dergelijke nieuwe kunsthistorie verhelderend kan werken voor
de belangstellende leek, is de scheppende mensch te veel gericht op het
wordende, om sterk gehandicapt te zijn door het ontbreken van een
dergelijke cultuurgeschiedenis. De nieuwe scheppende mensch heeft zijn
handen en zijn geest voorloopig vol genoeg door zijn werkzaamheid om
de mensch te bevrijden uit zijn donkere onmenschwaardige woning te
midden van eindelooze kwadratische huizencomplexen, die ten onrechte
den naam van stad dragen. Zijn kreet - de open stad en de open woning is geen roep meer in de woestijn, maar het is thans reeds over de geheele
wereld een begrip, dat niet meer schouderophalend bejegend wordt.
In De Tijdstroom betreurt Paul De Vree de kloof tusschen de generaties:
Ik heb in mijn leven het gemis gevoeld aan de persoonlijke vereering voor
een oudere. Dat men me niet verkeerd begrijpe, d.w.n.z. dat ik het noodig
vond rond iemand te fladderen om hem nog eens en nog eens met blinkende
oogen te bezien, om op hem verliefd te zijn, maar dit: lichamelijk en
geestelijk met hem in contact te treden om én de atmosfeer én de
waarachtigheid van zijn bestemming aan eigen ziening te toetsen. Wij
missen in Vlaanderen nog grootelijks de literaire scholing langs die zijde.
Voor zoover ik weet is ze de vruchtbaarste en de beste en verkeerd is de
opvatting ze blootweg epigonisme te noemen. Ik heb enkel naar
buitenlandsche literaturen te verwijzen om zich van de warmte en de sterkte
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in den zin van houvast en van volgehouden erkentelijkheid der literaire
vooral geestelijke vriendschapsbetrekkingen te doordringen en ongetwijfeld
is de beteekenis van Gezelle en van Van de Woestijne bij ons ook
grootendeels daar aan te wijten. Ik beken hier natuurlijk geen zwakte.
Maar wat Henri Massis in Frankrijk als oudere gevoeld heeft, hebben daar ben ik goed van overtuigd -
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veel jongeren ook ondervonden: de kloof die tegenwoordig de generaties
scheidt, en als we doordenken, zelfs de generaties van jongeren en jongeren.
Wat er ook van zij - een part door den oorlog gespeeld of niet - de
letterkundige generaties stellen het tegenwoordig liefst met
ouderdomsgelijken en bang voor invloeden, indringing of verdringing
weren ze zich duchtig de eene tegenover de andere.
Anthonie Donker (critisch Bulletijn) wijst op een ontwikkeling in de Hollandsche
romanliteratuur.:
‘De laatste jaren komt er meer muziek in onze roman literatuur, die
tientallen jaren achter een al te kalm en gemakkelijk haar traditioneele
banen volgde. Na, of althans naast het huiselijk lief en leed en geharrewar
en de landelijke dialectprenten, waaraan we gewend geraakt waren, komen
er meer en meer romans, waarvan de schrijvers blijken te beseffen dat er
over het Hollandsche leven nog iets boeienders mee te deelen is. Men kijkt
verder dan zijn deur; enkele schrijvers hebben ontdekt, dat het veelvoudige
driftige leven van een stad als Rotterdam een boeiender gegeven voor
romans is dan het enkelvoudig deftig leven van een gegoede familie in
zoo'n stad, hetgeen hier trouwens reeds lang en breed even definitief
beschreven was als de gegoede Engelschman en zijn milieu door
Galsworthy (die dan ook als alle meesters van een volkomen regelmatige
proza- en levensstijl den prijs der beperkte en ongevaarlijke grootheid den
Nobelprijs ontving). Ons nationaal verleden, dat langen tijd (ja, zelfs al in
de ‘gouden eeuw’) onuitstaanbaar kleingeestig en kleinhartig is geweest
maar een tijdlang tegelijkertijd ook rijk en boeiend en zeker grootscher
dan ons gemiddeld heden, is de laatste jaren opnieuw ontdekt en pas nu
begint het in onze literatuur ten volle tot zijn recht te komen. Nog enkele
jaren geleden, was de klacht gerechtvaardigd, dat de Hollandsche schrijvers
hun nationaal verleden de sage en de historie, zoo grondig verwaarloosden,
terwijl die voor de verbeelding van Hollandsche kunstenaars toch een
uitermate rijke en natuurlijke bron van bezieling konden wezen. In korten
tijd verschenen daarop de romans en drama's van den Vliegenden
Hollander, van Rembrandt, van Jan Steen, van Jan Pieterzs. Coen, van
Willem van Oranje, van de Oost-Indische Compagnie. Sommige gelukt,
andere mislukt, maar interessant was steeds de poging het verleden van
ons volk uit dezen tijd te herkennen en opnieuw met een persoonlijke
bezieling te zien.
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Kantteekeningen
Het uitzicht der dingen.
Anton van Duinkerken geeft in het Meinr. van De Gemeenschap een paar nijdige
klappen aan E.H.J. Eeckhout, naar aanleiding van dezes kritiek op het werk van G.
Walschap. Van Duinkerken verbaast zich inderdaad over de tegenstelling tusschen
de bitterheid met dewelke J. Eeckhout het werk van Walschap aanrandt, en de
dapperheid en de trouw waarmee ‘de priesterlijke schildknaap’ de verdediging op
zich nam van K. Van de Woestijne toen deze ‘bij angstige Roomschen van Zuid en
Noord nog werd verdacht gemaakt als een propagandist der wulpschheid.’
Wij wenschen in dit bokspartijtje niet als scheidsrechter op te treden. Maar wel is
er in het stukje van Van Duinkerken een vergissing die we maar dadelijk willen recht
zetten. Daar staat inderdaad geschreven: ‘Tusschen Eeckhout en K. Van de Woestijne
had een allerintiemste verhouding bestaan, en juist omdat hij de geestelijke
vertrouwensman van den dichter was geweest sprak de overigens oppervlakkige
criticus zoo geloofswaardig.’,
Zoo worden de legenden geboren en ze hebben vaak een taaier leven dan de
waarheid. Men kan zeer goed vriendelijk en zelfs vriendschappelijk met iemand
omgaan - vooral wanneer het een zoo fijnen en edelen mensch geldt als Van de
Woestijne - zonder dat mag worden gesproken van ‘allerintiemste verhouding’ en
‘geestelijke vertrouwensman’. Ik begrijp dat de ijver waarmee J. Eeckhout het werk
van K. Van de Woestijne verdedigt en commentarieert, op afstand bij Van Duinkerken
den indruk heeft gewekt van een bevoorrechte vriendschap en vertrouwelijkheid en
een geestelijk leiderschap. Ik meen echter niet dat E.H. Eeckhout zich op deze
‘allerintiemste verhouding’, vooral op dit geestelijke leiderschap ergens heeft beroepen
of uitdrukkelijk beroemd. Hij kende trouwens K. Van de Woestijne goed genoeg om
te weten dat deze niet gesteld zou zijn geweest op deze geforceerde voorstelling der
verhoudingen.
Dit vermindert in geenen deele de verdienste die J. Eeckhout werkelijk hebben
mag, het voegt er ook niets aan toe. Het zet de dingen op hunne plaats en dat is
genoeg.

Apostels.
We hebben behalve de echte apostels al apostels van de drankbestrijding en apostels
van de scoutery en apostels van de sport en apostels van de film en apostels van de
taalgrens en apostels van het antimilitarisme en nu hebben we, mitsgaders eenige
andere apostels nog een ‘apostel van den lach’ gekregen. En die nieuwe apostel is
volgens een ingezonden stukje uit Mortsel, in de Morgenpost, de heer Renaat Grassin.
We vergissen ons natuurlijk al even weinig over het reklamekarakter van bedoeld
stukje als over het kunstgehalte van wat ons nationaal radioinstituut in de laatste
maanden van den heer Grassin heeft te hooren gebracht; en we zouden hierin geen
aanleiding hebben gezien tot een kantteekening, indien we, in Vlaanderen, ook in
ernstiger aangelegenheden een beetje zakelijker dachten en schreven. Wij zijn in
Vlaan-
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deren over het algemeen nog eenvoudig genoeg van hart, maar zouden we niet goed
doen wat minder rethoriek te gebruiken en wat meer den eenvoud van het woord te
betrachten?

Nog dit:
A propos van apostels nog dit over integralisme. E.H. Van den Hout, leider van de
Revue catholique des idées et des faits, heeft onlangs onder meer behartenswaardige
dingen een stukje geschreven over en tegen een verkeerd begrepen integralisme. Het
integralisme van het woord dekt vaak verdachte waar; patriotisch integralisme en
ook het andere. Het is al heel goed - en de Lieve Heer zal er stellig mee tevreden zijn
- indien we in eenvoud des harten en in eenvoud der daad, zonder meer katholieken
zijn, die eerlijkheid, rechtzinnigheid en christelijke liefde betrachten, niet alleen bij
de anderen, maar ook in ons eigen doen en denken.
A.V.C.
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Boekbespreking
Karin Michaëlis: Bibi en de gezworenen. Illustraties van Hedvig Collin.
Uitg. Nygh en Van Ditmar. Rotterdam.
De Maasbode prees destijds de fijne geestigheid van ‘Bibi’ en ‘Hooger Leven’ schreef
over het vervolg daarop ‘Bibi's groote reis’: ‘Dit is een superieur kinderboek dat al
wat wij in dit genre kennen, mijlen ver overtreft.’
Daarop volgde de vertaling van ‘Bibi en Ole’; en nu ‘Bibi en de gezworenen’. En
wanneer de jonge lezers en lezeressen met een opgelucht gemoed, na de pret en den
angst van Bibi's wedervaren met de Gezworenen, het ‘gelukkig’ einde zullen gelezen
hebben, zullen ze dit boek sluiten met de geheime verwachting dat ze later nog wel
meer over Bibi's verder leven te hooren krijgen.
Dr. V.

Jozef Nadler: Das stammhafte Gefüge des deutschen Volkes. Verlag J.
Kösel u. Rustet, München.
Vier jaar geleden schreef J. Nadler in zijn werk: ‘Deutschland. Vergangenheid und
Gegenwart’: ‘Jedes Volk musz sich selbst wollen und kann nicht wider seine Natur.
Wieviel Kraft ist die Jahrhunderte her zwecklos vertan worden, um die Deutschen
wider ihr eigenes Wesen zu kehren. Der kommende grosze Staatsmann wird die
Rüstung des Dritten Reiches dem deutschen Volk nach den Maszen und dem Gefüge
des naturhaften Leibes schmieden müssen.’
Nu het Derde Rijk gevestigd is, schreef hij deze uitvoerige studie over de geboorte
en den groei van den duitschen stam en de kern van zijn wezen. Zijn werk is verdeeld
in vier onderdeelen: I. Hochdeutsches Muttervolk (Franken, Alamannen, Baiiern),
II. Niederdeutsches Muttervolk (Sacksen, Friesen), III. Der deutsche Herzraum, IV.
Neustämme und Siedelgemeinden.
‘Die Frage geht nicht darum’ schrijft J. Nadler, ‘dasz das deutsche Volk sich aus
ungleichartigen Stammeszellen aufgebaut hat und wieweit diese Stammeszellen noch
heute etwa rein und ohne organische Veränderungen weiterwirken. Denn jedes Volk,
das gröszere Räume erfüllt, ist aus solchen Einzelzellen verschiedener Art
zusammengewachsen. Sondern es geht um den Schlüssel zur Wesenserkenntnis des
deutschen Volkes, seines leibhaften und seelischen Daseins, seiner Geschichte, seiner
staatlichen und geistigen Schöpfung, seines Wirkens unter den Völkern und seiner
Zukunft.’
Dat Vlaanderen en Nederland als behoorende tot het rijk der Franken en Friesen
bij het Duitsche volk worden ingeschakeld moeten we maar voor lief nemen, doch
hier is alleszins een zeer interessante dokumentatie verwerkt. Een namen- en
zakenregister werd hieraan toegevoegd.
L.
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Dichter der Gegenwart. Band 7: Joz. M. Bauer: Bäuerliche Anabasis; Band
8: Bernd Isemann: Das Vogelparadies; Band 9: J.M. Lutz: Der Kampf;
Band 10: L. Fr. Barthel: Der knabe Reim; Band II: B. Rüttenauer: Der
Teufel als Glöckner; Band 12/13: A. Croissant-Rust: Antonius, der Held.
- Pr. 0,50 R.M. per enkel deeltje. Verlag Kösel u. Pustet, München.
Dit is de tweede reeks van kleine, handige bundeltjes uit het werk van oudere en
jongere duitsche prozaschrijvers, uitgegeven onder leiding van en met een
bio-bibliographische inleiding van Dr. Ferd. Denk.
Benno Rüttenauer is van 1855 en J.M. Bauer is van 1901. De ouderdom was hier
dus niet beslissend bij de keuze en voorkeur van den samensteller; wel de geest die
door deze korte verhalen ademt, en die vanzelfsprekend beantwoordt aan den geest
die het Derde duitsche Rijk bezielt.
Deze goedkoope bundeltjes kunnen voor velen een gereede inwijding zijn in de
duitsche literatuur dezer laatste decenniën.
L.D.S.
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Ruth Schaumann: Der Kreuzweg. Verlag Kösel u. Pustet. München. Pr.
2,80 R.M.
Wat R. Schaumann als dichteres in haar Passional heeft uitgesproken, heeft ze hier
uitgedrukt in deze op perkament geschilderde en in zevenkleurigen offsetdruk
afgedrukte kruiswegstaties. Op de tentoonstelling van ‘Moderne Kunst’ in de
stedelijke feestzaal hebben we onlangs een grooteren kruisweg in gekleurde
houtsneden van R. Schaumann kunnen bewonderen. Deze kleinere kruisweg (14,5
× 22 cm.) is van een heel andere techniek. En weer is hier zoo sterk sprekend en
innemend die kinderlijke reinheid en den medelijdenden schroom die heel het werk
van R. Schaumann karakteriseert.
A.V.C.

W. Somerset Maugham: ‘Plays, Vol. III.’ Ing. M. 1,80. B. Tauchnitz,
Leipzig.
Deze continentale uitgave volgt de engelsche op den voet. Ook van dit derde deel
kunnen we zeggen hetgeen we van de twee andere hier reeds neerschreven. In dezen
bundel krijgen we ‘Our betters’ (1917), ‘The unattainable’ (1916), dat in Amerika
uitkwam als ‘Caroline’, en ‘Home and Beauty’ (1919), in Amerika ‘Too many
husbands’. Het eerstgenoemde stuk vooral is van belang als een bittere satire op het
moderne leven. Het is geschreven in den stijl van de vroegere ‘comedy of manners’,
doch in zijn diepte en cynische satire steekt het schril af tegen het werk der 17e eeuw.
De twee andere stukken beantwoorden ten volle aan het doel dat de schr. zich met
veel van zijn tooneelwerk gesteld heeft, nl. ‘entertaining’ en het zuivere drama is
voor hem een van de mindere kunstprestaties als houtsneewerk en dansen. Ook met
de inleiding op dit boek kunnen we geen vrede hebben. Er worden te veel open deuren
ingestampt en het werk zelf kan het best stellen zonder dit nieuwsoortig ‘aanbevelen’.
Voorbehouden lectuur.
Dr. Raph. Kreemers.

J.B. Priestley: ‘Wonder Hero’. Ing. M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
De veertig jarige Priestley is er niet altijd in geslaagd een juist beeld te geven van
de moderne samenleving in Engeland, al lijkt dit wel een van zijn voornaamste
bekommernissen. Hier hebben we echter op dit gebied iets uitstekends. En al is de
satire zoo scherp en bijtend als ze zijn kan, de schr. heeft zich niet laten verleiden
tot caricatuur. De Charlie Habble is een typisch vertegenwoordiger van de engelsche
industriewereld en zelden hebben we een juister weergave gevonden van zijn
dagelijksche bezigheden. Ook Fleet street en het West End worden hier aardig over
den hekel gehaald en op een verbazend knappe manier wordt hier de leegheid van
ons moderne leven aan de kaak gesteld. ‘This is London’ heet een van de hfdst. uit
het boek. De lezer zal het met ons eens zijn dat hier niet de aantrekkelijkste kant
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gegeven wordt doch wel een kant dien we moraliter den zelfkant noemen kunnen.
Uit den aard der zaak dus niet een kant waar iedereen komen kan of moet.
Dr. Raph. Kreemers.

Pearl S. Buck: ‘Sons’, Gen. M. 2,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
In den uitheemschen roman lijkt China een geliefkoosd werkterrein te worden vooral
voor de engelsche schrijfsters. We hebben immers vroeger al gewezen op werk van
Maude Meagher en den mooien roman van Stella Benson ‘Tobit transplanted’. De
amerikaansche Mrs. Buck kreeg in 1931 den Pulitzer Prijs voor haar roman ‘The
good earth’ (in het ned. vert. als ‘Op eigen grond’) en dit boek is een vervolg op dat
werk. Hier sprak de moderne geest in de sociologie en streefde men naar sympathiek
verbeelden en het verhaal was zoo universeel menschelijk dat het verre de grenzen
van ras en geloof overschreed. Diezelfde uitzonderlijke eigenschappen kenmerken
ook het onderhavig boek. Doch om het ten volle te genieten moet het in verband met
het andere worden gelezen. En dat zal voor velen geen hapje zijn want het is geweldig
lang. Langdradig is het in geen geval en wie eenmaal onder de bekoring is van dezen
half-bijbelschen stijl zal ongetwijfeld doorgaan tot de laatste bldz. Het verhaal begint
met den stervenden Wang Lung en eindigt met den terugkeer van zijn kleinzoon tot
het land dat hij verlaten had om dienst te nemen in het revolutionnaire leger. Het
middengedeelte handelt over de verschillende zonen en het geheel kan beschouwd
worden als een natuurgetrouwe weergave van het leven van hen die in het moderne
China den ouden sleur beu zijn en nieuwe banen op willen doch steeds ahw.
noodgedwongen
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naar den moedergrond terugkeeren. Wie S. Maugham ‘E. Bramah’ of Th. Burke
gelezen heeft over Chineesche toestanden zal hier iets naar zijn gading vinden. Doch
de natuurlijke stijl en de eenvoudige verhaaltrant van Mrs. Buck's boek steekt af
tegen ander werk.
Dr. Raph. Kreemers.

Radiojaarboek 1934, samengesteld onder leiding van Ing. J.M.R. van Dyck.
Uitg. Klank en Beeld-instituut, Provinciestraat, 1, Antwerpen.
Een zwaar boekdeel van ruim 500 bladzijden, waarin de radioluisteraar al vinden
kan wat hij weten moet of hem interesseeren kan op het gebied van de radiotechniek,
hier en in het buitenland. Verleenden aan deze uitgave hunne medewerking, o.m. Fl.
van der Mueren, D. Defauw, Dr. Rombauts, enz. Het jaarboek is rijk geillustreerd.

G. Peskens: Mgr. Eugeen de Mazenod. Uitg. De Vlaamsche Drukkerij,
Leuven. Pr. 10 fr.
Mhr. de Mazenod was niet alleen een gevierd volksmissionaris, hij was tevens in
Frankrijk als stichter der congregatie van de missionnarissen-oblaten en als bisschop
een man Gods, die, hopen we, tot de eer der altaren zal worden verheven.

Praat- en Plaat-serie: I. De volksdans herleeft, door Dr. E. Van der Ven-Ten
Bensel. - II. Nationale sportfiguren, door H.A. Merum Terwogt. - III. Die
goede, oude tijd, door Cornelis Veth. Prijs per deeltje 1,45 gl. Uitg. G.W.
Den Boer, Middelburg.
De titel dezer serie duidt voldoende het karakter aan dezer bundels. Het zijn prettig,
onderhoudenden boekjes, door vakkundigen geschreven en overvloedig geillustreerd.

Leo Opdebeeck: Rare Vogels. Volksbibl. nr. 7. Uitgave J. van Mierlo,
Turnhout
Vlotte schetsen over rakkers en ravotten en rare typen. Dat merk blijkt altijd nog bij
het volksche volk gegeerd en gelezen te worden.
V.
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G.R. Veldkamp en Dr. R. v.d. Wyk: Handboek der Natuurkunde voor het
hoofdakte-examen. Deel I, Mechanica en warmteleer. Uitg. J. Munses,
Purmerend.
‘Zooals de titel het aangeeft is dit handboek speciaal samengesteld voor de
natuurkunde studie bij het examen voor hoofdonderwijzer. Daardoor heeft dit boek
een eigen karakter en wijkt het in veel opzichten af van de bestaande leerboeken
voor natuurkunde’. Aldus de samenstellers in het Voorwoord.

I. Rob. De Graeve: Conscience; II. Felix Heyendal: Het leven van Hugo
Verriest aan de jeugd verteld. - Beide uitgaven van het Davidsfonds.
Het is een prijzenswaardig gedacht onze groote mannen te eeren zoo hun leven en
werk tot voorbeeld en leering van ons volk en onze jeugd te stellen. Van beide
uitgaven is het beeld van M. Verriest het gaafste. Het werk over Conscience is nog
al onbeholpen en de stijl staat dichter bij dien van Conscience, dan voor eene uitgave
van 1934 wenschelijk is.
O.

Vijf spelen van Zinnen. Het doopsel van Elkerlik; Elkerlik; Femina; Ruth
en Viaticum. Naar oud model bewerkt door Floris Prims, Pr. - Leuven,
1934.
E.H. Floris Prims biedt ons hier vijf spelen van zinnen of moraliteiten: nl. Het doopsel
van Elkerlik - De spiegel der zaligheden van Elkerlik - Femina - Ruth en Viaticum,
die allen essentieele levens- en geloofswaarheden als onderwerp behandelen. Het
dramatisch element wordt aldus logischerwijze de eeuwige strijd tusschen goed en
kwaad, waar de universeele waarheid zelf optreedt.
‘En zoo’, zegt de auteur in het voorwoord, ‘beantwoordt dit tooneel aan de strekking
van dezen tijd die de romantische-individualistische periode is te boven gekomen,
en wederom de synthetische en logische constructie bevat’ die eigen waren aan de
groote werken der klassieke oudheid, met dien verstande dat E.H. Prims, om
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aan de apostolische roeping van zijn priesterhart haar volle kracht te geven, noch
tooneelgenot, noch tooneelagitatie beoogt maar beiden blij opoffert om het woord
klaar te doen begrijpen, tot onderrichting en stichting van zijn volk.
Het ‘doopsel van Elkerlik’ alsook ‘De spiegel der zaligheden van Elkerlik’ werden
in moderne taal bewerkt uit het middeleeuwsche repertorium van moraliteiten: ‘Ruth’
en ‘Viaticum’ stammen uit jonger spaansch repertorium’.
Aldus geeft E.H. Prims nogmaals het bewijs van den eenvoud en de
zelfverloochening die heel zijn levenswerk kenschetsen. Want, men kan een
merkwaardig archeoloog zijn en niets voelen voor apostolischen zin. Misschien is
het een karaktertrek die voor het publiek tot nog toe teloor ging.
M.D.L.

Rene Berghen, De Overjas, De Sikkel, Antwerpen.
Eene kleine novelle van 63 bladzijden, maar die er zijn mag. SFhrijver vertelt, in den
ik-vorm, dat hij als twintigjarige een overjas moest dragen welke zijn overleden
vader slechts een maand gebruikt had. De jas wordt kleiner gemaakt, maar zij staat
hem zoo houterig met de te laag verpaste zakken, dat het dragen ervan hem een
onuitstaanbare marteling en vernedering wordt. Een steeds angstvallig vermeden
ontmoeting met een vriendin, voor wie hij liefde meent te gevoelen, loopt, ten gevolge
van zijne verlegenheid zeer koel af en dan is de maat vol. Hij verwekt thuis een
vreeselijke scène, moeder krijgt een zenuwcrisis, de jas wordt aan een metser gegeven.
Twee maand later sterft de moeder aan een darmoperatie en alhoewel deze dood
geen verband houdt met de overjas-historie, zet, bij den zoon, het
minderwaardigheidsgevoel zich om in een wroegingscomplex. - In dezen eersteling
zijn invloeden van Dostoievski merkbaar, doch iedereen leert loopen aan een hand.
Als debuut is dit zeker een merkwaardig stuk, dat de beste verwachtingen wettigt.
W.

Baroness von Hutten: Mice for Amusement. - Bernhard Tauchnitz, Leipzig.
- Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een heel mooi roman. Sir Charles Beville heeft een parel van een vrouw, Lady Grace,
en een dochter, Violet, die hij aanbidt. Hij is de beste kerel van de wereld, warmhartig
en gul - te warmhartig, want hij heeft al te veel succes bij de vrouwen, en kan aan
geen enkele bekooring weerstaan. Aan al die talrijke minnezaakjes hecht hij echter
niet de minste waarde, des te meer daar hij gelooft dat zijne vrouw er niets van weet,
en er aldus niet onder lijden kan. Ook komt het voor hem als een donderslag in een
helderen hemel, wanneer hij plots verneemt dat ze integendeel sinds lang van alles
op de hoogte is, en slechts de geboorte van Violet's eerste kindje heeft afgewacht om
eindelijk de echtscheiding te eischen. Hoe hij reageert, en hoe de zaken verder
afloopen, wordt boeiend verteld. De karakters van man en vrouw zijn flink geteekend,
alsook die van al die vrouwen in wier netten de arme Sir Charles zich zoo
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onvoorzichtig heeft laten vangen. Met al zijne zwakheid, blijft hij toch, dank aan
zijne hartelijkheid en hulpelooze goedheid, de sympathiekste figuur van het boek.
En zijn vrouw laat hem eindelijk recht wedervaren; hij heeft ook, in den grond, nooit
geen andere bemint, en zij zelf nooit opgehouden hem lief te hebben. Dat ontdekken
ze beiden wanneer ze op 't punt staan te scheiden.
Aangename ontspanningslectuur.
L.D.

Marcel Dhanys: Les quatre Femmes de Philippe II. - Préface de Louis
Bertrand. (Coll. ‘Les Enigmes de l'histoire’). - Félix Alcan. Paris. - 15 fr.
Filips II was een machtige vorst, doch menschelijk geluk kende hij weinig. Beurt
om beurt verloor hij de vier vrouwen, die hij niet uit liefde maar uit staatsbelang
gehuwd had. Na enkele maanden stierf zijn eerste vrouw, Marie van Portugal, een
zoon achterlatend den ongelukkigen Don Carlos, die zoo tragisch het leven moest
verliezen, en zooveel kommer aan zijn vader veroorzaken. Filips II was eerzuchtig;
hij wilde de grootheid van Spanje verzekeren en optreden als zegevierende kampioen
van het catholicisme. Hij wilde niet alleen Portugal annexeeren, maar het
protestantisme in Engeland en in Frankrijk uitroeien; dit laatste land van alle kanten
omsingelen en onschaadbaar maken
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voor Spanje, daarom huwde hij na den dood van zijn tweede vrouw, de rampzalige
Mary Tudor, de lieve Elisabeth de Valois, moeder van aartshertogin Elisabeth. Hij
wilde ook de hervorming in Duitschland bestrijden, en tevens een troonopvolger aan
zijn volk geven. Voor den vierden keer, trad hij in 't huwelijk met Anna, aartshertogin
van Oostenrijk, de moeder van Filips III. Een vreemde, geheimzinnige figuur is Filips
II. Voor ons, een sombere, strenge, onbeminde vorst. Toch was hij vatbaar voor echt
gevoel; daarvan getuigen zijn brieven aan zijn kinderen; en hij stierf bijna als een
heilige.
Het boek geeft den ingewikkelden toestand van Europa, tijdens de laatste jaren
van Karel V, en Filips II regeering goed terug, en leest zeer aangenaam.
L.D.
Uitgaven van J.B. Prijs:
Wolters,
Groningen:
Dr. F. MULLER Jzn. en Dr. J.H. THIEL:
Beknopt Grieksch-Nederlandsch
Woordenboek

Geb.

Ing.

f 5,90

A. BROERS en J. SMIT Jr., Engelsch
Schoolwoordenbodk, ten gebruike aan
Gymnasia, Hoogere Burgerscholen,
Handelsscholen, Kweekscholen,
Zeevaartscholen en Mulo-Scholen,

f 4,90

Dr. J. FRANSEN en Dr. H.G. MARTIN,
f 1,50
Oefeningen bij de Fransche Spraakkunst,
ten gebruike bij het Gymnasiaal-,
Middelbaar- en U.L.O.-Onderwijs, deel
II,

f 1,30

JAC. V.D. KLEI en J.B. UBINK, Het
ruischende Woud. Leesboek voor de
lagere School, deel III, geillustreerd

f 0,70

K. TEN BRUGGENCATE, Engelsch
Woordenboek, Deel II,
Nederlandsch-Engelsch 12e, verbeterde
en vermeerderde uitgave door A. BROERS
Deel I en II samen in 2 banden

f 3,75
f 7,50

Lyceum Herdrukken, voor inrichtingen f 2,50
van Voortgezet Onderwijs, voor de
hoofdacte en voor zelfstudie I. Dr. PH. A.
LANSBERG, Gedichten van de Genestet,
Staring en Potgieter, 5e druk, herzien en
geillustreerd
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J. ABELS, Idioom voor Engelsch L.O. met f 3,50
de examenopgaven Ned.-Eng. en
Eng.-Ned., vanaf 1900

f 3,90

Dr. H. TH. FISCHER, Priestertalen. Een
ethnologiese studie

f 1,25

JAC. VAN DER KLEI en J.B. UBINK, Het
ruischende Woud, Leesboek voor de
Lagere School, deel IV, geillustreerd

f 0,70

The young people's library. DILLON
WALLACE, The Way to Burning mountain
adapted and annotated by P. Andringa
(met losse woordenlijst)

f 0,80

Paedagogiek, Handboek voor
f 2,25
Opvoedkunde ten dienste van
Kweekscholen door L.C.T. BIGOT en
GILLES VAN HEES, met medewerking van
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Prof. Dr. G.
REVESZ en Drs. W.H. TEN SELDAM.
Deel II, L.C.T. BIGOT, Het Kind met
medewerking van Prof. Dr. PH.
KOHNSTAMM en Drs W.H. TEN SELDAM,
geïllustr., 3e druk

f 1,90

E.F. VAN DE BILT, Letterkundig
f 3,25
Leesboek, ten dienste van leerlingen van
Ulo-scholen, H.B. Scholen, Lycea en
andere inrichtingen van Voortgezet
Onderwijs, geïllustr. 6e druk

f 2,90

L. BOT, Ein Deutsches Plauderstündchen f 1,40
in holländischen, Katholischen Schulen.
Idiomatisches in Gesprächsform, 2e druk

f 1,20
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Inhoud van Tijdschriften
DE TIJDSTROOM (April). - Pieter G. Buckinx: Bloei. - Andre Demedts: De
avondster - Paul De Vree: Het moeilijke Begin (vervolg). - Frans Willaert: Korte
gedichten. - Jan Vercammen: Essay en lyriek (met 3 foto's). - J. Decroos: Duitse
Poëzie: - Joost van de Venne: Rimbaud. - Geert Grub: Tot een bepaling van links en
rechts. - Andre Demedts: Antwoord aan Geert Grub. - Boekbesprekingen. - Inhoud
van Tijdschriften.
DE TIJDSTROOM (Mei). - Rene Verbeeck: De Vrouw. - Raymond Brulez: De
Wapenstilstand. - Albe: In memoriam Richard Acke. - Leo Galle: Dr. J. Decroos als
vertaler van Shakespeare's sonnetten. - J. Decroos: Alb. Verwey als vertaler van
Shakespeare's sonnetten. - Paul de Vree: Het romanwerk van Lode Zielens. - Paul
de Vree: Het romanwerk van M. Roelants. - J. Decroos: Hans Schwarz. - J. van de
Venne.: Georges Duhamel. - Hans G. Rink: Muziekkroniek uit Holland. - Pieter G.
Buckinx: Het Hoorspel op nieuwe wegen. - Boekbesprekingen. - Inhoud van
Tijdschriften.
LA REVUE GENERALE (15 mai). - Bon Firmin van den Bosch: Palestine 1934. Franz Weyergans: Le mois d'avril (Roman) II. - Camille Melloy: Deux ‘petites suites’.
- Ctesse van den Steen: Images et propos de la Riviera. - Carlo Bronne: Un
correspondant de guerre en Belgique: Jean Racine (fin). - Henri Goffinet: Fernand
Neuray. - Gaetan Duwez: L'évolution de la Russie. - Hubert Colleye: Barrès fut-il
chrétien? - Bon Pierre de Gerlache: Revue littéraire: De Freud á M. Julien Green. Fernand Baudhuin: L'èvolution de la crise et les Petites nations. - Auguste Mélot:
Chronique de politique extérieure. - Revue bibliographique.
DE NIEUWE GIDS (Mei). - Willem Kloos: Stille nagedachtenis aan Hare Majesteit
Koningin Emma. - Dr. A.E. Thierens: Credo van een Humanist. - Jeanne Reyneke
van Stuwe: Het verschrikkelijke Huis. - Maria Favai-Kievits: Honden-Tentoonstelling.
- Joh. W. Broedelet: Tooneel-Notitie. - Willem Kloos: Nieuwe Gids-Correspondentie.
- Joannes Reddingius: De Mensch. - Max Kijzer: Willem Kloos. - Frans Erens:
Invallen. - J.G. Escher: Johannes Müller zeventig jaar. - Hélène Swarth: Verzen. Fiena Wilkens-Backer: Verzen. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Willem Kloos:
Naar aanleiding eener nieuwe vertaling van Homerus' Odyssee. - Maandelijksch
Overzicht. - Maurits Wagenvoort - Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe: Feiten en Fantasieën. - Mr. Frans Erens: Napoleon en zijn scheiding. Herman Middendorp: Bibliographie.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (Mars). - P. Abraham: Une figure, deux
visages. - H. de Monterlant: Poèmes. - J. Decour: Une révolte. - Drieu la Rochelle:
Mesure de l'Allemagne. - J. Giraudoux: Combat avec l'ange. - Chronique par Alain,
M. Arland, A. Lhote, B. Cremieux. - Notes. - L'air du Mois.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (avril). - Une figure, deux visages par P.
Abraham. - L.P. Fargue: L'alchimiste. - M. Arland: Rendez-vous. - J. Louverné:
Conversion? - A. Rolland de Renéville: Adresse au poète. - J. Giraudoux: Le combat
avec l'ange. - Chroniques par Alain, Thibaudet, B. Cremieux et R. Fernandez. - Notes.
- L'Air du mois.
DE GEMEENSCHAP (April). - A. Coolen: Theodotus van de herbergiers. - Verzen
van B. Verhoeven. Hans Ericsen, A. van Duinkerken, L. de Bourbon, A.J.D. van
Oosten, L. Sieburgh. - Herluf van Merlet: Vadertje Basilius. - Kronieken. Teekeningen en vignetten van Kiyomasu, Ch. Eyck, C. Roelofsz, L. Simon.
Afbeeldingen van D. Henkes en Moissy Kagan.
DE GEMEENSCHAP (Mei). - A. van Duinkerken: Tusschen tijd en eeuwigheid. Verzen van J. Engelman, Alex Campaert, Vic. Reinders, Kees Klop, L. de Bourbon,
A.J.D. van Oosten en Jan H. Eekhout. - A. Coolen: Theodotus. - A. Roland Holst:
In gedachten. - Kronieken. - Illustraties.
DE GIDS (Mei). - Stemmen uit de Redactie. - J.C. Bloem: Gedichten. - P. Claudel:
Proteus. vert. door J.W.F. Werumeus Buning. - Tine Brinkgreve-Wicherink: Oude
tijden in Natal en Transvaal. - Dr. Colenbrander: Maurice Barrès. - A. van Duinkerken:
Kroniek der Ned. Letteren (C.S. Adema van Scheltema). - Dr. E.W. Schallenberg:
Musicalia. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (Mei). - Dr. Marcel Deruelle: Bijdragen tot de Esthetica.
- Jef Mennekens.: Het Raadsel, III. - Herman de Cat: Twee gedichten. - Dora
Prywes-Ingber: Schalom Asch. - A.: Arbeid, welvaart en Geluk der Menschheid. S. en J.P.: Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
DEN GULDEN WINCKEL (Maart). - G. Antoni: Gobineau. - G. 's Gravesande: Jef
Last over zijn leven en zijn werk. - G. van Eckeren: Kroniek van het proza. - Nico
Rost: Een bijbelsch roman. - J. Schwencke: Ex-libris en gelegenheidsgrafiek. Tijdschriftenschouw. - Boekenschouw.
DEN GULDEN WINCKEL (Mei). - Dr. H. van Loon: De nood der schrijvers. - W.A.
K: Het wereldbeeld van een geleerde. - Anthonie Donker: Albert Verwey, Legende
en Werkelijkheid. - W.A. Kramers: Een Vriendschap. - Gerard van Eckeren: Kroniek
van het Proza. - Johan Schwencke: Exlibris en Gelegenheidsgrafiek. XXXIII. België.
- Boekenschouw. - Tijdschriftenschouw. - Boekenfilm.
LEVEN EN WERKEN (April). - E.C. Knappert: Een geschiedenis der Joden. - A.E.
Talens Ebbens: Bezuiniging of... Versobering. - Ir. L.J. Van Dunné: Rotterdamsche
tunnelplannen. - E.C. K: William Morris. - Ir. J.B. Van Lochem: Bouwkunst en
stedenbouw. - Nieuwe Zakelijkheid. - Dr. Nico van Suchtelen: Onsterfelijkheid. Lucie Snoeck: Het Oude Kabinet. - H.E. Kuylman: Reintje de Vos. - Boeken van
dezen tijd.
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[1934/7-8]
De Vierde Koning
(Een vertelsel voor mijn kinderen)
door Gerard Walschap.
(Vervolg)
Ze reden en ze reden en ze kwamen te Bethlehem. Op de markt hielden ze stil,
maakten er wat muziek om volk te lokken en weer vroeg de koning of zij niet wisten
waar de zoon van God geboren was. In Bethlehem woonde veel slecht volk en dat
haalde zijn schouders op en ging naar huis zonder hem te antwoorden, maar van
achter deur en ramen riepen ze den koning achterna: ‘Zô-ôt’. De ministers en de
officieren bleven wat achter en fezelden stillekens onder elkaar: Ik geloof dat ze
gelijk hebben en dat onze goede, brave koning zot geworden is. Waarschijnlijk van
in dat boek te lezen, dat kan toch niet gezond zijn.
- Och, jammerde een officier, ge moest mijn billen eens zien, ze zijn heelemaal
het vel afgeschuurd.
- Gij moet klagen, zei een dikke minister, gij zijt gewoon van heel den dag op
kemels te zitten, het is uw stiel; maar ik zit altijd op een kussenstoel en mijn lijf is
heelemaal uitgeschokt tusschen die leelijke harde bulten. Ik kan niet meer, ik ben
dooreengeklutst.
- Als ik een scherp mes had, zei een ander, zou ik die bulten eens wat uitsnijden.
Ik bots elken stap met mijn staartbeen op een hard knobbelken, ik kan het niet meer
uitstaan op dien weer.
- Snijdt uw staartbeen af!
Ze lachten allemaal maar de andere werd kwaad.
- Ge moet er nog mee lachen!
- Ik lach er niet mee, want ik heb het zelf veel te kwaad, minister. Mijn lijf is een
hutsepot, mijn maag zit ergens op mijnen rug en ik heb overal zoo'n pijn dat ik nog
niet kan uitstaan dat ge naar mij wijst.
Ze bewonderden, een beetje jaloersch, dat hun baas nog zoo recht als een kaars
op een kemel zat en ze fluisterden:
- Zou onze koning nu toch ook niet een beetje moe zijn?
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- Kom, we zullen het hem eens vragen.
- Meneer de koning, zijt ge nu ook niet een beetje moe?
De sterke man keek zijn mannen met groote oogen aan:
- Moe? Ik zou niet weten waarvan ik moe zou zijn? Van wat op dezen kemel te
zitten? Als het beestje zelf niet moe wordt, kan ik hier nog een jaar blijven zitten. Ik
wil den zoon van God zien, al moet ik tot het einde van de wereld rijden. Komt,
mannen, nog een beetje moed, we zijn er niet ver meer af, we zullen hem winden.
Komt nog wat vlugger, straks zien we de ster.
En ze reden, ze reden, ze reden.
De volgende week, toen de vierde koning al ik weet niet hoe ver zat, kwamen de drie
koningen in Bethlehem aan en die moesten op de markt geen airkens staan spelen,
zij volgden de ster maar. En de ster die altijd maar vooruitgeschoven was, bleef
opeens staan, zakte tot bijna op het dak van een klein stalleken en de koningen zagen
dat ze met hun drie stoeten buiten het dorp in een groote, groote wei stonden.
Koning Gaspar, koning Melchior en koning Balthazar, die voorop reden, bleven
staan en bezagen mekaar. Koning Gaspar werd bleek en zei:
- Dat is toch niet mogelijk.
- Dat dunkt mij ook, dat moet een vergissing zijn, zei Melchior. En Balthazar zei:
- Nu versta ik er niets meer van. De zoon van God in een stal! En daarvoor zijn
we van zoo ver gekomen. Dat komt er van, van boeken te lezen, nu staan we hier
schoon te koekeloeren en dat grappeken zal ons een schoone cent kosten.
Maar neven het stalleken zat een herder een schaap te scheren en hij riep of ze
misschien ook gekomen waren om den zoon van God te zien. De drie koningen
zeiden ja en de herder riep dat ze dan maar binnen moesten gaan. Gaspar en Melchior
wilden eerst niet. Bij ons staan stallekens genoeg, zeiden zij, daarvoor moesten we
van zoo ver niet komen en al die kosten doen. Maar Balthazar zei dat ze nu toch hier
waren en eens binnen gaan kost toch niets. Ze gingen binnen en daar lag het kindje
Jezus in de kribbe. Maria en Jozef zaten er bij. De drie koningen gingen eerbiedig
op hun knieën zitten, maakten een kruisken en begonnen te bidden. Hun volk, kon
natuurlijk niet binnen komen en amuseerde zich buiten op de wei. De drie
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verschillende fanfares speelden om de beurt hun schoonste muziek. De kemeldrijvers
versierden hun kameelen met vlagskens en bellekens en deden ze in een cirkel loopen
gelijk in een cirk. Daar tusschendoor draafden de kleine rappe poneykens met lintjes
in hun haar en er waren een stuk of zes rappe mannen, die er los over sprongen terwijl
ze liepen. De soldaten hielden schoone oefeningen en vijf olifanten verrichten allerlei
kunstige toeren. Het volk van Bethlehem had nooit zoo iets schoons gezien en ze
geloofden nu echt dat de zoon van God in het stalleken geboren was, want voor een
gewoon kind wordt zooveel feest niet gevierd. De jongens liepen naar huis om hun
fyfels en fluiten, hun horens en doedelzakken te halen; de meisjes liepen om hare
processiekleeren en staken zich veldbloemen in het schoone zwarte haar. De mannen
en de vrouwen mengden zich in den hoop. Vrienden en vijanden werden allemaal
vrienden en er werd gedanst, gezongen en gespeeld op die wei, dat het een plezier
was om zien. Sint Jozef kwam buiten staan en de tranen liepen den braven man over
de wangen.
- Jozef, waarom weent ge? vroeg een van de herders en Jozef antwoordde:
- Och mijn vriend, ik ween puur van geluk. Waarom is het kindje Jezus anders
geboren dan om vriendschap te brengen onder de menschen en ze allemaal gelukkig
te maken.
- Ja, maar ze zouden toch beter doen van een rozenkrans te bidden. Zie eens hoe
godvruchtig hunne bazen daar binnen op hun knieën zitten.
- God is zoo kleingeestig niet dat hij geen vreugde kan verdragen, zei Jozef. Is er
nu iets schooners dan dat volksfeest ter eere van het kindeke Jezus. Laat de menschen
toch doen. Kunt ge nu vragen dat ze hier op die vochtige wei koude voeten staan
krijgen en rumatis in de knieën?
De drie koningen konden van al dat lawaai niet meer bidden. Ze kwamen ook
buiten en als ze hun soldaten zagen dansen met het volk van Bethlehem, wilden ze
dat verbieden, maar Jozef vroeg hun schoonekens van ze alstublieft te laten doen.
Ziet eens hoe gelukkig die menschen zijn, dat moet God toch plezier doen op dezen
schoonen dag. En het feest duurde tot 's avonds laat. Jongens daar hadden we moeten
bij zijn, 's avonds waren er ballonnekens.
Maar wat nu gedaan? De drie koningen hadden gedacht dat ze het kind van God,
dat koning van de Joden moest worden, in het
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kasteel van koning Herodes zouden gevonden hebben, want Herodes was toen koning
van de Joden, dat weet ge. Nu hadden ze Jezus in een stalleken gevonden, maar ze
mochten toch niet terug naar huis rijden zonder Herodes eens te gaan bezoeken,
anders zou die kwaad zijn. Ze reden dus naar het kasteel, ze belden en de Jan van
den koning kwam open doen. De koning had er al van gehoord dat ze eerst naar dat
stalleken gegaan waren zonder hem goeden dag te komen zeggen. Hij nam hun dat
kwalijk en hij had aan zijnen Jan gezegd:
- Als het de drie koningen zijn en ze vragen naar mij, zeg dat ik niet thuis ben, ik
ontvang die onbeleefderikken niet.
- Zouden we alstublieft koning Herodes niet kunnen spreken, Jan? vroegen de drie
koningen beleefd. We komen hem verrassen.
- Neen, zei Jan, want hij is niet thuis voor den moment.
- Ge liegt, zei koning Gaspar, want ik zie hem van hier zitten door de glazen deur.
- Wel, als gij het beter weet, zei Jan, ook goed, maar mij heeft hij gezegd dat hij
niet thuis is.
De drie koningen deden de glazen deur open en Gaspar had wel goed gezien:
koning Herodes zat daar dik en vet op zijnen troon. Maar hij was echt kwaad, omdat
ze niet eerst naar hem gekomen waren in plaats van naar dat stalleken en hij deed
alsof hij sliep. Hij hield zijn gazet vóór zijn oogen en snorkte een beetje, maar Gaspar
pinkte eens tegen de twee anderen, trok de gazet weg en deed ‘heu!’ om Herodes te
doen schrikken.
- Dag koning Herodes, hoe gaat het er mee?
- Ha, goeden dag alle drie, zei Herodes, en hoe is het met u? Maar zij zagen goed
genoeg dat hij slecht gezind was.
- Goed, zeiden ze, goed, we zijn op reis, zooals ge ziet.
- Ja, ik heb er van gehoord, het schijnt dat ge stallekens gaat bezoeken.
- Och, zeiden ze, ge moet dat niet kwalijk nemen Herodes. Wij waren in 't vast
gedacht dat de koning der Joden hier bij u geboren was.
- Koning der Joden, koning der Joden, ik ben de koning der Joden!
- Jaja, natuurlijk, dat weten wij wel, maar ge zijt gij toch ook van de jongste niet
meer en ge hebt geen kinderen. Ge zult gij toch
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ook eens uwen kop neerleggen, precies gelijk wij en dan zal het kind koning der
Joden worden. Zoo staat het toch in de boeken.
- Ah zoo! Ja, dat is wat anders, zei Herodes, maar in zijn eigen dacht hij: wacht
maar tot die drie weg zijn, dan zullen we eens zien wat ik met dat kind zal doen. Ik
laat het in stukken snijden en opeten door de wolven. Mijn kroon zal in de familie
blijven, ik heb toch kozijns genoeg.
Maar dat zei de leelijkerd natuurlijk niet hardop. Hij krabde met zijn nagelen in
zijnen puistenbaard en hij sprak door zijnen neus, gelijk de heks die ik altijd nadoe,
ge weet wel.
- Ah zoo! Ik zou dat kind toch ook eens willen bezoeken, kunt ge me den weg niet
wijzen?
- Met alle plezier, Herodes. En de koningen wezen hem den weg, Herodes schreef
het goed op in zijn zakboeksken.
- Het is om het niet te vergeten, ziet ge. Merci, merci en hebt ge nu geen goesting
voor een tas koffie met speculaas?
- Merci, Herodes, we zijn gepresseerd om thuis te zijn, we zijn al een week weg
en ze verwachten ons. Merci, het is zooveel alsof we 't gehad hadden.
De drie koningen vertrokken, blij dat ze hier weg waren en nauwelijks was de
deur toe of Herodes begon te vloeken en te tieren gelijk een wilde. De schoone potten
die op de schouw stonden sloeg hij een voor een kapot en dan liep hij gelijk een
razende naar de deur, klopte met volle vuisten de ruit kapot en riep op Jan. Jan, och
arme, kwam afgeloopen, zoo bleek als de dood, want hij wist wat een krikkele
wreedaard Herodes was.
- Jan, kom hier bij mij, maar ge moogt de deur niet open doen. Spring door de
kapotte ruit.
- Maar meneer de koning, ik kan zoo hoog niet springen.
- Ge moet!
- Meneer de koning, ik zal mij kwetsen, er steken opzij nog scherpe stukken glas
in.
Lieven, gij weet hoe dat pijn kan doen, gij hebt uwen vinger eens bijna afgesneden
aan een kapotte ruit. En die arme, dikke Jan, moest er doorspringen!
- Och, meneer de koning...
- Ik tel tot drie en als gij er dan niet door zijt! Een, twee...
Jan sprong en daar lag de arme sukkelaar voor de voeten van dien schobbejak.
Een snee in zijn oor, een stuk glas in zijn wang,
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zijn kostuum gescheurd en zijn handen vol bloed. En het is nog niet gedaan met Jan
zijn ellende, luistert.
- Jan, wat had ik u gezegd?
- Dat ik moest zeggen dat ge niet thuis waart, meneer de koning.
- En waarom hebt ge die drie dan binnen gelaten?
- Maar meneer de koning...
- Niks te maar meneer de koningen, de kop af! Ik wil gediend worden zooals ik
dat wil en wie niet gehoorzaamt, moet maar sterven, er zijn knechten genoeg. Beulen,
pakt hem vast en kapt hem den kop af.
De beulen schoten toe, grepen den armen Jan vast, sleepten hem naar den kelder,
een kelder zoo diep en donker als die van het Steen, waar we met een kaarsken in
geweest zijn en bijna niet meer uit geraakten. Daar kapten ze Jan den kop af, pakten
den kop met de haren vast en legden hem op een groote teloor op den bureau van
den koning, brrr! Maar die slechte vent deed niet brrr, weet ge wat hij deed? Hij liep
den kop in een groote hoedendoos naar de vrouw en de kinderen van dien armen Jan
brengen, en er lag een briefken bij waarop hij geschreven had: ‘Dat zal hem leeren
volk binnenlaten als ik gezegd heb dat ik niet thuis ben.’
Nauwelijks waren ze met den kop van Jan de deur uit, of Herodes begon aan alle
bellen van zijn paleis te trekken, want zijn colère was nog niet over. Al de menschen
in het kasteel, knechten, meiden, ministers en officieren kwamen afgeloopen en
stonden te bibberen op hun beenen. En wat waren ze blij toen ze weer weggestuurd
werden, behalve officieren. Die bleven stijf met de pink op de broek staan maar hun
hart was ook geen boon groot meer, dat zeg ik u.
- Blaast met de trompet al mijn soldaten bijeen, schreeuwde Herodes, rijdt er mee
naar Bethlehem en de dorpen daarrond en steekt er al de kinderen dood, die geen
twee jaar oud zijn.
- Goed, meneer de koning.
De officieren gingen buiten in de open deur staan en bliezen op hun trompetten.
Al de soldaten die in het park van het kasteel wandelden, of tegen den muur zaten
te kaarten, kwamen toegeloopen met hun wapens en kameelen, zetten zich in rij en
als ze klaar stonden, en avant marche naar Bethlehem, om de kleine kinderkens dood
te doen.
Ze reden zoo hard de kemels maar konden draven, bergop en
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bergaf en ze waren nog een half uur van Bethlehem, toen ze opeens voor een kruising
van den weg stonden en niet meer wisten of ze links of rechts moesten. Op een
bermken, tegen een bosch aan, zaten eenige herders vertelselkens te vertellen en dat
waren nu precies dezelfde die 's nachts de engelen hadden hooren zingen van gloria
in excelsis, het liedje dat Guido in de school geleerd heeft.
Een van de officieren riep:
- Hela, herders, waar is de weg naar Bethlehem?
De slimste van de herders, een echte kurieuzeneus, kwam dichterbij en antwoordde
dat men langs de twee wegen in Bethlehem kon komen en dat het er maar van afhing
waar ze juist moesten zijn.
- We moeten overal zijn, zei de officier.
- Zoo, antwoordde de slimmerik, dat is wonder en moeilijk is het ook, want overal
zijn dat kan God alleen, als ik het goed voor heb.
- Ja, we gaan al de kleine kinderkens van Bethlehem vermoorden.
- Wat? Al de kleine kinderkens vermoorden? Ik wou dat gij allemaal morsdood
vielt, bah! Wie heeft er nu ooit zoo een schurkerij gehoord!
- Ja, vriend, zei de officier, 't is waar, maar we moeten. Ge moet niet denken dat
alle soldaten slecht en wreed zijn. We zijn wij menschen gelijk andere, maar we
moeten onzen plicht doen en daarmee uit.
- Als dat plicht kan zijn, kleine kinderkens vermoorden, dan weet ik er niets meer
van.
- Zwijg maar al, schreeuwde de officier, waar is de kortste weg?
- Rechts, zei de slimme herder. Maar rechts was de langste weg, ziet ge, en zoo
gauw ze uit het zicht waren, vloog de herder te vierklauw den anderen weg op om
nog gauw Jozef en Maria te verwittigen. Als hij nu maar op tijd komt, jongens, maar
hij gaf katoen, barrevoets weg!
Wat is er dien dag geschreid in Bethlehem! De wreedaards sprongen al de huizen
binnen en de kinderkens die in hun stoelke zaten, of op den grond kropen, staken ze
dood met hun bajonet. Moeders die hun klein dutsken de flesch zaten te geven, wilden
nog rap wegloopen, maar de beulen trokken haar het kind uit de armen en
vermoordden het. Er waren vaders die gauw hun geweer pakten en den moordenaar
doodschoten, maar daarmee leefde hun kind
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nog niet; daarbij werden ze zelf vermoord en dan was de moeder man en kind tegelijk
kwijt. Een moeder had haar kindeken weggestopt in een klokkekast, zoo van die
groote staande, gelijk er bij ons thuis een op de trap staat. Ze had nog goed zijn
tutterken in suiker gedopt, om het stil te houden. De soldaten zochten en zochten, in
de keuken, in de zitkamer, in de slaapkamers, op den zolder en ze vonden niets. Ons
kind is bij familie, zei de moeder, ver weg. De soldaten gingen buiten en juist toen
de laatste de deur wilde sluiten, begon het kindje in de klokkenkast te schreien en 't
moest er ook aan. Jongens, denkt maar eens dat ze ons Carla zoo kwamen vermoorden,
is het niet om gek te worden. Ja, Hugo, allemaal goed, gij zoudt Carla in de zitbank
stoppen, met veel kussens erop, zegt ge, om ze niet te hooren schreeuwen, maar de
maalder van Bethlehem had ook zoo iets gedaan. Hij had zijn kind van twee maanden
op zijn buiksken in een groote meelkist op het meel gelegd en daar een zak over. Het
kind was nog te klein om zich om te keeren en moest dus stillekens onder den zak
blijven liggen, boven in den molen. De soldaten dachten aan den molen niet, maar
toen ze weg waren en de maalder ging zijn kind halen, lag het met zijn gezichtje
versmacht in het meel en het was ook dood, juist zooals de andere. Maar weet ge
hoe er twee gered zijn, twee heel kleine kindjes van eenige weken? Gelijk
Smoutebolleke, van wie ik u al verteld heb: in den stoofpot. De stoof was juist leeg
en koud, de moeders stopten er rap hun klein ratteken in, zetten er het deksel weer
op en de kleine petieterkens schreeuwden wel, maar de moeder, de vader en de groote
kinderen riepen allemaal zoo hard tegen de soldaten dat die de schreeuwkens niet
hoorden en wie gaat er nu kinderen zoeken in een stoof, niet waar? Zoo zijn die
gered, maar dat waren dan ook de twee eenige.
Behalve Jezus! Want toen de moordenaars in het stalleken kwamen vonden ze
daar niemand anders dan den slimmen herder, die er zat uit te blazen en zijn zweet
af te vegen. Het was de officier van daar straks die eerst binnen sprong.
- Waar zijn ze met het kind?
- Als ik het wist, zou ik het niet zeggen, lachte de slimme herder, maar ik weet het
niet. Ze waren al weg toen ik hier binnen kwam en ik zie hier nog een aarden
kommeken staan met twee beschimmelde aardappelen, ik denk dus dat ze al een
heele poos weg zijn. Gelukkig.
- Dat zegt ge goed; gelukkig! antwoordde de officier. Ik kan
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niet meer, ik kan het niet meer aanzien. Drie honderd vijf en zestig hebben we er al
vermoord, zooveel als er dagen in het jaar zijn.
- Mij dunkt dat ge al genoeg gekund hebt, meneer de officier. De herder beefde
van woede. Drij honderd vijf en zestig kinderkens vermoord hebben en dan klagen:
ik kan niet meer.
De officier begon bitter te schreien:
- Neen, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ik dacht dat het mijn plicht was, ik deed
mijn oogen toe en stak. Maar zoo iets kan geen plicht zijn, zoo wreed zijn de wildste
beesten niet. Wat heb ik gedaan! Zoo lang als ik leef zal ik die vermoorde kinderkens
zien, ik zal hun geschreeuw hooren en het geschrei van de moeders. Ik zal de vaders
zien die zich de haren uit het hoofd trokken en den ouden man die op zijn knieën
viel en smeekte: steek mij dan dood, maar laat dat kind leven. In geen honderdduizend
jaar kan een mensch zooiets vergeten, ik zal er nog zot van worden, ik zal er van
uitteren, ik overleef het niet.
En opeens sprong hij buiten waar zijn soldaten op hem stonden te wachten.
- Mannen, wat hebben wij gedaan! Menschen kunnen slecht worden en schuldig,
maar kinderkens, kleine lieve kinderkens, met die zuivere oogskens en lippekens die
tateren, zonder te kunnen spreken, wat hadden die kinderkens misdaan? Wat voor
schurft heeft onze koning aan zijn hersens gekregen om ons zulk een bevel te geven
en wij hebben dat uitgevoerd! Waarom scheurt de grond onder ons niet open en eet
ons levend op. Aan onze wapens is kinderkensbloed en och armen, och armen die
kinderkens zullen zich op ons niet wreken, maar verdoemd zullen wij op de wereld
loopen en als we uit onszelven niet vergaan van luizen en wormen en vuiligheid en
wroeging dan zullen de boomen op onzen nek vallen of de zee zal over het land
spoelen om ons te verdrinken. Wij zijn te slecht dat men ons afmaakt gelijk schurftige
honden. Voor ons is geen vergiffenis, voor ons geen geluk meer. Twee maal drij
honderd vijf en zestig oogskens achtervolgen ons en wij kunnen ze nooit meer
ontloopen. Als we wakker zijn omringen ze ons, als we slapen verschijnen ze in
onzen droom, twee maal drij honderd vijf en zestig oogskens die ons aankijken! En
wij drinken ons zat om ze te vergeten, maar de wijn begint naar kinderkensbloed te
smaken, we smijten ons glas op den grond en loopen huilend de herberg uit. En buiten
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staat de hemel vol sterrekens en zij veranderen allemaal in kinder-oogskens, niet
tweemaal drijhonderd vijf en zestig, maar millioen. En met onzen zatten kop smijten
wij er onze speer naartoe en verschieten onzen koker pijlen, maar we hebben ze maar
eens kunnen vermoorden, nu kunnen we ze niet meer raken, mannen, tot in der
eeiuwgheid kijken ze ons aan. En gelijk de vaders van de kinderkens trekken we ons
de haren uit den kop en we strompelen naar huis en nemen ons eigen kindje op den
schoot. En ons eigen kindje begint ons ook al aan te kijken en wij vallen op onze
knieën en kussen die handjes en die voetjes en vragen vergiffenis. En onze vrouw
komt er bij en hoort het en ze vraagt: Is dat waar, hebt gij zooveel kinderkens
vermoord. En wij huilen: ja dat heb ik! En dan grijpt zij in doodsangst naar hare
kinderkens, bedekt ze met haar lichaam en roept ons toe: ga weg, moordenaar en
kom ons nooit meer onder de oogen. En wij loopen weg en de menschen vragen:
waarom loopt ge toch zoo, ga naar huis. En wij antwoorden: ik heb de kleine
kinderkens van Bethlehem vermoord! en dan zeggen zij: loop dan maar tot ge
doodvalt, kreveer van honger en ziekte, trap op adders of bots op een troep wolven
die al veertien dagen zonder eten zijn.
Hier is mijn helm, ik trap hem plat, ik spuw er op en zeg aan Herodes dat ik hem
platgetrapt en heb er op gespuwd. Hier is mijn speer, ik breek ze door en zegt het
aan Herodes. Hier is mijn zwaard, ik sla het in stukken en zegt aan Herodes dat ik
dat gedaan heb. Hier is mijn harnas, ik breek het middendoor en zegt aan Herodes
dat ik hém vervloek en den moordenaarsstiel waarvoor hij mij en u betaalt. Rijdt
terug naar hem toe als gij den moed hebt om die wapens te blijven dragen, ik ben
uw officier niet meer.
Hij stond daar blootshoofd in broek en hemd en stampte langs achter de sporen
van zijn laarzen. De soldaten wisten niet wat doen. Ze gaapten hunnen baas maar
aan en begrepen er niet veel van, maar de herder riep:
- Hoort ge niet wat hij gezegd heeft, rijdt terug naar uwen Herodes en denkt dat
ge vandaag een goeden dag gehad hebt. Demi tour à droite en zorgt dat we u nooit
meer zien, bloedhonden, bloedhonden, bloedhonden!
Ze waren zoo beschaamd en ontsteld dat ze inderdaad hun kemels deden omkeeren
en traagskens reden ze terug met hun hoofd triestig op hun borst hangend en met een
zwaar hart. Nu en dan keek er een om of de officier geen teeken gaf, maar de officier
gaf geen teeken
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en ze werden altijd maar kleiner en kleiner en ze verdwenen achter het bosch.
- Wat gaat ge nu doen? vroeg de slimme herder.
- Niets, zuchtte de officier.
- Ja, maar ge kunt hier toch niet heel uw leven staan schilderen; ge zult toch 't een
of 't ander moeten doen voor uwen kost.
- Ik eet niet meer, zuchtte de officier.
- Gelijk de ezel zeker, lachte de herder, maar toen hij er bijna gewoon aan was,
stierf hij.
- Gij goeie herder dat ge zijt, gij kunt nog grappen verkoopen met mij, gij haat en
veracht mij niet.
- Ik heb compassie met u en ge ziet er gij eigenlijk een brave vent uit; weet ge wat,
kom bij ons, word herder.
- Herder?
- Wel ja. Ge hebt broek en hemd en botten, wij zullen u een mantel geven en een
herdersstaf, dat is al wat ge noodig hebt. Miljonairs zijn we niet, maar we zijn
gelukkig. Met de slechte menschen, hebben we compassie, de goede zien we geren,
maar voor alle voorzichtigheid gaan we met ons schaapkens om en dat bekomt ons
goed. Kom mee, ge kunt seffens kennis maken met mijn kameraden en ge zult gauw
ondervinden dat schaapkens weiden een betere stiel is dan kinderkens vermoorden.
En zoo gezegd zoo gedaan, die stoeffer van een officier is een eenvoudige, brave
herder geworden. Als hij kinderkens zag schoten zijn oogen vol tranen; hij liet ze
altijd op een schaap zitten, zoo van hier tot ginder aan die tent en hij is negen en
negentig jaar oud geworden.
Maar die andere, die Herodes, is nog niet dood, hoor. Wacht maar, dien zal ik nog
hebben. Want de slechterikken weten aan wat prijs in mijn vertelselkens, ik heb er
geen compassie mee, afzien moeten ze en ge zult nog zien wat ik met hem zal
aanvangen. Als ge er later tegen komt, die zeggen dat mijn vertelselkens niet schoon
zijn, denkt dan maar: Ventje, gij deugt niet. Gij hebt er van vader langs gekregen,
omdat ge een knoeier zijt en natuurlijk, dan zijn mijn vertelselkens voor u, niet
schoon, zooveel te beter. Lieven, gij waart daar juist wat bang toen ik dien officier
zoo leelijk liet doen, ik zag het wel, maar als ik dien slechten koning zal doen sterven,
dan zullen we hier alle vier liggen te beven in 't zand. En hebben zal ik hem.
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Maar eerst moet ik nu onzen goeden vierden koning laten voortrijden. Hij is nog
altijd aan het rijden, aan het rijden. Zijn mannen zijn zoo moe dat ze slapen op hun
kemels. De kemels zijn zoo afgesleten als clubzetels, er staat geen haarken meer op,
behalve aan den hals, den buik en den staart. Ge kunt hunne ribben tellen en de
hoeven zijn zoo dun dat ze bijna op bloot vel loopen. Van den diksten minister schiet
maar een klein mager manneken meer over en van de twintigduizend frank van den
koning nog minder. Hij heeft al zooveel kemels moeten koopen, het eten dat ze
meegenomen hadden is al zoo lang op en ze hebben al zooveel moeten bij koopen
dat ze nu profijtelijk moeten leven. Nog altijd zien ze geen ster en de mannen
mopperen en zetten een lip tegen den dapperen vierden koning.
Eindelijk kwamen ze aan bergen, niet zoo maar twee of drie groote, hooge, maar
een root van bergen, nog veel langer dan de duinen en zoo hoog als vijfhonderd
boerentorens opeengezet. Hoog, niet waar?
Ge weet dat de wereld bolrond is gelijk een appelsien, maar wat ik u vertel is al
heel lang geleden en toen dachten de menschen dat ze plat was gelijk een telloor en
dat men er kon af vallen. Nu stonden de koning en zijn twintig mannen naar de bergen
te kijken en de koning zuchtte bedroefd:
- ‘Mannen, we zijn te ver gereden, hier is het einde van de wereld. Op die bergen
kunnen we toch niet en als we er op konden, zouden we er aan den anderen kant
afvallen, want daar is de wereld gedaan. Ik ben aan het einde van mijn gedachten,
we moeten terug.
Hij die de eerste en het hardst gereden had om het kind van God te zien, hij de
verstandigste en braafste van de vier koningen, vond het kind niet. De mannen
klaagden en zeurden:
- Meneer de koning, zouden we niet stillekens terug naar huis rijden?
- Terug wel, zei de koning, maar nog niet naar huis.
- Wat kan dat kind ons schelen, meneer de koning?
- Dat kind, dat kind! De zoon van God!
- Goed, de zoon van God. Wij hebben gedaan wat we konden, maar hij is niet te
vinden. Wie weet of het allemaal wel waar is, de menschen praten zoo veel. Verleden
maand vertelde men in de stad dat mijn nonkel, de graaf van Sirias, door een groote
bende roovers overvallen was, die hem uitgeplunderd hadden en zijn kas-
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teel in brand gestoken. Ik reed er dadelijk met wat soldaten naartoe en toen we ginder
kwamen was er niets gebeurd dan dat nonkel op jacht gegaan was en zijn voet
verstuikt had. En zoo zou het ook met dien zoon van God kunnen zijn. Misschien is
ergens in een heel klein hutteken een kind van vreemdelingen geboren en maken de
menschen er van dat dit het kind van God is.
- Zwijg maar al, zei de koning krikkel. Wie spreekt er van praat van de menschen,
ik heb het gelezen in mijn boek en ik heb de ster gezien, wat wilt ge meer?
De minister dierf niet meer tegenspreken, maar nu begon een officier.
- Meneer de koning, zeide hij, als het kind geboren is zal het ook wel groot worden
en dan kan hij u zelf wel eens komen bezoeken. Gij zijt voor hem wel tot aan het
einde van de wereld gereden, hij kan voor u ook wel iets doen.
De koning antwoordde niet meer en dat was een slecht teeken, ze kregen schrik.
Niemand dierf nog een woord spreken en daarom fluisterden ze onder elkander dat
ze alle twintig tegelijk zouden roepen, dat dierven ze nog. Een van de ministers gaf
met zijn vinger een teeken en allemaal tegelijk riepen ze, zoo hard ze maar konden:
- Terug naar huis astublieft.
De koning draaide zich om en keek ze aan zooals ik aan tafel kijk als ik me kwaad
maak, omdat een van u treuzelt met zijn eten; zoo!
- Terug naar huis? Geen kwestie van! Zoo lang ik den zoon van God niet gevonden
heb, zullen ze mij thuis niet meer zien. Hebt ge dat goed verstaan?
Hij riep ju tot de kemels en ze reden terug. En ze reden en ze reden. Maar de
twintig mannen bleven een lip zetten en morren en er waren er twee die wat
achterbleven en ondereen konkelfoesden, een minister en een officier. Ja, eerst zeiden
ze dat de koning toch zoo braaf en goed was, maar een beetje later dat hij het nu toch
mis voor had. Dan begonnen ze hunnen nood te klagen.
De eene zei: ik voel mijn billen niet meer; en de andere: ik ben vijftien kilo
vermagerd, een kilo per dag.
En de eerste weer: onze koning is een brave mensch, maar compassie kent hij niet;
en de tweede: laat er dat braaf maar af. Hij kent geen compassie en het is een echte
wreedaard.
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En de eerste weer: Hij zal ons allemaal laten sterven van vermoeinis; en de tweede:
ja, daar doet hij het voor.
En de eerste: ik geloof niets van dat kind en die ster; en de tweede: ik ook niet.
Hij heeft het uitgevonden omdat hij van ons wilde af zijn. Hij wil ons van honger en
dorst laten sterven.
En de eerste: daarom zegt hij dat zijn geld bijna op is; en de tweede: natuurlijk,
binnen kort krijgen we geen eten meer en dan zijn we seffens dood.
En de eerste: hij heeft nog geld genoeg bij, wel honderdduizend frank; en de
tweede: aan zijnen band heeft hij een leeren zak en daar zit het geld in.
En de eerste: als we dat geld hadden, waren we rijk; en de tweede: wees maar
gerust, hij zal het ons niet geven.
En de eerste: we zullen het hem afpakken; en de tweede: dat is een gedacht: we
zullen hem in zijnen slaap doodslaan.
En de eerste: Thuis zullen we zeggen dat hij bij het kind gebleven is in het paleis
en dat hij ons beiden teruggestuurd heeft om in zijn plaats koning te spelen tot hij
terugkomt. En de tweede: Goed gedacht, we zullen de anderen ieder duizend frank
geven om te zwijgen. Is dat afgesproken?
En de eerste: Ja, wanneer doen we 't? En de tweede: Dezen nacht.
Het werd nacht, de tenten stonden opgesteld, de mannen sliepen, maar de twee
schurken lagen wakker, de vermagerde minister en de officier. Ze hielden alle twee
hun hand aan den grooten zwaren hamer, waarmee de ijzeren paaltjes van de tent in
den grond geslagen werden en lagen te luisteren of de koning nog niet snorkte. Ge
weet dat de koning altijd met één oog wakker lag te dubben over het kind en de ster.
Maar nu begon zijn kemel, die buiten nevens zijn tent lag te slapen, opeens te snorken
en de twee schurken stootten elkander aan, want dat leek heelemaal op het zwaar
gesnork van een reus. Stillekens, heel stillekens en voorzichtig kropen ze recht,
pakten den zwaren hamer en slopen naar de tent van den koning.
De maan scheen een beetje en de koning zag ze binnenkomen. Wat komen die nu
doen, dacht hij, mijn beste minister en mijn beste officier, ik wil eens zien wat die
twee van zin zijn. En hij zag het gauw, jongens! De officier hief den grooten hamer
op en de minister stond al gereed om hem zijn geld af te pakken, maar de koning
greep ze alle twee van onder met hun beenen, juist boven den en-
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kel en met een schoksken trok hij ze alle twee achterover. De officier kreeg zelf den
steel van den hamer op zijnen neus. De koning stak zijn lantaren aan en daar lagen
ze, de twee boeven.
Ge zoudt nu denken dat de koning zelf hunnen hamer pakte en ze er een klopken
mee gaf waarvan ze voorgoed bleven liggen. Of ge denkt misschien dat hij ze begon
uit te schelden en te bedreigen, maar niets van dat alles. Ze dierven hem niet in zijn
oogen zien en hij zeide:
Gij, mijn beste minister, ik heb zooveel voor u gedaan en gij, mijn beste officier,
van arm boerenjongsken en simpele soldaat heb ik u officier gemaakt, ik was van
plan u tot generaal te benoemen, en gij twee wilt mij vermoorden, dat doet mij
verdriet. De sterke reus begon te weenen, te weenen dat hij snikte.
- Och, zegt hij, ge weet goed genoeg dat ik u met eenen slag alle twee tot spijs kan
slaan. Straffen kan ik u zoo hard als ik wil, maar het doet mij verdriet, verdriet,
verdriet dat menschen zoo slecht kunnen zijn.
De twee deugnieten waren zoo bedroefd als ze hun goeden koning zoo bitter zagen
weenen, dat ze niet wisten wat doen om het goed te maken en ze vertelden hem hoe
het gegaan was, hoe ze malkander hadden opgemaakt en wat een spijt ze nu hadden.
De koning liet ze kalm uitspreken en toen ze gedaan hadden, zeide hij:
Gaat nu maar slapen. Van mij zal nooit iemand weten wat er gebeurd is. Dat is
alles wat ik u te zeggen heb, slaapt wel.
Ge ziet dat die brave man de eene miserie na de andere voor had en dat waren nog
maar de kleine. Zijn groote miserie was dat hij de ster niet zag en het kind van God
niet vond. En toch hield hij vol en 's anderdaags zaten ze weer op hun kemels en
reden en reden en reden.
En zoo kwamen ze weer terug in Bethlehem en ze kenden het dorp niet meer. Wat
is hier gebeurd, zeiden ze onder elkander, dat het zoo stil is, geen levende ziel te zien
en alle blaffeturen zijn toe. Zou de burgemeester dood zijn? Ze wisten natuurlijk niet
dat de menschen allemaal binnen zaten te treuren om hun vermoorde kinderkens en
er was niemand aan wie ze konden vragen of ze niets wisten over het kind. In alle
geval, dacht de koning, we zullen tot op de markt rijden en daar wat muziek maken.
Weten de menschen niets over het kind, ze zullen ons toch kunnen zeggen waarom
ze zoo in
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verdriet zitten en wie weet kan ik niets voor hen doen. Ze reden dus tot op de markt
en speelden daar eenige triestige airkens. Hier en daar kwam wat volk buiten, moeders
met roodgeweende oogen en vaders die verdrietig het hoofd lieten hangen. De koning
had medelijden met die arme menschen. Hij deed de muziek zwijgen en sprak hen
toe:
Brave menschen, wat is er toch dat ge er zoo triestig uit ziet. Wij zijn zelf een
beetje op den sukkel, maar misschien kan ik toch iets voor u doen. Ge zoudt het mij
niet aanzien in dit vuil kostuum en met mijnen bestoven baard, maar ik ben een rijk
en machtig man, al zeg ik het zelf en menschen in nood of verdriet heb ik altijd gaarne
geholpen. Ik zie op uw gezicht dat ge mij maar half gelooft en toch is het waar, ge
moogt mij gerust gelooven, zegt mij maar wat u mankeert.
- Och meneer, zei een jong moederken, ge ziet er braaf genoeg uit, maar wat helpt
het als we het u vertellen, zult gij mijn kindeken weer levend maken?
- Uw kindeken? Is uw kindeken dood, moederken?
- Al onze kinderkens zijn dood, meneer, allemaal vermoord.
- Vermoord? En wie heeft dat dan gedaan?
Ze vertelden hem alles wat er gebeurd was. De goede reus balde zijn vuisten.
- Had ik dat toch maar geweten! Hadt ge mij maar geroepen!
- Hoe konden we u roepen, meneer, we wisten niet waar ge waart en daarbij de
moordenaars voeren ons op het lijf eer we van iets wisten.
- Luistert, beste menschen van Bethlehem, uw kinderkens, och arme, kan ik u niet
teruggeven, maar de vuile lafaard die dat gedaan heeft, moet toch zijn verdiende straf
krijgen en daarvoor zal ik zorgen, dat beloof ik u en wat ik beloof dat doe ik.
- Och meneer, zei een vader, van mij hebben ze twee kinderkens vermoord. Ge
moet dat varken niet eens zelf zijn straf geven, als ge 't mij maar eens effekens in
mijn pollekens geeft, vijf minuten, meneer, langer niet, op vijf minuten ben ik er mee
klaar.
Nu zei de koning waarvoor hij zelf op reis was, hij vroeg of ze intusschen niet
gehoord hadden van het kind van God en ja, nu wisten de menschen ervan, zijn geluk
was te groot. Ze zeiden dat het kind dat hij zocht, geboren was in een weide buiten
het dorp, in een stalleken; dat er drie koningen gekomen waren om het te aanbidden
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en dat ze toen nog zoo een schoon en plezierig feest gehouden hadden op de wei.
Maar of het kind er nu nog was, dat wisten ze niet. Ze wisten zeker dat die menschen
bijtijds waren gevlucht, maar of ze weggebleven waren of teruggekomen, dat konden
ze niet precies zeggen. Ga, maar eens zien, meneer. Rijd langs dit binnenwegske tot
ge aan een grooten palmboom komt en daarnaast staat een handwijzer. Sla daar links
af over het brugsken, volg de gracht tot aan den watermolen, daar nog eens de brug
over en dan komt ge aan het poortje van een groote wei. Rijd er door en ge zult een
vervallen stalleken zien staan, daar is het. Ten minste, daar was het. Of het kind er
weer is, weten we niet. Toen de moordenaars gekomen zijn, waren de ouders er mee
gevlucht, die menschen waren niet van hier. Zijn ze weggebleven? Zijn ze
teruggekomen? Het beste is, meneer, dat ge zelf eens gaat zien.
De laatste woorden hoorde de koning al niet meer, zoo snel reed hij met zijn twintig
mannen naar het stalleken.
Wat denkt ge nu, dat het stalleken leeg was? Gij, Hugo? Dat het leeg was. En
Guido? Ook dat het leeg was. En gij, Lieven? Ook leeg.
Wel luistert: het stalleken was zoo vol als een ei, want er woonden een vader en
een moeder met zeven kinderen in. Dat was eigenlijk barakkenvolk, maar ginder in
die warme streken reist barakkenvolk zonder barak. Als het onderweg regent, schuilen
ze ergens onder een wagenkot of een boom en nat worden is ook al niet erg, want
met die zon zijn ze seffens droog. De vader heette Simon, de moeder Anna en ze
reisden met hun kinderen van dorp tot dorp. Simon, sneed wat wissen en rijshout af,
maakte er mandjes en bezems van, ging die in het dorp verkoopen en dan reisden ze
weer verder. Maar hier in Bethlehem wilden ze wat langer blijven, want ze hadden
hun zevende kindje nog maar pas gekocht en dat wichtje verdroeg de reis nog niet.
En daarbij hadden ze gehoord van de kindermoord en dierven niet goed buiten komen,
bang dat de moordenaars mochten terugkomen.
Aan den watermolen gekomen, deed de koning zijn paksken los, schoot zijn beste
koningskostuum aan, zette zijn kroon op, draaide zijn lange moustache in punten,
reed naar het stalleken en kloppen moest hij niet doen, want er was geen deur aan.
Simon, die een waschmand zat te vlechten, sprong verschrikt recht, greep zijn
groot mes, waar hij de wissen mee pelde, en hield
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dat achter zijn rug, want hij dacht dat het de kindermoordenaars van Herodes waren
en hij was niet van plan zijn kindje zoo maar te laten doodsteken. Maar hij zag
dadelijk dat hij zich vergist had, want het gezicht van dien schoonen koning zien
was al genoeg, om te weten dat ge met een braven man te doen hadt.
- Moederken, is dat het kind?
- Ja, meneer de koning, dat is het.
Hugo, Guido en Lieven, ge kunt denken hoe blij de koning was. Hij dacht
waarachtig dat hij het kindje Jezus gevonden had. Drie weken lang had hij er voor
gereden en gereden en ge weet wat al miserie uitgestaan en nu eindelijk gevonden
hebben wat hij zocht, maakte hem toch zoo gelukkig. Seffens was hij in zijn zakken
aan 't tasten om het kind een groot en koninklijk geschenk te geven. Carla heeft
immers ook van alle schoons gekregen toen we ze gekocht hebben en de koning
wilde nu iets heel prachtigs cadeau doen, waaraan ze konden zien dat het van een
koning kwam. Maar van zijn twintigduizend frank schoot niet eens genoeg meer
over om nog thuis te geraken. Ze zouden onderweg nog de helft van den tijd van
rapen en peeën moeten leven en als ze ergens het geluk hadden een haas wat zout
op zijnen staart te kunnen leggen, zouden ze wat vleesch hebben, maar dat moesten
ze allemaal nog afwachten. Wat in de pakken op de kemels stak was op of versleten.
Hij stond te dubben: wat zou ik nu geven, wat zou ik toch geven, Sint Antonius geef
mij raad. Mijn kroon, mompelde hij, mijn gouden kroon en hij had ze al vast toen
hij dacht: de koningin zal niet graag hebben dat ik die schoone kroon weggeef, een
cadeau van haar toen we getrouwd zijn. Maar wat zou ik dan in Godsnaam geven,
ik kan hier toch zoo niet blijven staan, gelijk een koning die zijn wereld niet kent.
Opeens had hij een gedacht: het kind meenemen!
Moederke, zeide hij, ik ben een beetje gegeneerd. Ik ben koning en ik zou het kind
een koninklijk geschenk willen geven, maar ik zal u rechtuit zeggen dat ik veel
onvoorziene onkosten gehad heb op de reis en ik ben voor den moment niet goed
meer bij kas. En daarom zou ik u willen vragen: laat mij het kindje meenemen.
- Meenemen, schreeuwde de moeder, Simon, Simon, hij wil ons kindje meenemen!
- Dat zal niet waar zijn, bromde Simon.
- Luister, moederke, ik heb thuis een paleis zoo groot als ge-
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heel Bethlehem en ik ben zoo rijk als 't water diep is. Ik zal voor het kind zorgen,
het opvoeden als mijn eigen kind en ik heb er thuis ook zes.
- Als ge zelf ook kinderen hebt, meneer de koning, schreide de moeder, dan weet
ge wat een moederhart is. Voor al het geld van de wereld laat ik mij niet scheiden
van dat kind.
En dat is goed te verstaan, jongens, als ge denkt dat de koning bij voorbeeld ons
Carla zou komen halen. We zouden hem koningen! Maar deze koning bedoelde het
toch zoo goed.
- Maar moederke lief toch, zeide hij, ge schreit, ge schreeuwt, en ge weet nog niet
wat er van de kwestie is, ge laat mij niet uitspreken. Ik kom immers ook u allemaal
halen en ge zult in mijn paleis wonen. Ik steek u allemaal in 't nieuw, den kost hebt
ge voor niet, want acht of negen man minder of meer, dat voelen ze bij ons in de
keuken nog niet en daarbij zult ge een pensioentje trekken. Simon, wat dunkt u
daarvan? Ik zou u natuurlijk veel liever nu meenemen, maar dan zou ik een kemel
of vijf moeten bijkoopen en zooals ik zeg, ik ben wat in verkort van geld.
Maar de moeder gaf het niet op.
- Meneer de koning, zei ze, als het dan toch zoo zeker is dat ge ons komt halen,
laat dan het kind ook hier. Komt het nu op die veertien dagen aan? Voor u immers
niet en voor ons wel. Als ik veertien dagen mijn kind moet missen en daarbij nog
ongerust zijn dat ik het misschien nooit meer terugzie, dan ben ik dood en begraven
eer het zoo ver is.
- Moederke lief, gebruik nu toch eens uw verstand, menschke. Wie zegt er u dat
die kindermoordenaar van ginderachter morgen of overmorgen niet terugkomt met
zijn beulenbeesten en als ze uw kind dan in vier stukken kappen, zal 't dan ook op
geen veertien dagen aankomen?
- Heere God, meneer de koning, zwijg.
- Ja Heere God, meneer de koning, maar als het te laat zal zijn Moederke, zult gij
niet zwijgen. Ge zult het land overhoop schreeuwen: ik kon mijn kind niet missen
voor veertien dagen en nu ben ik het voor eeuwig kwijt. Neen, moederken, ik wil
zeker spelen. Ik wil het kind nu meenemen, dan weet ik dat er niets aan miskomt en
als ik er goed en wel thuis mee ben en het ligt in zijn wiegsken en de koningin heeft
het zijn flesch gegeven, dan begin ik direct te zorgen voor u. Ik heb met dien
Monseigneur den Kinder-
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beul nog een heelen korf eikens te pellen en dat zal ik dan in passant doen. Daar heb
ik een goeie honderd man frisch paardevolk voor noodig en ik geloof dat dàt wel
genoeg zal zijn om u alle acht mee te nemen. Of niet?
Nu kwam de vader er tusschen:
- Ja, ja, 't is goed, meneer de koning, neem het kind mee, ik geloof u.
- Och, dat is gesproken, Simon, ge zult het u niet beklagen, man.
Ook de ministers en de officieren stelden de menschen gerust. Ze konden er op
betrouwen dat het geen flauwe complimenten waren, dat de koning een echte koning
was en nog wel de braafste van duizend uren in den omtrek. De twee die den koning
hadden willen vermoorden, zeiden: het is geen goede mensch, geen brave mensch,
maar echt en waarachtig een heilige mensch.
De vierde koning en zijn mannen vertrokken dan met het kind.
Maar ze waren het dorp nog niet uit, of daar kwam in groote colère de boer
aangeloopen van wie de wei en het stalleken waren en hij joeg Simon, Anna en hun
kinderen weg. Hij stond op den grond te stampen en met een riek te zwaaien dat ge
dacht: ai, ai, pas op met dien riek! Ik ben dat geloop van die koningen hier moe, riep
die koleirige dikkop, ze trappen mijn gras plat, ze loopen mijn wei kapot en wie
betaalt dat, ik heb nog geenen cent gezien. En daarbij, ik heb mijn stalleken vandoen
voor de beesten, maakt dat ge wegkomt, landloopers!
Dat was niet waar, hoort jongens, die gierige beest zei dat zoo maar, maar de arme
menschen vlogen toch maar buiten en wat verder aan den watermolen stonden ze
rond te draaien: waar nu naartoe? Ja, waar nu naartoe? Ze mochten niet ver vandaar
gaan, want dan zouden de soldaten hen niet vinden. Simon zei dat ze maar goed in
de buurt zouden blijven en een oogsken in 't zeil houden.
De vierde koning met zijn mannen reed en reed en zoo moe als ze ook waren, nu
ging het er van:
Rijden, rijden dat is zoo plezant!

Ze zongen dat het kletterde, ze dronken hier en daar een goed glas bier en ze hadden
seffens zoo veel plezier, dat de koning nu en dan moest zeggen: vergeet niet, mannen,
wie we bij ons hebben en dat we een beevaart doen. Komt, we zullen nog een
rozenhoedje
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lezen. En als de liedekens wat te zot werden, zette de koning zelf een geestelijk lied
in met zijn formidabele basstem: Te Lourdes op de bergen, verscheen in een grot,
vol glans en vol luister, de moeder van God, ge kent dat liedje, Guido, gij hebt het
maar pas geleerd. En dan de ministers en officieren allemaal te gelijk: Ave, ave, ave
Maria.
Ze zagen in de verte het kasteel van Herodes blinken, een schoon groot zilveren
dak, met een gouden windhaan op, zoo rijk was die schurk.
- Willen we dat varken eens goeden dag gaan zeggen riep een minister.
- Ik zal hem binnen veertien dagen eens een goeden dag gaan zeggen waar hij
geenen tweeden van zal vandoen hebben, riep de vierde koning. Wacht maar.
Ze reden en ze reden en ik weet niet den hoeveelsten dag kwa men ze thuis.
Mannen, zei de koning, het is niet vandoen dat ge mee binnen gaat, trekt maar naar
uw bed en ge krijgt allemaal een week verlof om uit te slapen. Vandaag acht dagen
komt ge terug om weer het land te besturen en dan zal ik u allemaal een decoratie
geven.
Het plezier was te groot omdat hij het kind bij had. Al het volk in het paleis, tot
de meiden en de knechten toe, kwam er naar kijken en ze moesten van den koning
allemaal eventjes op hun knieën zitten en een kruiske maken, of een schietgebedeke
doen, want het is de zoon van God, zeide hij. De koningin was danig ongerust geweest,
omdat de drie andere koningen, Gaspar, Melchior en Balthazar, al zoo lang terug
waren en haar gezegd hadden dat ze haren man niet hadden gezien. Ze wou eerst een
beetje mopperen, maar dat was nu allemaal cito vergeten. Ze pakte direct het kindeken,
deed het uit de blauwkatoenen deken, waar het in gerold was en zie eens wat een
kleedje en och arme wat een vuil hemdeken, gauw een bad en nieuwe kleedjes! Dan
werd het in een gouden wiegsken gelegd, seffens was de koningin aan 't zorgen voor
een lekkere flesch maïzena en terwijl het dutsken tutterde, hielden de koning en de
koningin ieder met één hand de flesch vast. Zie eens hoe het hem smaakt, och arme.
's Nachts stond het wiegsken nevens het bed, langs den kant waar de koning lag en
hij, die zoo moe was van de reis, sliep maar met één oog om den tutter vast te houden.
Onze Lieven doet dat beter, die zit met zijn twee oogen te slapen; ik heb hem in
slaap verteld. He, groote vent, word wakker,
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we moeten naar huis bij moeke gaan eten. De koning slaapt, het kindeke slaapt, ze
slapen allemaal en voor ons is het ook tijd. Morgen worden ze wakker en dan vertel
ik voort.
Einde van het Eerste Deel.

Tweede deel
Jongens, we leggen ons weer gelijk gisteren en, Lieven, zet u maar weer op mij, om
goed mijn gezicht te zien. Maar als ge weer slaap krijgt moet ge u zelf maar
neerleggen. Kom dan maar hier in mijnen arm liggen.
's Anderendaags was de vierde koning de eerste van allen op. Nog voor ze de
keukenmeid beneden koffie hoorden malen, stond hij al in de keuken de pap van het
kindje te warmen en na den koffie was zijn eerste werk geld sturen naar de hotels en
herbergen, waar ze de twee laatste dagen op de poef hadden moeten eten en drinken,
omdat hun geld op was. En dan een brief schrijven naar de drie koningen. Hij schreef
hun: Gij hebt het Kind gezien, drie koningen, maar ik heb het meegebracht. Komt
er eens naar kijken, op voorhand welkom.
Gaspar en Melchior antwoordden dat ze zeker eens kwamen, zoo gauw het weer
zomer werd, maar Balthazar schreef: ik kom dadelijk en inderdaad, 's vrijdags stond
hij daar al.
- Maar wat is dat kind veranderd, riep Balthazar, wat is dat kind groot geworden
en dat heeft nu zwarte oogen en als ik het gezien heb waren ze blauw.
- Och dat verandert zoo rap, zei de koningin, ons kinderen zijn allemaal met blauwe
oogen geboren en binnen de maand waren die zwart.
- Ja, zei Balthazar, dat weet ik, maar als ge 't vóór een week of drie gezien hadt,
mevrouw, zoudt ge ook zeggen: ik herken dat kind niet meer.
- Is het dan zoo veranderd?
- Mevrouw, het is hetzelfde kind niet meer en mij dunkt een heel ander model van
kopke. Ik heb het nooit gezien, zoo'n verandering.
- Dat geloof ik goed, lachte de vierde koning, ge zult gij nog niet veel kinderen
van God gezien hebben.
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- Als ik niet zeker wist dat het hetzelfde kind is, zou ik zeggen: ge hebt een verkeerd
meegebracht. Waar hebt ge het gevonden?
- In Bethlehem.
- En wààr ergens in Bethlehem?
- Buiten het dorp in een wei.
- Tien minuutjes van de kerk af?
- Ja.
- Als ge van uit Bethlehem komt moet ge langs een binnenwegsken tot aan een
palmboom en een handwijzer.
- Precies, daar een brugsken over, de gracht volgen tot aan den watermolen, daar
nog eens de brug over en dan komt ge aan een poortje van een wei.
- En hoe ziet er het stalleken uit?
- Het is gemetst, maar het zou eens mogen gewit worden. Er is een vensterken in,
maar de ruit is kapot en er zijn verschillende pannen uit. En in de deur is een hart
uitgezaagd.
- Ja, ja, ik hoor het, 't is allemaal juist, zei Balthazar en de vierde koning lachte:
- Dat had er nu nog moeten bijkomen, dat ik daar ergens het kind van een
ketellapper of een bezembinder opgescharreld had en het hier kwam uitgeven voor
den zoon van God. Sapperdeboeren, Balthazar, zou mij dat een farce geweest zijn.
Hij lachte dat hij schokte, die goede reus en hij wist, och arme, niet, jongens, dat
hij echtig zulke farce voorhad. Het was immers het kind van een bezembinder dat
hij meegebracht had.
Maar nu moest de vierde koning Simon met zijn vrouw en kinderen nog halen en
vooral dien Herodes bij zijnen schabbernak pakken. Wel, hij deed dus zijne soldaten
bij elkaar blazen, op een rij zetten volgens hun grootte en de honderd grootste koos
hij er uit. Ze moesten het paleis van koning Herodes binnenrukken, Herodes afzetten,
een nieuwen koning aanstellen en Herodes zelf dood of levend naar hier brengen.
Vijfduizend frank, zei de vierde koning, betaal ik dadelijk aan den soldaat die mij
Herodes tot hier aan de deur brengt. En hij mag ginder de eerste de beste gesloten
koets huren en zich met Herodes tot hier laten voeren op mijn kosten, ik betaal alles.
De soldaten vertrokken met den moed van de wereld en toen ze aan Herodes' paleis
kwamen, reden ze er zoo maar binnen, door de eerste poort en een grooten hof, door
de tweede poort en nog een groo-
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ten hof, door de derde poort en nog een veel grooteren hof. De poort van het paleis
zelf was gesloten, maar ze zetten er gezessen hun paarden met hun achterste tegen
en riepen: duwt! De sloten kraakten, de poort vloog open, ze bonden hun paarden
vast en stapten alle honderd naar de groote zaal, waar de koning op zijn troon zat.
Herodes, zei de hoofdman, we zetten u af en ge moet met ons mee naar den vierden
koning!
Herodes vertrok geen spier, maar hij krabde listig in zijnen rattigen luizenbaard
en zijn oogskens werden klein en stekelig.
Het is erg genoeg, zeide hij, maar wat kan ik er aan doen? En als de vierde koning
mij kwaad wil, u zal ik daarvoor toch niet scheef bezien, want ge zijt gij toch ook
maar menschen die moet gehoorzamen. Als ge mij den tijd laat om een ander kostuum
aan te trekken, zal ik u intusschen allemaal op een glas wijn tracteeren en dan
vertrekken we maar dadelijk.
Ge weet hoe onnoozel soldaten kunnen zijn en zelf meenen ze dat ze den duvel te
plat zijn. Ze dachten dat Herodes er stillekens van onder wilde muizen in plaats van
een ander kostuum aan te trekken, maar Herodes liet hun wijn drinken die vergiftigd
was en daaraan dachten ze niet. Ze waren dorstig van het rijden en dronken hun eerste
glas vergif in eenen teug ledig. Giet nog maar eens vol, zeiden ze, hielden hun glas
onder de kan van de knechten en toen ze dat uit hadden vielen ze rechtstaande in
slaap. Ze begonnen te waggelen en te broebelen gelijk zatterikken en de een na den
anderen vielen ze op den grond en snorkten, maar ook dat duurde niet lang. Het
gesnork werd altijd maar trager en stiller en ze stierven vergiftigd. Daar lagen ze met
negen en negentig man dood. De honderste was met Herodes mee naar zijn kamer
gegaan om te beletten dat hij vluchtte en toen de schurk hoorde dat het beneden in
de groote zaal stil was, zeide hij tot den soldaat:
- Vriend, ik zou een nieuw hemd en een andere broek willen aantrekken, draai u
alstublieft eens effekens om.
De soldaat, onnoozel genoeg, draaide zich met zijn gezicht naar den muur, Herodes
stak hem zijnen sabel in den rug, zoo diep dat de punt er langs den voorkant uit
kwam. Ai! gilde de soldaat en dat was alles wat hij nog kon. Hij greep zich vast aan
een peignoir van de koningin, maar het bloed sprong langs voor en langs achter uit
de wonden en achterovervallend trok hij den peignoir en den kap-
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stok en de krammen uit den muur mee. Op den grond spartelde hij nog eens en dan
nog eens en hij was ook dood.
Dat is nummer honderd, riep Herodes, de wreedaard. Hij spoelde aan het kraantje
zijnen sabel af alsof er niets gebeurd was, belde twee knechten en als die
binnenkwamen zeide hij:
- De kapstok is van den muur gevallen en wat onder dien peignoir ligt, stopt dat
maar in den grond.
Ik moet u wel niet vertellen hoe bedroefd de vierde koning was, toen hij de dood
van zijn honderd flinkste soldaten vernam. Hij schreide als een kind en klaagde dat
het een harde les voor hem was en dat hij leelijk misdaan had. Ik heb dien
kindermoordenaar willen straffen en God heeft mij getoond dat dat mijne zaken niet
zijn, dat Hij daar zelf zal voor zorgen. En zoo heb ik mijn arme soldaten nutteloos
in den dood gejaagd. Wee mij, wee mij, ik verdien zelf de dood.
Zoo liep hij maar te schreien en triestig zat hij zijn hoofd te schudden, maar dat
kan ook niet blijven duren. Want intusschen zat Simon met zijn gezin te wachten op
de soldaten en niemand kwam. De moeder was om gek te worden en Simon zelf zei
niet veel, maar in zijn binnenste moest hij zijn vrouw gelijk geven. Ge kunt
tegenwoordig niemand meer vertrouwen, dacht Simon. Praten kunnen ze allemaal
om ter schoonst, ge zoudt ze ons Heer geven zonder biechten, maar die het gelooft
is geleverd en geleverd ben ik. Mijn kind ben ik kwijt.
('t vervolgt).
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[Paul Vlemminx]
'k Ben onvindbaar...
Ik ben op enen berg gezeten
temidden van de hei,
want steeds heb ik mijn weet geweten
en steeds was ik goed bij.
In een rond ven ben ik aan 't zwemmen
ten westen van den berg.
Hier zijn geen voetangels en klemmen;
het is lang niet zoo erg.
'k Hang mij aan enen boom te drogen
nabij de Franse Baan.
Ik kom er licht van af gevlogen
en kraai gelijk 'nen haan.
Heeft niemand mij dan kunnen vinden?
Wie heeft de wijsheid dan in pacht?
Gij staat onnozel als de blinden
àl te vergeefs op wacht.
PAUL VLEMMINX.
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Phoibos' Velodroom
'k Loop over een smal dijksken heen
begroeid met eikestruiken.
- ‘Wat loopt ge daar zo heel alleen,
als om u te verduiken?’
Beneden is het nat; hier droog;
en ik wil naar de Beerze.
- ‘Ik vat niet, wat u toch bewoog.
Gij houdt toch veel van verzen?’
Loop met uw boeken naar de maan;
ik heb de zon verkozen.
Ik vind hier, verreweg, vlak aan
de Beerze wilde rozen.
Gij ziet met open ogen niets
langs de gebaande wegen.
Ik ben met mijn subtiele fiets
tot den Olymp gestegen!
PAUL VLEMMINX.
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Klabund de Zanger der Tuberkulose.
door Alb. Van Driessche.
Klabund is de schrijversnaam van een modernen, jonggestorven Duitschen
prozaschrijver en dichter. Zijn echte naam was Alfred Henschke.
Hij werd geboren den 4 November 1891 in Crossen.
Het pseudoniem is een gekruiste samenstelling van Klabautermann en Vagabund:
en beteekent verandering - wijziging; dit volgens Soergel die er een psychologisch
beeld van den auteur in ziet, van zijn bekentenis eener gedurige wisseling in zijn
gemoed.
In zijn eerste dichtbundel: Die Himmelsleiter, die de gedichten bevat welke tusschen
1912 en 1916 verschenen waren, en die in 1920 werd uitgegeven vertoont hij een
wonderlijk mengsel van ironie en spot met teederheid en echte fijngevoeligheid.
In 1914 was Klabund in het leger ingelijfd geworden doch werd weldra als
lichamelijk ongeschikt ontslagen.
In 1916 werd hij zwaar ziek tijdens zijn verblijf te München en ging op kuur naar
Davos, de stad waar de blanke paleizen der Tuberkulose tegen de besneeuwde
bergwanden zijn opgericht.
Daar schreef hij zijn boek ‘Die Krankheit’.
Hij verbleef echter niet lang in dit oord en toog naar den Tessin in Italië.
In Locarno leerde hij zijn eerste vrouw kennen.
Hun huwelijksgeluk was echter van korten duur: zijn vrouw stierf vroeg en in
1919 trok hij terug naar Berlijn, waar hij in den winter van 1920 als kabaretdichter
optrad.
Het gevolg bleef natuurlijk niet uit, zijn half herstelde gezondheid begaf onder het
uitputtend werk der nachtelijke voordrachten, de ongeheelde letsels in zijn ontstoken
longen flakkerden weer op en hij kreeg op een nacht een zware bloedspuwing.
Hij vertrok naar Positano bij Palermo om er een nieuwe kuur te doen.
Het eigenaardige verschijnsel dat zich bij menig geestelijk begaafde, dichterlijk
aangelegde tuberkuloselijder voordoet kwam ook
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bij hem tot uiting. Een innerlijke onrust, een psychische prikkelbaarheid die een
refleks is van het gedurig lichamelijk minderwaardigheidsgevoel dat de zieke beleeft,
beroerde hem zonder ophouden. Een drang naar geestelijke bedrijvigheid die als het
ware een compenseerende bevrijding is van de lichamelijke onmacht, van het
onlustaffekt, dreef hem tot dichterlijken arbeid. Zoo wordt ook van Schiller beweerd
dat hij het grootste deel van zijn liederen en gedichten onder den prikkelenden invloed
der tuberkuleuse intoxicatie heeft geschreven.
Doch het eigenaardige, het persoonlijke van Klabund is hier in gelegen, dat hij
zijn ziekte, zijn eigen geval, het individueel pathologisch-gebeuren, de organische
ontaardingen en functioneele stoornissen, de symptomatologie, het klinisch beeld
ervan, en als gevolg ook de behandeling met de fundamenteele driepikkel der
therapeutiek: Rust, Lucht en Voeding als rechtstreeksch middel, als vehiculum voor
de uitdrukking van zijn gevoel en de vertolking van zijn gemoedsaandoeningen
gebruikt. Subjektieve en ook objektieve teekenen van zijn kwaal, die hij door en door
kent, en naar binnen beleeft, introvertief als hij van huize uit aangelegd was en door
de omstandigheden daarin bevestigd werd, met al de wisselvalligheden van haar
chronisch verloop, worden de leidmotieven van vele zijner gedichten en lyrische
opstellen.
Vaak is een of ander bijzonder treffend symptoom tot een onmiddellijk beeld
aangewend en verwerkt.
Zoo bijvoorbeeld het bloedspuwen dat voor vele tuberkuloselijders een
schrikverwekkende beteekenis heeft die hunne Psyche tot in de diepste diepte beroert,
eenerzijds omdat het dikwijls bij zijn eerste optreden, gansch onverwacht, als een
allerbrutaalste veropenbaring geldt van de ware toedracht der morbiditeit en hare
voortaan onmiskennelijke natuur, midden een tot nog toe min of meer vaag gebleven
algemeenen toestand van ongesteldheid en onbehagelijkheid; anderzijds omdat het
bij herhaling, midden een in voor de rest in alles schijnbaar goeden toestand van
welbevinden, den zieke telkens weer neersmakt, hem aan bed en ligstoel kluistert en
alles, verloop en kuur, om zoo te zeggen weer van meet af aan laat herbeginnen.
Met de koorts op het lijf schreef Klabund immer voort.
Langzamerhand bekwam hij echter toch weer.
In 1922-23 herviel Klabund voor de derde maal en dit maal
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tot een zeer ernstigen graad. Hij kreeg de geduchte verwikkeling der keeltuberkulose,
verloor zijne stem en bleef meer dan een half jaar volkomen sprakeloos. Hij ging
weer naar Davos en werd er door Dokter Ruedi driemaal aan de keel geopereerd.
Klabund schrijft erkentelijk over dezen man waar hij zegt: ‘Deze arts heeft aan
mijn keel een wonder volbracht; ik ben hem dankbaarheid schuldig en dank het aan
hem dat ik weer spreken kan.’
Van Davos, weder wat opgeknapt, ging hij opnieuw naar München. Daar
hertrouwde hij met de tooneelspeelster Carola Neher.
Het paar trok naar Breslau.
‘In zijne lijkrede voor Klabund, eerst verschenen in het Berliner Tageblatt’ in
September 1928 schrijft zijn oude schoolkameraad, vriend en arts Dr. Gottfried Benn
het volgende: ‘Voor Klabund waren de schoonste jaren deze welke hij onmiddellijk
na den oorlog in Berlijn doorbracht. Het waren de jaren van de tweede periode van
zijn gedichten en van zijn romans en die jaren gedurende dewelke bij hem de
gedachten aan den “Krijtcirkel” ontstonden.
Het waren ook de jaren der ziekte, en ik ging dikwijls tot hem als geneesheer.
Menigmaal noemde ik hem vriendschappelijk: Jens Peter, die de voornamen zijn van
den grooten Deenschen romanschrijver Jens Peter Jacobsen, aan wien hij uiterlijk
geleek en die aan de zelfde kwaal leed en stierf. Dikwijls ook zag ik viooltjes in zijn
kamer, de lievelingsbloemen van Chopin, zijn andere ziektekameraad.
Eens lazen wij samen de laatste woorden van Chopin die hij schreef op zijn
stervensdag: “mijne pogingen zijn in die mate volbracht van wat mij mogelijk was
te bereiken...”
Het afscheidswoord van een waren kunstenaar die het fragmentarische van het
Individueele beleefd had, een woord van stille gelatenheid en terughouding, zooals
het ook Klabund hadde kunnen geschreven hebben, hij wiens grondelijke
karakteristiek gedurende al die lijdensjaren was geweest: een diepe broederlijke
bescheidenheid.’
In Klabunds: Geschichte der Weltliteratur in einer stunde’ spreekt hij ook zelf
over Jacobsens longziekte en ook over die van Hermann Bang. Daarbij schrijft hij
deze, ook wetenschappelijk te verantwoorden stelling neder:
Deze konstitutioneele ziekte (de Tuberkulose) heeft deze ei-
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genschap: van degene die door haar zijn aangetast in geest en gemoed te veranderen;
zij dragen het Kains brandmerk van het lijden dat binnen in hen zich afspeelt en
Longen en hart opvreet.
Wij zegden dat die stelling ook wetenschappelijk te verantwoorden is. Inderdaad
deze bij uitstek chronische intoxiceerende kwaal wier verloop over maanden en jaren
gaat en die gekenmerkt is door een gedurig afwisselenden strijd tusschen den
ingedrongen vijand en de afweermiddelen van het organisme, blijft niet beperkt tot
den haard die ergens in het lichaam zetelt.
Zij bestrijkt de heele levensekonomie en de functioneele stoornissen zijn niet
gebonden aan het een of andere orgaan.
Het gansche menschelijk kompleks, ziel en lichaam geraakt er in betrokken. De
zieke beleeft zijn ziekte en daardoor ontstaan psychische reacties met onberekenbaar
ver strekkende uitcirkelingen van allerlei aard.
Het is dus van stonden aan te begrijpen dat er hier een niet te onderschatten invloed
uitgaat van het lichamelijk gebeuren op de zielsaardige wederwaardigheden.
Alles wat de Psyche van den mensch dynamisch veruiterlijkt dat doet zij door
bemiddeling van het lichamelijke, van een organisch werktuig: de twee zijn niet van
elkander te scheiden, zij vullen elkander aan.
De ideale gezondheid is de volkomen harmonie in de verhoudingen tusschen
lichaam en ziel.
De psycho-physische geheelheid der persoonlijkheid, de gebondenheid van ziel
en lichaam bestaan zoowel in ziekte als in gezondheid.
Enkel de Dood lost het kompleks op en dat is wel haar wonderlijkst vermogen en
haar ondoorgrondelijkst mysterie.
Klabund was sedert lang door den Dood beloerd. En hij heeft het geweten. Hoe
moeilijk het ook zijn moge in het algemeen, de verfijnde longtuberkulose lijders
omtrent hunnen toestand te misleiden, onder dezen was Klabund er een die ieder
om-den-tuinleiden op dat gebied verafschuwde, en het was ook den meest ervaren
geneeskundigen tooneelspeler niet gegund hem over zijnen toestand te bedriegen.
Half Augustus 1928 stierf Klabund in Davos waar hij dikwijls genezing voor zijn
longtuberkulose was komen zoeken.
De eigenlijke oorzaak van zijn dood was een akute longvlies-
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ontsteking die zelf een corollarium was van een nieuwe heropflakkering in de longen
zelve. Hij was toen slechts 37 jaren oud.
Al de kuuroorden, en vooral Davos en Arosa kende hij goed.
In zijn verzen spelen het Sanatorium, de ligkuren en de ziekte in 't algemeen een
groote rol.
In een dichtbundel getiteld: ‘Das heisze Herz’ bezingt hij zijn doorleden nachten,
de onbehagelijkheden van zijn door de tuberkulose geintoxiceerde lichaam, zijne
droomen en zijn verzuchtingen, in zielsschokkende verzen.
Luistert naar de schildering van een dag in het Sanatorium, verschenen in de
‘Kleine liederen voor Irene’:
Men ontwaakt in 't Sanatorium
Emmer rinkt, daar kletst de bezem
Heiliger als een oratorium
Luidt de dag: geweend... gewezen.
Goedig gaan des dokters schreden
Eene zuster draaft daarneven
Uit de vensternis beneden
Slaat een uurwerk in het leven.
Naarstig reeds aan de Tabelle (Koorts)
Droomt een assistent gewichtig
En ik trekke aan de belle
The en dag te bedde luidend.

Hij beluistert en bestudeert zijn geval en merkt al de veranderingen, ten goede of te
kwade, welke in zijn toestand voorkomen.
In het gedicht ‘Sanatorium’ zegt hij van zich zelf:
‘Hij hoest maar steeds en hoest, en somwijlen spuwt hij gele sputum in het blauwe
fleschje.
Luistert naar het heimwee dat kreunt in een vers uit ‘Die Himmelsleiter’ gedicht in
Arosa:
Doch wij op de balkoenen
Liggen stom hier, dag en dag
Niemand die ons hier festoenen
Van vrome wenschen vlechten mag
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En verder:
Achter sneeuw en dennen
Achter 't longenbloeden van het avondrood
Ligt d'onmeetbaarheid van d'horizonten.

De herinnering aan het pathologische gebeuren dat hem overviel in zijn kabarettijd
te Berlijn is hem een dichterlijk beeld geworden dat helaas maar al te echt was.
Bijwijlen is het hem droef te moede, droef tot den dood en stervensgedachten
besluipen zijn geest.
En zoo kruipen onze dagen,
Vieze wormen door den kelder,
En wij hongren en wij klagen
niet: reeds piept de long wat scheller;
Smijt de tering ons aan scherven,
Laat ons sterven, laat ons sterven!...

In sommige gedichten klinkt een bittere ondertoon, te vergeefs overdekt met een
komische begeleiding.
Zoo luidt het in de Komische Elegie:
Met als doel den troost voor een bloedgezwel
Koop ik verschillende flesschen snaps. Waar meng ik ze?
Waar zuip ik ze? Het beroere den hemel toch, hoe
Vandaag mijn ziel treurig en tegelijk komisch is.

Ten slotte wordt hij cyniek. Dit cynisme komt tot uiting na een bezoek aan een bar
te Davos, waar helaas ook nog wat anders gezocht en gevonden wordt als de verloren
gezondheid.
‘Davoser Bar’:
Een heer danst geëxalteerd als een tuberkel,
De slippen van zijn rok fladdren als bij een vogel
Een jongeling droomt van eene verste verte
Uit zijne uitgesneden veste staart
Het gapen van een reuzige kaverne
En welk de nacht als een palm vriest.
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En verder:
Zij moeten rusten, rusten en weer rusten
Deels op de gepatenteerde ligkuurstoelen
Ziet men ze in Wolle en woede woelen
Deels hebben zij in 't bedde kuur te doen.
Slechts 's middags hokken zij als padden rond den disch
En zwelgen spijzen, vet en zoet en talrijk
Op eenmaal klinkt een vrouwenlachen pijnlijk
Als een Eoolsharpe tooverachtig.
Wellicht dat eene dan zich omdraait om te gaan,
Hij is er morgen vast niet meer,
En zijn stompheid met den browning eindigt;
Een andre maakt zich dik en rond en rood
De dokters jublen stout: Halleluja!
Hij is gezond!... en werd een halfidioot.

Hoe onvolledig en oppervlakkig dit opstel ook zijn moge het toont ons duidelijk tot
welke geestestoestanden een ziekte als de tuberkulose met haar diepgrijpende
stofwisselingsveranderingen voeren kan.
Het zou de moeite loonen het gansche werk van dezen schrijver, zijn gedichten,
zijn romans, Borgia-Krankheit, zijn liederen aan dezen steen te toetsen.
Zijn geval staaf trouwens niet alleen. In de wereld van kunst en letteren, op vele
gebieden van de geestesbedrijvigheid is het niet moeilijk namen te vinden van
menschen wier oeuvre niet te scheiden is van den langdurigen intoxicatietoestand
waarin zij geleefd hebben.
Hier volgen eenige namen uit een reeks van bekende personaliteiten die op den
kultuur historischen weg sporen van beteekenis hebben nagelaten. Wij hebben reeds
genoemd de letterkundige Jacobsen, de Duitsche dichter Schiller en de musicus
Chopin. Eleonora Duse, Ferdinand Bebel, Maxim Gorki, Jon Keats, de fransche
medicus Laënnec, Paganini, Pestalozzi, Tschekow, Watteau, de drie gezusters Bronte
die alle drie op veertig jarigen leeftijd gestor-
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ven zijn; Michaelis, Marcel Proust, enz., al deze menschen die op een of ander gebied
van de geestelijke bedrijvigheid af op het terrein der kunst hebben bewogen, hebben
aan den bleeken geessel de treurig-trouwe gezel der beschaving in min of meer ergen
graad geleden.
Wij hebben dan nog een heel bijzonder uitzicht van het vraagstuk van kant gelaten
namelijk Tuberkulose en Eros.
Thomas Mann in zijn soms wat zwaartillend boek ‘De Tooverberg’, dat zich ook
afspeelt in Davos, beschrijft en ontleed die toestanden op ongeëvenaard scherpe en
juiste manier.
Dokter Ernst Melzer in zijn boek: Der Einflus der Tuberkulose auf das Seelenleben
des Kranken schetst deze verhoudingen onder de benaming: ‘Die Zauberbergsituation’
en hecht aan de psychanalistische gegevens van Thomas Mann eene diagnostische
waarde in zooverre dat zij bijna een klinische entiteit en een prognostisch element
wordt.
Dat een katholieke levensbeschouwing met het lijden als louteringselement tot
voorbereiding van 't hiernamaals een heel ander uitzicht van het vraagstuk biedt
spreekt van zelf.
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Bafoe.
door J. De Pillecijn.
(Vervolg).
Van op een heuveltop keek Bafoe om naar de vrouwen; hij zag hoe de hatelijke
Kabaya achter Fezza liep. Zijn bloed schoot driftig door zijn lijf, en hij kreeg een
sterk verlangen om den laffen vervolger vóór zijn voeten neer te snakken en te
vertrappelen als een lamgeslagen slang. Zwaar drukte de tentzak hem het hoofd
tusschen de schouders, en lastig was het met die duwende vracht de hellingen op en
af te loopen; maar de bittere haat, die zijn bloed deed koken, maakte hem ongevoelig
voor den lichamelijken last. Bafoe vocht tegen de gedachten die zijne hersenen
martelden, maar die bleven daarin ankeren gelijk een harpoenhaak in den
tegenspartelenden visch.
Ruim vier uur duurde de tocht; dan bereikten zij den oever van den grooten stroom
en weldra flikkerden de kampvuren.
Fimbo lag in zijn leunstoel. Aanhoudend beloerde hij het bosje kreupelhout waarbij
de dragers hun legerplaats aanlegden; daar vertoefden ook de vrouwen. Met half
toegeknepen oogen volgde hij hun gestalten, als zij met de waterkruiken naar den
stroom gingen.
De duisternis viel en de luitenant slenterde naar het water toe. Van Melsen zag
hem langzaam voortstappen; voor den rossen gloed der vuren kreeg zijn gedaante
iets duivelachtigs, omgeven als ze verscheen door het vlammenspel. - Satan,
wandelend in den Afrikaanschen nacht.
Als Fimbo terugkwam om te avondmalen zei hij:
‘De prauwen liggen gereed voor den overtocht’.
Dan zweeg hij. Van Melsen had ook weinig lust tot praten en ging naar zijn tent.
Fimbo floot zijn boy. Hij zei hem iets op stillen toon. De neger lachte, trok zijn
schouders op en antwoordde:
‘Die komt niet’.
Fimbo schoot uit; maar onmiddellijk sprak hij weer op zachter toon terwijl hij
gebiedend wees naar het kamp van de dragers.
‘Kabaya kent haar’, zei hij.
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‘Haal hem hier’, klonk het.
Tien tellens daarna stond Kabaya vóór den luitenant en vernam wat hij te doen
had. Zijn oogen blonken.
‘Ik breng ze hier’, antwoordde hij en verdween in de duisternis in de richting van
de tentjes waaronder de soldaten vernachtten.
Bafoe zat intusschen met de andere gepaarden, een weinig verwijderd van de
dragers die geen vrouw mee hadden. De mannen zegden malkaar hun verwondering
over het lang wegblijven van de vrouwen.
Daar kwamen zij eindelijk, kakelend gelijk opgejaagde hennen, aanloopen. Fezza
was er niet bij. Bafoe wipte op.
‘Waar is mijn vrouw?’ riep hij angstig uit.
‘Kabaya heeft haar aangegrepen, de soldaten leidden haar mee’, schreeuwden de
negerinnen verward dooreen.
Bafoe's gelaat werd grauw; hij beefde van woede.
‘Waar is die luipaard van een Kabaya?’ huilde hij.
Het was Kabaya zelf die het antwoord gaf.
‘Slang en luipaard zijt gij zelf’ hoonde hij. ‘Hier is uw waterkruik.’ En hij zette
de kruik op den grond, vijf stappen van Bafoe.
- ‘Waar is Fezza?’ schreeuwde de man.
- ‘Zoek haar, ik begeer haar niet’ spotte Kabaya.
‘Zij is met de soldaten naar de tent van den blanke’ riep nu Majoema.
‘Dat is uw werk!’ tierde Bafoe en hij vloog naar Kabaya; maar die had den aanval
voorzien en maakte zich uit de voeten.
In blinde razernij vloog Bafoe naar de tenten van de blanken. Die van den
onderofficier stond onder de kruin van een hoogen boom. Fimbo had de zijne dertig
stappen verder doen optrekken. - De neger stond één oogenblik en luisterde; hij
hoorde de stem van zijn vrouw in de tent van den luitenant, zij jammerde steeds
hetzelfde woord:
‘Ondoka! Ondoka! Weg!’
Bafoe hoorde hoe Fezza vocht tegen den blanke; hij schoot toe, waanzinnig van
haat en opgezweept door naijver, en rukte met één geweldigen snok het tentdoek
open. Daar binnen worstelde de luitenant met de vrouw; haar af gerukte paan lag
onder haar voeten.
Bafoe stiet een rauwen kreet uit en stond als versteend.
Fimbo schrok en loste een arm van zijn prooi. Dol van schrik en vertwijfeling
verzamelde Fezza al wat haar lichaam aan kracht
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bezat, en haar vrijgekomen vuist vloog als een looden bal in het rechteroog van haren
belager. Fimbo duizelde en liet los.
Lenig als een kat gleed Fezza naast hem weg en vlood uit de tent, de duistere
vlakte op.
Bafoe zag den blanke met beide handen steun zoeken, bloed sijpelde over zijn
akelig, verdwaasd aangezicht. Schielijk bukte de neger, greep den paan van zijn
vrouw en ijlde haar achterna.
Fimbo voelde zijn oog zwellen; hij vloekte vreeselijk en zwoer wraak te zullen
nemen over de vernedering die hij vanwege de weerspannige negerin had ondergaan;
hij greep de whiskeyflesch, zette ze aan zijn mond en dronk, dronk.
Als des morgens de klaroen schetterde trad de luitenant niet vóór om, zooals hij
het gewoonlijk deed, de zwarten met scheldwoorden te overdonderen.
Van Melsen ging zien wat hem scheelde. Hij vond Fimbo half aangekleed en zag
hoe verdwaasd hij naar hem opkeek; zijn rechteroog was toegezwollen en zwartblauw;
aan zijn voeten lag de ledige whiskeyflesch: de kerel was stomdronken.
Zonder één woord met zijn overste te wisselen trad de onderofficier weer buiten
en liet alles gereed maken voor den overtocht. Hij gaf Fimbo's boys opdracht bij de
tent van hun baas te blijven, en deed Kabaya met drie dragers wachten tot het den
luitenant mogelijk zou zijn op te kramen.
Nog vóór den middag brachten de prauwen de laatste zwarten met de laatste vracht
op den rechteroever van den stroom. Fimbo was er bij.
Met stoïcynsche onverschilligheid had hij lauw water met ammoniak gedronken,
heel zijn maaginhoud terug door zijn keel gehaald, en over zijn gekneusd oog een
verband doen leggen. Toen Van Melsen hem uit de prauw zag stappen bekroop hem,
met den afkeer voor dien verdierlijkten mensch, een opwelling van bewondering
voor de buitengewone wijze waarop die zijn afgetobd lijf wist te dwingen.
Weldra lag de stroom ettelijke kilometer achter hun rug. Fimbo liet dan halt houden.
Het was pas vier ure als de karavana haar kamp in orde bracht om te overnachten.
De luitenant was aan tafel gegaan als de zwarte kaporaal kwam aanloopen. De
neger sloeg zijn naakte hielen tegeneen en bleef in militaire houding staan, de
rechterhand aan zijn pet.
‘Wat is er?’ vroeg Fimbo.
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‘Kabaya zegt: de drager Bafoe en zijn vrouw zijn weggeloopen’ antwoordde de
kaporaal.
‘Er achter’ huilde Fimbo.
De kaporaal stormde naar de soldatententjes om mannen te halen en de
vluchtelingen op te sporen.
De luitenant scheen dien avond niet vatbaar voor dronkenschap; wat hij ook
binnengoot, het bedwelmde hem niet; aanhoudend rees in zijn verbeelding de tartende
gestalte van de negervrouw, die hij had zien loopen, bukken, hurken, liggen en staan
in al de fiere slankheid van haar rijzig, lenig lichaam. Dat werd een soort bezetenheid.
Het was donker geworden en Fimbo stak de kaarslamp aan.
Buiten dreef de trillende klaarte van de sterren als een fluweelzachte schemering
door de hooge luchtlagen; tegen de aarde kroop zwarte, dikke duisternis.
Iemand sloeg tegen het gespannen zeildoek van Fimbo's tent en buiten schoven
bloote voeten over den harden grond.
De luitenant greep zijn zweep en stapte vóór.
Daar stonden de zoekers; de kaporaal trad in den lichtschijn van de lamp, groette
en zei:
‘Ze zijn weg, Bwana’.
Sprakeloos en suf keek Fimbo naar de negers; hun gladde wangen en onrustige
oogen blonken in de donkerte, maar wat zij vreesden kwam niet.
De overdadig gedronken whiskey steeg den luitenant opeens naar de hersenen;
als een arduinblok sloeg hij achterover; een heesch gegrol ratelde in zijn keel en vol
schrik stoven de zwarten weg in den donkeren nacht.
Des anderendaags bleef de karavaan ter plaats.
Fimbo lag in geweldige koorts en Van Melsen besloot te wachten.
Drie dagen later was de geweldenaar in staat, de tocht in draagstoel voort te zetten.
***
Bafoe en zijn vrouw waren niet teruggevonden.
Zoodra de karavaan stil hield en de vrachten neergezet waren, was Fezza naar haar
man gestapt en ze had hem toegefluisterd:
‘Ik wou dood zijn! Kabaya zwoer dat de blanke mij tooverdawa zal doen slikken
tot ik gewillig word.’
Bafoe zweeg. Hij wist dat Fimbo zich wreken zou en dat zijn
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vrouw zou gedwongen worden. Speurend gingen zijn oogen over het kamp en de
omgeving. Diep nadenkend stond hij daar; Fezza hurkte naast hem neer. Eindelijk
ging hij ook zitten, dichtbij zijn vrouw. De anderen waren druk met hun eigen zaakjes
bezig en niemand sloeg acht op hen.
‘Waar de weg van morgen ligt, waar de zon zal rijzen staat een hooge borassus.’
Mompelde Bafoe, strak vóór zich heen ziende.
Fezza keek in de aangeduide richting.
‘Ik zie hem’ antwoordde zij op dezelfde wijze.
‘Laat de andere vóór u heengaan als ze water halen en loop daarhenen; daar kom
ik ook’, zei Bafoe.
Als de vrouwen naar de beek gingen volgde Fezza traag; onopgemerkt bleef ze
achter en als de laatste der vrouwen in het hooge broessegras verdween, liep ze snel
in de richting door Bafoe aangewezen.
Intusschen was deze al slenterend den woudzoom genaderd, in schijn op zoek naar
brandhout. Een vlugge oogslag overtuigde hem dat niemand hem gadesloeg; als een
nagejaagde antiloop schoot hij door kreupelhout en reuzengras naar den hoogen
borassus.
Zij kwamen bijna tegelijk aan den boom.
‘Loop mee!’ zei Bafoe snel, en de negerin ijlde achter hem voort.
Zoo lang het minste gerucht van de karavaan tot hen kwam, liepen ze al wat ze
loopen konden; toen stonden ze één oogenblik en draafden seffens weer voort, nu
en dan even rustend om adem te houden. Hunne harten klopten zienbaar in hun borst
en het hijgen van hun longen belette hen te spreken.
Zóó liepen ze, steeds het pad volgende dat de karavaan morgen zou opgaan: Bafoe
had bedacht dat men hen vooreerst langs daar niet zoeken zou, en het was inderdaad
ook zoo.
Toen viel de nacht en de vluchtelingen moesten het verder loopen staken.
Tegen een verlaten termietennest spreidde Fezza de meegenomen mat open; honger
voelden zij niet. Bafoe sprokkelde hout en lei een vuurtje aan in een holte van het
termietennest, zoo bleef de gloed der vlammetjes gedoken.
Beurtelings zouden ze waken en het vuur bezorgen, opdat geen wild dier naderen
zou.
Bafoe waakte eerst, scherp luisterend naar elk gerucht. Eenmaal hoorde hij duidelijk
het lokkende loeien van een buffel die, parens-
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driftig, een gezellin riep; in de uiterste verten rolde iets als flauw dondergerommel,
of was het Simba, de leeuw, die in de bergen rond Baraka zijn koninklijke woede
uitbrulde? Zouden ze al zóó dicht bij het groote meer zijn? De oude Moezee en ook
Ngoevoe Koebwa hadden in blijer tijden daarvan verteld, des avonds bij het vuur in
het gezellige dorp. Moezee en Ngoevoe hadden immers vele streken doorreisd en
wisten dus veel te vertellen. En hoe zou het nu zijn in de hut bij Abiba en kleinen
Djoko?
Diepe weemoed kwam in Bafoe en opeens rolden tranen over zijn vermagerde
kaken. Hij had lang rechtop gestaan, nu zonk hij neer naast Fezza, die woelde en
wendde in onrustigen slaap. Bafoe keek door zijn tranen heen naar het gelaat van
zijn vrouw, waarop de houtvlam speelde; wat was dat vervallen in die vreeselijke
dagen.
Een rauwe zucht ontsnapte aan Bafoe's borst en zijn vrouw schrikte er van wakker
uit haren koortsigen sluimer. Zij richtte zich half op en zei:
‘Slaap gij nu’.
Hij was blij haar stem te hooren want de stilte in het woud was vol vreesaanjagende
geheimenis. Zwijgend schudde hij zijn hoofd.
Fezza drong aan opdat hij nu rusten zou.
‘Ik kan niet’ antwoordde hij, ‘slaap gij maar voort’.
Maar ook haar was alle slaaplust ontvloden en peinzend bleven ze beiden den
nacht verder doorwaken.
Bij de vroegste schemering waren ze al op weg, nu met de zon aan hun rechterkant:
Fimbo's troep zou immers opmarcheeren met de zon in het gelaat.
Langen tijd trokken ze door het dichte woud; toen bespeurde Bafoe een lang
verlaten pad dat Noordwaarts liep. Dat volgden ze met lichter gemoed; ze wisten dat
het gevaar van teruggevonden te worden nu afgewend was, en dat ze wellicht
menschen zouden ontmoeten eer de dag eindigde. Toch duurde de eenzame tocht
nog vele uren. Toen bleef Bafoe opeens staan.
‘Zie toe!’ zei hij verwittigend en wees met uitgestrekte arm.
Onder een boompje, welks grillig kronkelhout vol bloeiende Japanjasmijnen hing,
te midden van een kleine vlakte, een hondertdal schreden verder, stond een tent
waarnaast een welgekleede zwarte en twee negerjongens ijverig bezig waren bij een
vroolijk vuurtje.
‘Blanken!’ zuchtte Fezza angstig.
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Snel traden de vluchtelingen terug in het kreupelhout en keken aandachtig toe naar
wat er omging rond de tent.
Weldra kwam een blanke in wit gewaad en met een langen baard naar buiten en
ging pratend bij de zwarten aan het vuurtje staan.
Nu was het als een juichkreet uit den mond der vrouw, zooveel vrees was van haar
hart gevallen.
‘Mon-pé - een pater!’ zei ze blij. Ze lei haar hand op Bafoe's schouder en sprak
voort:
‘De paters zijn niet gelijk den andere voor wien wij vluchten; laat ons voortgaan.’
‘Weet gij het?’ bromde de man. ‘Vrouwen meenen dat zij wijs zijn, maar als
kinderen zijn zij argeloos en dom. Wie zei u, vrouw, dat die daar met den baard niet
de vriend of broeder is van den andere?’
‘Nooit heeft een pater vrouwen gedwongen of iemand mishandeld en bedrogen’,
pleitte de negerin met gloed. ‘In Rumba kwamen er dikwijls en Abedi, den melaatsche,
hebben zij dawa gegeven en zijn wonden verzorgd.’
‘Maar Biloko Taboe, den oudsten toovenaar van ons volk, hebben zij alle macht
ontnomen en de ziekte gezonden waaraan hij stierf’ morde Bafoe pruilend.
‘De menschen sterven allemaal; ook onze toovenaars sterven; aan wien de schuld?’
vroeg Fezza koppig.
Haar man trok grommend de schouders op. Hij wist niet waarom of waarvan de
menschen sterven en aan wien de schuld ligt van hun dood; maar dat allen eenmaal
sterven, ja, dat weet immers iedereen. Hij voelde nu honger.
‘Ik wou eten’ zei hij.
‘Dat is alles’ antwoordde Fezza, een kleine reepel rookvleesch uit een bananenblad
loswikkelend.
Er was niet genoeg om één maag te voldoen.
Bafoe nam zwijgend het brokje, rukte het middendoor en reikte zijn vrouw de
helft terug toe.
Ze aten.
Intusschen was de pater ginds weer in de tent gegaan en de twee negerknapen
gingen aan het stoeien, terwijl de oudere neger maar steeds doorwerkte bij zijn vuurtje.
Het sobere brokje had aan Bafoe eerder eetlust gegeven dan voldaanheid aan zijn
honger. Hij bleef met veel aandacht kijken of er ginds geen ander volk te bespeuren
viel; hij kreeg eindelijk de over-
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tuiging dat de pater de eenige blanke was en er, behalve de boy en de twee
negerjongens, nog vier dragers met den pater reisden.
Ook Fezza wist dat nu; ze keek haar man in het aangezicht, glimlachte en zei om
hem aan te moedigen:
‘Ge ziet het.’
‘Komaan,’ sprak Bafoe vastberaden.
Zij stapten voort in het enge pad en stonden al ras bij den boy aan het vuurtje. Des
paters kok was hij, die verbaasd opkeek, omdat hij op die afgelegen, eenzame plaats
lieden ontmoette.
‘Waarheen gaat gij?’ vroeg hij, bij manier van groet.
‘Ginder heen’ antwoordde Bafoe en hij stak zijn kin vooruit naar het smalle baantje
vóór hen.
‘Hebt gij niets te eten? We hebben honger’ vroeg Fezza zoetjes.
De kok keek grimmig naar den pot boven het vuur.
De negerknapen drentelden bij en begaapten de twee onbekenden; weldra stonden
ook de dragers er bij.
‘Kweri!’ riep een van hen verwonderd uit. ‘Dat is de dochter van Eshimbi uit
Rumba’.
Bafoe en zijn vrouw schrikten geweldig.
‘Wie spreekt zoo - en weet dat?’ vroeg Fezza toen.
‘Ik, die u zag in Rumba, toen we vóór vele manen met den pater daar kwamen,’
bevestigde de drager.
‘Wat maakt dat?’ vroeg Bafoe voorzichtig, ‘Wij zijn immers Wasongo zooals gij
allen, en werden evenzoo geboren in Manieema.’ Dat voegde hij er aan toe om
vijandige gezindheid te vóórkomen en als stamverwant gastvrijheid te verkrijgen.
De pater had de vreemde stemmen gehoord en kwam buiten.
‘Ik zegen u’ zei hij tot de vluchtelingen. ‘Waar gaat gij henen?’
Weer wees Bafoe's vooruitgesteken kin de richting aan.
‘Naar daar’, zei hij.
De drager, die Fezza herkend had, was daar fier op en wou zijn wetenschap voor
den pater doen blijken.
‘De vrouw is uit Rumba’, zei hij gauw en luide, ‘en ze hebben honger’.
‘Geef bitika-bananen en haalt palmwijn in de tent, we zullen die samen proeven’
zei de pater tot een van de negerknapen.
Dat moest geen tweemaal gezegd! Palmwijn proeven! Elke neger droomt daarvan.
Op drie tellens was het negertje met het gevraagde terug.
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En terwijl Bafoe en Fezza, neergezeten op den grond vóór den stoel waarop pater
Fidelis zat, hunnen honger verzadigden, vertelden ze al etend, hoe ze uit hun dorp
bij Ngoevoe Koebwa werden weggehaald; hoe ze met de karavaan van Fimbo hadden
meegeloopen, en waarom ze den vorigen dag weggevlucht waren. Dat mochten de
andere zwarten niet hooren: één mond blijft lichter gesloten dan acht monden en wie
niet weet kan niet voortvertellen.
‘Blijft hier vernachten, morgen kunt ge voortgaan, mijn boy zal u zeggen hoe ge
naar Kitoetoe geraakt; hij kent de wegen’.
Ze bleven en waren gerustgesteld; ze wisten dat de baan van Fimbo's troep vele
uren van daar liep, naar den kant waar de zon opgaat.
En toen het hittegeweld van den dag geluwd was, zat Pater Fidelis vóór zijn tentje,
omwasemd van den subtiel fijnen geur der Japanjasmijnen, omringd van zijn zwarten;
bij hen zaten dien avond ook Bafoe en zijn vrouw, nog onbewust van het groot geluk
dat voor hen uit deze kalme stonden zou geboren worden in de toekomst.
In de luisterende stilte van den zoelen vóórnacht klonk de stem van den pater; hij
sprak van een God die de menschen lief heeft; wiens vaderlijke hand de goeden
beschermt en vroeg of later de boozen kastijdt; van wien alle menschen, blanken,
zwarten en anderen, kinderen zijn, en die wil dat allen op aarde malkander als broeders
behandelen.
Hoe vreemd klonk die leering voor Bafoe en Fezza. Hunne goden waren
vreesaanjagende machten; de groote geesten waarvan hun toovenaars dienaren zijn,
waren booze wezens en het was uit vrees dat zij fetisjen en tooverdingetjes aan armen
en hals droegen.
De zwarten die met den pater reisden waren allen kristenen; zij baden met hem
en de twee vluchtelingen luisterden, roerloos en verbaasd naar den innigen samenklank
der stemmen van hun rasgenooten met die van den blanke, sprekend tot den
onzichtbaren geest als kinderen tot hun éénzelfden Vader, Zijn zegen en hulp
afsmeekende over allen die op aarde leven en lijden; over allen, zelfs dezen die hun
hadden leed aangedaan!
Dat was voor Bafoe en zijn vrouw een onbegrijpelijke zaak.
Langen tijd was de pater al gaan rusten; nog lagen ze wakend, zwijgend, overladen
door de gebeurtenissen die zij in de laatste uren beleefden. In schrille tegenstelling
stond deze avond tegenover de
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vele vorige, en diep in hun ziel voelden zij, dat de pater woorden wist, die over veel
ongekende dingen klaarheid, en over veel verkeerde dingen waarheid konden brengen.
Zij sliepen daarna een gerusten slaap.
Des morgens stapten Bafoe en Fezza voort. Zij hadden te eten gekregen; de boy
had hen goed den te volgen weg aangewezen; als zij flink doorliepen zouden zij vóór
den avond in Kitoetoe aankomen. Daar woonden bloedverwanten van Bafoe en van
daar uit kende hij den weg naar huis zoo goed als iemand die kennen kan.
Weer ging de tocht door berg en dal, onder daverend zonnegeweld. Lastig viel de
stage gang en uren verliepen zonder dat de zwervers één woord spraken.
De zon was al lang haar hoogtepunt voorbij, als Fezza zuchtte: ‘Ik kan niet meer...’
Ze begon krampachtig te snikken, zonk op haar knieën, boog voorover en lag met
haar hoofd op beide armen jammerlijk te schreiën.
Bafoe stond er in groote verlegenheid bij; hij ook voelde zeer zware vermoeidheid
en dat drukte hem terneer; maar de plotselinge smart van zijn vrouw begreep hij niet.
‘Zijt ge ziek?’ vroeg hij bekommerd.
Fezza huilde voort; ze lag voor des mans voeten als een wanhopige.
‘Ik kan niet meer! Ik kan niet meer!’ herhaalde ze snikkend.
Machteloos en radeloos aanhoorde de neger de klacht van zijn vrouw; hij vatte
het niet hoe haar moederhart steeds bij haar kind vertoefd had binst al de lange, bange
dagen, die verliepen sinds zij den kleinen Djokko bij Abiba achterlieten. Het kwam
niet in zijn gedachten, hoe de vrouw hem bij de marteling van den vreeselijken
karavaanweg niet had willen kwellen met hare eigene smartelijke onrust, en hoe nu,
na de langdurige overspanning van hart en hoofd, den geweldigen weerslag met de
overdadige vermoeienis in haar was losgebarsten.
Bafoe knielde naast zijne gezellin en streelend gingen zijn handen over haar hoofd,
hals en schouders. Zeer teederlijk trachtte hij haar te sussen:
‘Fezza-mijn, wees stil, we gaan naar Djokko.’
De vrouw rechtte zich half op en leunde haar brandend voorhoofd tegen de borst
van haar man. Zóó bleven ze een lange wijl, verdronken in hun groot verdriet, gelijk
ze het waren in de onbegrens-
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de diepten van het woud, dat hen dicht en dreigend met zijn sombere grootschheid
omsloot.
Eindelijk stond Fezza op; de tranen hadden haar gemoed bedaard.
En voort ging de tocht.
Reeds begon de nacht alle verte weg te vagen, als de vuren van Kitoetoe den
vochtigen glans van hunne oogen deden glinsteren.
Het was een groote verrassing voor het volkje van Kitoetoe; bijgeloovige onrust
kwam over de lieden als ze Bafoe en zijn vrouw zagen aanstrompelen uit den zwarten
nacht; maar wanneer ze binnen de lichtkring van het vuur kwamen, werden ze
onmiddellijk herkend door de bloedverwanten van Bafoe en voor de eerste maal
sinds vele dagen voelden de moegetobde zwervers zich thuis, omringd gelijk ze het
nu waren door stamverwanten en vrienden, veilig, verre van Fimbo en zijn
slavenkaravaan.
Nu lag vóór hen de bekende, gevaarlooze weg naar de eigen hut. Nog drie
dagreizen; maar voortaan ging het langs dorpen waar ze steeds vrienden en
gastvrijheid zouden vinden.
Hoe dichter de zwervers bij hun dorpje kwamen, hoe vuriger hun verlangen steeg
naar hun kind, naar Abiba, en al de goede, bekende gezichten van hun dorpslieden.
Ze praatten nu veel drukker met malkaar; ze spraken van Abiba, die zoo goed was
voor den kleinen Djokko; van Ngoevoe Koebwa, die zoo noode zijn menschen had
zien heengaan; van Nangonga, die zoo gelukkig was geweest als hij mocht
thuisblijven, omdat heel zijn lijf vol verdachte vlekken en puistjes zat, zoodat Fimbo
hem had weggejaagd als een schurftige hond.
De laatste nacht was eindelijk voorbij.
Nog was de morgenschemering niet in de lucht als ze al op weg waren; ze voelden
de moeheid niet meer die in elke spier van hun rug en beenen zat.
Tegen het middaguur rustten ze in de schaduw van frischgeurend kreupelhout; ze
aten gretig den maniokbrij met visch dien ze van hun vrienden tot reisspijze
meekregen.
Op eens hield Fezza op te eten en luisterde, luisterde met strakgespannen aandacht.
Bafoe bemerkte het niet en at voort.
‘Ngonga!’ riep zijn vrouw uit.
Hij luisterde nu ook scherp toe.
Door de stilte van het middaguur ronkte bij poozen een zeer
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verre toon; ze meenden er den slag van de boomtrom in te herkennen.
‘Dat komt uit ons dorp!’ zei Fezza en zij keek lachend haar man in de oogen.
De vreugde overstroomde hen bij het denken dat die klanken kwamen van dichtbij
de hut die hen wachtte; Bafoe stak beide handen uit en zijn vrouw greep die in de
hare; ze zouden hun blijdschap uitgeschreeuwd hebben.
Gauw waren ze recht en met veerkrachtigen tred liepen ze verder, den laatsten
tocht, naar huis!
De boomen langs den weg werden oude bekenden; Bafoe wees Fezza de machtige
kruin aan van den hoogen kapokboom die aan Ngoevoe en zijn lieden zoo vaak tot
richtingsbaken gediend had, toen zij, bij het oprichten van de nieuwe hutten, na diep
in het woud te zijn doorgedrongen op zoek naar bouwmateriaal, den terugweg moesten
vinden.
De neger zag niet, in al zijn opgetogenheid, dat het gelaat van zijn vrouw betrok,
en zijn eigen onuitputtelijke praatlust liet hem haar zwijgzaamheid niet opmerken.
Eerst toen zij den woudreus naderden dien hij van zoo verre herkend had, viel hem
de sombere stemming van Fezza op.
‘Wat is er?’ vroeg hij verwonderd.
‘Zware dingen zagen mijne oogen’, antwoordde zij op doffen toon.
‘Wat dingen nu weer?’ morde hij ontstemd.
‘Ik zag den boozen vogel, die onheil aanbrengt, boven den kapokboom zweven,’
vertelde Fezza, ‘en mijn oor vernam zijn kreet, die de booze geesten oproept om
rampspoed over de hutten te storten’.
Dat alles zegde zij met opengespalkte oogen vol vrees, en haar handen beefden
als zij die op Bafoe's arm lei. Dan sprak zij voort als in een naren droom.
‘Het kind schreit in mijn hart en alles wordt zeer droef in mij... nu alles van vreugde
zou moeten opspringen’.
Bafoe's hoofd schoot vol bijgeloovige vrees; al zijn blijheid was weg en hij voelde
zijn voeten als overzware lasten aan zijn beenen wegen. Hij greep naar de fetisjen
die aan zijn hals hingen en zwijgend stapten ze voort, verdiept in bange gedachten.
Hoe kwam het toch, dat zij beiden op dit oogenblik gingen peinzen aan dien machtigen
God waarvan de pater sprak in den vredigen avond van den eersten dag hunner
vlucht?
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Reeds kwamen de geruchten uit hun dorp tot hen; een hond blafte, geiten blaatten,
menschenstemmen riepen. Tusschen de boomstammen verschenen de daken van de
hutten en het helder groen van de bananerij wuifde hun welkom toe.
Zij bleven een stondeke staan: het weerzien van hun zoolang betrachte hut hief
hun hart uit de onrustige gevoelens en bracht er de vreugd in van de behouden
thuiskomst.
‘Kweri! Daar is Bafoe met Fezza!’ klonk de heldere uitroeping van een verbaasde
negerin, die met geweekte maniokwortels op haar hoofd van de beek terugkeerde en
uit het zijpad op hen toekwam.
Zij herkenden Aziza, Koepika's oudste dochter, die vrouw was van Lisasi en met
haar twee kleinen thuis bleef als haar man door Fimbo meegevoerd werd.
‘Jambo, Aziza, - goên dag’, zei Fezza en ook Bafoe sprak zoo.
‘Waar zijn de anderen en waar komt gij vandaan?’ vroeg de vrouw met rappe tong.
Bafoe gaf het antwoord.
‘De anderen gaan nu den weg op naar Tanganika; wij komen terug naar huis’.
Hij wou het geheim van hun vlucht niet toevertrouwen aan een vrouw, aan niemand,
vóór hij zou gesproken hebben met het dorpshoofd.
Fezza begreep waarom haar man dat alzóó zei. Ze liep zwijgend achter hem,
gevolgd door Aziza, die niet verder vroeg, omdat ook zij het wist dat Bafoe eerst het
dorpshoofd moest inlichten.
Ze waren nu in hun dorp.
Een paar vrouwen zaten in de schaduw te babbelen, verder was de plaats eenzaam
want de hitte was geweldig.
Bafoe liep recht door naar de hut van Ngoevoe Koebwa, terwijl Fezza naar het
eigen dak ijlde, naar Djokko en Abiba.
Bafoe kwam vóór den ingang van Ngoevoe Koebwa's hut; in het licht der
middagzonne bleef hij staan. Het dorpshoofd, sluimerend in een leunstoel bij de
opening, opende de oogen als hij voelde dat de broeiende stralen van de zon
onderschept werden. Hij knipoogde en herkende vooreerst den man niet die vóór
hem stond. Toen hij zag wie het was sperde hij van verbazing mond en oogen wijd
open, zijne handpalmen met zachte klopjes ineenslaande.
‘N-zambi!’ zwoer hij, ‘hoe komt gij, Bafoe, hier? En waar zijn Pembe, Kamba,
Lisasi en de anderen?’
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Bafoe trad in en zei aan Ngoevoe dat hij zware dingen te vertellen had.
De ongewone houding van zijn dorpeling bracht den ouden hoofdman in onrust.
‘Palabers zullen er komen; twist en last met de blanken,’ kloeg hij, bij voorbaat
voelende dat de zaken met zijn onderdaan niet in orde waren.
Maar wanneer Bafoe hem alles had medegedeeld en hem vertelde hoe de luitenant
met Fezza vocht om haar te dwingen, dan groeide in het oude hart van het dorpshoofd
de sterke haat aan, dien hij steeds tegen de blanken had gevoeld. Rechtop rees hij
vóór Bafoe; hij stak de rechterhand uit naar daar waar hij vermoedde dat Fimbo nu
zijn weg ging; zijn oogen gloeiden en zijn dunne baard trilde rond zijn bevende
lippen. - Plechtig, als ware het eene profetie, zeide hij, op elk woord drukkend:
‘Dat de leeuwen van Baraka hem zijn boos hart uit het lijf halen, en de hyena's
zijn ingewanden verslinden!’
Nu spoedde Bafoe zich naar zijn hut.
Toen hij intrad schoot de kleine Djokko kruipend naar zijn vader; maar die had
geen oogen voor het kind, zijn blik vloog rond de hut.
Op haar mat, in den donkersten hoek, lag Abiba; Fezza zat er naast gehurkt en
staarde op haar neder.
‘Abiba, wat is er?’ kwam er, zacht als een zucht, uit Bafoe's benepen gemoed.
Zeer langzaam keerde de liggende vrouw haar hoofd naar den man en hare doffe
oogen zochten hem.
Hij kwam nevens haar nederknielen en keek diep ontroerd, zwijgend, in haar zeer
vermagerd gelaat. Zij was doodziek, dat zag hij, en dat fluisterde zij hem hijgend
toe. De kwaal had haar aangegrepen den derden dag na hun heengaan, en sinds vele
dagen lag ze machteloos in de groote hut. De vrouwen hadden voor Djokko gezorgd
en voor haar hadden zij kruiden gezocht en dawa gehaald bij den toovenaar om de
slechte geesten uit haar lichaam te weren; maar het had niet geholpen en nu ging zij
sterven, dat wist ze. Paka, de kat, had dezen nacht tegen haar wang geslapen en zij
had gedroomd dat Bafoe bij haar was: daaruit wist zij ook dat hij komen zou.
Het was Bafoe te moede als of er hem iets warms uit de borst gerukt werd en of
er ijskil water in de plaats liep. Hoe heel anders had hij de thuiskomst gedroomd!
Fezza, de jeugdige, had hem Abiba,
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de zachte en behendige, niet doen vergeten en zijn hart hing nog sterk vast aan haar.
Met zorgvolle voorzichtigheid nam de neger de klamme hand van zijn stervende
vrouw in de zijne en zóó bleef hij zitten, zijne oogen vast op haar gelaat, roerloos,
een beeld van opperste smart.
Fezza had haar kind...
Toen de duisternis kwam vulde de jonge vrouw een kokosschaal met bruine
palmolie, stak daarin een poreuze stek van een liaan en bracht vuur aan die primitieve
lamp. Daarna ging zij met Djokko rusten aan den wand tegenover dien waar Abiba
te zieltogen lag.
Bafoe bleef steeds zwijgend zitten naast de stervende. Zwaar en huiveringwekkend
hing de nacht over de hut.
‘Dorst’ hijgde de zieke.
Bafoe stond op en liet haar drinken. Dankbaar staarden de brekende oogen van
Abiba in de zijne, en met teederheid vleidde hij haar hoofd neer op de palmvezels.
Eindelijk dompelde de afmatting hem in diepen slaap.
Hoelang had hij gerust? Nog walmde de lamp toen hij wakker schoot. Nog woog
de stilte over het dorp.
Bij den weifelenden lichtschijn keek Bafoe verbaasd rond; hij vond alles vreemd
en wist vooreerst niet waar hij was; dan vonden zijne oogen de liggende gestalte,
daar vóór hem; nu wist hij het: hij was terug in zijne hut en daar lag Abiba, die ziek
was.
Hij tastte naar de hand van de vrouw, die binst zijn slaap uit de zijne gleed. Aai!
Wat was die koud en stram. Met een kreet vol gruwel en afgrijzen vloog hij op:
‘Abiba stierf!’ schreeuwde hij.
***
Als de dageraad rees was de hut vol jammerende vrouwen, die de doode bezongen
in eindelooze opsomming van haar gaven en van al de dingen die aan haar gebeurden
gedurende haar leven.
***
Nu rust Abiba diep in het geheimnisvolle, sombere woud, verre van de hutten van
Ngoevoe Koebwa, gewikkeld in den paan en gewonden in de mat waarop zij stierf.
***
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Bafoe was met Fezza in de hut die nu heel groot en zeer verlaten scheen als de
dorpelingen heengingen bij het aanbreken van de duisternis.
Djokko, moegespeeld, was in vasten slaap gevallen op de palmvezels, die Abiba's
vlijtige handen niet meer zouden vlechten.
De akelige schreeuw van een nachtvogel die over de hutten vloog deed Fezza
opschrikken; angstig drumde zij tegen haar man aan. ‘Abiba's geest!’ fluisterde zij
huiverend, zij dacht weer aan den ongeluksvogel die boven den kapokboom vloog,
toen ze thuis kwamen.
Ook Bafoe had den naren roep gehoord; die klonk als de kreet van een mensch in
doodsangst en de neger rilde als zijn gezellin den naam der doode uitsprak.
Buiten trilde het maagdelijke maanlicht; de zilveren klaarte scheen door de reten
van de deurmat en schoof heldere stralen naar binnen, die op den grond evenwijdige,
witte strepen teekenden, die langzaam voortkropen.
Met wijdopene oogen bleven man en vrouw dicht tegen malkaar aangedrukt zitten,
in hetzelfde gepeins, tobbend en zoekend naar Abiba.
Waar was nu haar geest? - Dwaalde die inderdaad over de hutten? - Was die nu
belichaamd in den vogel daar buiten in het zoete, witte licht? - Waar vertoefden ze
nu, Abiba en allen die stierven? - Zou de oude Moezee nu ook ronddwalen in den
nacht? - Zou de pater met den langen baard dat allemaal weten? - Wat was die heel
anders geweest voor hen dan de brutale Fimbo! De pater, ja, die kende de woorden
van waarheid en zekerheid.
Zeer lang zaten Bafoe en Fezza onder al die vragen neergedrukt, vast bijeen; den
arm van den man over de schouders van de vrouw.
Zoo zonken zij weg, diep in slaap.
Buiten dreef de witte maanbol door Afrika's donkerblauwen hemel en zette heel
Bafoe's dorpje in zuivere klaarheid; symbool van het lichtend geloof, dat aan Ngoevoe
Koebwa en zijn volk het antwoord brengen zou op al de vragen, die de gedachten
van Bafoe en Fezza hadden overrompeld, en dat aan de arme negers den rijkdom
brengen zou van de onderlinge liefde en de blijde zekerheid van een beter leven.
Doorslaar, 25 April 1934.
JEF DE PILLECIJN.
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Snaren
Brak rein Uw licht
der verten blauw
door 't donk're diep van ons begeeren;
de horizonnen weig'ren nog
den glans van Uw goedgunstigheid.
Slaat jubel,
snelle vogel thans
door schraalheid onzer zorgen,
schuw om het schoon geleden wee
en om het wee van morgen.
P.J. WECKX.
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Kronieken
I
Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
Bekroningen.
In de honderd-acht-en-zestigste jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden te Leiden op 13 Juni 1934, werd
de meesterschaps-prijs van Nederlandsche letterkunde toegekend aan
Mevrouw Henriette Roland-Holst van der Schalk; de H.C.W. van der
Hoogtprijs aan J.J. Slauerhoff; de Meiprijs werd verdeeld tusschen A. den
Doolaard en Jan Engelman. Staande de vergadering maakte de heer Den
Doolaard bekend, dat hij den gehalveerden Meiprijs niet wenschte te
aanvaarden, omdat het verdeelen van dezen prijs hem in strijd leek met
de oorspronkelijke bedoeling, en omdat hij het beleedigend achtte, een
halve onderscheiding in ontvangst te moeten nemen.
Dat Mevrouw Roland Holst erkend wordt als Nederlands grootste dichteres, is zoo
volkomen in overeenstemming met den smaak des volks en met de kritiek der
beoordeelaars, dat iedere toelichting wel bijna overbodig is. De commissie van
schoone letteren, op wier voordracht de prijzen voor letterkunde worden toegekend,
motiveerde haar advies uitvoerig, doch het was duidelijk, dat zij dit alleen deed om
een gunstige gelegenheid tot het uitdrukken harer bewondering niet te verwaarloozen.
Anders was het gesteld met den dichter J.J. Slauerhoff, die den aanmoedigings-prijs
kreeg voor zijn jongsten bundel ‘Soleares’ mede in verband met zijn tevoren
verschenen geschriften. Wel wordt hij door alle jongeren erkend als een dichter van
ongemeen talent, maar de jury, hoe hoog zij hem prees, maakte niettemin bezwaar
tegen het onverzorgde zijner taal en gaf te verstaan, dat hij wel eerder bekroond ware,
wanneer men niet den schijn had willen vermijden. zijn gebreken aan te zien voor
hoedanigheden. Het is heusch niet moeilijk, Slauerhof te betrappen op slordigheden
in zijn poëzie en in zijn proza, met dat al is hij toch ongetwijfeld een man van
grootschen aanleg en heeft hij een reeks van werken op zijn naam, die ook bij zijn
miskenners nog eerbied wekken.
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J.J. Slauerhoff is geboren te Leeuwarden in 1898; hij studeerde geneeskunde te
Amsterdam en werd scheepsarts bij de Java-China-Japan-lijn, later bij de Koninklijke
Hollandsche Lloyd. In deze functie reisde hij de halve wereld rond en toen in 1923
zijn eerste dichtbundel verscheen onder den titel ‘Archipel’, zag men daarin de
belofte, dat hij de zanger worden zou van het zeevarende Holland. Immers het was
opmerkelijk, dat een land van havens, matrozen, schippers en visschers in zijn
litteratuur zoo weinig zeelucht deed proeven. De jonge Slauerhoff, geïnspireerd op
Tristan Corbière en Arthur Rimbaud - denk aan ‘Le Bateau Ivre’ - scheen geroepen
om voor Nederland te worden wat Swinburne, Kipling en Masefield voor Engeland
zijn: de verheerlijker der golven. In al zijn latere dichtbundels, en al zijn
prozaverhalen, spreekt de zwerveling-te-water, maar de zanger van de zee in
bovenbedoelden zin is Slauerhoff toch niet. Hij lijkt eerder op den Vliegenden
Hollander uit het Volksverhaal, voor wien het water een eeuwig ballingsoord werd.
Het eerste gedicht uit zijn eerste bundel heette: ‘Het Boegbeeld: de Ziel’ en hierin
ligt in beginsel reeds de inhoud samengevat van al zijn schrifturen. Hij is een
onthechte, een man, die geen vaderland heeft, en die golven zoekt omdat zij boor bij
gaan:
Liefkoozingen van alle golven schuimen
Over mijn borst en bevlekken mij niet.
Volgenden reinigen van voor'gen, zij ontruimen
Mij snel, mijn vreugd blijft vrij van hun verdriet.
Ik zal nooit van een houden, zij zijn allen
Even witwoedend, even snel weer grijs....

Verrijkte hij zijn motieven, verdiepte hij zijn aandacht, hij bleef die hij was, en in al
de volgende bundels gedichten of vertellingen sprak de stem van den wereldmoeden
zwerver over zeeën, die niets van het bestaan verwacht, tenzij het vergaan. Toch zijn
er oogenblikken van verstilling:
In mijn leven, steeds uiteengerukt
Door de vlagen, waaraan ik blootsta,
Daar 'k niet kon hechten aan liefde en geluk
Die mij zullen drijven tot ik doodga,
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Ontstaan soms plotseling enkel plekken
Van een stilte zoo onaangedaan,
Dat ik geloof in slaap te zijn gekomen
In de diepten waar geen onderstroomen
Meer door 't eeuwig stilstaand water gaan.

In zijn poëzie heeft hij de gedaante geschapen van den man ‘die niet kan hechten
aan liefde en geluk’ en welke feiten men ook aanwijzen kan in zijn dichtvorm, hij
heeft met groote dichters gemeen, dat het onnavolgbaar persoonlijke karakter zijner
uitdrukkingswijze zelfs dan u aangrijpt, wanneer gij de onvolmaaktheid dier
uitdrukkingspoezie duidelijk opmerkt. Vaak is hij bij Lord Byron vergeleken en in
dit opzicht is de vergelijking juist. Ook Byron schrijft als het ware improviseerend,
maar wat hij schrijft is Byron.
De bekroonde bundel ‘Soleares’, een betrekkelijk klein verzenboek, geeft een
zekere zuivering van Slauerhoff's dichtvorm te verwachten. Hij liet zich te gaarne
leiden door grillige ingevingen, die soms geen dieperen oorsprong schenen te hebben
dan de noodzakelijkheid van een rijmklank. Zijn vers wordt strakker. Hij spreekt
met grooter ernst. Een zucht naar het opvallende, het bijna door aanstelling
verrassende, maakt ruimte voor de behoefte naar eenvoudvan taal en waarachtige
diepte van gevoel.
Jan Engelman, bekroond wegens zijn bundel ‘Tuin van Eros’ is een dichter van het
tegenovergestelde type. In het advies tot zijn bekroning leest men, dat zijn gedicht
ontroert als een geluid in de natuur: de klank van een vogelkeel, het ruischen van
koren. Wat men het ‘persoonlijk element’ noemt is bij hem veel zwakker dan bij
Slauerhoff. Daarentegen is hij de zuiverst-natuurlijke zanger onder de jongeren in
Nederland. Aan eenige zijner liefdesliederen, die in uiterst beperkte oplage werden
gedrukt, ontleende Gabriël Smit onlangs, de vrijheid den dichter af te schilderen als
een weerzinwekkend libertijn, die in de redactie van een katholiek dagblad (De Tijd),
een katholiek Weekblad (De Nieuwe Eeuw), en een katholiek maandblad (De
Gemeenschap) den satan der ontucht vertegenwoordigt, en men is zelfs zoover gegaan
in dit smakelooze misbruik der moraaltheologie, dat men met een witgestreken gezicht
broodroof heeft willen plegen op den zanger der aardsche liefde, omdat men
zichzelven als praemature aartsengelen beschouwde, maar dit soort
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onderlinge pretjes, speciaal bij Roomsch katholieken in zwang, doet weinig aan het
feit af, dat men den dichter lichter kan beschimpen dan evenaren, zelfs in de
uitdrukking van godsvruchtige gevoelens. Zijn bekroning behoeft geen pleidooi; hij
is onder de katholieke dichters van dit oogenblik de bekwaamste en zuiverst-ontroerde,
wat niet wegneemt, dat hij aan poëtische kracht zal winnen bij het bezinken der nu
vaak al te vluchtige emotie.
A. den Doolaard was, in strijd met goede gebruiken, te voren ingelicht, dat hem de
helft van den Meiprijs zou toevallen voor zijn roman ‘De Herberg met het Hoefijzer’.
Hij wilde echter geen halven prijs aanvaarden en las een protestrede voor, die eenige
opschudding teweegbracht en beslist rhetorische hoedanigheden openbaarde. ‘Liever’
zoo riep hij uit ‘eet ik brood en uien bij de woeste Malisoren, bij wie de eer als het
hoogste goed geldt’...
Intusschen was het niet de eerste maal, dat de Meiprijs tusschen twee schrijvers
verdeeld werd en daar de commissie zulk een verdeeling slechts adviseert, doch het
Hoofdbestuur der Leidensche Maatschappij op haar voordracht de prijzen toekent,
kan men zeggen, dat het eigenaardige gebruik om een onderscheiding in tweeën te
deelen ingang gevonden had. Dit verzwakte natuurlijk het al te levendige betoog van
den knappen romanschrijver en hij meende niet beter te kunnen doen dan te zeggen,
dat bij een vorige verdeeling een der prijswinnaars zich alleen neerlegde, omdat hij
in nijpend geldgebrek verkeerde!
Zonder dus te raken aan de vijfhonderd guldens, hem toegekend, blijft A. den
Doolaard onderscheiden met wat voor menigeen nog het karakter eener eervolle
vermelding zal dragen, al verzet zich daar het eergevoel van dezen auteur tegen. Dat
hij de geldelijke baten opofferde aan wat hem - terecht of ten onrechte - een eerezaak
toeschijnt, is een ‘panache’ en die is zeldzaam in Holland. Inmiddels blijft zijn roman
‘De Herberg met het Hoefijzer’ een frisch en krachtig boek, geschreven door een
geboren verteller met sterk beeldende taal en een ruig, gezond natuurgevoel.
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II
Kritiek
door Aug. Van Cauwelaert.
J. Eeckhout: Litteratuur en Leven. Uitg. De Standaard, Antwerpen.
U. Van de Voorde: Essay over Karel van de Woestijne, De Sikkel, Antwerpen.
A. Van Duinkerken: Twintig tijdgenooten. Vox Romana, Schiedam.
J. Eeckhout is een beetje veranderd. Hij heeft een heele reeks ‘Profielen’ geschreven,
- die overigens geen Profielen waren - in een stijl en in een toon, zoo welwillend en
zoo tegemoetkomend en zoo voorzichtig dat het eerlijk gesproken op den duur ging
prikkelen tot verzet. Het miste wat een onzer grootste vl. letterkundigen me vijf en
twintig jaar geleden zegde, het miste ruggegraat, zuiver literair gesproken, natuurlijk.
Nu is er iets vinnigers gekomen in zijn bundel ‘Litteratuur en Leven’. Meer litteratuur,
eilaas, maar ook meer leven; meer mannelijkheid en strijdvaardigheid. Het is echter
jammer dat deze vinnigheid pas inzet aan het einde van dezen bundel, wanneer
Eeckhout over of liever tegen Walschap's trilogie begint.
Ik las in het tweemaandelijksch tijdschrift ‘Streven’ dat deze studie van J. Eeckhout
over Walschap's werk de meest objectieve is die hierover geschreven werd... Over
Walschap's werk kan men denken wat men wil, maar wie beweert dat Eeckhout's
studie de meest objectieve zou zijn die hierover verscheen, bewijst alleen dat hij zich
vergist of wel over het werk van J. Eeckhout ofwel over het werk van Walschap. Of
over allebei. Deze onvermoede strijdlustigheid van J. Eeckhout, als criticus, is me
niet onwelkom; maar hij had juist bij het behandelen van dit geval, een beetje meer
objectiviteit moeten betrachten en zijn beweringen steunen op een steviger fondament.
Hij gaat niet alleen te keer tegen Walschap's trilogie, maar, en passant, ook tegen
E.P. van Heugten S.J., en Anton van Duinkerken en Marnix Gijsen. Hij schuift dezen
laatste dingen in de schoenen die hij niet geschreven heeft, wat eenigszins te
verwonderen is van iemand die zeer op ‘acuratesse’ is gesteld. En hij laat de
bevreemdende onrechtvaardigheid drukken dat de ‘gewone oppervlakkigheid’ van
Marnix Gijsen ‘voor vrienden banaan-zoet is
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en voor al de anderen specht-stekelig!’ Ik weet wel dat Marnix Gijsen destijds in
zijn hoflitanie op St. Franciscus gezongen heeft van de zoete banaan; maar noch in
den stijl, noch in de kritiek van Marnix Gijsen, is er iets dat aan de zuidersche zoetheid
van bananen herinnert; dat moge ieder ‘objectief’ lezer me toegeven.
Evenmin overtuigend is het beroep van J. Eeckhout op de autoriteit van Dr. Van
Acker, om te bewijzen dat Walschap ‘over psychopathologische gevallen oordeelde
zooals een blinde over kleuren.’ Men zal zich herinneren met welke
onwetenschappelijke haast Dr. Van Acker, zonder afdoende onderzoek de
gebeurtenissen van Beauraing naar het rijk der mytomanie verwezen heeft... Maar
er is iets dat een criticus toch in de eerste plaats zou moeten in acht nemen: dat de
geneeskunde en de litteratuur elk hun eigen gebied hebben en hun eigen wetten.
Maar hoe onrechtvaardig ik sommige zijner bezwaren achten moge en hoe verkeerd
sommige argumenten gericht - is er iets in dit boek dat me verheugt. Wanneer een
boek u niet warm kan maken, is het beter dat het u prikkelt tot verweer.
Onverschilligheid is het ergste.
Tegenover deze winst staat echter een dubbel verlies. Ik heb reeds vroeger
gelegenheid gehad het werk van J. Eeckhout te karakteriseeren en de kwaliteiten te
onderlijnen die het had en heeft; maar intusschen dreigen de gebreken - een gemis
aan soliditeit van stijl, of zoo ge wilt: aan stijl zonder meer, en een onverduwbare
overdaad van citaten en digressies - al de goede gaven te overwoekeren. Zoo is in
de studie over den roman de ontwikkelingslijn geheel verdoezeld door een overvloed
van namen en boeken en citaten. Ik heb vroeger geschreven dat J. Eeckhout een goed
leeraar in de litteratuur zou zijn geweest, in ons middelbaar onderwijs, omdat zijne
onverzaadbare belangstelling en leesdrift ongetwijfeld bij zijn jonge leerlingen zeer
stimuleerend zouden hebben gewerkt, maar hij moge zich nu vooral hoeden voor
den schoolmeester. Zoo staan er in Litteratuur en Leven tal van beweringen die zoo
valsch zijn als ze waar zijn, naast een respectabel aantal gemeenplaatsen.
En indien men volgens het voorschrift van J. Eeckhout gerust zijn toevlucht nemen
mag tot aanhalingen die ‘als proef op de som’ zijn, zal ik zoo vrij zijn enkele zinnen
uit het boek te citeeren:
Een roman, volgens J. Eeckhout, heeft ‘eene zekere uitgebreidheid’ in tegenstelling
tot de novelle, die één enkel geval situeert
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op één plan, terwijl de roman over meer dan één plan een levensloop ontwikkelt’.
‘Op zijn engelsch uitgerekend - schrijft J. Eeckhout - de novelle beslaat 5 à 6.000
woorden, de roman 80 à 100.000’.
Nu zou ik o.m. willen vragen tot welk genre dan de verhalen behooren die meer
dan 6000 maar minder dan 80000 woorden bevatten? bv. Adelaide van G. Walschap
of Het Duistere Bloed van Lode Zielens die zoowat 30.000 woorden bevatten. Of
Synnove Solbakken van Björnsen of de Uiterste Dag van Jorgensen?
‘Zonder beschrijving geen atmosfeer in den roman’, beweert J. Eeckhout en hij
voegt er aan toe ‘Kan men zich Werther inbeelden zonder beschrijvingen’. Den
Werther van Goethe kan ik me inderdaad niet inbeelden zonder beschrijvingen,
evenmin als ik me een kritiek van J. Eeckhout voorstellen kan zonder citaten, maar
ik kan me zeer goed een anderen Werther voorstellen zonder wat men noemt
‘beschrijvingen’; ik kan me een roman voorstellen waarin één enkel detail meer
atmosfeer schept dan een heele bladzijde beschrijving.
Een kritikus beweert J. Eeckhout, moet ook zeggen ‘hoe het (werk) ontstond’;
maar ik ben zoo vrij te meenen dat, zoo dit een begrijpelijke nieuwgierigheid
bevredigt, dit den criticus geheel onverschillig laten kan, omdat het met de wezenlijke
waarde van het kunstwerk niets te maken heeft.
Het meest opvallend bezwaar echter tegen deze kritische studies is dat ze niet
overtuigender spreken uit zichzelf; door het dynamisme van hun eigen stijl en toon.
***
Wat J. Eeckhout over Vande Woestijne heeft geschreven is hoofdzakelijk: het verhalen
van de levensomstandigheden van den dichter of, het verklaren van zin en bedoeling
van een vers, het situeeren ervan in het algemeen kader van Van de Woestijne's werk;
en een enkele maal een persoonlijk getuigenis, over het zielsproces van den dichter.
Maar ik geloof niet dat deze kritische arbeid bij één lezer dat rijke gevoel van
bewogenheid en stijging verwekt, dat men plots ervaart wanneer u iemand dat diepere
contact geeft met een groot kunstenaarschap.
Lees daarna en daarnaast het ‘Essay over Karel van de Woes tijne’ door Urbain
Vande Voorde. Slechts een kleine honderd bladzijden; maar het behoort tot het
sterkste dat over den grootsten
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Vlaamschen dichter dezer eeuw geschreven werd. Dit is gespannen schouwen tot in
de kern van zijn kunst en menschelijkheid, en dit is geschreven in een taal en in een
stijl die ruggegraat en spieren hebben. Er is iets van de stralende schoonheid van
Van de Woestijne's werk overgegaan in de bezielde kritiek van Vande Voorde.
Van de Voorde boort ineens met zijn starre beslistheid door bolster en huls heen
tot het wezen der kunst. Vermeylen had reeds in een paar bladzijden in Van Gezelle
tot Timmermans, een merkwaardige karakteriseering gegeven van Vande Woestijne's
werk. Maar Vande Voorde speurt verder naar de diepere gronden, verwantschappen
en tegenstellingen, naar den ontwikkelingsgang van het wezen en het werk van dezen
edelen, met den doem van het vleesch geslagen mensch, die tevens een der glorieuste
dichters is geweest der Nederlandsche letteren.
Over zekere beweringen zal Vande Voorde gaarne een verder debat aanvaarden.
In de eerste plaats is het de vraag of het zwaartepunt van Vande Woestijne's werk behoudens enkele wezenlijke superieure en alles overstralende gedichten - zooals
van de Voorde beweert, ligt in Het Vaderhuis. Er was ongetwijfeld in dezen eersten
bundel een bedwelming, een atmosfeer die geen zijner latere bundels ons meer geven
kon, maar men gelieve hierbij niet te vergeten dat deze bekoring samenhangt met
het ontwaken van onze eigen jeugd en de openbaring van het onvermoede. Geen
levenservaring op lateren leeftijd, kan nog deze verraste verrukking en den toover
der jeugd schenken of verhoogen. Maar dat het Vaderhuis in de orde der loutere
schoonheid hooger zou staan dan De gulden Schaduw, De modderen Man, met zijn
overgang en volleinding in God aan Zee en Het Bergmeer, is een meening die ik niet
kan bijtreden.
Eene andere bewering zou kunnen aanleiding geven tot misverstand, nl. waar
Vande Voorde schrijft: ‘God is den dichter tot het einde toe ver gebleven, artistiek
kon deze ziel zich niet in het mystisch woord bevrijden, ook in “het Bergmeer” heeft
zij het niet gekund’. ‘Feitelijk stond van de Woestijne in “Het Vaderhuis” dichter
bij God dan in zijn latere poëzie.’
Van de Woestijne is gegaan door de geweldigste crisis die een dichter doormaken
kan. Daar moest zooals ik in dit tijdschrift schreef(1) een wedergeboorte op volgen of
een ondergang. Het is een red-

(1) Zie het Van de Woestijne nr D.W. en B., Februari 1928.
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dende opgang geworden. Stellig er is in ‘God aan Zee’ en ‘Het Bergmeer’ niet meer
die ‘onmiskenbare religieuze atmosfeer’ die de ‘verdroomde en onaardsche verzen’
van Het Vaderhuis omhult. Maar de atmosfeer heeft zich opgelost en nu ligt daar
zichtbaar, gaaf en glanzend, de zuivere harde kern.
Opgang is nog geen definitieve redding en zege. Opgang blijft worsteling. Van
de Woestijne is tot het einde toe gebleven de koortsige danser aan den boord van
den afgrond. Dat heeft Van de Voorde zeer juist gezien. Maar God was realiteit voor
hem. God was genade en bitter vertrouwen. Zoo was de realiteit die hij heeft
uitgesproken in de schoonheid van zijn verzen; zoo was de realiteit van zijn leven.
En naarmate het einde nadertrad kwamen er meer momenten waarin de ziel van
dezen dichter zich ‘in het mystisch woord’ bevrijdde. In hoeverre dit Godsverlangen
was zooals Vande Voorde het ziet of reeds Godsbezit, voor zoover het den levenden
mensch is gegeven, is een vraag waarop het antwoord bezwaarlijk te verwoorden is.
Naar mijne meening was het, nadat het leven den dichter tot op de kern berooid en
doorkerfd had, de wezenlijke vreugde van het zij het tijdelijke en steeds bedreigde
Godsbezit. Geestelijk had Vande Woestijne de lijn voltrokken die een menschenhart
beschrijven moet.
We zullen er echter niet den metser bijhalen om hierover te beslissen. Deze dingen
worden niet met den meter gemeten. Van de Woestijne heeft trouwens een woord
geschreven dat we allen onthouden mogen:
Gij zult mij allen, allen kennen
Maar 'k zal voor allen duister zijn.

Intusschen is dit Essay van Vande Voorde het meest synthetische dat over Vande
Woestijne tot heden werd geschreven. En het verheugt me diep dat deze scheppende
kritiek van den sterksten essayist die Vlaanderen bezit, geschreven werd in een taal
die den dichter waardig is.
***
We kunnen het gebied der literatuurgeschiedenis voorloopig overlaten aan de
professoren; maar de kritiek is - zeldzame uitzonderingen niet te na gesproken veiligst in handen van de scheppende kunstenaars.
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Er is een onderscheid en een schifting die alleen de tijd met de gewenschte - zij het
relatieve - autoriteit kan maken tusschen het duurzame en het voorbijgaande in de
kunst; maar scheppende kunstenaars hebben doorgaans in sterkere mate die
onmiskenbare intuitie en dat geheime vermogen om het kunstwerk tot in zijn kern
te doorschouwen en te doorvoelen. Zij worden minder dan anderen door verstarring
bedreigd; zij weten dat de grondwet, der dichtkunst - zooals Van Duinkerken zegt,
vergeefs geschreven wordt ‘want een zingend kind blaast haar weg op het rythme
van een nieuw lied’. De grondwet van de dichtkunst en van alle kunst.
Van Duinkerken heeft in zijn jongsten bundel kritieken ‘Twintig tijdgenooten’
vooraan zijn bespreking van B. Verhoeven's De zilveren Spiegel geplaatst; omdat
hij dit opstel wilde beschouwd zien als een journalistieke beginselverklaring. Het is
tevens een beginselverklaring van den criticus. B. Verhoeven karakteriseerend heeft
hij zichzelf gekarakteriseerd: want hij is dichter en criticus en journalist als B.
Verhoeven; de haast van den journalist die deze uitstekende kritieken schreef is zijn
natuurlijk tempo. ‘Ook hij gehoorzaamt aan zijn bloed’, ‘want journalist en criticus
kan alleen degene tegelijkertijd zijn, die iets van het dichterschap in zijne aderen
heeft, omdat alleen het dichterschap toestaat, door weerlichtsnelle intuïtie te begrijpen,
wat van den handboek-maker studie vraagt’.
Er is in de kritieken van B. Verhoeven meer rust en meer bezinning; Van
Duinkerken is vinniger en strijdbaarder. Zijn ‘natuurlijk tempo’ gaat nerveuzer,
sneller dan dat van Verhoeven. Van Duinkerke heeft geen tijd om te dwalen omheen
het boek dat hij bespreken moet; het is geen mijmering over de dingen; het is nog
minder een omverduwbare exibitie van namen en citaten en andere bijkomstigheden;
het is een greep naar de kern. Zoo behooren deze twintig kritieken over het werk van
tijdgenooten, die behalve het stuk over Kuyle's Alarm in de eerste plaats voor het
dagblad De Tijd bestemd waren, tot de beste en scherpste kritiek die in Nederland
geschreven wordt.
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Ringsteken
Een krantpoëet berijmde:

Een alphabet-krakeel
Naar aanleiding van het spellingsvoorstel-Marchant.
De litterator-leden van het alphabet
Staan alphabetisch opgesteld en in de rij gezet.
‘Vooraanstaand’ weten, beter dan d'anderen, A en B 't:
‘Wie óns niet kent, och d'arme, is mààr 'n analphabeet.’
(Zoo iets noemt men, niet zonder grond, pretentie!
Van onverstand is het de consequentie.)
C kijkt beschaamd, omdat zijn bond met S en H
zoo weinig ‘up to date’
meer heet
en zoowaar wordt genoemd: ‘Een graphisch overblijfsel uit stok-ouden tijd’.
- ‘Archaïsch blijft A r c h a ie es cee ha,
dank zij Van Ginneken’,
Roept schor de G, die spottend staat te grinniken,
De D, die dooddoener, zegt niks,
Hij roert zich anders toch wel fiks.
Maar E: ‘Ach, ik raak al m'n rust nog kwijt.
Men wil me in mijn eentje bijna alles laten duiden,
Niet enkel ûh en è, maar ook zoo heel veel éé-geluiden.’
- ‘ûh,’ roepen U en I en IJ in koor:
‘Daar dienen wij ook wel eris voor!’
‘Nu ja’ - zegt E kortaf - ‘maar i k heb 't meest te doen.’
De drie, ze zwijgen, zij houden hun fatsoen,
Maar tal van and'ren roepen: ûh, ûh, ûh, ben jij die stoomuitlater midde-in en achter-an de
woorde?
Je doet waarachtig net of 't overal zoo hóórde!’
De M, massaal, gaat nu zich laten gelden
En eensklaps zwijgen al de kleine letterhelden.
M kijkt minachtend om naar buurvrouw N,
Als altijd heeft die 't druk met hare buigingen.
‘Ik hoop, jij dwaze tweepoot, dat je weet waar het op staat
En dat je straks een heel flink end de laan uit gaat.’
Och‘’ - zegt nu N - ik hoor wel graag dat zoemen
Van 'n man met grooten mond, die graag zich zelf mag roemen.
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Je kwam altijd het best met St. Niclaas te pas,
Omdat je zoo een dikke van chocolade was.’
- ‘Wat onvertogen, kinderlijke enne-taal!
Ben ik soms niet de machtige initiaal
Van Minister Marchant? Let op des Meesters vooys, de stem van Gerlach Royen:
‘Wij gaan nu zuiveren de taal van N's en andere dooien.’
De N, nadenkend neer genegen En niet te zwaar ontmoedigd door punt 8 en regel 9 Laat haar gedachten waren door haar lang verleden:
Men was over haar buigingen toch altijd wel tevreden...

Jozef Muls gaf in de K. Vl. A. lezing van een nog onuitgegeven gedicht van Paul
Van Ostayen uit zijne Berlijnsche periode. Ter inleiding en verduidelijking gaf hij
o.m. volgende karakteristiek van den dichter:
Hij verlangde niet naar eenig persoonlijk sukses. Hij was er zich zelf
overigens van bewust dat er van zijn persoon voor de massa niets uitging.
Zijn innerlijke onrust maakte zulks onmogelijk. Hij kon zich niet doen
gelden in sociëteit of vergadering. Hij sprak moeilijk, ‘zooals al de
menschen die lijden om het vervloekte rennen van de woorden achter het
denken’. Wanneer hij sprak was het alsof het er niet uit wilde, alsof hij
een spraakgebrek had, iets van moeite rond den mond.
Hij had geen humanitaire bedoelingen. Hij was geen apostel, geen
boetgezant en ook geen leniger van menschenleed. Hij streefde er naar in
zijn werk alle aktie van mensch tot mensch uit te schakelen. Hij wenschte
geheel achter het werk te verdwijnen dat uit en door zichzelf moest ageeren.
Hij wilde het gedicht als een vrij organisme zonder verband met den
schepper.
Dat innerlijke zich nooit blootstellen, dat zich zelf nooit avoueeren, dat
nooit opengeven van zijn menschelijke zijde wijst op een hooge
aristocratische levenshouding bij den kunstenaar. Zoo mocht hij waarachtig
de prins der jongere vlaamsche dichters genoemd worden.
Ik citeer hier slechts een enkel kort gedicht dat een typisch voorbeeld mag
heeten van dat volmaakt self-control dat niets loslaat van de innerlijke
ontroering. Het is koel als een wit marmeren bas-relief:
Leg uw hoofd zo in mijn arm
dat van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive
over de kam van uw neus.
Leg uw hoofd zo
ik leg op uw mond mijn hand
wees rust.

Achter het koele marmer van dit vers is het gevoel als een stil
doorschijnend licht. Het wordt niet rechtstreeks uitgedrukt in de woorden,
maar zit er onder als de blauwe ader achter de gladde gave huid.
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Zijn latere gedichten zijn geschreven naar en houden niets meer in dan de
thematische ontwikkeling van een vooropgestelden zin, zoo b.v. in
Melopee, van dezen zin ‘onder de maan schuift de lange rivier’. Juist zooals
Gezelle het deed met de eerste zin van een volkslied, waarop hij dan verder
brodeerde.
Op voorstel van het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
overeenkomstig de voordracht van de Commissie voor Schoone Letteren, is voor
1933-34 de prijs van meesterschap groot f 1000, toegekend aan mevr. Henriette
Roland Holst-van der Schalk, ter erkenning van haar leidende beteekenis op menig
gebied der schoone letteren.
Eveneens op advies der genoemde commissie heeft het bestuur den heer J.
Slauerhoff bekroond met den jaarlijks uitgeloofden prijs van aanmoediging, geheeten
C.W. van der Hoogt-prijs, groot f 1000, voor zijn dichtbundel Soleares, mede
beschouwd in verband met zijn te voren uitgegeven geschriften.
Overeenkomstig het advies der commissie heeft het bestuur den Mei-prijs, groot
f 1000 - die hierna niet meer zal worden toegekend - verdeeld tusschen de heeren A.
den Doolaard (voor zijn roman ‘De Herberg met het Hoefijzer’) en Jan Engelman
(voor zijn dichtbundel ‘De Tuin van Eros’).
A. Den Doolaard heeft in de vergadering verklaard den halven prijs te weigeren
en heeft van deze verklaring zelf het volgende verslag opgesteld:
Het spreekwoord zegt ‘gedeelde vreugd is dubbele vreugd’. Er is echter
tusschen vreugde en een litteratuurprijs dit verschil, dat voor spr. een halve
prijs gelijk staat met geen prijs. Hij meent in alle bescheidenheid de jury
op een volslagen misvatting in haar taak te moeten wijzen. Indien zij een
prijs, die oorspronkelijk voor één boek bestemd is, in tweeën deelt, dan
blijkt hieruit duidelijk, dat zij de twee bekroonde boeken geen van beide
den vollen prijs waard acht. Ergo, zij had noch het een, noch het ander
moeten bekronen. Maar iedereen, die eergevoel bezit, zal getroffen worden
door het lichtelijk beleedigende en belachelijke van een halve bekroning.
Kan men zich een koning voorstellen, die halverwege met hermelijn
gekleed is en met de andere helft van het lichaam in colbert loopt? Die
links van zijn schedel de helft van een in tweeën gekapte kroon en rechts
enkel doodgewoon haar heeft? Neen immers? En dat is de voornaamste
reden, waarom hij den prijs weigert.
Maar er is meer. De Meiprijs is door den schenker bedoeld als een
prozaprijs. Dat de helft er van aan een bundel poëzie wordt toegekend, die
bovendien eerverleden jaar is verschenen, is een groote onrechtvaardigheid
tegenover eenige prozaïsten, die reeds lang voor den prijs in aanmerking
kwamen; een onrechtvaardigheid, die spr. door de aanvaarding van de
andere helft stilzwijgend zou goedkeuren. Hij noemt in dit verband slechts
Albert Kuyle en Albert Helman. Bovendien is de prijs in eer-
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sten aanleg bestemd voor een boek, spelend in de zakenwereld, en het zal
den schenker ongetwijfeld vreemd aandoen, hem verdeeld te zien tusschen
een hovenier in den tuin van Eros en een beschrijving van de woeste
Malisoren, die op bloedwraak uittrekken. Helaas is het niet de eerste maal,
dat de jury te werk gaat onder het motto: verdeel en heersch.
Twee jaar geleden werd de Meiprijs verdeeld tusschen S. van Praag en
Theun de Vries.
Dit is het laatste jaar, dat de Meiprijs wordt toegekend, omdat de edele
gever geen gesol met zijn prijs wenscht. Dit is de tweede prijs, die door
onverantwoordelijk optreden van een deel der jury voor de Nederlandsche
literatuur verloren gaat. De z.g. Amsterdamsche poëzieprijs werd om
dezelfde reden door den gever ingetrokken. Ook hij wenschte geen
versnippering en verdeeling in tweeën of drieën. Het is in dezen tijd
natuurlijk moeilijk een flinke som gelds te moeten derven, maar spr. leeft
liever van brood en uien in het land der woeste Malisoren, waar eer het
hoogste goed is, dan zich lafhartig de zakken te laten vullen met geld
waarmede de gever betere en zuivere bedoelingen had. Bovendien verbiedt
zijn eergevoel hem, zich de linker of rechterhelft van een in tweeën gekapte
kroon op het hoofd te laten zetten. Er is reeds genoeg halfheid in dezen
tijd, in vredesnaam nog geen halve bekroningen!
Giacomo Antonini karakteriseert als volgt de fransche romankunst in een jaaroverzicht
(Den Gulden Winckel).
Niettegenstaande de sombere voorspellingen van hen, die enkele jaren
geleden den dood van den roman nabij waanden, en met klem getuigden
dat onze tijd een letterkundige vorm vereischt, die beter past bij het
versnelde tempo van ons dagelijksch leven, zien wij, dat de roman, na een
periode van inzinking, in alle landen van Europa herleeft en bloeit. Bloeit,
is misschien te veel gezegd. Niet overal zijn de resultaten zoo gunstig, als
men ze wel zou wenschen. In ieder land beklaagt men zich over het gemis
van werkelijk groote schrijvers, wier werken jarenlang na hun en onzen
dood zullen blijven voortleven als een monument van de hooge artistieke
en cultureele ontwikkeling van dezen tijd. Dit verhindert echter niet, dat
het streven der jongere schrijvers in alle landen er naar gericht is werken
te scheppen, waarin het levensbeeld van onze dagen, zoowel in zijn
uiterlijke vormen, als in zijn innerlijke substantie, in een verhaalvorm
wordt weergegeven.
De belangstelling van het lezend publiek en van de dag- en
maandbladcritici gaat in de eerste plaats naar den roman uit. De nationale
verhaalkunst heeft natuurlijk de voorkeur, maar naast deze genieten ook
die der grootste Europeesche landen in meerdere of mindere mate de
algemeene aandacht. Wanneer men dan de artikelen leest, die wekelijks
of maandelijks aan de buitenlandsche romans worden gewijd, dan bemerkt
men, dat de Duitsche, Engelsche en Amerikaansche romans de laatste
jaren althans, een voorliefde genieten boven den Franschen roman, van
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wien men gaarne beweert, dat hij langzamerhand ten gevolge van uitputting
en bloedarmoede sterft.
Deze opvatting, hetzij deze gegrond is op een vooropgezette antipathie
tegen den Franschen geest, de ‘Fransche lichtzinnigheid’ en het overwicht
dat Frankrijk jarenlang op dit gebied bezeten heeft, hetzij op een zekere
onkunde over hetgeen in Frankrijk heden verschijnt en van belang is, is
van nabij gezien geheel onjuist. Het zij verre van
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mij te willen beweren, dat het in Frankrijk op het oogenblik wemelt van
groote schrijvers - maar in welk land doet het dat wel? En hoe kunnen wij
ooit een vaststaand en afdoend oordeel vellen over schrijvers en werken,
die zoo niet tot onze vrienden, dan toch tot onze generatie behooren, althans
tot onzen tijd, en dus elementen in zich dragen, die ons verhinderen hen
met den afstand en de objectiviteit te beschouwen, waarmede wij auteurs
en boeken van een vorig aan ons reeds innerlijk vreemd tijdperk bezien?
Toch lijkt het mij niet waar toe, dat de Fransche letteren, en in het bijzonder
de roman, vergeleken bij tien of twintig jaren geleden een tijdperk van
verval zouden doormaken.
De meest vooraanstaanden der oudere Fransche romanschrijvers hebben
dit jaar weliswaar gezwegen. Wij kunnen echter van hen, die een roman
als een kunstwerk beschouwen, dat uit innerlijke noodzaak geboren wordt,
moeilijk verwachten, dat zij als de welgestelde fabrikanten van best-sellers
jaar op jaar een nieuw boek op de markt gooien. Het lijkt mij niet
waarschijnlijk, dat Valery Larbaud ooit weer een roman schrijven zal, dien
men naast zijn ‘Barnabooth’ zal kunnen plaatsen. Maar is één ‘Barnabooth’
niet voldoende? Hoeveel boeken kan men uit de Europeesche letterkunde
der laatste jaren opnoemen, die men na een nauwkeurig onderzoek naast
‘Barnabooth’ zou kunnen handhaven?
Gerard Knuvelder is niet goed te spreken over den vijfden Dietschen landdag te
Tilburg. Hij verklaart onomwonden in ‘Roeping’ dat:
de strijdwijze der Nederlandse Unie voor de nederlandse zaak tot de snel
verouderende behoort.
Dat zooveel tijd, geld en energie besteed werden aan het bij elkaar roepen
van zulk een betrekkelijk gering aantal mensen is het minste, sinds wij
van de luidruchtigheid van massale volksvergaderingen niet de redding
van de natie verwachten. - Het meeste is: dat elk spoor van bezieling
ontbrak bij de vergaderende menigte, bezieling die had moeten uitgaan
van het inzicht in de klove tussen werkelikheid en ideaal.
Slechts de regering en zij alleen accentueerde nadrukkelik: dat er een klove
gaapt tussen de werkelikheid van heden en het ideale beeld dat men zich
kan voorstellen van het nederlandse volk. Alleen de nederlandse regering
accentueerde: dat er een latente strijd is tussen het nederlandse volk en de
staten waarover het in de verstrooïng leeft...
Vergeefs vraagt men zich af, welk gevaar er kan gelegen zijn in het
constateeren en omschrijven van wat - behalve voor de spaarzame
franskiljons - een nuchtere feitelikheid en alledaagse vanzelfsprekendheid
genoemd mag worden? Aan het betogen hiervoor kan men zich geen
inspiratie, laat staan revolutiedrang drinken! De middelen om de
cultuur-eenheid van het Nederlandse volk te demonstreren zijn wel zo
talrijk geworden sinds de dagen van Thijm, dat het moeite noch kosten
loont dààrvoor alleen nog honderden mensen uit Noord en Zuid bijeen te
trommelen.
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Er is natuurlik geen positief bezwaar tegen het houden van dergelike
landdagen, maar deze laatste heeft meerdere bezoekers toch wel de
overtuiging bijgebracht dat het accent verlegd is en dat nog slechts weet
te boeien wat bijdraagt tot de verwerkeliking
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van de eenheid van het nederlandsche volk als volk. De leiders der jonge
generatie waren vrijwel afwezig: zij staan elders.
Onze tijd is er een van daden. Hij eist arbeid aan de organiese opbouw sociaal, economies, cultureel en staatkundig - van het ganse volk der
Nederlanden. Indien de Dietse Landdagen niet op hun wijze - die der
wetenschappelike bestudering dezer vraagstukken - aan deze opbouw
kunnen deelnemen, is hun taak ten einde.
Korte recensies van V.D.E. in ‘De Gemeenschap’:
I. Boudier Bakker: De klop op de deur. - Niet opendoen!
Herman de Man: De Kleine Wereld. - De man is te goed voor deze wereld.
Albert Helman: Waarom niet? - Waarom wèl?
M.A. Székely-Lulofs: De andere wereld. - Liever deze!
M. ter Braak: Dr. Dumay verliest. - Hij speelt ook stom!
H. Marsman: De Dood van Angèle Degroux. - Gecondoleerd!
A. den Doolaard: De Herberg met het Hoefijzer. - In dit lokaal - Gepaste taal!.
Theun de Vries: Koningssage. - Hij saagt maar wat.
E. Veterman: Nova Zembla. - Men reken' d' uitslag niet.
A. Kuyle: Harten en Brood. - Goedkoop volksvoedsel.
Jan Engelman: Tuin van Eros. - Niet buiten de paden wandelen!
Jef Last: Partij Remise. - Misère met een praatje.

In memoriam Edward Vermeulen
(Warden Oom)
Hij was een edel mensch en hij heeft zijn volk lief gehad. Hij heeft zijn eigen gave
pas ontdekt toen hij naar de vijftig ging. Men zai van hem zeggen dat hij schreef
over en voor zijn eigen volk, het West-Vlaamsche in de eerste plaats. Maar dit is
slechts betrekkelijk waar: hij is gaan te schrijven toen zijn hart te zwaar begon te
wegen. De eene scheldt, de andere schreit het uit. Warden Oom heeft zijn hart bevrijd
door zijn sterk geloof en door zijn verhalen. En deze verhalen die veel en gretig
gelezen worden zouden ongetwijfeld in nog ruimer lagen doorgedrongen zijn, indien
ze geschreven waren in een minder lokale taal.
E. Vermeulen was een rassig volksromancier van waarde voor ons volk!
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Boekbespreking
Jan F. Boon: Per boot naar Spitsbergen en Pakijs. Een reisroman, uitg.
Vlaamsche Boekcentrale Antwerpen.
‘Goeden avond passagiers, ik sluit mijn boek, is het een reisverhaal of een roman,
ik weet het niet meer.’ Maar op de titelpagena heeft J. Boon zelf een persoonlijk
antwoord gegeven op zijn vraag: het is een ‘Reisroman’. Laat de schoolvossen er tot
eigen bevrediging maar zonder baat voor de literatuur over twisten, intusschen heeft
J. Boon zelf het standpunt, of zoo ge wilt het vlak aangegeven van waaruit hij zijn
verhaal heeft neer geschreven en beoordeeld wil zien. Vele reisverhalen hebben
alleen iets te maken met de reis en vooral met den verheugden reiziger die terug
tehuis gekeerd, geholpen door zijn reisgids, een pakje brochures en wat vluchtige
notas, over zijn wedervaren vertelt. Dit boek is een vinnig stuk literatuur. Het is het
verhaal van een reis en het heeft de spanning van een roman. Het is geschreven in
het tempo van den Journalist, dat volgens A. Van Duinkerken het tempo van zijn
bloed is. Het is forsch en dapper en het heeft iets van den sterkenden zilten adem en
de onrust van de wijde zee. Maar het is niet alleen een kwestie van tempo dat zich
niet hinderen of vertragen laat door kleinheid en bijkomstigheden. Een goed Journalist,
- en ook buiten de enge grenzen van dit klein land, zou Jan J. Boon als een uitstekend
Journalist worden erkend, - bezit nog meer en dat is: kultuur. Alleen dit ruime weten
en schouwen, deze actieve belangstelling in de groote problemen die de wereld
beroeren, deze inwendige strutuur geeft het vermogen de dingen te zien op een
achtergrond en in de ruimte; alleen de man met Kultuur ziet de dingen in hun
verhouding. Hij ziet niet alleen de boomen; hij ziet het bosch. Hij ziet de dingen
vertikaal. Zoo gaf de man die dit boek schreef meer dan een eenvoudig reisverhaal.
Hij had terwijl hij reisde en schreef iets van die drift en bewogenheid die den
romancier bij 't schrijven van zijn boek drijft. Een hart dat gaat op avontuur. Zoo
heeft Marnix Gijsen de verschillende fragmenten van Ontdek Amerika geschreven;
zoo is J. Boon naar Spitsbergen en het pakijs gestevend en wanneer ik zeg dat ik zijn
boek onmiddellijk zet naast dat van M. Gijsen, heb ik duidelijk genoeg mijn
waardeering uitgesproken van dit stuk reisliteratuur dat door de firma Vlaamsche
Boekcentrale met een voorbeeldige zorg en smaak werd uitgegeven.
A.V.C.

Antoon Coolen: De Man met het Janklaassenspel. - Nijgh en van Ditmar,
Rotterdam 1933.
In een afgelegen heidehut wonen een oude vader en zijn achterlijke dochter. Op een
avond komt de man met het janklaassenspel binnen, die een schuilplaats zocht en er
ook liefde krijgt. Hij verwijlt zoolang tot de trek naar het avontuur hem verder drijft.
Dan blijft de dochter achter met het verwachte kind en de vader verhangt zich. Dat
fragmentarische gegeven heeft Coolen op zijn bekende manier uitgewerkt, doch niet
met het meesterschap, dat hij in een paar van zijn grooter romans bereikt. Soms valt
Coolen's gewestspraak tegen; te veel plaatselijke kleur schaadt aan de epische kracht.
A.D.
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A.W. Grauls: De Terugtocht. - Uitg. Sescelle, Antwerpen, 1933.
De poëzie van Grauls heeft een zekere naïveteit van visie en uitdrukking, die vaak
tot armoede of onhandigheid vervalt. Al te zelden treffen zijn gedichten door een
persoonlijke toon, of een rhythme dat van eigen beleven en eigen poëtische
scheppingskracht getuigt.
H.D.

M. Van de Moortel: Vrouwen treden uit de Schaduw. - Uitg. De Sikkel,
Antwerpen 1934.
Onder dezen geheimzinnigen titel laat de schrijver een aantal losse verhalen
verschijnen, die door een lichten band met elkander verbonden zijn, zoodat zij
vereenigd,
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wel geen roman vormen zooals het uitgeversprospectus zegt doch niettemin een
behoorlijk prozaboek. Van de Moortel begon als dichter doch hij heeft blijkbaar veel
meer talent voor het genre dat hij nu aangepakt heeft. Zijn boek zal voor velen een
veropenbaring zijn. Aan een vrouw, die in een hospitaal ligt, vertellen andere zieken
hun levensverhaal. Geschiedenissen van volksvrouwen uit de onderste lagen der
grootstad, levens vol ellende, geestelijke en stoffelijke armoede. Doch de schrijver
verhaalt vooral in ‘Jenny’ op een manier, die wars van letterkundige mooidoenerij,
boeit en ontroert en aan de kunst der grooten herinnert.
A.D.

J.G. Schoup: Een Vrek. - Ned. Boekhuis, Tilburg. - 2e Druk. Ing. 36 fr. Geb. 50 fr.
De schrijver van ‘In Vlaanderen heb ik gedood’ geeft op sobere en stijlvolle manier
het levensverhaal van een eenzamen Franschen dorpspastoor, door zijn parochianen
verlaten en belasterd, iemand, die uit nood, bij de boeren werk moet aanvaarden en
ten slotte letterlijk van uitputting bezwijkt, dan als hij door het verklappen van een
biechtgeheim eer en welvaart had kunnen verwerven. Maar hij is een heilige, die
geen wonderen doet, die wel geen groote werken uitricht, doch zonder aarzelen den
pijnlijken weg gaat, dien God hem beschikte. Schoup's boek brengt niet alleen een
belangwekkende schildering van het dorpsleven en van de hardvochtige
kleinzieligheid der Fransche boeren, het is ook een vlot en menschelijk geschreven
stuk proza, dat het talent van den schrijver bevestigt.

Bruno Baldwins: Onder Wolk en Zon. - Gedichten. - St.
Norbertusdrukkerij, Tongerloo.
Baldwins' beste versregels herinneren aan de Tachtigers, en laten iets verhopen voor
een mogelijke ontwikkeling, uit de slapheid dezer dichtproeven naar een schooner
poëtisch bereiken. Vooralsnog echter kan de vervaardiger dezer gedichten, spijts
allen goeden wil, geen dichter heeten.
A.D.

Frank Van den Wijngaert: De Run naar de eeuwige Finaal. - Uitg. De
Sikkel, Antwerpen 1934.
Een fragment uit dezen roman verscheen indertijd in het ‘Verhalen’-nummer van dit
tijdschrift. Alhoewel ik 's schrijvers dynamisme naar waarde schat, vind ik toch
weinig in zijn futuristische stijl. Het kan voor sommigen belangwekkend zijn om
dezen sportroman te doorlezen, maar ik geloof niet dat hij door zijn schamelen inhoud
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of om zijn uitwerking ontroeren zal. Taalfouten lijk stijgeren voor steigeren, en
dergelijke meer ontsieren den tekst.
A.D.

Charles Morgan: Fontaine. Traduit de l'anglais par Germaine Delamain.
Préface de René Lalou. - Librairie Stock, Paris. - 30 fr.
Lewis Alison wordt, met enkele andere Engelsche officiers gedurende den oorlog in
Holland, geïnterneerd. Hij is een droomer, die nooit geen tijd van kalme inkeering
tot zich zelf heeft kunnen vinden; nu mag hij naar hartelust denken op alle groote
problemen, en werken aan het boek dat hij reeds lang in zich draagt. Maar hij vindt
een vroegere leerling terug, Julie, een Engelsche, een maand vóór den oorlog gehuwd
met een Duitschen officier die haar hartstochtelijk bemint, terwijl zij slechts achting
voor hem gevoelt. Natuurlijk worden Lewis en Julie op malkaar verliefd, en leven
in een roes van geluk, totdat Julie's echtgenoot, vreeselijk verminkt, terugkeert. Heel
gauw heeft hij den toestand begrepen; zoo edel van karakter is hij, dat hij geen enkel
verwijt heeft voor de vrouw die hem bedrogen heeft, noch voor Lewis, die zijn vriend
geworden is. Van plicht of eer of 't zij welk ander zedelijk begrip is er geen oogenblik
spraak tusschen die drie. Draagt de liefde niet in zichzelve zijn verontschuldiging?
Verre van wrok tegen de minnaars te koesteren, zegent de bedrogen man ze nog op
zijn sterfbed. Geen van beiden hebben er ooit aan gedacht man en vrouw te worden,
hun liefde paste niet in 't kader van het huwelijk met zijn dagelijksche enge plichten
en zorgen, Doch de vijandige ijverzucht van Sophie, die Julie's schuld geraden heeft,
en in 't licht brengt, laat hun geen andere keus. De verwende Julie, gewoon aan alle
weelde, zal de
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vrouw worden van een man, zonder fortuin, en die na den oorlog harder dan ooit zal
moeten werken.
Er zijn zeer goede deelen in dezen roman, maar ook oneindig lange gesprekken
over abstracte kwesties, die op geen vaste basis rusten.
L.D.

Gertrude von Le Fort: Le Pape du Ghetto (Der Papst aüs dem Ghetto).
Traduit de l'Allemand par Jean Chuzeville. Coll. ‘Les Iles’. - Desclée de
Brouwer. Paris. - 15 fr.
Schrijfster stamt uit een familie van Pruissische Junkers, maar van Fransche afkomst,
en bekeerde zich een tiental jaren geleden tot het katholicisme. Haar talent is groot
en Rome kent ze door en door. Gelijk haar prachtig roman ‘Das Schweisztuch der
Veronika’, speelt ook deze te Rome, doch in het Rome der middeneeuwen. Hij is
geschreven onder vorm van korte verhalen of kronieken, hetgeen wel wat hindert
aan de eenheid van het geheel. Doch dit vergeet men weldra, om heelemaal op te
gaan in het verhaal. De strijd gaat tusschen een eeuwen oud katholiek geslacht en
Pier Leoni, een bekeerde jood, door heel zijn maagschap verloochend, maar die tot
het toppunt van macht en rijkdom geraakt, dank aan 's pausen gunst. Maar kan een
jood zich ooit oprecht bekeeren? Zijne tegenstrevers loochenen het. En als om hem
gelijk te geven schijnt de oude Pier Leoni op zijn sterfbed tot het geloof zijner vaderen
terug te keeren. En zijn zoon, als kardinaal, laat zich paus benoemen onder den naam
van Anaclet, tegen den wettigen paus in. Sober en toch dramatisch, met groote
waarheid en zeer levendig wordt dit alles voorgesteld. Flink, met zekere hand, worden
de karakters geteekend; aantrekkelijk vooral is de tweelingzuster van den kardinaal,
de blinde Trophaea, in den joodschen godsdienst door haar moeder opgevoed, maar
die, terwijl haar broeder de Kerk versmaadt, door een wondere actie der genade sterft
met het kindeken Jezus in hare armen, en onder de bescherming van L.O. Vrouw.
L.D.

Angelo Gatti: Ilia et Albert. Traduit de l'Italien par Juliette Bertrand. Rieder. Paris. - 18 fr.
Een zeer schoon roman; een der schoonste sedert den oorlog verschenen. Een roman
met weinig gebeurtenissen of verwikkelingen, maar met veel menschenkennis en
allerfijnste psychologie; daarbij door en door gezond, en door en door katholiek,
zonder in 't minste aan tendenz te doen. Ilia en Albert zijn sedert tien jaar gehuwd;
ze zijn kinderloos; maar hun wederzijdsche liefde is zoo groot, dat ze met malkaar
als vergroeid zijn. Zelfs het feit dat zij diepgeloovig is, terwijl hij niet gelooft, werpt
geen schaduw op hun verknochtheid. Ze kunnen eenvoudig zonder malkander niet
leven. Omringd van oude dienstboden, van eenige uitgelezen vrienden, in blijde
bedrijvigheid slijten zij hun dagen. Ze zijn gelukkig. Maar Ilia valt ziek; na enkele
dagen sterft ze. Albert blijft alleen, met wanhoop en opstand in het hart. Hij begrijpt
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niet. Waarom die bittere beproeving, of die onverdiende straf? Ilia is ziek geworden,
omdat ze trots de koude toch een liefdadige vergadering heeft willen bijwonen. Waar
bleef Gods rechtvaardigheid? Albert is verpletterd, verder dan ooit van God. Doch
zijn behoefte aan Ilia brengt hem er toe dieper na te denken over het hiernamaals,
de onsterfelijkheid, de wedervereeniging na dit leven. Hij zoekt zijn vrouw in zijne
gedachte weer op te tooveren, zooals zij was, hij leeft voor niets anders meer, dan
om een antwoord te vinden op de vragen die hem kwellen. Stilaan, zoekt hij dat
antwoord langs den weg dien Ilia hem destijds zoo dikwijls getoond heeft, en zoo
vindt hij eindelijk troost en berusting in God. Zeer fijn en aangrijpend is de strijd
van die ziel beschreven. Alle karakters zijn trouwens buitengewoon fijn ontleed. Het
heele boek is boeiend, en al is het nog zoo lijvig, toch is er geen woord te veel. Het
is een boek van schoonheid en van waarheid.
L.D.

Nicolas Berdiaeff: Christianisme et Réalité sociale. - 1 vol. 253 p. - Editions
‘Je sers’. Paris.
In dit keurig uitgegeven boekje, werden drie studies, vroeger in brochuur verschenen,
maar reeds uitgeput, waarbij schrijver een aanzienlijk aantal onuitgegeven bladzijden
voegde, samen gebundeld. Het boek behelst vier hoofdstukken: Marxisme
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et Religion; Christianisme et lutte des classes; Dignité du Christianisme et indignité
des Chrétiens; Christianisme et Activité de l'homme. Alhoewel uiteenloopend door
hun onderwerp, hebben die vier studies toch eene diepe eenheid van ingeving, eenheid
die door den titel van het boek voortreffelijk wordt uitgedrukt. Katholieke
intellectueelen Zullen het met belangstelling lezen. Wel is waar staat schrijvers
metaphysica te zeer onder invloed van het Duitsch idealisme, onaanneembaar voor
katholieken. Wel is waar ook is Berdiaeff op godsdienstig terrein al te dikwijls de
ketterij nabij, wanneer hij er niet heelemaal in vervalt (dit wordt niet bedoeld voor
het besproken boek, maar wel voor het werk ‘Esprit et Liberté’). Maar wanneer hij
de moreele en sociale begrippen van het Christianisme vergelijkt met de
werkelijkheden van het moderne leven, is hij eenig. De moderne wereld kent hij door
en door. Men mag zeggen dat hij haar dwalingen smartelijk heeft beleefd. Hij is een
socialist-marxist geweest; hij onderging de ijdele voorspiegelingen der Duitsche
wijsbegeerte, en 't is zoo dunkt me, door een inwendige, intellectueele en moreele
bekeering, dat hij tot de overtuiging terugtreedt, dat alleen het Christianisme, een
bevredigend antwoord kan geven aan de angstige vragen van een wereld tot in haar
grondvesten geschokt. Maar dat christianisme moet geleefd zijn, bewuster worden
van zijn moreele en sociale plichten, dan het in de moderne tijden was. Berdiaeff
valt niet maisch voor de christenen, zooals ze zijn, en zooals ze waren. Doch hij toont
zich vol bewondering voor het Christianisme dat door zooveel christenen verraden
werd. De schuld is dus verdeeld. Het Christianisme heeft zijn invloed op de moderne
wereld verloren 1) omdat de christenen aan zijn geest ontrouw werden; 2) omdat de
tegenstrevers de tekortkomingen der menschelijke natuur aan 't leerstelsel toeschreven.
De twee studies over het Marxisme en den klassenstrijd zijn van eerste gehalte.
Schrijver critiseert - in den diepsten zin van 't woord - het Marxisme uit philosophisch
en godsdienstig oogpunt. Door het systeem van Marx komt hij op dezelfde
fundamenteele problemen uit, als wanneer hij het Christianisme bestudeert. En daarin
zit de wonderbare eenheid van dit boek, klein door het formaat, maar groot door de
gedachte.
Fern. Deschamps.

N. Berdiaeff: Esprit et Liberté. Essai de Philosophie chrétienne (coll. des
‘Ecrivains religieux étrangers’). - Editions ‘Je sers’. Paris. - 24 fr.
In dit boek, acht jaren geleden in 't Russisch verschenen, tracht schrijver met de
traditioneele ideologie af te breken en tot zijn doel langs ongebaande wegen te gaan.
Hij wil zien waar hij met de ‘philosophie de l'esprit libéral’ geraken zal. Niet heel
ver, denken we, want geen enkel probleem wordt door hem met zekerheid omlijnd,
geen enkele oplossing uitgewerkt. Het boek wordt in tien hoofdstukken verdeeld:
Esprit et Nature. Symbole, Mythe et Dogme. La Révélation, la Foi. La liberté de
l'Esprit. Le Mal et la Rédemption. Dieu, l'homme et le Dieu-Homme. La mystique
et la vie spirituelle. La Théosophie et la Gnose. Le Développement spirituel et le
problème eschatologique. L'Eglise et le Monde. In elk dezer hoofdstukken tracht hij
vooral het problematische, het kwellende der besproken onderwerpen voor den
mensch die God zoekt, te doen uitkomen.
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Een vreemd mengsel van ongekookte, soms onsamenhangende wijsgeerige
begrippen, en van diepgaande, zeer schoone gedachten. Het is alsof men in een
onbekend land in donkere nacht dwaalde en nu en dan dank aan een verblindende
bliksem zijn weg ontwaarde. Schrijver, die zich uitgeeft als oprecht kristen, en een
diepgodsdienstige ziel heeft, staat in dit werk een eind verder van 't catholicisme dan
in zijn andere boeken. Zijn persoonlijke gedachten geeft hij over de veropenbaarde
waarheid, en bouwt dus zijn eigen godsdienstige philosophie, maar vaak op kettersche
begrippen.
T.

Lucien Solvay: Une Vie de Journaliste. - Office de Publicité. Bruxelles.
Van in de jaren '70 werkt schrijver beurt om beurt mee aan La Gazette, La Nation,
Le Soir, l'Etoile Belge, om eindelijk naar La Gazette terug te keeren. Hij deed er
vooral aan artistiek en literair reportage. In den loop van zijn lang leven heeft hij
veel gezien, veel gebeurtenissen bijgewoond, het kan dus niet anders of hij heeft veel
interessants neer te pennen. Geen hooge gedachtenvlucht, geen diepe bespiegelingen
of breeden kijk op toestanden of princiepen zal men in dit boek vinden, doch wel
gemoedelijke eenvoudigheid, en geestig vertellen. Zeer onderhoudend zijn zijn
vluchtige herinneringen
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over de verschillende artistieke en letterkundige bewegingen, scholen of kringen;
over de ‘premières’ in de Muntschouwburg, met de beroemde zangers of zangeressen
van voor en na 1900; over het proces Van Beers of het proces Van der Smissen; over
de vijf bestuurders van het Conservatorium, die hij zeer goed gekend heeft; over Jean
Rousseau, den sympathieken bestuurder der Schoone Kunsten, of over Edmond
Picard, Paul Janson of Le Jeune, alsook over de zittingen der Kamers, die hij ook
eenigen tijd als reporter bijwoonde.
Echte ontspanningslectuur.
L.D.

Martin Keilhacker: Le Maitre idéal d'après la conception des élèves. Traduit
de l'Allemand par Ch. Chenoy et Ed. Delfeld. Préface de M.A. Fauville,
professeur de psychologie à l'Université de Louvain (coll. ‘Problèmes
d'Education’). - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 15 fr.
Schrijver - Dr. in wijsbegeerte, Universitäts-Assistent, Privatdozent für Psychologie
und Pädagogik aan de Hoogeschool van Köningsberg - heeft een inkwest ingesteld
tusschen de leerlingen, jongens en meisjes van 10 tot 20 jaar, van talrijke scholen
van allen graad, om te weten te komen hoe ze zich den idealen meester voorstellen.
4000 jongens en meisjes hebben geantwoord; en het is interessant vast te stellen hoe
juist leerlingen, zelfs de jongste, hun meesters weten te beoordeelen, hoe juist ze hun
goede kanten en hun te-kort-komingen weten aan te duiden. Wat echter heel klaar
uit al deze antwoorden uitschijnt, dat is de behoefte der leerlingen om in den meester
een steun en een gids te vinden, een vriend die hun moeilijkheden begrijpt; iemand
die hun niet alleen het onderwijs geeft, maar tevens als opvoeder optreedt, en ook
buiten de school als een vriend mag worden beschouwd.
Wie zich met onderwijs bezig houdt, zal dit boek met nut lezen.
L.D.

Eugène Devaud: Pour une Ecole active selon l'ordre chrétien (Problèmes
d'Education). - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 12 fr.
Veel werd er reeds geschreven over de ‘actieve’ en de ‘receptieve’ school; sedert
jaren gaat de strijd tusschen de voorstanders dezer twee in schijn onverzoenbare
strekkingen. Eerw. Heer Dévaud, die pedagogie sinds lange jaren op de Freiburgsche
Hoogeschool doceert, bestudeert beide standpunten in dit interessant boek. Met veel
gezond verstand en ruimte van geest, als man van ondervinding en als priester, toont
hij het goede en het slechte van beide methoden, waar ze grondig verschillen, en
waar ze overeen kunnen komen, en hoe ze met nut in ons huidig onderwijs gebruikt
kunnen worden. Tevens zet hij de grondbeginsels van een christelijk onderwijs in
een scherp licht, hetgeen hem toelaat de leemten der uitsluitend ‘actieve school’ klaar
te doen uitkomen.
Een zeer nuttig boek voor menschen van het vak.
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L.D.

R.E. Spencer: La Maison des Ombres. Traduit de l'anglais par G. Camille.
- Rieder, Paris. - 15. fr.
Een roman waar spoken alleractiefst optreden. Vier gezusters, die allen, min of meer
een slag van den meulen hebben, leven samen in een huis op den buiten. De jonge
weduwe van hun eenigen broeder komt bij hen inwonen met haar kind, een meisje.
Ze sterft na korte maanden - maar komt weldra terug om haar kind tegen de
mishandelingen der vier gezusters te beschermen; en zoo effectief is haar
tusschenkomst dat de oudste der vier, en ook de boosaardigste, van schrik sterft om op hare beurt weldra te komen spoken. Een na een, onder de drukking of den
invloed van die twee spoken - een goed en een kwaad - verloopen de verdere
gebeurtenissen. Het meisje wordt groot, trouwt, geeft het licht aan een zoontje, dat
op zijn beurt allerlei spoken en geesten ziet. Een voor een sterven de gezusters, ieder
op haar beurt als 't ware opgeeischt door het spook van degene die haar in den dood
voorafging, tot dat de laatste, om eindelijk van al dat gespook bevrijd te worden, het
huis in brand steekt en in de vlammen het leven laat.
Hoe komt het in iemands gedachte zulke verzinsels te vertalen?
L.D.
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Joseph Roth: La Marche de Radetzky. Traduit de l'allemand par Blanche
Gidon. (Coll. ‘Feux Croisées. Ames et Terres étrangères’). - Librairie
Plon. Paris. - 16,50 fr.
Tijdens den slag van Solferino wordt Keizer Franz-Jozef's leven door een nederig
onder-officier, Jozef Trotta, gered. Daarom wordt deze geadeld, en geniet hij, zoowel
als zijn zoon en later zijn kleinzoon, luitenant Jozef Trotta, 's keizers bijzondere
gunst. De lotgevallen van deze drie geven aan schrijver gelegenheid, om de
Oostenrijksche maatschappij gedurende die zestigjarige regeering te beschrijven, en
vooral het leger. Stichtend is het volstrekt niet. Wat zeer goed aangeduid wordt, dat
is het groeiend gevoel van de nakende ramp, van het fataal uiteenvallen van het rijk
bij het verdwijnen van Franz-Jozef, of bij welk andere zware gebeurtenis. Het was
zoo verkankerd en rot, dat het vergaan moest bij den eersten storm. Minder boeiend
is deze roman dan ‘Job’ enkele jaren geleden verschenen; hij is soms erg grof, en de
held, luitenant Jozef Trotta von Sipolje is slechts een zwakkeling, zonder ruggegraat,
heel weinig interessant, een soort automaat die niet eens geweldige driften of zelfs
een eigen wil heeft. En de anderen, rond hem, zijn al niet beter. Toch zijn al die
menschen goed getypeerd, en bevat het boek enkele zeer schoone bladzijden.
Geen lectuur voor jongeren.
L.D.

R.P. Coulet: Le Catholicisme et la Crise mondiale. - Editions Spes. - 10 fr.
Schrijver heeft vijf voordrachten gebundeld, waarin hij de houding der Kerk in den
huidigen verwarden toestand der wereld omschrijft. Zeer klaar laat hij uitschijnen
hoe het materialisme, dat ten gronde ligt der hedendaagsche economische begrippen,
de schuld van alle mistoestanden draagt, en dat alleen een terugkeeren naar hoogere
beginselen, naar een echt kristelijke opvatting op elk gebied, tot eene bevredigende
oplossing brengen kan. In enkele bladzijden telkens, geeft hij een goede uitlegging
van het kapitalisme, met zijn goede en slechte kanten, met zijne dwalingen; van het
zinsbedrog van het socialisme, en de failliet van het economisch materialisme. Geen
diepgaande studie van die zoo ingewikkelde kwesties, maar een degelijke bepaling
der begrippen der Kerk tegenover den hedendaagschen economischen strijd, in al
zijne pijnlijke verwarring. Zeer goed vulgarisatieboek.
T.

Une Pensée pour chaque jour extraite des oeuvres complètes de Ruysbroeck
l'Admirable par une moniale de ‘Our Lady's Priory’, Hayward's Heath.
- Préface par le R.P. Deschaepdrijver, S.J. - Desclée de Brouwer et Cie.
Bruges. - Rel. toile 10 frs.
Een keurig boekje, zoowel naar het uiterlijke als naar den inhoud en samengesteld
door iemand die Ruysbroeck's werken goed kent, door een zuster van het Engelsch
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Klooster, te Brugge, hetwelk oorspronkelijk verbonden was met de ‘Moderne Devotie’
en aldus met Ruysbroeck zelf. Eén gedachte voor elken dag, die den lezer voedsel
tot meditatie geeft. In dit boekje vindt men den klank der navolging Christi terug.
T.

Lloyd Georges: Mémoires de Guerre. I. - Fayard et Cie. Paris. - 25 fr.
Dit eerste deel brengt ons tot einde 1915. Zonder eenig omhaal van woorden zegt
schrijver zijn meening over menschen en toestanden. In zijn eerste hoofdstuk gaat
hij de jaren na die den oorlog voorafgingen, de groeiende spanning tusschen Engeland
en Duitschland; maar terzelfdertijd Engeland's onverbeterlijke onwetendheid en
gewilde blindheid tegenover de buitenlandsche politiek; de onbekwaamheid van de
regeering om aan de mogelijkheid van een oorlog geloof te hechten, en een beslissende
houding te nemen, - neittegenstaande de wrijving tusschen Frankrijk en Duitschland
den ‘coup d'Agadir’, enz. Rechtuit bekent hij dat de oorlog van 1914 misschen niet
uitgebroken zou hebben, had Engeland vroeger verklaard dat het geen schenden van
België's neutraliteit zou dulden. Lord Grey krijgt zijn ruim deel van blaam en kritiek,
en insgelijks Lord Kitchener, die door gemis aan doorzicht, en aanpassing, de
maatregelen niet op tijd nam om wapens en munities in genoegzame hoeveelheid te
doen vervaardigen, de noodwendigheden van dezen oorlog niet begreep, en zoo
duizenden en duizeden levens onnoodig liet opofferen. Daarbij liet hij de andere
leden der regeering in bijna volkomen onwetendheid over het verloop van den oorlog.
't Was slechts als Lloyd George aan 't hoofd gesteld werd van een ‘Munitie-ministerie’,
dat er eindelijk organi-
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satie kwam. Scherp wijst hij ook op de fouten der bondgenooten in de zaak der
Dardanellen, van Saloniki of, ten opzichte van Bulgarië en Griekenland. Hij zag in
vele zaken klaarder dan vele anderen, en was een man van durf. Al was zijn actie,
na den oorlog, misschien niet allergunstigst voor zijn land, toch redde hij het in 1914
voor bankroet, en ons allen, later, voor nederlaag.
L.D.

Edmond Jaloux: La Grenade mordue. - Librairie Plon. Paris. - 15 fr.
Een roman van hoop en liefde, van trouw en ontgoocheling, zooals ‘...cette antique
tragédie humaine qui est toujours le même, cet effort des réprouvés pour saisir de
leurs mains et serrer contre leur coeur quelque chose qui fuira toujours et qui ne se
retrouvera jamais. Illusion sans cesse renaissante qui permet aux hommes de croire
que ce qui n'a pas eu lieu hier aura lieu demain, que ce qui est vivant est destiné à
vivre et non à mourir...’ Een boek van diepe ontgoocheling. Want deze, die de
schrijver tracht voor ons te doen leven, zien hun liefde, hun duurbaarste droomen
van vele jaren, bedrogen. 't Is de roman van hoogstaande menschen die het geluk
najagen zonder ooit hooger dan het aardsche te kijken, of hun troost elders dan in
kunst of intellectueel genot te zoeken. Het is een droevig, neerdrukkend boek, dat
trots 's schrijvers oprecht talent en fijn genuanceerde taal, den diepen menschelijken
klank, dien het onderwerp toch noodzakelijk eischt, niet geeft. Misschien is het te
cerebraal, gelijk zoo dikwijls waar het Fransche schrijvers geldt, en missen daardoor
Patrick Séléré, Claire Berger, François Englebert, en hun vrienden, allen toch zoo
fijn beschreven, de echte levensvonk. Het doet evenwel nadenken, en dat is meer
dan men van veel anderen zeggen kan.
L.D.

‘Verscholen’ ein abenteuerlicher Roman aus den Urwaeldern
Sued-Amerikas. Uitgegeven bij Verlag Ullstein te Berlijn, van de hand
van Tex Harding.
Tex Harding is of liever was een van die jongens die het thuis niet kunnen uithouden
en liever een beetje van de wereld zien, dan op de schoolbanken te blijven zitten.
Heeft de oorlogswee hem te pakken gehad? Hoe dan ook, kort na den grooten oorlog,
en nog geen 15 jaar oud, verlaat hij het ouderlijk dak en komt in Zuid Amerika
terecht. Is daar van alles en wordt dan ten slotte officier in een rebellen-leger in den
staat Mexico. Door de regeeringstroepen gevangen genomen, wordt hij door het
executie-peleton opgevoerd om tegen den paal gezet te worden, als hij door zijn
koelbloedig optreden vrij komt en officier in... het regeeringsleger wordt. Ja, in staten
als Mexico schijnt alles mogelijk te zijn.
Ten slotte legt hij om een weddingschap een rit van 21.000 Km. te paard af en
komt in Rio de Janeiro terecht. Daar weet een vroegere krijgskameraad hem te
bewegen, samen met dezen op zoek te gaan naar den wereld-bekenden
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ontdekkingsreiziger Dr. Ph. Fawcett, die in 1925 met zijn zoon en een vriend van
dezen de binnenlanden van Brazilië introk, om wetenschappelijke gegevens te
verzamelen over blanke Indianen stammen, die daar verblijf houden en die ae
afstammelingen zouden zijn van de bewoners van den reeds zooveel omstreden staat
‘atlantis’, welke Dr. Fawcette sinds hij de beschaafde wereld verliet, niets meer van
zich heeft laten hooren.
Harding en zijn vriend maken gebruik van het moderne verkeerstuig, de
vliegmachine. Ver in het Braziliaansche binnenland landen zij op een rivier-eilandje,
van waaruit zij trachten hun ontdekkingsreis te beginnen. Maar slangen, alligators
en muskieten zelfs, maken hun het leven zoo lastig, dat zij al besloten zijn terug te
keeren, als op het laatste oogenblik zij toch met die beruchte witte Indianen, die
menscheneters zouden zijn, in aanraking komen. Maar daardoor tevens de overtuiging
opdoen, dat Dr. Fawcett en zijn twee begeleiders aan de wreedheid der inlandsche
stammen ten offer zijn gevallen.
Men mag wel eens aangegrepen worden door de zucht om iets meer van de wereld
te leeren kennen; maar om dat gedeelte van den aardbol te zien, maar dan ook met
zijn gruwelijke narigheden en zijn ontberingen, neen, dan blijf ik liever thuis.
N.K.
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Emigranten. Uitgevers Maatschappij ‘Elsevier’ Amsterdam. door Mevrouw
M.H. Székely-Lulofs.
Van de hand van deze zelfde schrijfster verschenen reeds voor eenigen tijd bij dezelfde
uitgeefster ‘Rubber’ en ‘Koelie’, die evenals ‘Emigranten’ het leven in
Nederlandsch-Indië beschrijven. Bovendien bevat ‘Emigranten’ nog eenige schetsen
over het Australische leven.
De schrijfster geeft ook in ‘Emigranten’ het bewijs het zielsleven én van den blanke
in Indie én van den inlander goed te kennen. Bij het lezen van de verschillende
weergegeven schetsen voelt men, dat, om een reeds zoo vele malen gebruikte
uitdrukking te bezigen, er een oceaan ligt tusschen het zieleleven van den Westerling
en dat van den Oosterling. Hoe de eerste den laatste niet alleen niet begrijpt, maar
zelfs niet begrijpen kan.
In de schets ‘Recht en Gerechtigheid’ schildert schrijfster hoe een inlander die het
recht aan zijn kant heeft, door de ‘Gerechtigheid’ toch wordt veroordeeld, mede door
het optreden van een anderen inlander, die van het ‘Recht’ geen Westersche maar
een Oostersche opvatting heeft.
In ‘Rimboe’ vindt men weergegeven de zielige eenzaamheid van den blanke, die
bij ernstig gebeuren geen steun vindt bij den bruine en slechts op zich zelf is
aangewezen om zijn innerlijken strijd uit te vechten.
Vlot geschreven, zal ‘Emigranten’ zeer zeker bij zijn vele lezers volkomen
instemming vinden.
N.K.

‘Onder de Kaja Kajas. van Zuid Nieuw Guinea’ uitgegeven bij J.J. Romen
en Zonen, Roermond-Maeseyck, van de hand van H. Geurtjens M.S.C.
Wanneer men de kaart van het eiland Nieuw Guinea, een van de grootste eilanden
van den Indischen Archipel bekijkt, dan stelt men vast dat groote gebieden van het
binnenland van dat eiland nog geheel onbekend zijn. De laatste 25 jaar is men
eenigszins naar binnen doorgedrongen - ook hier de eeuwige zucht naar het goud -,
terwijl zelfs de kuststreken grootendeels nog niet volkomen in kultuur werden
gebracht. Dat daardoor de inheemsche bevolking zich over het algemeen nog vrijwel
in den heidenschen oer-toestand bevindt, met dan ook geen verwondering baren.
Pater H. Geurtjens M.S.C., die zeer lange jaren in die streken verbleef, en die
verschillende werken over taal, gebruiken, zeden en legenden van den inlander schreef
en aan verscheidene wetenschappelijke tijdschriften meewerkte, is op het gebied van
inlandsche toestanden in het geheel geen onbekende.
Ook in dit ‘Onder de Kaja-Kaja's vertelt schrijver over het leven daar ginder op
Zuid Nieuw-Guinea en hoe hij, om zoo te zeggen alleen in een gebied van duizende
vierkante mijlen groot, tracht den inlander een beetje beschaving bij en hem van zijn
heidensch leven een beetje af te brengen.
Dit ‘Onder de Kaja-Kaja's’ is schetsgewijze geschreven; het bevat de beschrijving
van kleine dagelijksche voorvalletjes: hoe de Kaja-Kaja huwt, zijn opvatting van het
huwelijksleven en de huwelijks-trouw; hoe de bloedwraak er nog in zwang is; hoe
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het leven van het varken, van zijn eigen varken althans, van meer waarde voor hem
is dan dat van zijn evennaaste. Kortom, men krijgt hier op een prettige, onderhoudende
manier een inzicht in het leven van den inlander, door iemand die zijn volkje kent.
Voor hem of haar, die wat meer wenscht te kennen van het leven van den ‘Zwarte’
is het lezen van dit boek alleszins aan te bevelen.
N.K.
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Kantteekeningen
I
In de Maasbode (nummer van 6 Juni jl.) schrijft iemand dat ik in het eerste deel van
mijne studie in Mei-Juninummers verschenen ‘een onbegrijpelijke fout’ maak als ik
bij een lijst van uit het Nederlandsch vertaalde werken ‘Eastloorn’ vind van S. Ulfers
en dat ‘een raadsel’ vind’. Volgens dienzelfden persoon zou ik moeten bedenken dat
er ook een protestantsche literatuur is in Nederland en dat Ds. Ulfers met zijn
‘Oostloorn’ daarin een vooraanstaande plaats inneemt.
Tot zoover de Maasbode. We nemen hiervan akte. We hebben nogmaals
verschillende Nederlandsche Literatuurgeschiedenissen van zeer jongen datum erop
nageslagen, denkend dat we ons bij een eerste consultatie over dominee Ulfers vergist
konden hebben. En nog eenmaal moeten we onverrichter zake op onze stappen
terugkeeren. ‘Nederlandsche Literatuurgeschiedenissen’ kennen dominee Ulfers niet
die zoo'n vooraanstaande plaats inneemt.
We schrijven dus een prijsvraag uit onder de lezers van het eerste deel van ons
artikel getiteld ‘Enkele belangrijke kritische werken over Engeland en zijn
letterkunde’, bldz. 375-385 en vragen hun wie ooit van Ulfers en van ‘Oostloorn’
heeft hooren spreken. Valt deze volksraadpleging ten onzen nadeele uit dan zullen
we met veel genoegen de ‘onbegrijpelijke fout’ herstellen dit boek en dezen man een
‘raadsel’ te hebben gevonden.
En vermits onze lezers toch aan het nadenken zullen gaan kunnen ze misschien
meteen even berichten of ze al eens een ‘Nederlandsche Literatuur’ zijn tegengekomen
in Nederland gemaakt, die aan goed bekende en algemeen gewaardeerde Vlaamsche
schrijvers volledig recht heeft laten wedervaren naast de Hollandsche. Dit gaat in
één moeite door.
Dr. RAPH. KREEMERS.
Heusy, 11 Juni 1934.

II
Er is ten slotte iets komisch in de zelfzekerheid met dewelke sommige beoordeelaars
de bokken van de geiten scheiden, in casu de katholieke romans van de niet katholieke
onderscheiden, zelfs wanneer deze door dezelfde hand geschreven zijn.
De criticus gelieve niet alleen het effekt van zijn woorden op de lezers in het oog
te houden maar tevens te beseffen welke reactie een onrechtmatig pontificeeren
uitoefenen kan op den schrijver, zoowel ten kwade als ten goede. Niet alleen
beginselvastheid dus, maar een beetje omzichtigheid wanneer men de grenzen
afbakenen wil tusschen katholiek en niet katholiek werk. Tusschen beide vijandelijke
lijnen ligt Niemandsland; dat was gevaarlijk gebied in den oorlog; het is niet minder
gevaarlijk voor den literairen kritikus.

III
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Een nieuw bewijs voor de noodzakelijkheid van een zekere reserve wanneer de
criticus de uitverkoren kinderen der
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kerk wil scheiden en onderscheiden van de andere, vind ik in het jongste nummer
van Kultuurleven in het artikel van Piet van Eslande over ‘Het jonge katholieke
Duitschland’. Daar wordt o.m. geschreven over Gertrud von Le Fort's: ‘Hymnen an
die Kirche’. ‘Deze hymnen schreef zij, wanneer zij over den angst van haar jeugd
ten volle had gezegevierd en was binnen gegaan in het lichtend huis van den Vader.
Zij zingt haar verrukkingen en haar verbazing over de Moederkerk en over haar
eeuwenoude heerlijkheid’.
Welnu, het zal den schrijver van deze overigens interessante bijdrage vermoedelijk
eenigszins verrassen, wanneer ik hem verzeker dat Gertrud van Le Fort, toen ze deze
hymnen schreef nog niet in de Moederkerk was opgenomen, maar, zooals ze me een
zevental jaren geleden schreef ‘nog in het voorportaal’ der Kerk vertoefde.
A.V.C.
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Inhoud van Tijdschriften
ROEPING (April). - Vernieuwing van Staatsbestel, essay over de revolutie van rechts
en de katholieke staatsleer, door Gerard Knuvelder.
ROEPING (Mei). - Alex Campaert: Rijpe Vruchten. - Gerard Wijdeveld: De Zondaar.
- Paul Vlemminx: Lentedeuntje. - Luc. van Hoek: De Veurjaarsfluit. - Alex Campaert:
Van de liefde Gods. - Math. Kemp: Rosenmontag-Nacht. - F. v. Oldenburg-Ermke:
De Homo Economicus. - M. Molenaar M.S.C.: Don Bosco en zijn werk. - Han
Jonkers: Begraaf meer woorden. - Gerard Knuvelder: Van H. Roland Holst tot Pierre
Kemp. - Het spelling-compromis Marchant. - Leo Hanekroot: De greep op het publiek.
- F. v. Oldenburg-Ermke: Ik ben een leek. - Kroniek: Eigendom en een recensie. Schaepman en de socialisten. - Boekbespreking.
DE NIEUWE GIDS (Juni). - Willem Kloos: Epiloog. - Dr. André Schillings: Metiel's
kortstondig Moederschap. - Mr. Izak Prins: Rachel in Nederland. - Willem Kloos:
Nieuwe Gids-Correspondentie. - Hélène Swarth: Liedjes. - Johann Stellwag: Verzen.
- Willem Kloos: Binnengedachten. - Willem Kloos: Een en ander naar aanleiding
van Henrik Ibsen's Peer Gynt. - De grootste romans der toekomst. Zullen zij door
mannen of door vrouwen worden geschreven? - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch
Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Bibliographie. - Ontvangen
herdrukken.
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE (juin 1934). - Paul Valéry: Sémiramis. Julien Benda: Délice d'Eleuthère. - Franz Hellens: La Petite flute. - Jean Prévost:
Lettre sur les lyriques allemands. - Ch. A. Cingria: Hippolyte Hippocampe. Chroniques. - Notes.
DE GIDS (Juni 1934). - Stemmen uit de Redactie. - C. en M. Scharten (Antink): De
gave gulden. - A.J.D. Van Oosten: De blauwe klok. - A. Hendriks-Kappelhoff: Gang
naar het kerkhof. - Tine Brinkgreve.: Oude Tijden in Natal en Transvaal - Dr. C.T.
Van Valkenburg: Constantin von Monakow. - E.W. Schallenberg: Musicala. VII.
Stichting Excelsior concerten. - Kroniek der Nederlandsche Letteren door A. Van
Duinkerken. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
FORUM (Juni 1934). - Urb. Van de Voorde: Willem Kloos. - F. De Pillecyn:
Monsieur Hawarden. - Gerard Walschap: Celibaat. - M. Roelants: Dagboek van een
voortgejaagde. - Giacomo Antonini: Lorenzo en Mabel. - J.C. Bloem: Vroege
voorjaarsavond. - A. Van Roosenburg: Dubbel Uitzicht. - S. Vestdijk: Meneer Visser
en retraite. - Menno ten Braak: Cliché van den verleider. - J. Slauerhoff: Het leven
op de aarde. - Panopticum: M.T.B.
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LA REVUE GENERALE (juin). - * * *: Le désarmement et la sécurité de la Belgique.
- Bn Firmin van den Bosch: Palestine 1934: La grande pitié de deux tombes royales.
- Noel Ruet: Poèmes. - Bn de Meaux: Montalembert et la liberté d'enseignement. Franz Weyergans: Le mois d'avril (roman) (fin). - Cte Perovsky: La ‘Mélodie de
l'instinct’. - E. de la Vallée Poussin: L'aspect actuel du problème de la réforme de
l'état. - Jacqueline Lechat: Où va la musique: Entretien avec M. Henri le Boeuf. Arnold Goffin: Paysagistes. - Bn Pierre de Gerlache: Revue littéraire: Franz Hellens.
- F.v.B.: Le comte L. De Lichtervelde. - Fernand Baudhuin: Nos chemins de fer. Auguste Mélot: Chronique de politique extérieure. - Revue bibliographique.
DE GEMEENSCHAP (Mei 1934). - Ant. V. Duinkerken: Tusschen tijd en eeuwigheid.
- Jan Engelman: Oud lied opnieuw. Het bevel. - Alex. Campaert: Immaculata. - Vic.
Reinders: Maria en Elisabeth. - Antoon Coolen: Theodorus van de herbergiers. Kees Klap: Twijfel en zekerheid van liefde. - Louis De Bourbon: Souvenir érotique.
- A.J.D. Van Oosten: De recht opgaande. - Jan H. Eekhout: Nacht op de vlucht naar
Egypte. - A. Roland Holst: In gedachten. - Kroniek.
ROEPING (Juni). - Gerard Wijdeveld: Morgensonnet van Andreas Grijphlus. - Paul
Vlemminx: Uitzicht. - Bernard Verhoeven: Symphonische Variaties aan zee. - Luc.
van Hoek: Droom van mijn broerke. - Jan Vercammen: Carmina. - Prof. Dr. O. Forst
de Battaglia: Richard von Schaukal. - Gerard Knuvelder: Nederlandsche Letterkunde:
Proza. - F. v. Oldenburg-Ermke: Nederlandsche Letterkunde: Dichtkunst. - Dr. A.
Jacob: Toespraak tot Prof. Dr. Willem de Vreese. - Dr. P.W. Havelaar: Willem van
Oranje en wij. - Dr. Jan Brans: Rond een Polemiek. - M. Molenaar M.S.C.: Geestelijke
Litteratuur. - Kroniek: G.K.: Maria Stuart van Schiller. - 5e Dietse Landdag te Tilburg.
- Boekbespreking.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juni). - Dr. Marcel Deruelle: Bijdragen tot de Esthetica
(slot). - Jef Mennekens: Het Raadsel, IV. - Anna Perceval: Van een Kat. - Herman
De Cat: Bekentenis. - Frans De Wilde: Drie Gedichten. - Eugenie Boeye: Twee
Gedichten. - Franz De Backer: Hollandsche Letteren. - Jan Schepens: Uitzichten. Jozef Peeters: Benito Mussolini. - J.P.: Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
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[1934/9]
Bij de honderdste Verjaring van Peter Benoit's geboortedag
In de reke van honderd jaar, welke thans ten einde loopt, ligt het ontstaan besloten
der Vlaamsch-nationale toonkunst. De persoonlijkheid, die van deze kunst het
adequate wezen erkennen zou, staat aan het begin derzelfde eeuw, waarvan het aan
den tijd afgedwongen, en aan de geschiedenis overgeleverd resultaat ons integraal
toebehoort. Dat het bezit dier nalatenschap op prijs gesteld wordt, bewijzen de
feestelijke plechtigheden, welke gepaard gingen met de honderdste verjaring van 's
meesters geboortedag. Heel Vlaanderen stond op deze dagen in 't gelid om hulde te
brengen aan de nagedachtenis van den meester, in wiens kunst de warm bezielde
kracht der Vlaamsche gemeenschap onomwonden tot uiting komt.
Wie het dubbel belang dier kunst niet te schatten weet - dubbel, wijl zulk belang
zich in gelijke mate uitstrekt over het leger der uitvoerders en de massa der
toehoorders, - wie niet vatbaar is voor de toenaderende en snoerende beteekenis,
verbonden aan de strekking zelf van zulk een kunstuiting, kan de zielsverkwikkende
geestdrift niet deelen door diezelfde kunst steeds en steeds weer opnieuw bij jong
en oud opgewekt. In zoover zulks personen betreft, die er in de kunstwereld een
zeker gezag op nahouden, valt zulks te betreuren. Ze doen door hun afzijdigheid niet
alleen afbreuk aan het thans algemeen gehuldigd princiep der gemeenschapskunst
(in welke Benoit vooraan te plaatsen is!), maar loopen in hun beschouwingen uit op
een soort van dilettantisme, waarvan geen heil voor ons volksbestaan te verwachten
is. Ze ageeren remmend op de ontwikkeling eener beweging, die nog steeds aller
kracht opeischt, en werken het gevaar in de hand, tegen welk wij ons meest van al
te weeren hebben, meest van al en nû meer dan ooit, wijl wij ons thans wel degelijk
het bezit te verzekeren hebben eener nalatenschap, waarvan het rendeerend kapitaal
verre van voldoende uitgebaat is om het ten believe van wie ook nu reeds in het
bankhuis van een doctrinair verleden te deponeeren.
We komen het zoo pas nog op ruime schaal waar te nemen: de geestdrift, welke
tijdens het leven van den thans gehuldigden
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toondichter door diens gewrochten uitgelokt werd, blijft trots het verloop van jaren
zichzelf gelijk. Het jong geslacht moge totaal ontgroeid zijn aan de alsdan heerschende
sfeer, - een sfeer, in wier begrensdheid Benoit zich nochtans te bewegen had en aan
wier ‘gepflogenheit’ hij zich geenszins te onttrekken zocht, - een sfeer, die ten slotte
de haar ontbrekende ruimte en de haar verheffende wijding erlangen zou in het
onbegrensd en grandioos domein van 's meesters kunst. Hoezeer echter ook ontgroeid
aan die sfeer, het geslacht van heden, of liever de gemeenschap van heden, betoont
dezelfde ontvankelijkheid en laat zich vervoeren door eenzelfde geestdrift, zoodat
aan het actueele tijdsbeeld niets anders meer ontbreekt dan de aanwezigheid van den
meester aan het hoofd der scharen om nog eens het moment, het spannend moment
te doorleven, waarvan destijds de erkenning en de bezegeling van het Vlaamsch
nationalisme in de muziek afhong.
Maar juist dit eene, het niet-aanwezig-zijn van den meester in eigen persoon, is
door het huidig geslacht, 't zij al of niet bewust, als een gemis te voelen. 't Strookt
ongetwijfeld met de bestemming van een voldragen kunstwerk, dat het afgescheiden
van zijn schepper, volkomen voor zichzelf borg staat. Zoo het enkel daarom ging,
zouden we hier dit punt niet moeten aanraken. Rijk genoeg zijn we immers aan
kunstenaren in wier vermogen het ligt den in tonen vastgelegden inhoud over te
brengen op het klankmateriaal, dat door Benoit's partituren in beslag genomen wordt.
Zoo we desniettemin zijn afwezigheid als een nagelaten leegte voelen, dan is de
oorzaak daarvan te vinden in den nimbus, waarin de figuur van Benoit meer en meer
voor ons te verzwinden dreigt.
Nog enkelen houden zich vast aan de persoonlijke herinneringen, welke zij van
den meester bewaard hebben, en enkele dier herinneringen reiken nog ver genoeg
om doorzicht te verleenen op de groote evenementen in diens loopbaan. Voor hoe
lang nog? Tot ook de wind die bladeren afschudt en den kalen boom ons overlaat.
't Valt intusschen, hoe beschamend dan ook, niet te loochenen, dat we beter
ingelicht zijn over de persoonlijkheid en het streven der meesters uit het buitenland,
dan over de persoonlijkheid en het streven van den geprezen kunstenaar, die door
tijd, afkomst en door het belang zijner kunst zoo dicht bij ons staat. Geen
bijzonderheid betreffende deze buitenlandsche meesters, welke niet getoetst werd
aan de werkelijkheid, niet afgewogen werd in de balans van den
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heerschenden tijd, niet opgeteekend en geboekt is geworden. En geen vrees is in die
landen te koesteren dat de latere geslachten zich eens vervreemden zullen van hetgeen
van den scheppenden kunstenaar uit hun ten deele viel.
Hoe staan wij in dit opzicht tegenover Benoit. Wat beslist weten wij van zijn
afkomst, zijn kinderjaren, zijn vorming, zijn aanraking met de menschen en aanvoeling
van den tijd, zijn levenswandel...? Wat over het ontstaan zijner werken? hun vóóren nageschiedenis? En wat vindt het nageslacht voorhanden dat toelaat door te dringen
tot de kern van zijn omvattende persoonlijkheid.
'k Stel hier die reeks van vragen om ze door den lezer zelf te laten beantwoorden.
Geenszins uit geringschatting van wat verricht werd (waarvoor ik mij overigens wel
wachten zou), maar om zonder verwijl tot de slotsom te komen dat er niets definitiefs
in dien zin te verrichten viel, zoolang de aanvankelijke taak, bestaande in het geduldig
verzamelen van het verspreide en nog voorhanden zijnde materiaal, - zoolang die
minst van al te verwaarloozen taak niet over heel de schaal was doorgedreven. 't
Resultaat van het eene leidt naar het resultaat van het andere. En een en ander moet
in het bereik gesteld worden van het algemeen, opdat het eenieder gegeven zij het
proces in heel zijn verloop te volgen. Zoo het anders geschiedt ontstaat zelfs in de
beste gevallen een verwarring, welke bij beter overleg had kunnen voorkomen worden.
Een alleszins sympathiek staaltje van voorbarigheid in dit opzicht wordt geleverd
door het nochtans voortreffelijk boek van Herman Baccaert ‘Een kampioen der
Vlaamsche Gedachte’, 15 jaar geleden verschenen. 't Belicht op treffende wijze een
der vele zijden van Benoit's persoonlijkheid. Maar wat aan dit boek had moeten
voorafgaan en waarop Benoit in de laatste jaren zijns levens schier onophoudelijk
aandrong, nl. de heruitgave, de kritische heruitgave van zijn geschriften, ontbreekt.
Het gaat hier om uiterst zeldzaam geworden stukken, waarin 1o het Vlaamsch
nationalisme in de muziek afgeleid wordt van het universeel wezen der toonkunst,
2o de daarop aansluitende leer in hare hoofdlijnen is vastgelegd, 3o het volledig
eenheidsplan tot inrichting van het muzikaal leven in Vlaanderen wordt uiteengezet.
Stukken bijgevolg, waarvan het actueel belang niet geslonken is, - stukken bovendien,
welke tot leiddraad dienen moeten aan allen, die
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door beroep, ambt of door stand een rol ten opzichte van het Vlaamsch muzikaal
leven te vervullen hebben.
Hoe dieper men in den geest van Benoit's werk doordringt, hoe meer men er zich
overigens rekenschap van geeft dat zijn beteekenis van scheppend kunstenaar en van
grondlegger onzer muzikale zelfstandigheid niet van elkaar te scheiden zijn; in beide
gevallen treedt wel degelijk dezelfde domineerende persoonlijkheid naar ons toe, een persoonlijkheid, die gelijk welke gedaante zij aanneemt, dezelfde macht uitstraalt.
Het kader, dat zich om die dubbele gedaante van den meester sluit, wordt
opgetrokken door de ‘Société de Musique’, de machtige Antwerpsche vereeniging,
welke indertijd aan de spits stond van het muziekleven in ons land. Meer dan een
herinnering is van die glorie en dit dertigjarig bestaan niet bewaard gebleven. 't Is
nochtans langs het bestaan dier maatschappij om, dat wij ons een gedacht te vormen
hebben van het muzikale Antwerpen van dien tijd, en van den grooten invloed, die
Benoit daar als toondichter, leider en bezieler op uitoefende. De geschiedenis van
dit verleden ontbreekt voorloopig nog, - geschiedenis nochtans, die in haar geheel
beheerscht wordt door de personaliteit van denzelfden Benoit, dien wij ons over heel
de lijn terug voor oogen te brengen hebben.
Door de stichting der Antwerpsche Muziekschool richtte Benoit het gebouw op
dat voorbestemd was het idee der Vlaamsch-nationale toonkunst ongeschonden van
geslacht tot geslacht voort te zetten.
In dit gebouw trad Benoit op als de heerscher en wetgever, naar de beteekenis
door de Oudheid aan het gezag verleend. Vandaar uit waakte Benoit op de uitbreiding
van het toonkundig Vlaamsch kunstleven, deugdelijk bevestigend wat de bewondering
der geestdriftige bevolking hem bij zijn verschijnen gewonnen gaf, voorbereidend
en aanwakkerend wat slechts door vorming te verkrijgen en slechts door de toekomst
te verwezenlijken viel, - niets verwaarloozend van het vele dat erlangd wordt door
een inrichting, welke trots haar strengnationalen grondslag en uitbouw zich op het
universeel peil der toonkunst stellen moest, en alles vereenigend wat in verband met
uitvoering en schepping zich richt naar concertzaal, kerk en tooneel.
De meesten onzer weten enkel van ‘hooren zeggen’ hoe zwaar een strijd Benoit
te leveren had voor het behoud zijner School en voor het naleven der door hem
vastgelegde kunstprinciepen. Van ‘hooren zeggen’ is ook wel iets geweten betreffende
de onover-
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komelijke moeilijkheden, welke gepaard gingen met de verheffing der Antwerpsche
Muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium. Doch slechts zeer enkelen
kennen voldoende de toedracht der zaken om zich de bovenmenschelijke krachten
te kunnen indenken waarover Benoit beschikken moest, ten einde zichzelf, zijn
School en zijn ideaal niet volledig prijs te geven.
Het moet gezegd! Zooveel als niets meer wordt medegeleefd van wat in den persoon
van Benoit voor ons doorleefd is geworden. Wij kunnen ons, Gode zij dank, beroepen
op het bezit van Benoit's gewrochten; de nimbus, waarin hij zelf aan het nageslacht
verschijnt, herleidt evenwel zijn persoonlijkheid tot een soort van mythe, waarmede
het verleden desnoods wel herdacht, niet echter hersteld kan worden.
Een mythe dan, waarvan Benoit de held zou wezen!
Wat levert zulk een mythe ons op? De legende van ‘de locale grootheid’! In menig
geval: van ‘de locale grootheid op zijn smalst’! Een legende, alleszins elastisch
genoeg om naar believen tot lof of tot blaam van een en dezefde personaliteit versleten
te worden. Tot lof, wanneer dusdanige grootheid voornaam genoeg mag wezen, om
door het buitenland hartsgrondig benijd te worden, - tot blaam, wanneer men diezelfde
grootheid enkel teeren doet op de achting en de bewondering van een volk, dat men
liefst geen zeggenschap toekent. De keus is vrij, zooals men ziet!
Wat of het bestaan van zulk een mythe al met zich medesleept? Dat er van
hoogerhand niet langer rekening gehouden wordt met de desiderata van den meester,
- desiderata, die eens toch de inzet waren van het al of niet bestaan van het Vlaamsch
Conservatorium. Om ons hiervan te vergewissen moeten we niet verder gaan dan
het onlangs uitgevaardigde ‘Organiek Reglement’, verband houdend met de
bureaucratische unificatie der Belgische Conservatoria. Alleen reeds het feit dat
bewust Reglement in zijn geheel gefatsoeneerd werd naar het model der
niet-Vlaamsche Conservatoria van ons land, doet zien dat men zich niet gelegen liet
aan de essentieele punten, waardoor onze grondige Vlaamsch-nationale instelling
afwijkt van de andere.
'k Loop het belang van de zaak niet te buiten, door mijn bewering terloops met
een voorbeeld te staven. 't Betreft nl. de vervanging van de door Benoit ingevoerde
eindexamens, (diploma-examens) door de elders voorgeschreven, maar door Benoit
uitdruk-
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kelijk verworpen wedstrijden (prijskampen). Oppervlakkig beschouwd schijnt de
zaak tamelijk onschuldig, doch in werkelijkheid wordt met die wijziging een
Fransch-Belgische geest ingevoerd, welke in strijd is met het Vlaamsch-Germaansch
karakter, door Benoit aan de instelling verleend.
Men vergete niet dat heel het systeem van Benoit beantwoordt aan één en dezelfde
noodwendigheid, en dat het logisch verband, het geestelijk evenwicht daarvan
verbroken wordt van zoodra men hier om gelijk welke bureaucratische reden dan
ook, het eene in de plaats van de andere te schuiven zoekt.
Waarmede ik deze parenthese sluit om tot afscheid stil te staan bij de gewichtigste
vraag van alle: Wat is in de plaats te brengen van de aldus gewraakte mythe?
Het antwoord hierop is gereed gemaakt door dezulken, die naar dit oogenblik als
gewacht hebben voor het volbrengen van een taak, die, langer uitgesteld, wellicht
niet meer te verrichten ware. Geen moeite hebben deze werkers zich gespaard om
op dezen herdenkingsdag het zoozeer verspreide en nog ruim voorhanden zijnde
materiaal bijeen te brengen, zoodat het thans voor eenieder blijken zal hoe ontzaglijk
groot een schat wij in Benoit bezitten. Opgedolven zijn alzoo:
- de stapel van brieven en stukken door Benoit met het oog op zijn Conservatorium
gericht aan zijn verkleefden vriend en medekamper Julius Sabbe en aan zijn
vertrouweling Arthur Cornette Sr.;
- de eveneens talrijke brieven en stukken, gericht aan Max Rooses en aan Julius
De Geyter, welke hunnerzijds verband houden met den strijd voor het behoud
van de School en met de stichting van het Nederlandsch Lyrisch Tooneel;
- het volumineus dossier van de ‘Société de Musique’, dat als de geschiedkundige
kroniek te beschouwen is van het muzikale Antwerpen in de tweede helft der
19e eeuw;
- de uitgegeven, doch zeldzaam geworden geschriften van den meester;
- de familiebrieven, waardoor wij in voeling komen met het intieme leven van
den held;
- het dagboek van Constance Teichmann, den schutsengel van Peter Benoit;
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- benevens tal van bescheiden en van bijzonderheden, wier belang zich bij al het
andere voegen komt.

***

Wat faalt er dan nog om de schakel toe te halen?
Niets anders meer dan de arbeid, die hierdoor gevergd wordt, en zeker niet
uitblijven zal nu de minst van al te verwaarloozen taak, de taak van opzoeken en
verzamelen, op zulke ruime schaal werd doorgedreven. Door de fraai gebundelde en
zakelijk besproken brieven uit Benoit's leertijd, waarvan wij de zoo welkome
publicatie verschuldigd zijn aan het initiatief van den heer Pols, werd reeds een begin
gemaakt met de uitstalling van den opgedolven schat. De uitgave der brieven van
familieleden en vrienden, alsmede die van Benoit's persoonlijke brieven aan
kunstbroeders en strijdgenooten, zullen dra in hetzelfde raam te plaatsen zijn.
Dank zij de onverhoopte uitbreiding van dit arbeidsveld, wordt Benoit op zijn
honderdsten verjaardag zooveel als opnieuw voor ons geboren. Naarmate hij aldus
voor ons opnieuw geboren, nieuw weer voor ons opleeft, zullen wij meer en meer
den waren glans van zijn persoonlijkheid voor ons zien opstralen, - meer en meer de
waarde stijgen zien van de ons door hem rijkelijk toebedeelde, ons onvervreemdbare
nalatenschap.
Zoo trede dan in de plaats van den sirenenzang der mythe het epos van de objectieve
geschiedenis, en in de plaats van den verdichten held de in zijn volk tronende en
door zijn volk te vereeuwigen strijder en kunstenaar.
LODEWIJK ONTROP.
Antwerpen, 14 Augustus 1934.
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Mededeelingen over Peter Benoit in verband met het jaar 1885.
Het jaar 1885, het jaar van de eerste Wereldtentoonstelling te Antwerpen, teekent
het hoogtepunt af in Benoit's loopbaan. Op dit jaar had de meester zich als 't ware
gereed gemaakt, ten einde zijn in-nationale kunst over te brengen op het aangewezen
internationale terrein, dat diezelfde Wereldtentoonstelling voor het Vlaamsche
kunstleven ontsloot. Die gebeurtenis zelf trad Benoit te gemoet met de grootsche
compositie van den Feestzang: Hymnus aan den Vooruitgang, en van het Domine
salvum fac regem, waaraan hij de laatste hand legde, toen in de maand Februari van
bewust jaar de zware slag van het overlijden zijner moeder, de zwaarste die den
mensch-in-hem kon overkomen, den meester trof.
Doch hoe diep de smart en rouw ook op hem inwerkten, onderdrukken moest hij
deze, zoo hij niet wilde te kort schieten in hetgeen van hem, wijl door hem zelf
ontworpen, gevergd werd. Na de gedenkwaardige uitvoering van de twee vernoemde
werken bij de opening der Wereldtentoonstelling, wachtte hem het andere deel zijner
taak! Daar spande hij zich voor in tot het oogenblik aanbrak, waarop hij wegens
uitputting van krachten zijn werkzaamheden onderbreken moest.
De volgende brief is gericht aan Julius Sabbe, te Brugge gevestigd:

Antwerpen, 28 Oogst, 1885.
Julius,
Ik ben zeer ongesteld geweest.
En moet mij in Vlaanderen komen uitrusten Een schoone gelegenheid om samen te komen.
Gij zult de zitting (Willemsfonds) van Zondag a.s. in Gent waarschijnlijk bijwonen.
- Nu, in alle vertrouwen zeg ik U waar ik mij zal beginnen uit te rusten:
Mr. François Loquet, Gemeentesecretaris, Desselghem.
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Het spoor nemen dat op Kortrijk loopt. Desselghem is de laatste statie voor men te
Harelbeke komt.
Gij zoudt dus Maandag a.s. vroeg de trein nemen en den dag tot in den namiddag
met mij kunnen overbrengen. Breng het werk dat gij gemaakt hebt mede.
Ik zou wel naar Brugge komen - of zelfs in Gent - maar ik ben te vermoeid - en
nog niet heel hersteld ten anderen Het festival van 31 dezer zal door den directeur van het Cölner Conservatorium
geleid worden. Ik dirigeer waarschijnlijk van de heele maand September niet meer.
Maar dit is geen reden om Heyndrick's Symphonie niet uit te voeren. Hij zal ze zelfs
komen besturen als gij wilt En nu, Julius, misschien tot maandag a.s.. Ik wensch het, want het schijnt me
hoogst noodig dat we ons zien en spreken.
Later kom ik naar Brugge en St. Andries voor mijne kindercantate te hooren.
Beste handdruk
Peter Benoit.
‘Misschien zal ik zelf op het Congres niet tegenwoordig zijn, ten ware ik heel en al
hersteld zou zijn.
Ergo: aan de Vrienden mij te helpen.’
***

Onder de nagelaten geschriften van den meester bevindt zich een stuk, welk er op
wijst dat Benoit wel degelijk voornemens was het voorzitterschap waar te nemen
van het Internationaal Congres van Letteren en Kunst, dat korten tijd later, nl. 20
September, te Antwerpen gehouden werd. Wijl het bij ons weten niet gepubliceerd
werd, laten wij het hier in zijn geheel volgen.
In opzicht van taalverbeelding moge dit stuk onwillekeurig doen terugdenken aan
de breedsprakerigheid van Helmers' gepoëtiseer, waaraan trouwens de Vlaamsche
Beweging in die jaren verre van volkomen ontgroeid was. Hoezeer Benoit echter de
eigenaardigheden daarvan aan te wenden wist om uiting te geven aan de gevoelens,
die hem als toondichter nauw aan het hart lagen, blijkt uit den ganschen opzet; en
hoezeer geheel dit opzet beantwoordt aan de psyche
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van Benoit's eigen kunstenaarschap, gelegenheidshalve verplaatst naar een terrein
waarop de meester zich feitelijk nooit volkomen thuis voelen zou, blijkt uit den
breeden zwier van den bazuinenden aanhef, uit de doordringende kracht zijner
liefdetuigende overwegingen, en bij 't slot uit de overmoedige exaltatie van zijn op
muziek en visioenen afgestemde kunstenaarsgemoed, - al zaken, welke denken doen
aan den Benoit der plechtige feesthymnen en grootsche volkscantaten, en welke ons
den éénen, steeds even warmbezielden meester voor oogen brengen.
Daarbij bepaalt zich echter geenszins de beteekenis van bewust stuk. Belang heeft
het te weten, hoe Benoit zich verhield tegenover de richtingen in de kunst, welke
zich buiten het schijnbaar begrensde begrip van het nationalisme in de muziek
bewegen. Wat hij dienaangaande zegt over dezulken ‘aan wie het geluk onthouden
werd een eigen vaderland te bezitten’, doet zien, welk een plaats hij in de kunst
verleent aan den gevoelsdrang van individueele menschelijkheid, zich ten slotte
oplossend in het ideaal eener onderlinge gemeenschap.
LODEWIJK ONTROP.

Openingsrede
uitgesproken door Peter Benoit als voorzitter der Muziekafdeeling van
het internationaal congres voor Letteren en Kunsten gehouden te
Antwerpen op 20... september 1885.
Mijne Heeren en Kunstbroeders.
Mijne Dames en Heeren, geachte Kunstgenooten.
Ik acht mij vereerd en gelukkig U in naam der stad Antwerpen een hartelijk,
een broederlijk welkom te mogen toeroepen.
Meer dan ooit is Antwerpen op dit oogenblik eene wereldstad. In haren
schoot hebben de volkeren saamgebracht wat hunne schranderheid, hunne
kunde en vlijt, hun schoonheidsgevoel en hunne menschlievendheid
bewonderenswaardig hebben geteeld.
Maar niet alleen wat de volkeren maakten en deden, ook wat zij dachten
en gevoelden, werd hier in congressen verkondigd, vergeleken en gewogen,
met dien edelen en hartverheffenden wedijver voor het schoone, het ware
en het goede, die alleen aan den mensch zijn kroon op het hoofd houdt,
als heer en vorst der Schepping.
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Onder de talrijke congressanten echter, die in deze laatste maanden uit
alle wereldstreken naar Antwerpen kwamen toegestroomd, zijt gij ons,
Mijne Heeren en Dames, gij, beoefenaars en bewonderaars der goddelijke
toonkunst, in hoogere mate welkom dan alle andere.
Antwerpen is niet alleen de tweede haven der wereld voor den
volkenverbindenden handel; gelijk Athene, gelijk Alexandrië, gelijk Venetië
en Genua, en eenmaal Brugge en Amsterdam, is Antwerpen thans weer,
en met den edelsten hoogmoed, eene moederstad der kunst.
Schilder- en Letterkunst hebben haren naam alweer tot de sprekende
synthesis gewijd van Vlaanderens hervonden schoonheidszin. Doch
tusschen die perelen in, die hare stedekroon alreeds eenen zoo hoogen
luister hebben bijgezet, heeft de genius der kunst in de laatste tijden den
stralenden fonkelsteen nog ingevoegd der edele muziek, de laatstgeborene
onder de kunsten, steeds de hoofdkunst van onzen tijd.
Cornelia had hare kinderen lief meer dan ijdele juweelen. Antwerpen is
voor hare kunsten eene moeder als Cornelia. Maar Cornelia zou geene
moeder geweest zijn, indien haar jongstgeborene haar niet met zachter
banden dan de anderen aan het hart hadde gelegen. En daarom wrake
het ook niemand dat ik U, die tot haar komt, in naam der geliefde
toonkunst, namens haar, het gulste, het hartelijkste welkom toeroep.
Welkom dus, gij verkleefden dier kunst, beoefenaars der muzikale
wetenschap, die uwe schreden naar de Scheldestad hebt gericht om met
ons werkzaam te zijn; om met ons eens te meer te bewijzen dat de
verzuchting naar het edele, ware en schoone, dat het streven naar hoogere
volmaking eene der hoofdbehoeften is en blijft van 's menschen geest en
hart.
Weest welkom, gij vrouwen en mannen van alle richtingen en uitingen in
de kunst.
Gij, componisten, dirigenten en uitvoerders, wiens werken en namen als
den sterrenhemel der kunst vormen, wier vertolkingen de geschreven
muziekscheppingen van de doode letter tot het levende woord doen
verrijzen.
Welkom, gij, wijsgeeren en beoordeelaars, die door het onverpoosd
ontleden der kunstgewrochten, het scherp doordringen in het wezen zelf
hunner schoonheid, aan die werken hunnen rang bij het nageslacht hebt
aangewezen, hunne reden van bestaan voor het heden hebt weten te
verklaren, door het verleden met het tegenwoordige in verband te stellen,
en die aldus ook den weg der toekomst hebt afgebakend en open gesteld.
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Welkom, gij, opleiders, leeraars en schoolmannen, in wier handen de
toekomst vertrouwd is eener voortdurend degelijke kunstontwikkeling, vrij
van alle pedantische of dweepzuchtige voor- en tegeningenomenheden;
die de geheimen van den vorm en van den inhoud der werken weet na te
gaan, en hunne opvolgende vervormingen wijselijk aan de jeugd doet
begrijpen, waardeeren en meeleven.
Welkom, gij, die op meer stoffelijk, meer werktuigelijk gebied de middelen
betracht, verzint en ontdekt om de toonscheppingen met al hunne kracht
van welluidendheid en in den hoogsten graad van harmonische
klankvolmaaktheid ten gehoore te helpen brengen.
Weest welkom, gij allen, tot welk land, tot welke kunstinrichting, tot welke
staatkundige of godsdienstige belijdenis gij ook behooren moget, in welken
zin gij hier de kunst naar hare veelzijdige strekkingen moget begrijpen en
bespreken.
Hier kunt gij vrij en ongedwongen aan uwe gevoelens, aan uwe gedachten,
aan uwe strekkingen en verzuchtingen lucht geven. Hier zetelen waarheid
en natuurlijke eenvoud ten troon als de toovergodinnen onder wier leiding
de schoonheid, de kunstbroederlijke zin en de wederzijdsche waardeering
in de wereld treden.
Den wensch tot eene algemeene toenadering met versmelting der volkeren
helpen verwezenlijken; onderlinge achting en hoogschatting meer en meer
doen ontstaan; het gevoel van verbroedering en kunstverheffing bij de
eenen onderhouden, bij de anderen verwekken, dat is de hoofdvereischte
en moet het echte kenmerk zijn van alle internationale samenkomsten als
deze.
Dit zij ook de geest en het kenmerk van dit congres.
Ik achtte 't noodig, Dames en Heeren, u zulke verklaring te doen bij
gelegenheid van deze verwelkoming, ten einde uit uwe harten alle mogelijke
achterdocht, alle nagebleven wantrouwen, al dadelijk te verdrijven.
Gij bevindt u hier te Antwerpen op den geboortegrond eener zuiver
nationale streving in de muziek, gesteund op de onverbreekbare
samenwerking van taal en toon, op de rechtstreeksche en natuurlijke
veropenbaring van den zuiveren geest van een ras.
Fel bekampt en hardnekkig verdedigd, in levende werken veropenbaard,
toegejuicht of afgebroken, van overtuigde en strijdvaardige beleiders en
aanklevers omringd, zou onze jonge nationale kunstbeweging wel het
vermoeden bij u hebben kunnen wakker houden, dat eenzijdigheid en
uitsluitingsgeest onder den zworen strijd met haar zijn vergroeid.
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Verwijder dien kommer uit uwe harten. De diepe gegrondheid onzer
streving, de eenvoudige natuurwaarheid van ons levensbeginsel, schijnt
mij juist haar treffendste bewijs daarin te vinden, dat wij ons altijd hebben
kunnen vrij houden van alle kortzinnige en baatzoekende
onverdraagzaamheid.
Neen! geloof ons met vertrouwen: 't is niet in eene kapel dat wij u hebben
bijeengeroepen tot vereering van eenen plaatselijken heilige! 't Is in den
grooten tempel, waar alle geloovigen toegang hebben en hunnen wierook
kunnen branden ter eere van de kunst!
Kunst heet hier de godin! Kunst in al hare richtingen en veropenbaringen,
scholen en groepen, kunst, op alle beginsels gegrond, als zij maar zuiver
is, rechtzinnig! Kunst, met een woord, zoo hoog boven alle de woelingen
onzer kleine verdeeldheden tronend, dat alleen wat zich in wasdom, in
bloei, in vruchtbaarheid, boven het aardsche slijk tot haar verheft, aan
hare oogen zichtbaar blijft, zonder dat zij acht sla op de donkere wortelen,
waarmeê elke plant in dat slijk zijn voedsel zoekt.
Neen! Kunst, in dien hoogen, goddelijken zin begrepen, kent geene
uitsluitende dogma's, geene bevoorrechte beleiders en aanbidders, geene
uitverkoren volkeren, met het reddingsteeken op het voorhoofd gemerkt.
Elk volk, in het bezit van verheven kunstprinciepen, schept en regelt zijne
eigene schoonheidsleer.
En ofschoon wij de volkeren, wie het onschatbaar geluk ten deele viel een
eigen vaderland, eene eigen taal te bezitten, dit vaderland als het te
bezingen ideaal zien beschouwen, bron van al hunne kunstverzuchtingen
en ingevingen; doel, uitkomst, punt, oceaan, waar al de veropenbaringen
van hun zieleleven weer naar toe vloeien;
Ofschoon die allen de dichterlijke Moedertaal, - (en voor elk volk zij de
zijne de dichterlijkste) - als het schoonste voortbrengsel, het sprekendste
herkenningsteeken van het beminde en gevierde vaderland, als het eenige
degelijke voertuig der oorspronkelijke, natuurware volksgedachte in het
vaderland, vereeren en verheffen;
Ofschoon ieder dezer volkeren - (zooals Mendelssohn het in een zijner
brieven zoo uitdrukkelijk heeft gezegd) - het zich als een verheven
kunstplicht stelt eene eigen muziek aan zijne moedertaal te schenken;
Ofschoon wij weten dat voor allen een natuurlijk, onvernietigbaar beginsel
tot grond ligt aan alle richtingen en kunstscheppingen, die de waarheid
in zich bevatten en door dezer uitstraling den hemelschen droom der echte
schoonheid soms verwezenlijken;
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Toch, in weerwil van deze natuurlijke strooming der kunstbeweging, die
alles meesleept in haar geweld, - toch, wij erkennen het gaarne, bestaan
er niettemin vele en velerlei nevenrichtingen, die ook achting en
waardeering verdienen en door welke die verscheidenheid ontstaat, waarin
de kunstzin eene noodige verpoozing vindt.
Die nevenrichtingen, uit een verschil van opvatting en verwezenlijking
van concept en daarstelling hervoorgekomen, kunnen hun oorsprong
hebben bij eenlingen uit den schoot van een volk opgestaan, maar wiens
bijzondere geaardheid en karakter zich in eigenzelvige, gansch persoonlijke
kunstuitingen veropenbaart, welke niemand het recht heeft over het hoofd
te zien, omdat zij niet tot eene algemeene bepaalde richting behooren.
Maar de kunst neemt in haren schoot niet alleen ook de scheppingen op
van zulke individuen aller nationaliteiten, zij houdt haren tempel nog wijd
ontsloten voor de zielsveropenbaringen van hen, aan wie het geluk
onthouden werd een eigen vaderland te bezitten. Dezen, ofschoon zij het
vaderland als hun ideaal niet verkiezen kunnen, zijn daarom toch geen
bannelingen, geen verworpenen voor de kunst. Zij huldigen wellicht een
ideaal, dat niet het ideaal is der nationaliteit, maar dat daarom niettemin,
in echten kunstzin genomen, op dezelfde hoogte staat, al is het stand- en
uitgangspunt een ander dan het onze.
Dit zeggen wij, Vlaamsche, Nederlandsche nationalisten, wij, bij wie de
overtuiging leeft, dat in de kunst, de uitdrukking der waarheid de eerste
levensvoorwaarde is, en die bijgevolg beleiden dat de kunst dan eerst de
schoonheid kan verwezenlijken, wanneer het nationaal beginsel, in zijne
verhevene beteekenis, haar ten grondslag ligt.
Dit zeggen wij tegen de beweringen in van zekere pausen der
onverdraagzaamheid in kunstzaken, die het begrip der nationaliteit eerst
tot zijne kleinste beteekenis inkrompen, wellicht tot eene voetschabel voor
den apostel, en dan verkondigen dat er daarbuiten geene zaligheid is.
Dit is geene, zelfs geene schijnbare tegenstrijdigheid in onze stelling. Men
begrijpe ons goed.
Er zijn stammen, door een geheim noodlot sedert eeuwen als gemerkt, om
van dat zielewekkend geluk verstoken te blijven een vaderland te bezitten;
wij meenen: een vaderland, naar onze hedendaagsche begrippen,
herkenbaar aan taal- en rasseneenheid, na eeuwenlange, historische
samenwoning op denzelfden grond. Er zijn zwervende, uiteengeroeide,
alom verspreide geslachten en volkeren, als Hebreeuwen en Zigeuners,
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die het zoete heil niet mogen smaken de gelukzaligheden der geliefde
heimaat te bezingen en in hunne harten te dragen.
Is hun daarom de hemelgave eener eigen kunst ontzegd; kunnen zij dan
anders niet dan tolplichtigen zijn en blijven van den vreemde onder welken
zij legeren of heentrekken; is er geene samenklinkende stem in hun bloed,
die dezelfde smarten verkondigt bij gebrek aan hetzelfde geluk; die dezelfde
hopen en verzuchtingen, dezelfde herinneringen en weeklachten
veropenbaren kan, of zijn de harpen, die eenmaal klonken bij de stroomen
van Babel, tot eeuwig zwijgen veroordeeld?
Het ware zoo hardvochtig als onrechtvaardig het te durven verklaren. Een
ideaal gloeit en straalt voor allen. Wie lijden en strijden hebben de kunst
tot hunne vertrouwelinge en troosteresse, zoowel als wie jubelen en
zegevieren, ja, in hoogere mate wellicht. Het komt er slechts op aan dat
zij rechtzinnig en eenvoudig uitdrukken wat zij te zamen gevoelen, hopen
of betreuren, wat hen te zamen van het verleden scheurt of naar de toekomst
heenrukt.
't Is dus onedelmoedig en onrechtvaardig het woord judaïstische kunst in
den smadenden zin te gebruiken eener kunst zonder eigen karakter, eener
kunst zonder nationaliteit.
Maar wat zal die kunst dan wel zijn kunnen?
Wel, zal zij niet de uitdrukking wezen dier eeuwige verzuchting, dier
tragische nastreving, dier zielesmarten van het eenmaal ‘uitverkoren Volk’,
dat thans het fatale beeld van den Ahasverus voor onzen geest komt
tooveren. Zal die kunst ons het diep menschelijke, het angstige, het wreede
in het lot van dat volk niet kunnen deelachtig maken, zijne herinneringen
van het verleden, zijne eeuwige verzuchtingen naar een nieuw vaderland,
naar een hervonden eigen bestaan niet kunnen veropenbaren, en kan dit
alles geene onuitputbare stof bieden tot de aangrijpendste scheppingen
welke de kunst in het leven kan roepen?
En gij dan, gij zelfs, arme rondzwervende Zingaris en Zigeuners, bij wie
tot de herinnering toe aan een verloren vaderland sedert lang is
uitgewischt, maar bij wie nochtans de eenheid van het bloed blijft spreken
en werken, bij wie de onvergankelijke droom van ééns weer als volk te
bestaan vlammend en als fantastisch leven blijft, - hebt gij ook uit uwe
onbewuste verzuchtingen geen ideaal van vreugd en smarten op te roepen,
dat uwe zangen kan bezielen en u samen doen leven in de sprekende
eenheid eener eigenaardige kunst?
Gij ook nog, wie de stormen van het leven of van eene onverbiddelijke
rechtvertredende politiek, met vasten wil het vaderland hebben
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doen verlaten om uwe verkrenkingen en uw lijden op vreemden bodem te
gaan verkroppen, en die daar, bij voortduring van het kwaad, dat u verjoeg,
aan geslachten achtereen uwe rechtsvorderingen en uwe wraakgierigheid
hebt overgemaakt, zijt gij ook daar niet onderling één in hetzelfde zieleleven
en is dat leven niet rijk genoeg aan sterke aandoeningen, om eene eigene
en levendige uitdrukking te vinden in de kunst?
Neen, voor de kunst zijn er geene ballingen, geene verworpelingen. Wie
de waarheid zoekt en uitdrukt; wie aan de waarheid vraagt zijne
scheppingen met den stempel der schoonheid te merken; wie in zijn
gewrochten zijn eigen hart laat spreken, als mensch of als volk, voor die
allen stelt onze Kunstgodin haren stralenden hemel open.
En van op haren hoogen troon verklaart zij:
‘Ik weet niet met welke bedoelingen, staatkundige, diplomatische of
godsdienstige men gedeelten van stamvolkeren van elkander rukt;
niet om welke maatschappelijke of andere reden men volkeren, of groepen
van volkeren minacht, vervolgt, miskent en zelfs mishandelt;
niet waarom men, zonder reden of wroeging, aan een volk zijne natuurlijke
rechten ontneemt, met list of met geweld;
waarom men poogt ongelukkige overwonnelingen tot eindelooze
geestesslavernij voor te bereiden, door het uitroeien hunner moedertaal;
waarom men, zoo doende, tracht het stoffelijke zoowel als het zedelijke
bestaan ten onder te brengen van menschelijke factoren, die zooveel zouden
kunnen bijbrengen tot het vergrooten van den algemeenen rijkdom.
Ik blijf buiten en boven het onderzoek en de beoordeeling van dergelijke
plegingen en vergrijpen.
Maar mijn hemel staat open voor de uitdrukking van alle verzuchtingen
en alle strevingen, die uit het ware gevoel ontstaan zijn en zich, door
waarheid, tot de schoonheid verheffen en het goede betrachten.
Dat al wie lijdt en strijdt, al wie, met vreugdestralen omgloord of in rouw
gehuld, zich naar een ideaal zoekt op te hemelen, spreke, schrijve, zinge.
Mijn paradijs roept en verwacht hen, rond mijnen troon is hun allen een
heerlijke plaats voorbehouden.
En uit de werken zelven, die zij door uitdrukking van hun zielelijden met
onsterfelijke schoonheid hebben doen stralen, zal mijn wrekende vinger
het licht halen om een profetisch “Mane, Tekel, Phares” voor de oogen
der verdrukkers en vervolgers te schrijven; om het aangedane kwaad en
onrecht bij de nakomelingschap aan te klagen en te vergoeden’.
- Mijne Dames en Heeren -
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De Kunst aldus begrepen is wel het edelste en het verhevendste wat den
mensch scheppen en vereeren kan.
Boven alle leeringen, alle staatkundige en maatschappelijke stellingen,
alle politieke partijen en godsdienstige belijdenissen, alle kortzichtige,
slenterige overleveringen en schoolvitterijen verheven, huldigt zij God,
den mensch, het vaderland.
Zij huldigt den banneling, den verstokene, die met een bloedend hart en
een vlammenden geest, in kleur, in woord of toon zijn wel en wee aan haar
opdraagt.
Zij stelt voor immer in het helderste licht al wie rechtzinnig gewerkt,
gesproken of gezongen heeft.
Zij is de wreekster of de toevlucht van allen, die roekeloos en
onrechtvaardig verongelijkt, vervolgd of verslaafd worden. Zij is de stem
van het verleden, het geweten van het tegenwoordige en de profetische
genius der toekomst.
Zoo verstaan en huldigen wij haar, wij Vlaamsche, Nederlandche:
nationalisten, die, omdat wij den kamp voor het goede leveren, en slechts
bij de waarheid te rade gaan, begunstigd werden met het visioen der echte
schoonheid.
Zoo werd zij ook verstaan en gehuldigd door den reus der moderne kunst,
door Beethoven en door Schiller in die onsterfelijke 9e Symphonie, die wel
de hoogste en reinste uitdrukking is der eeuwige verzuchting naar licht
en vrijheid, naar zielenadel en geestesverheffing.
Zoo verstond die andere reus der germaansche kunst, de weergalooze
Goethe het nog, toen hij eens dat onsterfelijke woord uitsprak, onsterfelijk
vooral omdat het de onsterfelijke kunst betreft:
‘Kunst ist auch religion!’
Welnu, Mijne Dames en Heeren, 't is als priesters en belijders van dien
verheven godsdienst van het ware en het schoone, dat Antwerpen U
onthaalt met open hart en open armen, en u door mijnen mond den groet
herhalen laat
‘Welkom in de Vorstenstad der Vlaamsche Kunst!’
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Peter Benoit
door Kan. J. van Nuffel.
Om de beteekenis van Benoit als toonkundige volkomen te beseffen volstaat het niet
hem in zijn werken te beluisteren zonder meer; wij moeten hem leeren kennen op
de eerste plaats, in den fieren strijd dien hij heeft gevoerd voor het ontstaan, het
bestaan en den opbloei van onze nationale Vlaamsche toonkunst. Wij moeten hem
leeren kennen als baanbreker en grondlegger onzer Vlaamsche muziekkunst, als
kunstvernieuwer van eerste gehalte, en als revolutionnair van het goede soort.
Wat heeft Benoit gewild?
‘De bestaanbaarheid (te) bewijzen van eene Vlaamsche Toonkunde, niet alleen
door het componeeren van vlaamsche muziekwerken, maar vooral door het
uiteenzetten van de ethnographische, pedagogische en esthetische gronden waarop
dit gebouw zou berusten; een kompleet opvoedingsstelsel der Nationaal-Vlaamsche
muziek (te) ontwikkelen.(1)
Hij wilde ‘de muzikale opleiding terugleiden tot het grondbeginsel der natuur,
door de ontwikkeling van het individuëel gevoel en de nationale gedachte in den
volksgeest.’(2)
De taal d.i. de moedertaal zal hij beschouwen als basis van het kunstonderwijs,
en als het onontbeerlijk middel om zijn doel te bereiken. ‘Ons Ideaal - schrijft hij is, dat wij eens de leus “In Vlaanderen Vlaamsch” in de ruimste maat ook op
kunstgebied mogen verwezenlijkt zien, en dat doel kunnen wij bereiken niet door
het geweld, maar door overtuiging en door den natuurlijken logischen gang der
zaken.’
Niemand meer dan Benoit was er van overtuigd dat onze Belgische muziek geknakt
werd en haren dood te gemoet liep, om wille van een slaafsch en ziekelijk navolgen
van louter uitheemsche fransche of italiaansche voorbeelden.
Meteen wilde Benoit een Vlaamsche Muziekschool - een Vlaam-

(1) Vlaamsche Kunstbode 1873-4 Jaarg. 3 en 4.
(2) Vlaamsche Kunstbode bladz. 160.
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sche Muziektooneel en een Koninklijk Vlaamsch Conservatorium.
Dit ging tegen alle toenmaals heerschende begrippen in.
De meest gezaghebbende muziekkritici van dien tijd: (Fetis, Gevaert), zullen
verklaren dat de kunst geen vaderland hebben zou, - dat een openbare inrichting voor
muziekonderwijs geen bepaalde strekking hebben mocht.
Benoit zal deze verklaringen als zoovele ketterijen, en als bepaald antinationale
beginselen brandmerken. Ja, heel zijn leven is een harde strijd geweest voor de
verwezenlijking van zijn ideaal: de wedergeboorte der Vlaamsche nationale
Toonkunst, - en dezen strijd heeft Benoit gevoerd met zulke overtuiging, zulke
wilskracht en koppigheid, zulke zelfofferende liefde en onbaatzuchtigheid dat hem
terecht een eereplaats toekomt in de rij onzer nationale helden!
Elk werk van Benoit moet in het kader van dien strijd geplaatst, willen we de
volledige beteekenis ervan begrijpen en heel de draagkracht ervan vatten. Dan worden
zijn werken - Lucifer - de Oorlog - de Schelde - de Leie - De Pacificatie van Gent De Conscience- Ledeganck- en Rubenskantate enz. enz. tot zooveel nieuwe opera's
herboren, uitgevoerd op het tooneel der Vlaamsche nationale herwording.
Zoo is Benoit in feite de kampioen van onzen stam - de harpenaar der vlaamsche
ziel - de groote feestklok van Vlaanderen.
Jan Van Rijswijck, burgemeester van Antwerpen heeft de waarheid voorspeld toen
hij uitriep: ‘Wij gevoelen dat ons geslacht aan Benoit een kunstenaar heeft beleefd,
wiens glorie niet zal tanen’(1)
En nu in 1934 - honderd jaar na de geboorte van dezen baanbreker en in het licht
der huidige Vlaamsche herwording, triomfeert Benoit's leering, triomfeeren Benoit's
stellingen, triomfeert Benoit op heel de lijn.
Dit in schijn zoo eng kunstprogramma ging uit van een man van zeer algemeene
kultuur. Benoit was niet enkel een hoog begenadigd Musicus, maar tevens een denker,
een polemist, een redenaar, een schrijver en een dirigent. Hij beheerschte vele talen,
en de fransche niet het minst. Hij beheerschte de muziekgeschiedenis zoowel als de
muziekliteratuur, en was vertrouwd met pedagogische en wijsgeerige stellingen op
allerlei gebied.
Overigens zal hij het verwijt van exclusivisme niet verdragen:

(1) Lijkrede 1901.
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‘ik wil geenszins - zegt hij - de kennis van andere talen uitsluiten, zoomin als die
van andere kunsten; integendeel, deze zijn ingewijdende bestanddeelen welke de
rassen aan elkander overmaken; maar tusschen inwijding en opslorping ligt er een
afgrond. Tusschen beide uitersten is het dat ons streven zich beweegt.’(1)
Aan zulk een ruimen geest, en aan zulk breed opvattingsvermogen is het te danken,
dat tusschen twee hoogstaande kunstenaars van dezelfde periode, - twee kunstenaars
zoo verscheiden echter van kunstopvatting en temperament -, ik bedoel Benoit en
Tinel - zeer gelukkige betrekkingen mochten bestaan, die tot nog toe onvoldoende
waren gekend.
Deze betrekkingen werden ons geopenbaard door een reeks tot dusver onuitgegeven
brieven van Tinel aan Juffrouw Constance Teichmann en aan Juffrouw Elizabeth
Alberding Thijm. Deze brieven, alsmede een aantal bevestigde mededeelingen zijn
we aan de welwillendheid van den heer Paul Tinel verschuldigd.
Nu ik den naam van Constance Teichmann heb genoemd, mag ik niet nalaten te
wijzen op de beslissende rol door den Engel van Antwerpen gespeeld in de loopbaan
van Benoit en van Tinel. Het is wel op de eerste plaats aan C. Teichmann te danken
dat Benoit zich te Antwerpen kon vestigen, dat zijn werken aldaar voor het eerst
werden opgevoerd, en dat de Vlaamsche muziekschool er gekomen is met Benoit
aan het hoofd. De moreele, financiëele en politieke steun van Constance Teichmann
in al deze aangelegenheden was zoo aanzienlijk, dat hare edele actie mag doorgaan
als van de grootste beteekenis in het kunstleven van Antwerpen en meteen in de
kultureele heropleving van ons land.
Ook kan men gissen dat de band tusschen Benoit en Tinel, het werk is geweest
van Constance Teichmann. Het feit dat Constance Teichmann door Tinel telkens op
de hoogte werd gebracht van deze gunstige betrekkingen, en de vreugde die dit
nieuws bij haar teweegbracht, zijn hiervan zoovele bewijzen.
Benoit woonde de eerste opvoering bij van Franciscus, op 22e Augustus 1888 te
Mechelen. Na de uitvoering riep hij geestdriftig uit: ‘Ik heb mijn Meester gevonden’.
Het volgend jaar zond Benoit aan Tinel de orkestpartituur van

(1) In ‘La jeune École flamande’ reeks brieven door J. Sabbe vertaald en overgedrukt in andere
tijdschriften.
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zijn ‘Oorlog’ met deze opdracht: ‘Mijn waarden kunstbroeder en vriend Edgar Tinel,
den schrijver van Franciscus’.
In een brief aan Constance Teichmann,(1) over de bevordering van de Antwerpsche
muziekschool tot Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, schrijft Tinel: Ik ben van
meening dat men waar men kan, Benoit moet helpen bij het verwezenlijken van zijn
wensch. Zijn school is zeker die van Gent, van Luik en van Bergen waard.
En in een volgenden brief(2) ‘Benoit heeft een gouden hart’.
Een andere brief, gedagteekend 6e September 89 openbaart ons, allerlei omtrent
de edele bemoeiingen van Tinel, inzake de benoeming van Benoit tot bestuurder van
het Vlaamsche Conservatorium te Antwerpen. ‘Gij kent - schrijft hij aan C. Teichmann
- mijne meening aangaande die zaak, en weet dat, volgens mij, een enkel Belgisch
muzikant de vereischte verdiensten heeft om dergelijke inrichting te leiden: Peter
Benoit.’
Dit alles is van des te meer belang daar er een voorstel werd ingediend door Senator
baron de Coninck van Merckem om Tinel te benoemen. Tinel verzette zich daartegen
met klem: ‘Het is al heel mooi - lezen we -(3) dat ik mijn slag thuisgehaald heb
aangaande Benoit, en indien hij ooit aan het hoofd van een Vlaamsch Conservatorium
staat, dan zal hij mij wel mogen danken...’
Ook deed Tinel allerlei pogingen om de werken van Benoit in Duitschland ingang
te doen vinden.
‘Bekijkt Benoit's composities, schrijft hij in in 1894, ze zijn met genie doordrenkt,
alhoewel ongelijk. Waarom wil men er niet van in Duitschland?
Later zend hij naar Düsseldorf de partituren van Den oorlog en van De Schelde:
‘Laat ons hopen - aldus nogmaals Tinel aan C. Teichmann - dat Duitschland eindelijk
zijn deuren zal openen voor den goeden ouden Benoit’.(4)
De lijkrede van Tinel op het graf van Benoit, eindigt met deze treffende uitroeping:
‘O Meester, Uw Vlaanderen hebt ge hartelijk lief gehad; Uw Vlaanderen vergeet u
nooit.’
Welk een les is niet voor de kunstenaars van het huidige geslacht de grootmoedige
houding tusschen Benoit en Tinel!

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

27 Maert 1887.
27 Maart 1887.
23 Februari 1894.
14 December 1895.
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Welke ook de knoesten mogen zijn in dezen sterken eik, of de ongelijkheden in zijn
werk: Benoit is een reus - Benoit is éénig - Benoit is Benoit!
Dit wil zeggen, zooals niemand minder dan Maurice Kufferath het op
gezaghebbende wijze schreef in ‘l'Art moderne’ van 1893:
‘Benoit is geweest de band die de Vlaamsche ziel heeft doen zingen, en die, in het
rijk der tonen, met de meeste welsprekendheid en gloed heeft uitgedrukt: het wezen
van die ziel, haar teederheid en haar geweld, haar trek naar ernstige beschouwing,
vreedzaam gedroom, haar belustheid op weelderige werkelijkheid, haar drang naar
het grootsche, het enorme, naar kloeke vormen, naar schitterende kleuren, naar
klaterend licht, en daarbij tevens een innige liefde voor de grauwe hemelen met teere
klaarten, de groene eentonigheid van den geboortegrond met zijn lage banden en
vruchtbare pleinen, doorsneden met beweeglooze kanalen en trage rivieren.
Niet onpartijdig kan worden beoordeeld, niet in zijn vollen omvang kan worden
beschouwd het reusachtig werk van den vruchtbaren en genialen kunstenaar, zoo
men daarbij geen rekening houdt met dit nationale karakter, dat hij, uit instinkt en
met opgezetten wil, daarin heeft geuit.
Dit karakter is zóó sterk uitgedrukt dat, zoodra de kunstenaar tot volle besef is
gekomen, zijn werk niet meer kan gerukt uit het verband van zijn milieu. En dit is
wel eenigszins een beletsel geweest voor de verspreiding van Benoit's gewrochten
in den vreemde.’
‘Maar men zal er naar weerkeeren; eens zal men verbaasd staan over zoo weinig
belangstelling.’
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Gedichten
door Anthonie Donker
I.
Het einde van den zeeofficier
De laatste jaren was de zee versmald,
Uit zicht verdwenen palmen, eilanden,
Zijn jeugd werd ondergraven en vergald,
Hij lag te staren naar bleeke handen.
In het lauwe bed waarin hij verkwijnde
Dacht hij terug aan een nauwe kooi,
Maar - waar golvenrythme in deinde Ruim werd zij dan en koninklijk mooi.
Toen een vroeg einde over hem daalde,
Was het alsof er niets werd vernield,
Was het of de dood terugbetaalde
Wat hem het gierige leven onthield.
Onbeweeglijk stond hij in groot-tenue
Recht in het licht aan dek van het schip,
Salueerde - zonnig en groot was hij nu En verdween uit zicht om de laatste klip.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

584

II
Geluk
Septembermorgen zacht en transparant.
Hooiwagens dalen langs het hellend land.
Geuren, een waas van licht - wij zijn nog jong.
't Geluk ligt klein en gaaf in eigen hand.
Wij zijn in deze vroege koelte ontwaakt.
O wereld, scheppingswerk te vroeg gestaakt Geluk is onbekommerd, warm en jong Hier waar dit prachtig morgenlicht ontsprong
Zijt g'in een glooiend vergezicht volmaakt.
Het eenig goede zijn de kleine dingen,
Na drift en werk en leed een licht solaas,
Naar recht en wijsheid enkle vorderingen,
Een zonnig vergezicht, een morgenwaas,
Een lach, een oogopslag - een tak seringen.
En om dat eiland dreunt een zware zee,
De oceaan van onheil, drift en wee.
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De Vierde Koning
door Gerard Walschap
(Vervolg)
Simon dacht dus dat de vierde koning hem gefopt had en ge weet van mij nu, jongens,
hoe het precies gegaan is, ge weet goed genoeg dat er geen apprentie was van foppen.
Wie dat denkt, die kent den vierden koning niet, meer kan ik daar niet op zeggen.
De vierde koning heeft na die honderd man na drie keer en een groepje van zeven
of acht man paardevolk uitgezonden, om Simon, Anna en hun kinderen te zoeken.
Ten eerste, die mannen vonden Simon en Anna niet in het stalleken, de boer had ze
er immers uit weggejaagd. En ten tweede, de mannen zelf werden allemaal
doodgeschoten: de vierde koning heeft er nooit een van terug gezien.
Herodes had zijn orders gegeven en die kon mij nogal eens orderkens geven, zooals
ge weet. Het is eender wie of wat, had hij gezegd, te paard of te voet, op kemel of
ezel om 't even, als het soldatenvolk is met een roode broek en een blauwe jas en een
rooden kepi, dan is het soldatenvolk van den vierden koning en dan weet ge genoeg.
Dan moet ge geen papieren meer vragen, niet zeggen: geeft u over of ik neem u
gevangen; geen complimenten. Ge schiet ze omver en daarmee gedaan. En dat is de
plicht van iedereen, zoowel van den hoogsten generaal als van den simpelsten
champetter.
Zoo is het goed te verstaan dat ze allemaal dood bleven. De vierde koning zag ze
niet terug en Simon en Anna zagen ook niemand.
- Nu ziet ge 't, jammerde Simon's vrouw, gij met uwen braven koning. Een
bedrieger was het, een kinderdief!
En Simon kon er niets op antwoorden, er zat niets anders op dan het kind te gaan
zoeken. Zij dus op zoek. Ze reisden van dorp tot dorp en van stad tot stad. Geen deur
gingen ze voorbij, overal klopten of belden ze. Madam of jufrouw moet ge geenen
bezem hebben? Goeiekoop. Geen kapotte ketels te lappen, geen stoelen te vlechten?
En madam of jufvrouw, hebt ge hier geenen koning zien voorbijrijden met een kind
in zijnen arm?
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En overal was het neen. Overal wist men van de drie koningen Gaspar, Melchior en
Balthazar met hunnen prachtigen stoet, maar niemand had den vierden koning gezien
of gehoord. En er waren er velen die den armen Simon en zijn vrouw vierkant
uitlachten. Het is goed te zien dat ge uw Gewijde Geschiedenis niet kent, als ge nog
niet weet dat er maar drie koningen in Bethlehem geweest zijn. Dan zwegen de vader
en de moeder betetterd, gingen weer verder en hun hart was maar zoo groot meer als
een boon. We hebben ons fijntjes laten foppen, we hebben ons laten wijsmaken dat
er een vierde koning was en er zijn er maar drie. Wij stommerikken, wij ezels,
muilezels, uilen. En op een nacht, terwijl ze onder een hooimijt lagen te slapen,
maakte de moeder Simon wakker.
- Och Simon, nu lig ik hier toch iets te denken, word eens wakker.
- Wat is er dan, met uw denken, waarom slaapt ge niet?
- Simon, ik kan het niet uit mijn hoofd zetten, zou die koning geen cirkdirecteur
geweest zijn? Als ik het goed bedenk, die twee dikkoppen die er bij waren en die
zich voor ministers uitgaven, waren dat nu niet precies twee clowns? Mij dunkt dat
men dat op hun gezicht kon zien. En de koning zelf, die reus, dat was zeker en vast
een gewichtenheffer, een lutteur. En de anderen, die zeiden dat ze officieren waren,
dat waren zoo'n magere, rappe mannen, hebt ge gezien hoe die op hun kameelen
sprongen? Dat waren kunstrijders, zeg ik u, zoo van die mannen die op en af de
paarden springen terwijl ze in de cirk rondloopen. En die hebben ons kind
meegenomen om er een acrobaatje van te maken, Simon. Ik heb eens hooren zeggen
dat ze daarvoor vreemde kinderen stelen, omdat ze 't met hun eigen kinderen niet
willen doen. Want dan breken ze die van kleinsaf de armkens en de beentjes in de
gewrichten om ze langs alle kanten te doen buigen en bewegen. Simon, veertien
dagen lang busselen ze die arme schaapskens met hun beentjes vast op hun rugsken
gebonden. En dan hangen ze 't weer een heelen dag met zijn kopken omlaag om het
gewoon te maken aan de trapèze, Simon! En Simon, ze geven het kindje bijna geen
eten om het mager te houden, ze laten het gedurig honger lijden, Simon. Och mijn
kindje, mijn kindje, mijn kindje! En als het schreeuwt van den eeuwigen honger, dan
geven ze het een tutter met mostaard aan Simon, om het een tegenzin te geven van
zijn flesch.
- Gaat ge nu zwijgen met uw gejank, bromde Simon. Hij had
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al zoo veel verdriet als zijn vrouw, maar om haar te troosten zeide hij:
- Als ge zoo begint kunt ge wel nacht en dag schreeuwen. Nu ligt ge daar te janken,
omdat ons kind bij cirkmannen is en wat weet ge daarvan? Niets! Heb toch een beetje
geduld. We zullen het kind zoeken; en vinden zullen we 't ook, daar geef ik u een
briefke van, maar ge moet eens willen verstaan dat we dat niet op een twee drie
kunnen.
- Een twee drie, een twee drie, we zoeken nu al zoo lang.
- En we zullen nog langer zoeken en daarmee gedaan. Slaap nu. En hij vloekte
zoo een beetje, maar dat zal ik er maar niet bij zeggen, want onze Lieven kent al
leelijke woorden genoeg.
De hooimijt waaronder ze sliepen, stond in den boomgaard van een hotelleken en
's morgens stond Simon zich buiten aan de pomp wat te wasschen, toen de baas van
dat hotelleken juist buiten kwam. Simon vroeg hem of de vierde koning hier soms
niet gepasseerd was. De baas zei van neen, maar als Simon hem uitlegde dat het een
groote struische man was, met een zwarten baard, dat hij een kind bij had en twintig
man, herinnerde de baas zich direct wie hij bedoelde. Maar nu had de koning aan
dien baas gezegd dat hij een graankoopman was, om niet altijd te moeten stoefen:
ik ben koning alstublieft! Zoodus, de baas begon hartelijk te lachen. Zeker en vast
was die koning hier gepasseerd. Hij was hier zelfs afgestapt en hij had zijn mannen
allemaal op bier en lemonade getracteerd. Hij had geen geld meer om te betalen,
maar hij had hem eenige dagen later een postcheck gestuurd en er op geschreven:
wat er te veel is, is drinkgeld. Maar wie heeft u wijs gemaakt dat hij koning was? Ik
meende dat ge slimmer waart. Hebt ge nog nooit een koning op reis gezien? Hebt
ge de drie koningen niet gezien? Dat was wat anders! En daarbij, uw koning heeft
mij zelf gezegd dat hij in granen deed.
- En had hij een kind bij?
- Ja, dat droeg hij in zijn armen en niemand anders mocht het dragen. Ik heb hem
nog gevraagd waarom hij zoo'n klein kind meenam op zulke lange reis en hij heeft
mij geantwoord dat hij het meegenomen had omdat het dutsken thuis zijn verzorging
niet had, maar dat hij nog terugkwam om ook de familie te halen.
Nu dachten die arme menschen dus dat ze hun kind aan een graankoopman gegeven
hadden en waar moesten ze het nu gaan
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zoeken? Koningen zijn er niet zoo heel veel, maar graankoopmans zijn er met hoopen.
En toch trokken ze maar verder om hun kind te zoeken en de moeder deed niets dan
schreien.
Nu wordt het eens tijd jongens, dat ik dien Herodes zijn part geef. Hij dacht toch
zeker niet dat ik hem al die kinderkens en soldaten zou laten vermoorden, dat ik hem
altijd maar de beest zou laten uithangen en dan toch maar tot het einde toe gelukkig
blijven en op zijn duizend gemakken sterven. Dat ziet hij van hier? dan kent hij mij
niet goed. Maar ik zal mijn handen niet aan hem vuil maken, ik zal hem niets in den
weg leggen, al is hij nog zoo slecht. Hij zorgt er zelf voor, de slechterikken zoeken
zelf hun straf. Want van altijd kwaad en leelijks te denken, worden ze leelijk en oud
en rap versleten en van te stelen en te moorden en kwaad te doen, komt er vergif in
hun hoofd en dat vergif zakt altijd maar af, eerst naar hun hart. En dan beginnen ze
bleek te zien, te hoesten en dikwijls kunnen ze hunnen asem niet krijgen en ze liggen
daar te snakken naar lucht. En dan zakt het af naar hun maag. Ze kunnen niet meer
eten. Kaas, vleesch en eieren, patisserie, niets dat lekker is kunnen ze nog verteren
en een dun boterhammeken met gelei is seffens al te zwaar. En dan zakt het af naar
hunnen buik, ze liggen te huilen van de buikpijn.
De koningin zei: ik slaap bij u niet meer hoor! Den heelen nacht ligt ge te woelen
en te janken, ik kan geen oog meer toedoen. Zoo begon het. Heele nachten lag hij
daar gansch alleen te kermen en niemand had compassie met hem, omdat hij nooit
met andere menschen compassie had gehad. Hij riep maar om doktoors en die kwamen
natuurlijk seffens, maar aan de deur van de kamer zeiden de knechten: meneer den
doktoor, hij heeft zooveel menschen doen lijden, hij heeft er zooveel kapot gemaakt,
laat het hem ook maar eens voelen.
Als de doktoors hem een pilleke gaven voor zijnen buik, begon zijn maag pijn te
doen; was die genezen dan kreeg hij het weer aan zijn hart en had hij daarvoor weer
pillekens ingeslikt, dan kreeg hij een hoofdpijn om er gek van te worden. Ge zoudt
denken dat hij nu wat braver werd, maar hij bleef hetzelfde bloedbeest van vroeger
en het ging er maar van ‘ge moet den kop af’ van hier en ‘ik laat u ophangen’ van
daar. De doktoors het eerst. Hij deed maar altijd
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alsof het de schuld van de doktoors was dat hij pijn had en den eenen na den andere
veroordeelde hij tot koppeken af.
Goed, meneer de koning, zeiden de beulen, grepen den doktoor vast, sleurden hem
de kamer uit, maar lieten hem daar los.
- Loop maar gauw naar huis, meneer de doktoor, en laat u hier nooit meer zien.
Ge kunt denken dat de doktoor beenen zette en dan maakten de beulen gauw eenen
wassen kop, die op den doktoor geleek, goten er een pakje roode verf over en brachten
hem op een zilveren schotel naar Herodes om te laten zien dat zijn bevel uitgevoerd
was.
- 't Is goed, zei Herodes, zet hem daar maar op de kast.
Op drie weken tijds stonden al de kasten en de schouw van de slaapkamer vol
wassen doktoorskoppen en met Herodes ging het altijd maar slechter, dat spreekt
vanzelf. Er zijn genoeg moordenaars die sterven van één enkele moord en deze had
niets anders gedaan dan moorden. Hij was dan ook van binnen heelemaal vergiftigd.
Zijn buik zwol er van op, zoo dik als een ton en stillekens aan kwamen er zweren
op, groote dikke zweren, zoo dicht naasteen, dat er haast geen gezond vleesch meer
tusschen te zien was. Nu huilde de wreedaard nacht en dag zoo afgrijselijk, dat de
menschen buiten op de straat bleven stilstaan en vroegen wat er in het paleis toch
aan de hand was. De schildwachten, die aan de poort over en weer stapten,
antwoordden dat Herodes aan 't kreveeren was. O, zeiden de menschen, is het die
maar, laat hem nog maar goed zijn part hebben. Niemand, niemand, die compassie
met hem had en in het paleis stopten allen hun ooren vol watte. Dan hooren we 't
niet, zeiden ze, en ze lachten. Komt, we gaan nog wat met de kaart spelen en haalt
ons maar een armvol flesschen van zijnen besten wijn uit den kelder.
Toen braken de zweren allemaal open. Er waren er wel vijf honderd en er kwamen
groote maden en wormen uit gekropen, zoo lang en zoo dik als deze vinger hier en
het stonk in de slaapkamer zoo geweldig dat er niemand meer kon binnen komen,
zonder van zijn zelven te vallen. Herodes huilde gelijk een wild beest: Ik word levend
opgegeten, ik word levend opgegeten, help mij toch, heb toch compassie. Hij riep
op de doktoors, hij riep op de knechten, hij riep op de koningin en de prinses, hij riep
op iedereen, maar niemand kon er nog bij komen. Men sloot de deur met den sleutel
en plakte de reten toe met papier om den stank binnen te houden en zoo moest men
hem laten sterven, gansch alleen, terwijl de wormen hem
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levend opaten. Maar nog acht dagen aan een stuk heeft hij daar nog liggen huilen,
altijd maar stiller en stiller. Den achtsten dag was het maar een flauw en heesch
schreeuwen meer en den negende was alles stil. Dan heeft men hem nog veertien
dagen laten liggen omdat niemand den moed had er het eerst binnen te gaan.
Toen kwam de nieuwe koning en die zei dat hij geen voet in het paleis zette,
zoolang die vuiligheid daarboven niet opgeruimd was. Weet ge wat, pakt met een
man of tien het bed en heel de rommel op, draagt het buiten, giet er een kruik petrool
over en steekt het in brand. En dat heeft men gedaan. Hij heeft niet eens een graf
gekregen, die Herodes.
Ik ben er koud van geworden, jongens en gij dan, foei wat een straf. Droomt er
maar niet van en we zullen toch maar compassie met hem hebben. Toen het te laat
was heeft hij zeker spijt over alles gehad, de sukkelaar, wat dunkt u?
Nu weer iets blijds, nu van het kindje! Heb ik al verteld dat het in een schoon,
gouden wiegsken lag? De vierde koning en de koningin gaven het zijn papken met
een gouden lepelken, gelijk in den hemel en ze deden het zelf zijn doekskens aan.
Het kreeg de schoonste kleedjes die ergens in de winkels te krijgen waren, nog
schoonere dan hun eigen kinderen. Het speelde in een zilveren box en op de schouw
stonden wel twintig gouden doozen met allemaal verschillende bollen, pralinen, spek,
tuttifrut, neuzen, chocolade met nootjes, chocolade zonder nootjes, melkchocolade
en nougat. Denkt maar aan alles wat lekker is en al wat ge denkt lag in die doozen.
En de vierde koning zei tot zijn koningin: Zie, moeder, daar heb ik nu echt deugd
van, dat het kind geen armoe heeft en dat we 't alles kunnen geven. Er ontbreekt maar
iets aan: we zouden het ook nog zijn ouders moeten kunnen bezorgen; maar dat zal
wel gaan. Ik heb in heel mijn land op al de hoeken van de straten groote plakaten
laten hangen: Simon wordt verzocht met zijne vrouw en kinderen bij den koning te
komen en met het kind is het goed.
Ze wachtten en ze wachtten maar geen Simon te zien. Simon liep maar te zoeken
in andere landen en dacht nooit dat zijn kind zoo ver van huis kon zitten. Het kind
groeide en groeide en gelijk gij werd het elk jaar een jaar ouder en het werd een door
en door braaf kind. De koning en de koningin hielden er meer van dan van hun eigen
kinderen en hun kinderen zelf zagen het liever dan hun eigen
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broerkens en zusterkens. Ja, zoo braaf was het, om te spelen het plezierigste, in de
school het beste om op te letten en te leeren en Lieven, nooit of nooit zei het een
leelijk woord. Het werd grooter en leerde met den boog schieten en met den sabel
omgaan, want toen dachten de menschen nog dat dat groot stond.
Nu begonnen de koning, de koningin en hunne zes kinderen hem te vereeren als
de zoon van God. Ge weet wel dat ze dachten dat hij Jezus was. De knechten, meiden,
officieren en ministers moesten op hunne knieën zitten als hij voorbijging en een
kruiske maken. De jongen zette groote oogen als hij dat voor den eersten keer zag
en hij zei aan den koning dat het niet noodig was zooveel complimenten voor hem
te maken.
- Neen neen, zei de koning, ik wil dat ze het doen. De zoon van God moet geëerd
en aanbeden worden.
De jongen dacht: zou ik de zoon van God zijn? Ze zeggen het wel, maar ik geloof
er niets van. Ik ben een kind Gods, gelijk al de andere menschen, niet minder maar
ook niet méér.
Hij dierf den koning niet tegenspreken en hij was veel te gehoorzaam om aan de
menschen te zeggen dat ze niet moesten doen wat de koning gezegd had. Hij liet ze
dus maar op hun knieën gaan zitten en kruiskens maken, maar in zichzelven dacht
hij toch altijd: menschen, ge moet mis zijn, menschen, arme menschen ge vergist u.
En zoo werd hij twintig jaar, een en twintig, twee en twintig, drie en twintig, vier
en twintig, vijf en twintig en wat dunkt ge dat Simon en zijn vrouw al dien tijd deden?
Hem altijd maar zoeken. Hunne kinderen werden groot, trouwden de een na de andere
en gingen hier en daar wonen. Ze smeekten hun vader en moeder allemaal: blijft toch
bij ons wonen, maar Simon en zijn vrouw wilden niet: Zij zochten nog altijd hun
kind.
Ze waren twee oude gebogen menschkens geworden, en om langer in een dorp te
kunnen blijven, deden ze er nog een derden stiel bij: liedjes zingen. Als ze aan alle
deuren hun bezems en hun manden en korven verkocht hadden, trokken ze nog niet
naar een ander dorp maar bleven tot zondags. Na de hoogmis, terwijl het volk uit de
kerk stroomde, speelde Simon harmonica en zijn vrouw zong en ging met Simon's
klak rond om centen. Het eerste liedje dat ze zongen hadden ze zelf gemaakt, een
liedje over hun verloren kind.
Ge weet hoe dat te Antwerpen op de markt gaat, wil ik het oud moederken eens
nadoen?
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- ‘Dames en heeren, we zullen voor u komen uit te voeren een schoon, splinternieuw
lied. Ge zult zeggen: maar madam, zijn er nog geen liedjes genoeg; madam, is het
mogelijk van nog iets schooners te maken dan de liedjes die wij al kennen en dan
zal ik u komen te zeggen, dames en heeren, dat er liedjes genoeg zijn, ja zeker, maar
schoone liedjes, dames en heeren, die zijn er nooit genoeg. En wat ik u nog zal
zeggen, dames en heeren, 't is dat als wanneer er iets schoon is van menschenhand
gemaakt, dat er nog altijd een andere menschenhand bestaat in de wereld, die het
nog schooner kan maken. En het liedje dames en heeren, hetwelk wij de eer zullen
hebben u vandaag te presenteeren, dat is gemaakt van mijnen man (Simon staat nu
recht en buigt voor het publiek) den wereldberoemden harmonicatist Simon. Het is
een lied, dames en heeren, dat echt gebeurd is, ja dat mogen we wel zeggen, het is
gemaakt met ons hertebloed. Het is een lied voor groot en klein, voor arm en rijk,
om te zingen op feestdagen, bruiloften, vereenigingen en 's avonds met familie
ondereen. Het is een lied van wereldsucces, dat ze in al de groote operas van Parijs,
Londen, Berlijn en New York gezongen gehad hebben en dat overal, dames en heeren,
de versteendste herten heeft doen breken en bittere tranen over de wangen vloeien.
Het is een lied van gevoel, dames en heeren, omdat het verhaalt hoe ons te Bethlehem
in 't heilig land ons jongste kind werd afgetruggeld. Ja, dames en heeren, door eenen
harteloozen kinderbeul, eenen graanhandelaar van stiel, die al zestien keeren
veroordeeld was voor aftruggelarij en valsche passen en die zich te Bethlehem voor
koning uitgaf. De God van de weduwen en weezen zal den falsaris straffen en als de
dames en heeren ons thans de eer willen aandoen zullen wij onmiddellijk komen te
beginnen.’
En ze begon. Het liedje zelf kan ik natuurlijk zoo maar niet van buiten, maar het
begon ongeveer zoo:
‘Hoort, hooggeacht publiek, aandachtig aan ons lied.
Te Bethlehem, een dorp in 't heilig land gelegen,
daar is een wreed schandaal, een kinderroof geschied.
De dader van 't geval was eenen reus-bandiet
en nooit meer hebben wij ons kind teruggekregen.
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Refrein
O kindje lief zoo teer o dierbaar hertebloed
zie ik u nimmer weer, is uw verlies voorgoed? (bis)

Tweede stroof:
De snoode sluwaard sprak: Geef het mij veertien dagen
dan zult gij allemaal bij mij zijn in 't paleis... Enzoovoort.

Goed, Simon zat daar te spelen, Anna stond daar te zingen en tusschen het volk dat
luisterde stond ook de koster. Maar wat is dat nu, dacht de koster, wat zingt dat oud
wijfken daar allemaal. Een kind afgetruggeld te Bethlehem. En dat is 25 jaar geleden.
En de aftruggelaar was een reus met een vollen, zwarten baard. En de ouders hebben
hun kind nooit meer teruggezien. En de reus zei dat hij koning was, Maar, lieve
hemel, dat komt allemaal uit. Die reus is onze koning en dat kind is de zoon van
God. En hoor die ouwe doos nu toch eens schelden. Wij doen in de kerk missen ter
eere van den zoon van God, wij vallen voor hem op onze knieën en zij durft zeggen
dat het haar kind is en van den vierden koning maakt zij een deugniet. Wat voor een
protestante is dat nu, die komt hier zoo maar tegen het geloof zingen.
- Hela, riep de koster, weet gij wel madameke dat gij daar een liedje tegen het
geloof zingt.
- Wablieft meneer.
- Niks te wablieften. Het liedje dat gij daar zingt is ketterij en als ge er niet seffens
mee uitscheidt zal ik de boy scouts eens roepen, verstaat ge dat?
- Maar meneer...
- Ge moet niet zoo onnoozel doen, madammeke, ge weet gij goed genoeg wat ik
wil zeggen en dat het liedje dat gij daar zingt een slecht liedje is, rechtstreeks tegen
geloof en zeden. En daar zijt gij waarschijnlijk door de protestanten voor betaald,
ofwel doet ge 't voor de centen. Maar dat pakt bij ons niet, hoor. Die koning, waar
ge zoo leelijk tegen doet, is onze koning, de vierde koning, als ge daar ooit van
gehoord hebt. En dat is een heilige mensch! En dat kind, hoe durft ge zeggen dat het
uw kind is, dat is God gelasterd!
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Dat kind is niet van menschen, dat kind is de zoon van God en hij woont bij onzen
koning in 't paleis.
Simon en Anna sprongen alle twee recht en Anna begon te juichen en te schreien.
- Hoe is het met het kind?
- Goed, goed.
- En waar is het, zegt ge?
- Is het koninklijk paleis, natuurlijk.
- Is dat nog ver van hier?
- Een uurken, als ge goed doortrapt.
- Kom, Simon!
En de twee oude menschkens, die al jaren met een stok moesten gaan, begonnen
te loopen gelijk schoolkinderen. Ons kind! Ons kind! De koster begreep er niets van
en het volk stond verstomd te gapen; de liedjeszangers waren weg.
Drie kwartierkens later stonden Simon en Anna al aan het paleis en ze hadden
zeker gedacht dat ze daar zoo maar konden binnen loopen gelijk in een gewoon huis,
maar wat viel dat tegen. Het scheelde niet veel of de schildwacht had hen alle twee
aan zijn bajonet geregen. Nog eenen voet dichterbij en gij zijt er aan, snauwde hij,
het is hier geen herberg hoor, zonder papieren komt ge niet binnen.
- Maar wij zijn de vader en de moeder van den jongen.
- Jongen? Welke jongen? Wilt ge misschien zeggen van zijne heiligheid den Zoon
van God.?
- Ja.
- Nu nog schooner! Weet ge wat, ik geloof dat ge alle twee naar Gheel moet in
plaats van hier van uwen neus te komen maken. In alle geval, binnen komt ge niet
zonder papieren en laat mij nu gerust want op wacht mag ik niet spreken. Ingerukt,
marsch.
Geen kwestie van binnen te geraken. Ze wachtten tot de schildwacht afgelost werd,
maar die tweede was nog brutaler en radeloos liepen Simon en Anna heel den nacht
rond de muren van het paleis en riepen om hun kind.
Gelukkig had de vierde koning 's nachts dat lawaai gehoord en 's morgens heel
vroeg kwam hij aan de poort kijken wat er toch geweest was met al dat geroep. Hij
herkende Simon en Anna dadelijk, al was het nog zoo lang geleden, en hij liet ze
seffens bij hun kind. Wat een geluk! De goeie Simon, och arme, stond daar half
lachend en half schreiend zijn muts in zijn handen rond te draaien en de moe-
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der zat nevens haar kind te snikken van geluk en geef mij uw hand eens, Hugo, zoo
had ze zijn hand vast en zoo streelde ze die altijd maar. Mijn kind, snikte ze, mijn
liefste jongske. De tranen liepen over haar gezicht en op zijn handen.
De vierde koning liet de helft van zijn paleis voor hen gereed maken. Ze moesten
direct het bad in en toen ze er uit kwamen waren hun oude arme menschenkleeren
weg en lagen er splinternieuwe paleiskleeren gereed, schoone stof met gouden en
zilveren bloemen bestikt.
- En hebt ge gezien, Simon, dat ze allemaal op hun knieën voor hem gingen zitten
en een kruisken maakten. Ik geloof dat hij hier een schoone positie heeft, onze jongen.
Hij is misschien wel onderkoning of zoo iets.
- Als 't niet meer is, zei Simon, hij heeft het in alle geval verder gebracht dan ik.
Ziet ge nu dat ik gelijk gehad heb, hem mee te geven. Waar gaat dat kostuum hier
ergens toe, help mij een beetje, want van die rijke prullen ken ik niets.
Die arme menschkens hadden nog nooit in een wollen bed geslapen en aan tafel
was er altijd zoo veel en alles zoo lekker, dat ze elken keer veel te veel aten en dan
waren ze ziek. Ze wisten natuurlijk niet hoe men in een koninklijk paleis moet eten.
In plaats van 's morgens zijn eiken met een lepelken uit een dopje te eten, pelde
Simon het heelemaal en met een boterham in de eene hand en het eiken in de andere,
stopte hij zijnen mond zoo vol dat hij niet meer kon antwoorden als men hem iets
vroeg. De boterhammen haalde hij met zijn vork van den hoop weg. 's Middags had
iedereen vier glazen vóór zijn tellooren staan en daarnaast een grootere glazen schaal
met water om de vingeren te wasschen. De garçons goten de glazen vol met
verschillende wijnen en champagne en toen Simon van alles eens goed geproefd had,
nam hij de schaal, waarin hij zijn vingeren moest wasschen en zei: nu ga ik dezen
ook eens proeven. Niemand kon zijn lach inhouden, maar de vierde koning zei:
Simon, ge zijt hier thuis, man, ga uw gang.
(slot volgt)
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Liefdegedicht
door René Verbeeck.
Van uit mijn zwarte wortels
naar uw lelieblank gezicht
kom ik gestegen en het land
dat ik vluchtend achterliet
het land met zijn duistere wegen
wil ik eeuwig vergeten
aan het edel welvend veld
van uw zielverlichte voorhoofd
en mijn oogen wil ik genezen
die verboden vuren schroeiden
aan uwer ogen blauwe dauw
aan uwer lippen stil ver-zoenen
tot al mijn wildste tederheden
o madonna openspringen
een puur fontein van bloem en licht
van uit mijn zwarte wortels
naar uw lelieblank gezicht.
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München zonder Münchener
door F. Toussaint van Boelare.
...Waarheen voeren mij mijn wegen - zoo niet naar de meest volstrekte vereenzaming?
Ik vind het hatelijk dat ik hier moedermensch alleen rond dool, zonder eenig doel.
En toch voel ik diep in mij, dat ik onder welk doel ook gebukt zou gaan, elk doel
ook ondragelijk zou achten, en elk wezen naast mij een last. Ik ervaar dat het een
gruwel is, zoo maar uit te kijken in de donkere verte, op een divan uitgestrekt. En
als een opwekkend geluid te moeten beschouwen, het plets-plets van een enkelen
regendruppel. Leeg in mij is het leven; en leêg het leven om mij.
Drie uur in den nacht word ik wakker. Gansch gekleed nog, op den divan, bij 't
open venster, waarlangs de frissche nachtlucht over mij gudst. In de duisternis zie
ik het park niet meer, één geworden met de ongevormde donkerheid. Ik heb het koud.
Kruip ten slotte armzalig onder het vaal-rood donzen deksel. Miserie onder miserie.
Zulke inzinkingen van het gevoel en, als gevolg daarop, van den levenslust, onderga
ik af en toe. Welk hun oorzaak is, meer dan eens heb ik het mij afgevraagd, maar
nooit gevonden. Een wonder in mijn oog. Want ik heb den indruk, en zelfs de
zekerheid, dat geen enkele mijner gewaarwordingen aan mijn aangeboren zin voor
zelf-analyse ontsnapt. Ik weet immers precies hoe elk hunner in mij is ontstaan, hoe
zij is verloopen, en waarom zóó en niet anders. Zelfanalyse in haar
meest-onaangename scherpte. Doch van die plotselinge inzinkingen kan ik maar den
dieperen grond niet ontdekken. En, 't ergste misschien nog: dat raadsel interesseert
me feitelijk niet; dat ik zijn oplossing niet vind - al zoek ik er bij gelegenheid wel
eens naar - laat mij ten slotte koud...
Mooi weêr vandaag. Pracht van de Ludwigstrasse. Uitzonderlijke voornaamheid,
waarbij men het eenzaam-wandelen prettig vindt. Het ‘Bruine Huis’, met de
hakenkruisvlag; een Hitleriaansche wacht, en ‘Duitschland erwache’. Rondom het
gebouw gaat alles echter zijn gewonen gang. En al loopen geüniformeerde knapen
in en uit, velen
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per fiets, als razenden, toch is de atmosfeer rustig en zonnig-zondagsch in inderdaad
deze eeuwig voorname buurt. Ruim-voornamer nog dan de anders, om haar kalme
schoonheid, ook zeer bezienswaardige Alexanderstrasse. Bekeken, met bizonder
genoegen, de Universiteitsgebouwen, in modernen Munchenerstijl; de Siegestor, met
haar heel mooie perspectief; de Ludwigskirche - niks voor mij de frescoschilderijen
van m'nheer Cornelius!; maar, opgetogen, de Staatsbibliotheek, met haar heerlijk
trappenhuis. Wat mij München helpt lief te hebben, zijn intusschen de vele stemmige
kunstwinkels, prenten en schilderijen met grooten smaak tentoongesteld, met af en
toe een oude vaas, een oud kunstwerk, - en die zoo heerlijk afsteken tegen onze
rommelige Brusselsche antiquiteiten - en andere kunsthandels. Hier steunt de smaak
niet uitsluitend op wat ik zou willen noemen, een aangeboren gave bij den handelaar
om kleuren en lijnen te combineeren, maar tevens op een loutering van dien smaak
op grond van vakkennis en algemeene cultuur-verfijning.
En tusschen die prenten en mooie voorwerpen, ligt hier en daar een keurig gedrukt
boekwerk: het verhoogt, op mij onverklaarde wijze de rustige schoonheid en de stille
aantrekkelijkheid van het uitgestalde ensemble.
Ik heb, en ik weet niet waarom, en misschien is het een aangeboren
onverstandelijkheid, weinig of geen aandacht geschonken aan de enkele
gedenkteekens, zoo onder weg ontmoet. Ik erken het, tot mijn schaamte: zoodra ik
een bronzen paard met een held daarop gezeten, in het oog krijg, zakt mijn anders
op reis zeer bedrijvige nieuwsgierigheid, pardoes in mijn schoenen. Ik loop er langs,
en kijk er niet naar, al voel ik daarbij zekere gêne. Ik kan er niets aan doen, maar 't
is alsof die man met zijn paard mij intimideerde, wat nochtans zeker niet het geval
is. Ik weet het goed: 't kan me niet schelen, wie hij is; doch, onbewust verwijt ik me
zelf die onverschilligheid; en dat is het, naar ik meen, wat mij schuchter maakt: ik
krijg den vreemden indruk dat ik mijn tol niet betaal. En 't is alsof ik zou vreezen dat
iemand mij daarom bij den kraag zal pakken en mij toesnauwen: ‘zeg eens, man, doe
niet alsof je mij niet zaagt; ik ben je schuldeischer; duim àf...’ Ik word ten andere al
een akelig gevoel van wrevel gewaar, wanneer ik langs 't monument van den
onbekenden soldaat kom, en verplicht ben, op hooger commando, voor dit zerk mijn
hoed af te nemen, zooals Jan en alleman; ik wordt razend
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wanneer ik een regimentsvlag onverwacht in 't oog krijg en ik, te midden van de
omstanders, salueeren moet. Alleen wanneer een lijkstoet voorbij rijdt, neem ik,
zonder bitterheid en zonder wrevel, mijn hoed af...
Trouwens, wie was Koning Max Jozef I, dien Rauch heeft vereeuwigd; en Otto
von Wittelsbach, wiens standbeeld door Ferdinand von Miller werd gegoten? Daar
heb je Koning Ludwig I, ongetwijfeld een der sympathiekste malloten - doch zijn
standbeeld vermocht het niet, mijn belangstelling te verwekken. Twee avonden achter
elkaar heb ik echter, zóó dat ik er alles bij vergat, besteed aan de lectuur van zijn
levensbeschrijving. Het gedrukte woord trekt me meer aan dan die plastische
uiterlijkheden.
Op het plein bevindt zich het monument voor de in Beierschen dienst gesneuvelde
veldheeren: de veldheerenhalle. Dat gedenkteeken heeft alles behalve de grootschheid
van de, door de Engelschen opgerichte, Meenensche Poort te Ieperen. Toch was ik,
- zonderling gevoel -, van plan om de lange lijst van namen, die er op voorkomt, zoo
maar eens te lezen, toen ik aan mijn voeten een zwerm duiven gewaar werd, die
zoojuist waren neêrgestreken. Er waren er enkele tientallen - en even vuil was de
plek, waar ze rondtrippelden, als enkele pleinen te Budapest waar de aanwezigheid
van die al maar door graan-oppikkende beesten mij geweldig was tegengestoken.
Enkele namen van hooggezeten Duitsche opper-vechtersbazen die niettemin waren
gesneuveld, had ik gelezen - doch keek toen naar die duiven, en hun dom gekir. Een
groepje honden, hoe levendig is hun spel. Maar zoo'n twee, drie dozijn, bijna alle
gelijk-gekleurde, duiven en duivinnen, dat trapt zoo maar door elkaêr, alle op eendere
wijze; en die twee zij-oogen kijken in effen kleur, en gelijkelijk rond, vóór zich uit,
elk op zijn zij; en hun pooten zijn even rose, en zij heffen de een en dan de andere
poot precies op dezelfde manier; en hun hals rekken ze, hun geluwe snavel steken
ze vooruit, en meteens pikken ze 'n korreltje op - allemaal altijd op dezelfde wijze.
Als de een kirt, kirt de andere; als er een weg-vliegt, en nooit uit fantaisie, altoos uit
vrees voor men weet niet welk gevaar, dan vliegen ze alle weg en laten evenveel
pennen en evenveel strondjes achter, als zij in aantal waren. 't Is een miserie, als je
niet anders te bewonderen krijgt als zoo'n zwerm idiote vogels, terwijl het
middag-zonnelicht heerlijk vloeit over het plein - en, als de zwerm een oogenblik
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in de lucht steekt, schaduwvlekken op den grond bewegen die zoo aardig aandoen.
Wat een ramp, hadden die stomme beestjes hun schaduw verloren, - kwam 't mij
dwaas te binnen en 'k dacht aan Peter Schlemihl. Want die vormlooze
schaduw-vlekken verbeeldden geluk. Geluk-in-fantaisie: het wezenlijkste geluk.
Aan den overkant van den zwerm stond een vrouw, klein, mager, hoekig, met een
korf aan den arm. Nauwelijks hadden de duiven zoo'n toertje boven ons hoofden
aanvaard, of, zonder aanzien voor drek en witte of blauwe pennen, daar stapte die
kween op mij af. In den korf bloemtuiltjes. 'k Had onmiddellijk 't gevoel, dat een
onheil los ging breken. Ik was inderdaad kwaadgeluimd. De dame sprak mij, het
kwam me voor: gemelijk, aan. Of ik voor ik weet niet welk liefdadige stichting, met
patriotische doeleinden, geen paar bloemetjes hebben wilde, tegen een penning, naar
vermogen. Ik ben anders in dergelijke gevallen nog al toeschietelijk. Vaak uit
schuchterheid. Quelle mouche m'avait piqué: ik weet het niet. Ik hield me of ik niet
verstond, en toen de dame, met haar gerimpeld gelaat, ophield met spreken hief ik
eenvoudig de schouders op en zei ‘comprends pas’. Maar ze liet zich niet van de wijs
brengen. ‘Français’, giste ze. Zette haar korf neer; keek even rond, liep een heer te
gemoet die over het plein naderde, sprak een oogenblik met hem en troonde hem
dan naar mij toe meê. De man zag er wel eenigszins verveeld of verlegen uit. Maar
ik was het nog meer. Hij sprak. Fransch, maar had ik het Duitsch der dame niet
begrepen dan zou ik van dàt Fransch geen woord hebben verstaan. Brutaal, als een
schuchtere betaamt, trok ik er plotseling van door. Ik was immers vast besloten waarom wist ik eigenlijk niet - die vrouw geen penning te jonnen. Dwars door het
drek, de witte en grauwe pennen - en door de troep stomme duiven heen, die niet
eens weg-fladderden, eenvoudig zich trippel-stappend even uit de voeten maakten.
Zoo maar...
Ja, en zoo maar ook kwam ik in den Hofgarten terecht. En verademde, want ik had
eensklaps het gevoel, in een aangenamer luchtsfeer te zijn aangeland. Het was mij,
of hier alles ordelijk zijn gang ging; of liever, of alles, plant en struik, in ordelijk
gebeuren, hier zorgde voor rust en levenszin. Boomen en heesters stonden in
breed-ademenden bloei; het gras was uniform groen; en de wegen en paden, die door
de plantzoenen heen leidden, trokken als het ware den voet aan. En op den lichten
voet verhief zich het lichaam in de ijle
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lucht en ging meê. En thans weêr, geen mooier verschijnsel dan schaduw-vlekken
op den weg of in het malsche gras onder de dichte kruinen der boomen, waartusschen
't licht der zon ruischend zijpelde. Veêrkrachtig. Een Beier gaat voorbij, slank en
struisch. Met bloote knieën en die eigenaardige Beiersche broek, ruim om zijn
krachtige dijen. Goedkoop kostuum; zou men er, in zijn ganschen mannentijd, meer
dan een paar van noode hebben? Verslijten kan dat gemsenleêren goedje toch zoo
spoedig niet; en hoe vetter, hoe bemorster, hoe gepatineerder - hoe kostelijker fraai
de broek. En onbetaalbaar. Onder haar duizend nuancen-rijke grijze satijnerige kleur
mogen kuiten en dijen hariger, pezeriger, kareelrooder worden, zij blijkt uniform
nuancenrijk, kort en ruim. Wat mij in die dracht echter tegensteekt is dit
eendendrekkleurig hoedje, met dat kakkenestpluimpje van achter, dat je maar ziet
als je omkijkt. Het ergert je des te meer omdat je omgekeken hebt!
Met dat al stond ik vóór het Armeemuseum. Wat er binnenin te bezien is weet ik
niet. Geen lust om te gaan kijken. Overdadige nieuwsgierigheid zal men mij dus wel
niet aanrekenen. Wapens natuurlijk. Enkele keeren heb ik, maar 't gebeurde jaren
geleden, toen ik nog school liep, heb ik ons Hallpoortmuseum bezichtigd. Eenige
wapenuitrustingen niet te na gesproken en een paar prachtiggevormde rapieren of
dolken, heb ik alleen maar de herinnering aan mottige strijdrossen, roest ijzer, enorme
sleutels van die bezoeken overgehouden. Alsof ik een paar uur op een zolder met
oud goed had doorgebracht. Ik kan het niet helpen. Maar zoo is 't. Het gebouw van
het Beiersche Armeemuseum heeft anders groote allure. Het museum - zoo luidt het
opschrift in het fronton - is ‘armis et litteris’ gewijd. Litteris? Zeker militaire
proclamaties, overwinnings-bulletijns, opgedirkte verhalen van zegepralen d.i. van
plunderijen, moorderijen en wat verder tot de praktijk der edele krijgskunst behoort?
't Kon me niet schelen. Langs welke poort men daar binnen kon vond ik trouwens
niet zoo dadelijk. En 't was heerlijk zonnig in dit park. Er tjilpten honderd musschen.
Ik dacht: dan vind ik het Bruine Huis, ginder op, geloof ik, de Briennerstrasse, met
de hakenkruisvlag in top en hun ‘Deutschland erwache’-proclamaties, nog
sympathieker. Want levendiger. Voormalige krijgskunst-herinneringen zijn doodend
voor het enthousiasme. Hebt ge ooit al een moordtuig, laat zelfs staan een eenvoudig
revolver bekeken tijdens een moordproces op de tafel der convictiestukken, en dan
weêr eens,
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later, wanneer 't gerecht het eindelijk in openbare veiling brengt - als souvenir? 't Is
een heel ander voorwerp geworden. Eens leefde 't met de hand meê; een zelfde passie
vloeide, als electriciteit, door de hand en door zijn harde stof - thans is het dood.
Dood als een souvenir.
Vóór het Armeemuseum verrijst het Beiersche gedenkteeken voor de onder den
oorlog gesneuvelde soldaten. De Duitschers hebben waarlijk zin voor het
monumentale. En in dit monument zonder eenige wansmaak. Het steekt door zijn
ruime architectonische proporties, zijn rustige onderworpenheid aan het lot, geweldig
af tegen al de oorlogsmonumenten, met beelden op voetstukken, waarmeê ten onzent
steden en dorpen prijken. Hier schijnt het noodlotsidee het memoriaal ten grondslag
te liggen; althans verwekte 't dit idee in mij op. Geen enkel diep gevoel gaat van onze
herdenkingsmonumenten uit. Een enkel misschien heeft een hooger karakter: wijding;
nl. dat te Oostduinkerke, door Oscar Jespers. Al de andere; een oorlogs-anecdote,
meer niet. De meeste, banaal en zelfs misselijk. Op het Duitsche monument.: ‘Sie
werden auferstehen’. Niets anders. Rust en kracht. Rust en hoop.
In dit park waren ook, dat wist ik, fresco-schilderingen van Cornelius te zien. Die
waren in een gaanderij, vlak bij den ingang. Toen ik den Garten was binnengeloopen,
was ik rechts afgezwenkt en had ze niet bemerkt. Een kilometer lang die gaanderij
- een kilometer lang eveneens die schilderijen-reeks. Historische tafereelen. Wind
en weêr hebben er rechts en links aan gewreten. Cornelius is nu ook geen naam, waar
men respect voor hebben kan. Historiestukken al evenmin. Toen ik zoo wat elf jaar
oud was, kwam een oom van mij mijn ouders overtuigen dat toch ook de zoon van
eerzame burgers, als zij waren, die nooit een voet in de kerk zetten, welvoegelijk
zijn eerste communie had te doen. Want ik had den gewonen leeftijd al geruimen
tijd overschreden. Daarom vooral werd ik een jaartje naar het college gezonden. Uit
de klas naar de speelplaats moesten wij, in rang, een groote zaal voorbij, waar, op
stellages, een priester onverdroten aan het schilderen was, de vier wanden vol.
Historische tafereelen. De Heilige Norbertus die den Barbaren het Christengeloof
predikt. Godfried van Bouillon bestormt de veste Jeruzalem. Carolus Magnus, ja, ik
weet niet bij welke heroïsche gelegenheid. Ik gluurde telkens vol eerbied naar dien
priester op zijn stellage. Een karaktertrek trouwens, steeds heb ik langen
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tijd arbeiders gade kunnen slaan die eenig werk verrichten; een schilder, een smid,
een kantwerkster; en vol belangstelling kunnen staan kijken op wat uit hun handen
kwam. Ontzag, zelfs voor den nederigsten arbeid, heb ik altijd gehad. Maar historische
tafereelen hebben mij nooit kunnen boeien. Anecdotes, met kunstige hand geschilderd
of geschreven, zijn mij gewoonweg een gruwel. Ook, na een vijftal van die
Corneliaansche historiestukken te hebben bekeken, heb ik het maar opgegeven.
En begaf me op zoek naar de Bavaria. Want op mijn notitieboekje, even te
voorschijn gehaald, stond onder de te München te bezichtigen merkwaardigheden,
de ‘Bavaria’ met twee kruisjes aangeteekend. Dit beteekende: ‘opgelet, dat mag je
in geen geval vergeten, een beroemd ding’. Die Bavaria zou verrijzen, Beyeren ter
eeuwige eere, drie meter hoog in een tempel, expres gebouwd in 't midden van dezen
tuin - en wie ze maakte, Otto Candid was zijn naam. Candid... Candid, terwijl de
man die de fresco's vervaardigde Cornelius heette. Die Cornelius heeft trouwens te
München een rol van belang gespeeld, als schilder. Ook in de Ludwigskirche en in
een der Pinakotheken is werk van zijn hand te bewonderen. Grossartig werk! Te
zijner eere schijnt echter geen monument te zijn opgericht. Ik denk er aan omdat ik,
kuierend in den garten ik weet niet hoe, terug belandde voor het oorlogsgedenkteeken,
in zijn rustige gevoelssfeer. En mij plots, achter dat gedenktteeken, een standbeeld
opviel - in mijn notitieboekje niet vermeld - ter eeuwige gedachtenis van Otto von
Wittelsbach. Daar ik nu, vóór mijn reis, een paar bladzijden over dien Cornelius had
gelezen, doch Otto von Wittelsbach's levensgeschiedenis totaal ignoreerde - men
kan toch niet àlles in zijn hoofd gaan zetten - kwam het mij, ten gevolge van mijn
lichtgeraakt rechtvaardigheidsgevoel nu voor, dat Cornelius een onrecht was
aangedaan. Schiller heeft ook ergens hier zijn monument. En die en die ook. Von
Stuck heeft er zelfs zijn eigen villa, en dan nog in Romeinschen stijl - de barbaar.
Waarom dan mijn Cornelius niet?
Dat met een dichter, laat staan een kunstenaar (in 't algemeen) statufieert, is goed.
Ik zelf heb aan dergelijke huldigingen meêgedaan. Gezelle te Brugge. Ik ken, helaas,
die wrange gevoelsvreugde niet, met hoog misprijzen neêr te kijken op werk, toch
met mijn medewerking tot stand gekomen. Wel word ik, diep in mij, een soort razernij
gewaar, wanneer ik moet ervaren dat datgene, tot welks verwezen-
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lijking ik mede den stoot heb gegeven, buiten mijn wil om, er al niet veel beter uitziet
dan al de rest. Zoo Gezelle, Peperkoek. 't Is alles wat ik er van zeggen kan. Maar met
dit gedenkteeken, als Teirlinck en Vermeylen, eveneens leden van het Comité, achteraf
luchthartig of ironiseerend den spot drijven - neen het ligt niet in mijn karakter.
Intusschen had ik mij, naast een mooi plantsoen, op een rustbank neêrgevleid. En
zooals ik en weet niet welk hersenloos dier in Lafontaine's fabel, was ik aan het
droomen gegaan over de wijze waarop ik eventueel, in een toekomst die ik noch
vroeg noch laat in den tijd situeerde weêr eens een dichter zou hebben te helpen
huldigen, maar nu met een ensemble van tuinbouwkundige en architectonische
prachtig bij elkaar passende combinaties... Het was een bizonder heerlijke dag
geworden. De lucht was zuiver blauw. Gekwetter van vogels rechts en links. Er lag
geen enkele snippel papier op den wegel zoover ik maar zien kon. Doch af en toe
wat droog mul, dat wellicht zoel was, want een paar musschen waren er in aan 't
wroeten met wijden vleugel, en ik zag hun kopje niet, en een wolke stof steeg op.
Waarom niet een parkje aangelegd, met kronkelende staatsiewegen, en de mooiste
boomen die men vinden kon en die in onze luchten leven kunnen, met in het midden
een kleinen tempel of een zuil... eenvoud, eenvoud; de pracht van 't gebouw ligt in
enkele details en in de stille harmonie der proporties; en errond groeien rozen. En
op de zuil of op den tempel een enkel woord; zonder bombast, als 't u belieft. Niet
als die namaak-Egyptische pyramide, waarop München trotsch schijnt te zijn, die
ginder opgericht staat ter eere van de Duitsche helden, ja helden, - wie kent hun
namen? - die in Napoleon's dienst in Rusland zijn gesneuveld, achttien honderd
zooveel; en die niet naar Frankrijk teruggetogen zijn, als die zwei Grenadiere... daar.
Een waarlijk gek idee, zoo'n pyramide op een voetstuk, buiten Egypte, het zand, de
nabije woestijn - te midden van een grauw Europeesch gebouwencomplex. Hoe zou
Hafiz' graftombe, op den oever van de Buknabad, ten Noord-Oosten van Sjiraz er
waarlijk uitzien, in 't lommer van den cypresboom, door den dichter zelf geplant?
Onder een zerk van gegraveerden agaatsteen in een besloten tuin met groote alleeën
bloeiende oranjeboomen, ruime plantsoenen rozen, stille waterbekkens en vele
op-jubelende fonteinen? - Een ideale plek vol vrede en schoonheidsgenot.
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Op den hoek van de bank waar ik zat, was een vogel neêrgestreken; zijn snavel scheen
donker-zwart; zijn oogen glunderden, - ze blonken eigenlijk als een greintje steenkool
in vloeiende zon gevat. Wat was het voor een vogel; ik dacht er, uit vrees dat hij
wegvliegen zou, geen moment aan. Een paar keer veroerde hij, met bizondere
levendigheid, zijn kopje; met krommen hals. En steeg op, donkergrauwe kei, in een
fraaien boog weggegooid...
Ja, mijn Bavaria! Het was hier in dien tuin waarlijk heerlijk. Na den regenslag van
gisteravond ruikte de aarde zwoel. En het groen der pelousen leek nu donkerder, met
diepere tinten. Ik lei mijn uitgestrekte hand op den rug van de bank, het ruige hout
deed warm aan. Onbewuste zaligheid in mij. Waarom opstaan?
Daar kwam nu toch, want een druk verkeer was hier niet, een jonge vrouw aan.
Reeds uit de verte verraste haar veerkrachtige stap: veerkrachtig, gelijk, rustig.
Ongewoon: die twee zware vlechten op haar rug. Maar zoo zonnig blond heur haar,
kroezelend goud. Het frisch rood-gebloste gelaat straalde, nu ja: strààlde van
gezondheid; geen trek verroerde, en toch leek het of een lach er over bloeide.
Innerlijke hartstocht, waar het gelaat reeds den stillen toover, reeds de bloeiende
verwachting van uit-zong. En de rust van haar blauwe oogen: een heldere bloem, blauw, blauw, - te midden van lichtrose-witte anemonen. Eerst toen haar blauwe blik
in mij was gaan openbloeien tot een zachten schijn van geluk, als de ochtendbelofte
van een windstillen zomerdag, - bemerkte ik hoe rijzig haar gestalte was - hoe lenig
en hoe gracelijk. De ronding van de borst, jong en duidelijk te gelijk; en die soepele
lijn van het lange been, dat plooide en voortschreed, voelbaar in de stil wuivende
plooien van het licht met heur stap meê bewogen kleed, zwart met ruime witte
omslagen en ornamenten. Stemmigheid, slankheid in de gouden straling van de zon.
Toover van de jeugd in uitgelezen dagen.
Ik stond recht; langzaam, met allegresse in den stap en in den geest dronkenschap,
volgde ik haar gang, niet om haar nader in het oog te houden, doch alsof ik meê werd
getroond door een voorwerp van bizondere charme, alsof ik, op de pier, een boot
zou volgen die geruischloos, met een paar wuivende wimpels, door het uitmondend
zeekanaal uit-klaart naar verre horizonten...
Aan de poort van den tuin:
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... Als een waterloop, tusschen de dichtbegroeide hellingen van een bergachtig dal,
die onveranderd ruischend kronkelend vloeit sedert het begin der eeuwen; die met
denzelfden ruischenden zang, éven frisch, in alle eeuwigheid in die vallei vloeien
zal...
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Ijdel Verlangen
door André Demedts
Als ik geen man meer wilde zijn, zou ik het liefst mijn oogen laten sluiten,
om maar te liggen waar men nooit meer op moet staan.
Wat is een mensch? Een hond is beter, in den regen, buiten,
een mensch is maar een twijg wier korte bloei,
gauw in zijn zaad moet overgaan.
De wereld is vol onrecht en zij zal het altijd blijven,
omdat wij, schoone menschen hare meesters zijn,
die nooit den wolf, die nooit het dier uit ons verdrijven,
en het met nijd aanzien, hoe God voor elk gelijk bedeelt,
zijn regen en zijn zonneschijn.
Een bende wilde beesten, waaraan mijn hart blijft hangen,
wijl ik mij zelf niet beter dan de slechtsten vind,
wijl wij ons telkens weer, elk door een ander laten vangen,
met liefde even argeloos, met liefde even blind,
als die de moeder heeft, voor in haar schoot,
haar ongeboren kind.
Doch liefde en de teederheden die de menschen maken,
om zich te paaien in hun eenzaamheid en in hun nood,
hoe zou ik uit ter harten graag aan hen verzaken,
voor 't liefdelooze slapen met de dood.
En nooit meer zien, wat ik zoo hevig heb bemind:
een mensch, het werk van menschen, droom en streven,
't gewuif der korenvelden onder zon en wind,
de glans van bloemen, glans van sterren,
meer dan genoeg om graag te leven.
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Maar als een man wil 'k van geen sterven hooren,
ik wil hier werken, lijden, naar de toekomst gaan,
al zij het ook vergeefs, al gaat het ook verloren,
tot dat de dood mij nedersmakt,
laat overeind mij staan.
Tusschen de mannen, op mijn plaats,
als het mijn beurt eens wordt,
geef mij die groote en ongeachte eer,
te vallen voor het eerst dien laatsten keer,
als mijn gebroken lijf tegen de aarde stort.
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Bibliotheken en Bibliothecarissen
door Dr. Jan F. Vanderheijden
Ons bibliotheekwezen ziet er niet al te rooskleurig uit!
Dat een dergelijke vaststelling alleen al volstaat om van sommige zijden een heftig
‘tolle’ op te roepen zou reeds - voor wie van paradoxen houdt - als bewijs volstaan
dat in feite de toestand nog erger is dan die bewering het op eerste zicht vermoeden
laat.
Het is natuurlijk niet moeilijk te wijzen op sommige vreemde wantoestanden op
dit stuk, zelfs in grootere buurlanden, om tevens de waarde en verdiensten van
sommige onzer prestaties met recht even te doen uitschijnen; maar het opdiepen van
de tekortkomingen en de flaters zelfs van anderen kan onmogelijk het onvolmaakte
of het verkeerde in onze eigen opvattingen of verwezenlijkingen goedpraten of
verhelpen.
Het gaat er hier niet om enkele feiten of enkele toestanden uit onze eigen
bibliotheekwereld aan te klagen - verre van ons hier door een peuterige kritiek afbreuk
te willen doen aan de talrijke welgemeende pogingen en lofwaardige
krachtinspanningen die op stuk van ons bibliotheekwezen geleverd werden - wat we
hier hoofdzakelijk betrachten is een inzicht te krijgen in sommige van de dieper
liggende oorzaken die een gezondmaking van ons bibliotheekwezen - en hier hebben
we voornamelijk het stel onzer hoogere bibliotheken op het oog - voorloopig in den
weg staan.
***
En nu dringt zich eerst en vooral de vraag op: in gemoede, kunnen we dan wel spreken
van een Belgisch, laat staan een Vlaamsch bibliotheekwezen in den gezonden zin
van het woord: i.e. een harmonische ineenschakeling, bijzonder op technisch (nl.
bibliotheconomisch) gebied, van af de hoogste tot de laagste geledingen van die
keten van boekerijen en documentatiecentrales, die heel het land zou overspannen
met een op bibliotheekkundig gebied fijn ineengeklonken stel bibliotheken, wier
innerlijke organisatie bij elk afzonderlijk
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gansch up to date aangepast is aan de eischen van onzen tijd, en wier rationeele en
doelmatige gecoördineerde werkzaamheden onderling op een doeltreffende wijze
aan de uiteenloopende wetenschappelijke en algemeen cultureele noodwendigheden
van ons publiek volledig beantwoorden?
Honderden bibliotheken zelfs zal men ten onzent kunnen tellen - tientallen van
een weergaloozen rijkdom - die, helaas, niet rendeert omdat hij niet gekend ofwel
op een jammerlijke gebrekkige manier ter beschikking van het publiek kan gesteld
worden; het overgroot getal echter beschikt niet over de elementairste moderne
outilleering, - om bij dit concrete punt alleen te blijven - en op stuk van coöperatie
of doelmatige onderlinge samenwerking valt er nog bijna alles te doen.
Is het b.v. niet beschamend te kunnen vaststellen dat er tot op dit jaar nog geen
enkel Belgisch staatsbestuur het nuttig of noodzakelijk geacht heeft sinds de stichting
van het Koninkrijk voor zijn eigen groote staatsboekerijen zelfs maar een enkelen
specialen bibliotheekbouw op te trekken? Noch de rijksuniversiteitsbibliotheken,
noch de nationale bibliotheek van het land werden met een geeigenden bouw bedacht.
In andere woorden: al onze staatsboekerijen, groote en kleinere, werden zoo goed
of zoo kwaad het ging ‘ergens’ onder dak gebracht. Voor musea, justitiepaleizen,
ministeries kon men gansche huizencomplexen onteigenen, sloopen en nieuwe daartoe
(min of meer) geeigende gebouwen oprichten; onze boekenverzamelingen echter
werden in oude verlaten kerken, afgedankte muzeumzalen en -kelders gestooten.
Wel werd er in den loop der tijden aan dit sjofel onderkomen gekalefaterd;
honderdduizenden, millioenen zelfs besteed om ze in een ‘bibliotheekwaardige’
huizing om te scheppen. Was het eene geval hopeloos, in het andere, deels door een
ongelukkigen samenloop van omstandigheden (configuratie, ligging en uitgestrektheid
van het tertein of vroegeren bouw van de betrokken lokalen), deels door het te lang
uitblijven van een logisch doorvoeren van een vooraf klaar uitgestippeld en geleidelijk
verwezenlijkt uitbreidingsplan, leidde dit alles onvermijdelijk tot een chaos waaruit
alleen een radikale oplossing een uitweg verleenen kan: een nieuwe bouw ofwel een
grondige ombouw, volgens een rationeel algemeen plan dat men den moed mocht
hebben toch eens aan het oordeel van bevoegde bibliothecarissenmiddens voor te
leggen.
Voor de beide rijksuniversiteitsbibliotheken is thans eene op-
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lossing in de naaste toekomst in uitzicht gesteld, voor de nationale boekerij, bij name
de Koninklijke Bibliotheek, wordt er voor de zooveelste maal een nieuwe speciale
bibliotheekbouw gevraagd die als nationaal monument voor Koning Albert, als de
Albertina, voor onze boekenverzamelingen een waardige en practische opslagplaats
vormen zou.
Geldt dit alles de materieele outilleering, niet minder onthutsend werkt de
vaststelling van het gebrek aan samenhoorigheid en het gemis van een breedopgezette
en nauwe samenwerking onder onze bibliotheken. Elke bibliotheek of bibliotheekje
boert maar al te zeer voort op haar zalig eentje.
Wel bestaat daar het groote, brutale en... belangrijke aanrakingspunt, nl. dat alle
boekerijen, de meeste vrije openbare boekerijen niet te na gesproken, grootendeels,
om niet te zeggen uitsluitend, van een en denzelfden geldschieter, i.e. de openbare
besturen, de haar noodige fondsen ontvangen; maar des te paradoxaler wordt dat
wanneer men vaststellen kan dat het de schijn heeft of dezelfde geldschieter wanhoopt
een bibliotheconomisch gezonde en doelmatige verdeeling en gebruik van diezelfde
fondsen door te voeren, wat men op zijn zachtst genomen een verbluffende anomalie
heeten mag.
Hetzelfde kan gezegd van de hoogere officieele bibliotheken. Bedoeld worden
hier niet alleen onze rijksuniversiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek,
maar tevens de speciale departementeele en de boekerijen van de speciale
wetenschappelijke staatsinstellingen wier aantal en boekenvoorraad en
documentatiemateriaal in het algemeen niet te misprijzen valt. Duitsche vaklui die
gedurende de bezettingsjaren 1914-1918 van naderbij deze ministeriebibliotheken
leerden kennen roemden de rijke verscheidenheid van het daarin opeengehoopte
materiaal.
Kan men nu in gemoede verklaren dat er buiten een zekere regeling voor den
onderlingen uitleendienst een doelmatige practisch georganiseerde samenwerking
tusschen de boekerijen van al deze door denzelfden staat gefinancieerde instituten
bestaat? De eenige ernstige poging om een vruchtbare coöperatie onder deze en
gelijkaardige vrije inrichtingen of documentatiecentrales in het leven te roepen en
te bevorderen - en dit nog maar aanvankelijk en hoofdzakelijk op stuk der aankoopen
en hunne evenwichtige verdeeling - moest dan nog uitgaan van het privaat initiatief,
in casu de Universitaire Stichting. Dat het kader van het oorspronkelijk afgebakend
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programma van het in den schoot van deze Fondatie gestichte ‘Comité permanent
des bibliothèques scientifiques de Belgique’ sporadisch werd uitgebreid in den vorm
van het ontwerpen van collectieve bibliographische of bibliotheconomische uitgaven
is een bewijs te meer van het feit dat hier door enkelen ten minste een leemte gevoeld
werd, die de betreffende overheid reeds sinds jaren had moeten vullen zonder daartoe
door vreemde inmenging achteraf genoopt te worden. Noemen we hier in dit verband
de publicatie van de gezamenlijke ‘Lijsten van de aanwinsten van de
wetenschappelijke bibliotheken’, een driemaandelijksch register van de titels, met
de signaturen, van de werken die gedurende het pas verloopen trimester een plaats
op de rekken van een twintigtal bij deze onderneming aangesloten bibliotheken
gevonden hadden. Niet minder nuttig en lofwaardig was het initiatief van hetzelfde
comité de hand te slaan aan het aanleggen van een thans nog immer in bewerking
zijnde ‘finding list’ of repertorium van periodieke uitgaven in onze groote bibliotheken
voorhanden.
Het noodlottig gevolg echter van een dergelijke noodgedwongen improvisatie was
dat de modaliteiten van uitvoering van deze uitgaven van bibliotheconomisch en
bibliographisch standpunt uit meer dan een grondige kritiek rechtvaardigden heel
eenvoudig omdat de in dit comité invloedrijke niet-vaklui niet vermoedden dat de
huidige innerlijke organisatie van onze bibliotheken het overhaastig ontwerpen en
uitvoeren van een dergelijk plan niet veroorloofde. En zoo wreekt zich immer de
fondamenteele kanker van heel ons bibliotheekstelsel: de gebrekkige - wijl verouderde
- innerlijke inrichting.
Dat alles ter gedeeltelijke verklaring van het zalvend euphemisme ‘ons
bibliotheekstelsel’, en dan raken we nog niet eens het immer wederopduikend
probleem aan van het niet-bestaan van groote stedelijke openbare bibliotheken in
belangrijke centra, of dat van welvoorziene regionale boekerijen.
Een van de oorzaken van die misselijke achterlijkheid - want in dat opzicht kunnen
we elders, en in meer dan in een land, in de leer gaan - meent men soms te vinden
in de grijze apathie, de doodende onverschilligheid rond alles wat het wel en het wee
van onze bibliotheken aangaat.
Toestanden die in andere landen geen maand zouden geduld worden, omdat het
publiek er een andere meening zou op na houden,
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kunnen hier ongestraft jaren duren en steeds meer en meer de toekomst van de
betreffende instelling in het gedrang brengen. Problemen rond de bedrijvigheid van
onze bibliotheken die elders over de grenzen, waar men een klaar inzicht heeft in
het wezen en de rol van een moderne boekerij, onmiddellijk de bemoedigende
belangstelling van buitenstaanders zou gaande maken, rijzen hier op en verzinken
weer in het niet te midden van de algemeene onverschilligheid.
De mangel aan klare noties van wat er van de bibliotheken rechtmatig en
redelijkheidshalve zou mogen verwacht worden bestendigt het bestaande onbegrip
en verwarring. Zelfs zij die een vaag vermoeden koesteren dat er wel iets haperen
moet, leggen gewoonlijk hunne welgemeende kritieken het zwijgen op met het Pontius
Pilatusgebaar dat ze zich in dezer zake onbevoegd verklaren moeten; anderen, die
minder aan dergelijke bevliegingen van licht begrijpelijk scepticisme over hun eigen
competentie onderhevig zijn, verergeren in de meeste gevallen de reeds bestaande
verwarring door hunne overmoedige inmenging in zuivere
bibliotheekaangelegenheden.
Hebt U daar - terloops zij er hier toch even opgewezen - het probleem van de
openbare volksbibliotheek.
Niet dat we daarover hier thans heerschende begrippen over het wezen van deze
bewonderenswaardige volksopvoedende instelling willen in het gedrang brengen,
we willen enkel in 't voorbijgaan wijzen op de min gelukkige practische organisatie
van het geheel onzer volksboekerijen waar minder succes mee te winnen is. Want
spint nu uit in ronkende zinnen over de cultureele zending die de boekerij te vervullen
heeft, wijst pathetisch op de sociale rol die zij, bijzonder in dezen krisistijd, spelen
kan, tot daartoe kunt U de zoogezegde intelligentia interesseeren en zelfs den wetgever
beinvloeden. Men kan zelfs geld loskrijgen om boeken aan te schaffen, om
‘boekenmagazijnen’ - want bibliotheken zijn dat niet - op te richten! Geen dorp rijdt
U tegenwoordig door of U vindt er ergens op een meestal weinig aantrekkelijke poort
een verweerd bord waarop de aangeduide uitleenuren met een beetje goeien wil nog
te ontcijferen vallen. Maar begint U nu niet, naieve bibliothecaris, te wijzen op het
ongerijmde van het huidig stelsel in zijn geheel of in zijn verschillende onderdeelen,
of U klopt bij het groot publiek aan doovemansdeuren, van hoogerhand wekt men
den indruk vrij edelmoedig geweest te zijn te zorgen dat ettelijke honderden werken
op de rekken konden
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worden opgesteld, en door sommigen, die het nochtans beter moesten weten, wordt
U met klakkelooze beweringen of krachtwoorden in het riet gestuurd.
Het is natuurlijk klaar: bibliotheconomie is geen literatuur, geen kunst, geen
economie, oogenschijnlijk zelfs geen onderwerp dat onder de vlag van ‘cultureele
aangelegenheden’ ergens kan binnengesmokkeld worden. Op zich zelf is het een
soms saaie techniek voor welker ingewikkelde problemen het zelfs ongewenscht,
zoo niet onmogelijk is, de belangstelling van het groote publiek te winnen. Maar dat
neemt niet weg dat sommige algemeene vraagstukken, als daar zijn b.v. de oprichting
en de rol van groote stedelijke volksbibliotheken of het belang van een gewestelijke
hergroepeering van boekerijen, waard zijn de belangstelling van elk ontwikkeld
buitenstaander op te wekken, opdat op die manier desgewenscht - wanneer eenmaal
de openbare opinie zou gewonnen zijn - gemakkelijker en sneller langs wettelijken
en bestuurlijken weg wijzigingen in de economie van ons bibliotheekwezen zouden
ingevoerd worden.
Eén van de redmiddelen b.v. die vroeg of laat, bijzonder voor onze volksboekerijen,
toch toe te passen valt is een regionale innige samenwerking; klaarder: de huidige
versnippering en versplintering der fondsen voor aankoopen zou grootendeels kunnen
vermeden worden door een gewestelijk ‘trusteeren’ van een groep bibliotheken om
met dezelfde, reeds zoozeer besnoeide budgetaire middelen, een veelzijdigeren en
meer afgewisselden boekenvoorraad op te doen. Het bijhuizen-princiep en de ‘regional
central library’ of hoe men het ook heeten wil, (Amerika en Engeland leveren daarvan
practisch en prachtig werkende voorbeelden op) zal hier toch eenmaal moeten
ingevoerd worden!
Ondertusschen wordt U hier de discussie daarover afgebroken door het zonder
wimperpinken voorhouden dat een dergelijk stelsel per se onpractisch en onuitvoerbaar
is, en middelerwijl ligt me daar in ettelijke honderden bibliotheken, waarvan er
sommige soms op een paar kilometer van elkaar, een boekenvoorraad die grootendeels
overal identisch is!
Hebt U ooit de ‘man in the street’ daarover hooren klagen?
Zoekt eens in belangrijke centra eigenlijke volksbibliotheken met speciale leeszalen
voor groote en kleine, met een welvoorzien, aangepast en bont boekenbezit, met
toereikend en ge-
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specialiseerd personeel en een geeigende practische huizing, i.a.w. een eigenlijke
openbare volksboekerij dien naam waardig? Hoeveel zal men er buiten het
Antwerpsche tellen in dat ‘land waar weelde en kunsten bloeien’? Brussel, het
hooghartige Brussel, de hoofdstad die zou moeten voorgaan, ignoreert zelfs officieel
met een verpletterend cynisme het bestaan van het probleem, en waar er links en
rechts al eens een proefballon wordt opgelaten is het telkens om ‘de jure’ dien rol
van Brusselsche stedelijke bibliotheek op den hals van de nationale, de centrale
staatsbibliotheek te schuiven. Men zou van een kale reis thuis komen moest men uit
de Brusselsche pers tenminste uit deze die daar ter plaatse op het stadhuis gehoor
verkrijgt, een pleidooi willen opdiepen ten voordeele van een eigen stadsboekerij.
En dat profijtelijk maar vernederend zwijgen duurt voort.
Wat dan gezegd van onze hoogere wetenschappelijke bibliotheken? Men klaagt dat
de inkt op de leestafels te drabbig wordt, dat de gebuur aan den overkant van den
lessenaar geen perfecte gentleman is, dat het overlang uitblijven van een ter inzage
gevraagd werk iemand de keel uithangt - wat al ietwat ernstiger wordt -, of dat een
of ander minder befaamd werk ter lezing, zelfs, in de leeszaal geweigerd wordt, maar
verder dan die peuterige kritiek gunt de pers, enkele lofwaardige Vlaamsche
uitzonderingen niet te na gesproken, aan het wel en het wee dezer bibliotheken geen
plaats, tenzij wanneer het er om gaat rond een of andere tentoonstelling den trom te
roeren of met een gemengde verontwaardiging of lieftallige fantaisie uit te spinnen
over wat een normaal mensch meer geneigd zou zijn als doodgewonen diefstal te
betitelen.
Summa summarum, de belangstelling in het lot van onze bibliotheken is gering,
om niet te zeggen zero.
De oorzaken van een dergelijken betreurenswaardigen toestand zijn talrijk.
Is daar eerst en vooral de bibliothecaris, de man zonder prestige wiens rol en werk
zoo verkeerd worden opgevat.
Hij is een ‘beambte’, en als dusdanig wordt hij dan ook in het stalen raderwerk
van een ‘administratie’ ingeschakeld, wat op eerste zicht maar logisch schijnt of ten
minste een toestand waaraan moeilijk te ontkomen valt.
In een klein land als het onze zijn de hoogere gelijkwaardige
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bibliothecarisplaatsen fataal maar al te dun gezaaid. In feite wordt er bij een
gebeurlijke benoeming reglementair maar een vakman gewenscht in de twee
rijksuniversiteiten en in de Koninklijke Bibliotheek. Bij al de andere hoogere officieele
plaatsen die te begeven vallen - en die zijn talrijk in de ministeries, musea en andere
wetenschappelijke staatsinrichtingen - acht men het hier te lande nog immer overbodig
die aan een technicus toe te vertrouwen; wat natuurlijkerwijze elke grondige
gezondmaking van ons bibliotheekwezen in den weg staat.
Tweedens heeft het aanwerven van personeel geen gelijken tred gehouden met de
uitbreiding van deze drie voornoemde bibliotheken. Men heeft de budgetaire
mogelijkheden voor het aankoopen van boeken in de voorspoedige jaren merkelijk
verhoogd, soms zelfs vertiendubbeld en terzelfder tijd soms den werkkring van
dezelfde boekerijen aanzienlijk verruimd, maar nooit schijnt men te hebben ingezien
dat om het aldus belegde geld - als men dan toch immer alles uit dien gezichtshoek
moet belichten om de logge massa wakker te schudden - redelijkheidshalve te doen
rendeeren men ook niet mocht achteruit gaan voor de financieele lasten van het
aanwerven van een toereikend en adaequaat personeel. Het begrip bibliotheek houdt
meer in dan het idee van een massale opeenstapeling van boeken en een massaal
ronselen van lezers. Alzoo opgevat gelijkt ze een onder stoom staanden puffenden
luxe-trein vol plezante reisgasten maar voor denwelken men aarzelt een bekwaam
machinist te monsteren. Na enkelen tijd loopen ketel en wagens leeg en na ettelijke
jaren roesten valt alles in duigen.
En hier gewagen we dan nog niet van het in gebreke blijven in menig ander opzicht.
Waarom bezitten we b.v. geen nationale actieve centrale voor de studie van de
boekdrukkunst in onze streken, voor het aanleggen van documentatie over
bibliotheekwezen, voor de heruitgave van een bibliographie van onze ambtelijke
uitgaven, voor het ontwerpen en leiden van tal van speciale bibliographische
monographieën die een nationaal probleem van acuut belang zouden bestrijken?
Onder een dergelijke bekrompen politiek lijden niet alleen de in aanmerking
komende instituten en bijgevolg ook het publiek, maar deze handelwijze leidt tot een
zekere verstarring in de kaders van het betrokken personeel.
Voeg daarbij dat alle gelijkwaardige en gelijkaardige posities
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afhangen van een en denzelfden ‘baas’ en tal van anders moeilijk te verklaren
vaststellingen krijgen onmiddellijk den hun passenden uitleg.
Wijzen we even op een paar punten. Vooreerst de ‘esprit de clocher’ van velen
onder onze bibliothecarissen en verder het ontbreken van objectieve technische
critiek.
In andere grootere landen maken de aankomende bibliothecarissen of
bibliotheekbeambten bij den aanvang hunner carrière verschillende ‘Wander- und
Lehrjahre’ door. Het groote afzetgebied der duizenden van elkander gansch
onafhankelijke bibliotheken in de Vereenigde Staten en de talrijke staats- en
universiteitsboekerijen in Duitschland maken een dergelijke geestelijken blik
verruimende omreis mogelijk. Bij ons integendeel zijn die gelegenheden niet alleen
tot een minimum herleid, maar schijnt men er op bedacht geweest te zijn door
reglementaire voorschriften en door de te pas of te onpas ingeroepen traditie de
mogelijkheid van een dergelijke lenigheid in de kaders van het personeel uit te
schakelen!
Onze bibliotheken zijn verbureaucratiseerd: de wijsheid en onderlegdheid bij het
personeel wordt maar vooropgesteld en aangenomen in verhouding met de lengte
van den baard, d.i. in verhouding met de eenmaal langs streng administratieven weg
veroverde senioriteitsrechten!
Wanneer men b.v. in andere landen in het buitenland opgedane ondervindingen
naar waarde weet te schatten en practisch den bereisden en beslagen bibliothecaris
de elders doorgebrachte leer- en reisjaren als zoovele dienstjaren zal aanrekenen wat hem dan automatisch, zelfs in een oogenschijnlijk gesloten administratief
complex, op een verantwoordelijke plaats zal inschakelen - wordt die oplossing bij
ons koeltjes van kant geschoven. Het lolletje der bezuiningen wordt daartegen immer
opgedischt en uitgespeeld.
Dit is des te ontstemmender daar soortgelijke uitzonderlijke maatregelen hier te
lande wel getroffen worden maar... voor andere categorieën staatsbeambten, als b.v.
de leeraars van het normaal en middelbaar onderwijs, of... de officieren!
Is dat weer geen bewijs te meer van de hooge waardeering die men overheeft voor
den bibliothecaris en fine finaliter voor de bibliotheken?
Een gevolg van dit alles is dat hoe weinig talrijk deze bibliotheken ook, het
personeel meestal weinig of niets grondig afweet
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van de practische uitvoeringsmodaliteiten van de essentieelste werkzaamheden van
de zusterinstellingen in het land zelf, wat nog zoo erg niet zou zijn, zoo er een tamelijk
diepgaande eenvormigheid, normalisatie en standardisatie in ons bibliotheekwezen
doorgevoerd was. Dat wederkeerig zich afzijdig-houden echter, die mangel van
onafgebroken nauw contact moet op zijn beurt weer verantwoordelijk gesteld worden
voor het uitblijven van een doelmatig doorgedreven eenheid en eenvormigheid.
Die insulaire, om niet te zeggen bekrompen mentaliteit, zonder verdere horizonten
dan de leproze muren van de eigen bibliotheek, voedt terzelfdertijd een hooghartig
negeeren van wat het buitenland presteert.
Niet dat men in een beate bewondering voor, en als gevolg daarvan, in een slaafsche
navolging van wat er op dit stuk over de grenzen gebeurt vervallen moet. Zoo er een
gebied is waar aanpassing van vreemde praktijken aan hier bestaande toestanden en
noodwendigheden geboden is, dan is het wel in zake bibliotheekopvatting en
-organisatie. Maar dat rechtvaardigt in geenen deele de verbluffende aprioristische
stellingname van sommige leidende(?) bibliothecarissen, die zonder aarzelen verklaren
durven dat we nergens in de leer hoeven te gaan, terwijl men de betreurenswaardige
vaststelling moet maken dat we op stuk van eigenlijke bibliotheektechniek vijftig,
en zelfs honderd jaar ten achter staan!
Maar wie nooit beters zag kan nogal licht zijn zelfvoldaanheid over zijn eigen
sjofel hebben en doen luchten.
Verlammend werkt ook het volslagen gebrek aan vrijmoedige en objectieve kritiek
over wat er in onze bibliotheekmiddens roert. Zelfs daar waar eerlijk getracht werd
een vrij debat over een practisch punt uit te lokken met de eenige bedoeling een beter
inzicht in een vraagstuk mogelijk te maken en, door een zakelijke uiteenzetting van
bestaande toestanden en door een beredeneerd toetsen er van aan de noodwendigheden
en mogelijkheden van onzen tijd, gebeurlijke initiatieven aan te moedigen of
eventueele leemten er van aan te stippen, liep het immer op een dood punt uit; ofwel
werden de bedoelingen van den naieven paladijn verdacht gemaakt, zijn durf hem
ten kwade geduid, zijn enthoesiasme cynisch bespot door hen die de eersten moesten
zijn om door een welbegrepen aanmoediging de bibliotheekwetenschap te bevorderen.
Het resultaat bleek telkens hetzelfde:
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dood zwijgen en voortboeren. Verschijnt dan tot overmaat van ongeluk een dergelijk
opgevatte bijdrage in een Vlaamsch tijdschrift, - dat per se in de meest geinteresseerde
middens weinig of niet doorbladerd worden - en dan slinkt de kans van het verbreken
der gelijkmoedige zielsgerustheid nog meer en sterven de vluchtig krinkelende
waterrimpels in den drabbigen poel nog rapper uit.
Wat het geval nog verergert is het feit dat gedetailleerde jaarlijksche verslagen
over het beheer van deze instellingen niet gepubliceerd worden, - wat wèl in vele
andere landen gebeurt - en dat men alzoo een vast en officieel aanknoopingspunt
voor een gebeurlijke behandeling van sommige problemen in hunne stelling en hunne
oplossing mist.
Zou het zoo onbescheiden zijn te vragen wanneer het eens, én de vaklui van
gelijkaardige instellingen én het groot publiek zal gegund worden een kijkje te krijgen
op uitvoerige verslagen over de veelzijdige bedrijvigheid onzer groote bibliotheken?
Beseft men dan niet wat nut een bibliothecaris van een andere, zelfs een
buitenlandsche bibliotheek, gebeurlijk trekken kan uit een objectieve eerlijke
uiteenzetting van gedane proefnemingen of ingevoerde innovaties met hunne methodes
en resultaten? 't Zijn dergelijke rapporten die een van de bijzonderste kanalen vormen
voor het wijd bekendmaken van deze bevindingen. Zij zijn ten slotte een uiting van
dat wederkeerig dienstbetoon waarbij alle gelijksoortige bibliotheken hier en elders
baat kunnen vinden; een gebaar dat van elke groote bibliotheek verwacht wordt.
Meteen kon ook het betrokken publiek in menig geval het waarom vinden van tal
van thans, soms ten onrechte, beknibbelde maatregelen of toestanden, te meer daar
onze groote ambtelijke bibliotheken toch met Jan en allemans bijdragen aangelegd
en in stand gehouden worden.
Ook valt er niet te vergeten dat elke onbevangen behandeling van een technisch,
i.e. bibliotheekkundig punt van onmiddellijk practisch belang - wat per se het geval
zal zijn met bijna alle echte bibliotheconomische studies, historische bijdragen of
retrospectieve overzichten hier voorloopig van kant latend - willens nillens over
bestaande toestanden, dus over bepaalde verantwoordelijkheden, handelen zullen en
men maar al te licht zelfs de objectiefste en zakelijkste uiteenzetting als een verkapten
aanval op bepaalde toestanden, en bijgevolg weer op bepaalde persoonlijkheden, kan
voorstellen.
Vandaar de vergedreven, maar licht te begrijpen, voorzichtigheid
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in de officieele bibliothecarissenmiddens zich maar liever niet aan een dergelijk
overheidstergend spelletje te wagen. Men doet aldra de practische levenswijsheid
op dat het ‘safer’ is, zij het dan ook maar voorloopig, het alles te ondergaan dan zoo
naief te zijn ettelijke malen in zijn loopbaan de historie van ‘le pot de terre et le pot
de fer’ te beleven.
Practisch komt dat hier op neer: de bibliothecaris, in wien nog iet of wat fut zit en
die ietwat eleganten, anders gezegd diplomatischen levenszin heeft opgedaan, doet
maar best zich met eigenlijke bibliotheconomie niet in te laten daar dit in feite niets,
noch voor hem noch voor de betrokken instelling, uithaalt. In de oogen van zijn chefs
zal hij door zijn niet-bibliotheconomische bedrijvigheid, hetzij als philoloog van wat
water ook, hetzij als historicus b.v., hooger in achting stijgen dan wanneer hij zoo
naief zou zijn zich met hart en ziel aan de studie en de interpretatie van
bibliotheekwetenschap te wijden.
Bibliotheekwetenschap! Horresco referens.
Het ongelukkig woord waarmee zoo dikwijls gesleurd en gesold wordt is gevallen.
Meer dan een, zelfs in de bibliothecarissenmiddens, zal met verontwaardiging een
dergelijke ontheiliging van dat krachtwoord ‘wetenschap’ afwijzen, terwijl sommige
edelmoedige zielen dan toch, omwille van den lieven vrede, toegeven zullen dat het
hier wel gaat om een ‘wetenschap’, maar dan een van lager allooi en dat men dan
algauw met het alles reddend epitheet ‘administratief’ flankeeren zal.
Dat onvruchtbaar debat over het ‘wetenschappelijk’ gehalte der bibliotheconomie
laten we hier in het bestek van deze bijdrage maar beter rusten: één punt ten minste
zou moeten buiten kijf staan, het is een speciale discipline, een vak dat uitgebreide
technische kennissen vereischt en dat eenmaal wel opgevat waardig is de volheid
van de bedrijvigheid zelfs van een hooger gestudeerden in beslag te nemen, zonder
dezen daarom te verminderen. Men handelt echter hier te lande soms alsof men niets
vermoedt van de gansch bijzondere techniek van de bibliotheekorganisatie en -leiding,
noch van de veelvuldige en ingewikkelde problemen die zich daarin stellen kunnen,
noch van de belangrijke ontwikkeling die de bibliotheekwetenschap (hier hebt U dat
woordje weer!) en het bibliotheekwezen deze laatste vijftig à zestig jaar gekend
hebben.
Een bibliothecaris is eerst en vooral een vakman en zoolang men
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deze eenvoudige maar gezonde stelling niet erkennen en in de praktijk omzetten wil
valt er van onze boekerijen nooit te verwachten wat men er terecht van eischen mag.
En nochtans hier stoot men op een van de diepst ingekankerde misopvattingen die
in de breede lagen van het publiek verspreiding vonden en waarvan zich de meeste
intellectueelen evenmin kunnen of willen ontdoen.
Over 't algemeen vermoedt men zelfs niet welke serie bewerkingen een nieuwe
aanwinst in eene welgeorganiseerde boekerij moet doormaken vooraleer ze ter
beschikking van den gebruiker kan gesteld worden; ook komt het maar bij weinigen,
zoo bitter weinigen, op dat sommige bibliotheken door hunnen eigen aard een
veelzijdige centraliseerende bibliographische bedrijvigheid, als dit bijzonder het
geval is met de nationale bibliotheek, aan den dag moet kunnen leggen. Nog minder
mogelijk schijnt het het idee ingang te doen vinden dat een innige rationeele en
veelvormige samenwerking van de verschillende geledingen van ons bibliotheekwezen
practisch en noodgedwongen en op een gezonde basis onverwijld ingericht moet
worden, willen onze bibliotheken echte moderne volksopvoedende inrichtingen en
doelmatige documentatiecentrales worden.
Dit gebrek aan klaar inzicht in het wezen en den rol van onze bibliotheken en dit
onbegrip van de binnen hunne muren uit te voeren werkzaamheden leiden fataal tot
die misselijke voorstellingen en karikaturen van den bibliothecaris.
Voor de meesten is het een dagdief, een licht uit te schakelen element in een
noodeloos gecompliceerd raderwerk waarvan de noodzakelijkheid ten andere voor
een overgroot gedeelte van het publiek nog moet bewezen worden.
Die brutale vaststelling dringt zich niet alleen op onder den druk van sommige
min vleiende uitingen of uitspraken van ongeschoolden; zelfs de zoogezegde élite
van hoogeschool gediplomeerden, die door hunne latere carière in een routine leven
in handel of nijverheid hunnen weg banen, schijnt maar weinig of niet het belang te
beseffen dat de bibliotheek in 't algemeen, i.e. een streng bijgehouden en practisch
ter beschikking gestelde collectieve documentatie, hebben kan.
Noem me hier te lande belangrijke handels- of nijverheidsondernemingen die het
nuttig, om niet te zeggen noodzakelijk achten een voor hun ingenieurs of techniekers
uitgebreid informatiemateriaal
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geregeld te verzamelen en dit volgens ietwat bibliotheconomisch gezonde princiepen
practisch in het bereik van hun betrokken personeel te brengen! Talrijk zullen ze niet
zijn. Meestal moet het eigen initiatief van elk belangstellende daarin voorzien. Maar
wie zal er nog durven beweren dat een enkeling in staat is een dergelijk werk zelfs
betrekkelijk volledig bij te houden?
Jaarlijks zouden hier duizenden, die thans door de versnippering van
krachtinspanningen te loor gaan, kunnen bespaard worden, zonder dan nog te gewagen
van de belangrijke voordeelen van een zekere continuiteit in het geleverd
navorschingswerk en in de gave opeenvolging der bekomen resultaten van lange,
moeizame - dus ook tijdroovende en bijgevolg kostbare - opzoekingen door de
gebeurlijke voorgangers. Dit alles kon in elke groote onderneming door een practisch
centraliseeren, ordenen en bewaren van eens voor altijd ingewonnen
documentatiemateriaal bekomen worden, terwijl thans, bij een verandering van
personeel, de ononderbroken samenhang geenszins gewaarborgd blijkt.
Dat ons huidig hooger academisch onderwijs ook wel gedeeltelijk aan dien toestand
schuld gaat moet hier niet herhaald worden: het bezorgen aan de studenten van
gezonde noties van moderne bibliographie wordt maar al te dikwijls in sommige
hoogeschool-afdeelingen beschouwd als een licht te ontberen luxe, goed voor pedante
en piekerende philologen.
Vandaar het later zoo moeilijk uit te roeien onderschatten van het belang van het
adaequaat compileeren en ordenen van documentatiemateriaal in vorm van tijdschrift
of boek, van de bibliotheek en bijgevolg van den rol van hem, die van ambtswege
aangewezen is om dezelfde te leiden.
Op een ander plan staat men er in de academische middens of in de andere hoogere
intellectueele wereld al niet beter voor, al komt er daar ook stilaan een kentering ten
goede.
Toch schijnt men er, evenmin als sommige andere kringen te vermoeden dat in
een bibliotheek een bibliothecaris wat anders te verrichten heeft dan de jongst
aangekomen aanwinsten te doorsnuffelen of de vele verdoken schatten volgepropte
boekenmagazijnen te doorzoeken op jacht achter persoonlijk studiemateriaal dat hij
dan in de devote stilte van zijn bureel, of liever studievertrek, kan bewerken om het
na twee drie maand als artikel voor een hoogaan-
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geschreven wetenschappelijke philologisch of historisch tijdschrift aan den man te
brengen.
Primo, dat is een glad verkeerde opvatting van den rol van den bibliothecaris en
hij die in de praktijk aan dit type beantwoordt is een van de grootste vijanden van
zijn vak en van de instelling in wier dienst hij getreden is.
Zoo'n geprivilegieerde bibliothecariscarrière was er vroeger nog wel te droomen
en ze is wellicht in sommige onzer bibliotheken nog het ‘voorrecht’ van enkele
uitverkorenen, practisch echter is over 't algemeen de werkelijkheid gansch anders,
wat nog zoo erg niet zou zijn moest men in feite niet in het tegenovergestelde
extremisme vervallen zijn. Er zijn in onze hoogere boekerijen met hunne verachterde
werkverdeeling nog universitair geschoolde krachten te vinden die er als bibliothecaris
aangeworven en werkzaam zijn, en die, moesten ze de hun opgelegde taak streng
voorschriftmatig vervullen, nooit een enkelen band van in de bibliotheek voorhandene
of instroomende boekenmassa of tijdschriftenvloed in handen zouden krijgen, terwijl
de meesten door het overwegend gedeelte geestdoodend klerkenwerk dat hun thans
wordt op den hals geschoven eenvoudigweg alle gelegenheid en moed moeten
verliezen om zich gedurende hunne vrije uren zelfs met de studie van hun eigen vak,
i.e. bibliotheekwetenschap en bibliographie, in te laten.
Het voor elkeen gemakkelijk na te gaan bewijs meent men somtijds te vinden in
het feit dat het overgroot gedeelte van het gepresteerde werk op stuk van bibliographie
of de geschiedenis van de boekdrukkunst in onze streken hier te lande geleverd door
niet-bibliothecarissen geleverd wordt.
Men vergeet maar al te licht dat elke nieuw aangeworven band noodzakelijkerwijze
een gansche hoop schrifturen bij het bestellen inschrijven en catalogiseeren en
gebeurlijk uitleenen met zich brengt en dat in de huidige irrationeele werkindeeling
dit alles nog bijna uitsluitend door universitair geschoolde krachten moet verricht
worden.
't Is die wantoestand die er niet weinig toe bijdraagt om het bibliothecarisvak in
de oogen van de eigen vaklui, in wien nog een greintje zelfrespect leeft, alsmede in
de oogen van eventueele weldenkende ooggetuigen fataal, den dieperik in te helpen.
Een rationeele politiek van een gezonde werkindeeling - die in de huidige
omstandigheden het aanwerven van een toereikend mid-
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den- en lager personeel vooropstelt - zou er niet weinig toe bijdragen om het
teneerdrukkend odium van het thans opgelegde schrijf- en handwerk weg te nemen,
de bibliothecarissen er van gedeeltelijk te ontlasten, in een woord, elkeen een
bezigheid te bezorgen best aangepast aan zijn weten en kunnen, wat ten langen laatste
ook een beetje arbeidsvreugde in onze bibliotheken brengen kon, waarbij én het
publiek, én de betrokken instelling én ons bibliotheekwezen in het algemeen baat
zouden vinden.
Verder schijnt men zich hier moeilijk te kunnen indenken dat er een techniek van
het bibliothecarisvak bestaat die evengoed als het archiefwezen hare beoefenaars
onder hoogeschoolgediplomeerden zoeken mag zonder dat dezen zich daarom
noodzakelijkerwijze verlagen moeten wanneer ze in het kader van een welbegrepen
bibliotheekorganisatie zich bijzonder met een speciale zijde van hun vak, zij het dan
ook een oogenschijnlijk gansch technischen kant, inlaten.
Het is dit misplaatst misprijzen voor den beroepsbibliothecaris, die het waagt in
zijn vak op te gaan, dat meer dan een jongere bibliotheekkracht weerhoudt zich aan
zijn ambt met de nochtans vereischte volle overgave te wijden, wijl er binnen en
buiten de bibliotheken levende en tastbare bewijzen genoeg voorhanden zijn dat ten
langen laatste hijzelf het vergeten en miskend slachtoffer zal zijn van zijn stille en
verdoken toewijding. Dat dit geen literatuur is zal elk onbevooroordeeld mensch,
die met kennis van zaken en toestanden eerlijk spreken kan, volmondig beamen.
Wel is de bibliothecaris per se een ‘servus servorum scientiae’; dat is zijn rol en
zelfs zijn reden van bestaan. Maar met des te meer recht zou hij dan ook mogen
eischen of ten minste verwachten dat zij die het meest op zijn obscuur werk teren de
eersten moesten zijn om hem naar verdiensten te waardeeren.
In feite echter, hoe vaak gebeurt het niet dat hij wiens jarenlange onverdroten
werkzaamheid zich uit in het leiden van aanwinsten-afdeelingen, het aanleggen en
uitbouwen van catalogussen, het compileeren van nare bibliographieën of het
verstrekken van de uiteenloopendste informatie, voor de buitenwereld niet alleen
ongekend blijft maar dat zijn verdiensten zelfs brutaal worden genegeerd.
Hij daarentegen die zich aan de buitenwereld kan doen kennen door het af en toe
publiceeren van een kleine bijdrage over geschiedenis, folklore, literatuurgeschiedenis
of taalkunde met haar regenboog
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van jongere specialiteiten, als daar zijn toponomie, dialectologie, of zelfs hij, wiens
voornaamste bedrijvigheid zich ontplooit op het wijde veld der journalistiek, zal
doorgaan en opgehemeld worden als een bedrijvig en naarstig bibliothecaris bij wien
de geestelijke vlam van hooge wetenschap door den voor anderen geestdoodenden
sleur en slenter van het huidig bibliotheekleven - waaraan de betrokkene held in feite
prachtig heeft weten te ontsnappen - niet gedoofd kon worden.
Het wordt natuurlijk gewenscht dat de universitair gediplomeerde bibliothecaris,
buiten het bijhouden en ontwikkelen van zijn streng technische onderlegdheid en
buiten zijn dagelijksche routine, zich nog in zekere mate in zijn vrije oogenblikken
zou kunnen verder bezighouden met de specialiteit waarop hij door zijn bijzonder
doctoraat aangewezen is, of ten minste dat het onvermijdelijk toch te verrichten
bureelwerk bij hem alle begrijpen van zuiver wetenschappelijken arbeid ziet dooden
zou.
Zijn eerste plicht en zijn eerste verdienste echter is en blijft: te zijn een
bibliographisch en bibliotheconomisch degelijk onderlegd bibliothecaris, i.e. een
technicus, een specialist, in een discipline die zoo achtenswaard is als welk andere
ook en wier nut toch buiten kijf valt.
Het ideaal echter is dat de organisatie van de boekerij waarin hij werkzaam is zoo
opgevat en geregeld zij dat de bibliothecaris van ambtswege belast worde met de
leiding van een dergelijken bibliotheekdienst of in de mogelijkheid gesteld worde
deel te nemen aan een dergelijk speciale bibliotheconomische of bibliographische
ambtelijke werkzaamheid waarvoor zijn speciale kennissen hem op een bijzondere
wijze schijnen aan te duiden. In de bibliotheek moest getracht worden het harmonisch
paren te bevorderen van zijn weten en kunnen als bibliothecaris met zijn specialiteit
van geschiedkundige, literair-historicus van deze of gene periode, linguist etc.
De tegenovergestelde opvatting is echter zoo diep ingekankerd en de weerslag
van een dergelijke stellingname ten overstaan van het bibliotheekvak is zoo hevig
dat ten langen laatste zelfs dezelfde gedachten in de bibliotheekmiddens ingang
vinden en er hoogtij vieren.
Ze zijn niet zeldzaam onder de stervende oude garde der thans nog toonaangevende
bibliothecarissen die met ergerlijk misprijzen neerzien op elke poging tot modernisatie,
tot vernieuwing in den
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geest en in den vorm van onze werkmethodes, in andere woorden op elke uiting van
echt welbegrepen vakkundige bedrijvigheid vanwege jongeren, die nochtans maar
een zaak wenschen: de doodende sleur te breken en een nieuwen modernen geest
door onze bibliotheken te laten waaien. ‘La Bibliothéconomie, c'est de la
manutention!’ dat is hun veelzeggend adagium. Dat wordt wel nergens gedrukt - wel
integendeel - maar aan wie het hooren wil verkondigd, en wat erger is, in dien geest
wordt gehandeld. Raadselachtig blijft dan echter de reden waarom dezelfden met
zoo'n vuur dat dokkersbaantje van leider van een bibliotheekafdeeling of van een
boekerij achternajagen!
Die oude versleten ketterij moet uit onze bibliotheken volslagen geweerd! Aan
den bibliothecaris - en niet aan den geleerde - komen daar de verantwoordelijke
plaatsen toe.
Tal van jaren heeft men de bibliothecarisloopbaan - zoowel als die van curator
van sommige musea - aanzien als een malsche sinecure voor een litterator die men
ergens onderbrengen wou. Kwam daarna de periode der ‘wetenschapslui’ die zich
in een of andere specialiteit onderscheiden hadden, maar nooit het fijne raderwerk
en ineenschakeling der werkzaamheden van een bibliotheek kenden, of die in elk
geval het belang er van onderschatten. Hoe dat uitliep hoeft hier niet geschilderd.
Niet dat dit hier te lande alleen gebeurde: het is een internationaal verschijnsel
geweest. Alleen het tempo van de opeenvolging der verschillende stadia verschilt
van land tot land. Zelfs in het land van de bibliotheekorganisatie, de Vereenigde
Staten van Amerika, klaagt men er thans nog over dat de bibliotheken der ‘colleges’
en kleinere universiteiten zoo schromelijk ten achter staan, omdat daar de oude
traditie, een professor met het beheeren eener bibliotheek nebenambtlich te belasten,
zoo lang heeft nagewoekerd. Laten we hopen dat bij ons die periode nu eindelijk in
afzienbaren tijd afgesloten wordt.
Die geringschatting voor het ‘doen’, voor de daad, voor het concreet realizeeren
van mogelijkheden, die fine finaliter veel in een dergelijke misopvatting die de waarde
en het gezag van het bibliotheekvak ondermijnt en neerhaalt, verklaart, vloeit
grootendeels voort uit de vergoding van, of ten minste de overdreven vereering voor
het geschreven woord. De waarde van een mensch wordt niet geschat naar zijn denken
en doen maar naar de eenzijdige uiting en neerslag er van: het volume van zijn
publicaties. Bij meer dan wie ook is dit een bijna fataal ingeënte misvorming van
‘philologen’ -
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in den breedsten zin van het woord - en vermits het ten langen laatste zij zijn die in
onze boekerijen de plak zwaaien is het geen wonder dat een dergelijke ‘Umwertung’
speciaal in deze middens zoo schril tot uiting komt
Een andere ontbindende factor van ons bibliotheekwezen is het gebrek aan centrale
leiding. Wat we in dies elders schreven blijft zijn waarde houden.
‘Tal van belangrijke ambtelijke gespecialiseerde bibliotheken vallen niet binnen
het ressort van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. En vindt men in dit laatste
een middenbestuur, leiding gaat er per se niet van uit.
Dat is geen verwijt, enkel een bloote vaststelling. In de huidige omstandigheden
kan men ten andere van de middenbesturen geen leiding eischen. Wie hier minstens
ontbreekt is een technisch adviseur, die terzelfdertijd als secretaris zou fungeeren
van een in het leven te roepen Hoogere Rijkscommissie der Bibliotheken.
Dit organisme zou als eerste taak op zich nemen het invoeren van eenvormigheid
in de werkmethodes, o.a. eerst en vooral het opleggen van een officieel code
catalographische regels, de conditio sine qua non van alle eventueele doelmatige
samenwerking tusschen bibliotheken. Het zou zich verder toeleggen op het uitbouwen
van een harmonisch complex van een afgerond hooger bibliotheekstelsel, dat
terzelfdertijd op sommige punten aansluiting zoeken zou bij de volksbibliotheken.
Het rationeel ineenschakelen van al de geledingen van dit geheel en het ontwerpen
van coöperatieve ondernemingen, die in de practische uitvoering er van door de
nationale bibliotheek zouden gecentraliseerd worden, levert een werkprogramma,
waarvan de verwerkelijking zich reeds over een aanzienlijk aantal der eerstvolgende
jaren kan uitstrekken.
Waar thans, in de huidige pogingen tot samenwerking, overreding alleen de
bibliotheken bewegen kan vrijelijk toe te treden tot coöperatieve ondernemingen, en
zich plooien naar voorgestelde leidraden, zouden de beslissingen van deze centrale
raadgevende en leidende commissie wegens haar officieel karakter en wegens de te
nemen ministerieele sancties die ze zouden rugsteunen, machtig bijdragen om de
drukkende inertie en onverschilligheid der betrokkenen te boven te komen.
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Dan, en dan pas, zouden we kunnen denken aan een plan- en doelmatig, een
vruchtbaar en tevens duurzaam samenwerken tusschen onze wetenschappelijke
bibliotheken’.
De bibliotheken die we bezitten zijn talrijk en rijk voorzien maar ze rendeeren niet
wat men er te recht mocht van verwachten.
Onze opvattingen in dezer zake moeten grondig herzien en practisch aangepast
worden aan de noodwendigheden van onzen tijd.
Die vernieuwing moet niet alleen bewerkstelligd worden in het publiek van hoog
tot laag maar tevens in de bibliotheekmilieus.
Dan zal er misschien een dag komen dat een eerlijke en gezonde waardeering van
de bibliotheek en van den bibliothecaris zal doorbreken en dat, als concrete uiting
daarvan, de openbare machten onder druk van de openbare opinie den ‘herboren’
bibliothecaris de adaequate middelen zullen aan de hand doen om de vereischte
gezondmaking door te voeren.
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Boekbespreking
Marie Schmitz: Als een Bloem in den Wind. - Wereldbibliotheek
Amsterdam. Pr. f. 2.85.
Daar zijn verschillende Hollandsche dames die behendig met de pen weten om te
gaan. Marie Schmitz mag plaats nemen in hun schare. De Bloem in kwestie is een
Hollandsche jonge dame en de wind in kwestie is een triestige jeugd vol opoffering
en armoe en een treurig weduwschap met het uitzicht op een droeven weg vol zorgen.
Knap is dit allemaal verteld. Maar met een knapheid die bekend aandoet. Men
heeft den indruk dit alles reeds vroeger gelezen te hebben bij andere behendig
schrijvende Hollandsche dames, - met binnenhuiskunst die vooral steunt op dialoog
aan de koffietafel en op een uiteenzetting van de kleine en groote miseries der familie.
Daar is ook nog een ruim deel van het boek dat alleen een voorwendsel tot
beschrijving is: de heerlijkheden van Parijs en van het Zuiden van Frankrijk gezien
door een pas getrouwde Hollandsche vrouw.
F.D.P.

Jozef Versou: Proletariaat. - De Wilde Roos, Brussel.
Men heeft moeite om aan te nemen dat dit boek onlangs geschreven is. Het brengt
ons twintig jaar en meer nog achteruit. Heeft de schrijver een document willen leveren
over dezen tijd? Dan zal hij geen mensch overtuigen. Heeft hij de ellende van de
opkomende proletariërsbeweging willen schetsen? Dan heeft hij werk geleverd buiten
elke atmosfeer.
Wij trekken zijn goede bedoeling niet in twijfel: maar de opzettelijkheid van zijn
werk is hinderlijk. Het heeft te veel van de uiteenzetting van een
vakbond-propagandist om als persoonlijk scheppend werk te mogen worden
beschouwd. En wat meer is: in het jaar 1934 kan men onmogelijk zonder ongeloof
dergelijke geschiedenissen lezen. Het ontbreekt in dit boek aan innerlijke waarheid.
De schrijver heeft anders meer dan ééne hoedanigheid. Zijn werk steekt ineen en
hoe onvolledig ook, zijn karakteriseering is soms raak. Maar het opzet heeft veel
bedorven. En open deuren inbeuken is nutteloos werk.
F.D.P.

Nescio: Dichtertje. - Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
Dit is een tweede druk. En van deze tweede druk maakt de schrijver gebruik om zijn
identiteit kenbaar te maken: Nescio is J.H.F. Grönloh.
Nu, de kennismaking is aangenaam. Deze bundel bevat drie schetsen of hoe ge 't
ook noemen wilt: Dichtertje, de Uitvreter, Titaantjes. En daarvan is de eerste mij het
liefst.
De indruk van de eerste bladzijden is niet bepaald gunstig. Het is zoo van dit vlotte
maar zeer vluchtige journalistenwerk, van dit speciale soort litterair journalisme dat
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men ‘het humoristische half-kolommetje’ noemt. Ge denkt aan minister Marchant
als ge leest: ‘Nu hatti kwestie’ of ‘de duivel hattem leelijk te pakken’ of ‘nit gedaan’.
En dan komt daar ook nog bij die Heiniaansche pose tegenover alles wat tot de
schepping behoort en die tracht van alles een bolletje te maken. En ook dit is vaak
hinderlijk.
Maar als ge heel het boek hebt doorgelezen komt ge tot de bevinding dat het
verrassend en persoonlijk is. En dat, onder die pose van het sarcasme, een zeer
menschelijk kunstenaar tot u gesproken heeft. En dat Nescio, alias J.H.F. Grönloh
het veel beter zou kunnen dan hij het eigenlijk doet.
F.D.P.

Sylva de Jonghe: Tam-Tam, Tropen-Novellen. - Uitg. Zaïre, Herstal.
‘Novellen’ is te veel gezegd. De schrijver zelf verbetert den titel maar hij zegt in de
Inleiding dat het ‘communiqués zijn in novellen-codex overgeseind’. Laat ons dus
bij ‘communiqués’ blijven zonder aanzien van den codex.
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Een oprecht boekje, zou men zeggen. En als met waar is wat er in staat dat ze ons
dan met het woord ‘beschaving’ van het lijf blijven en dat ze met hun koloniale
budgetten en loterijen... maar kom, laten wij over het boekje spreken.
Deze korte verhalen en schetsen mogen er zijn: flink geschreven, sober gehouden,
vol stemming. Waar de schrijver zich kon onthouden van betoog heeft hij goed werk
geleverd.
F.D.P.

Paul Colin: Correspondance de Rubens, traduite et annotée. - I. Vie publique
et intellectuelle. II. Chronique de Flandres (1625-1629). - Nouvelle société
d'éditions, 87, Montagne de la cour, Bruxelles.
Wie vertrouwd is met den Codex diplomatique die Max Rooses en Karel Ruelens
ons, - in 6 zware boekdeelen, - bezorgden is wel een beetje verbaasd om de subjectieve
verwerking die de nieuwe uitgever dit hoogst objectieve archiefmonument heeft doen
ondergaan. Traduttore, tradittore zouden we bijna durven uitroepen bij dit vertalen
van Rubens' brieven en dit indeelen van zijn correspondentie. Colin heeft Rubens
niet begrepen. Hij heeft hem gewild heel en al schilder en niets dan dat, en hij heeft
een mensch gevonden, die niet aan zijn vooropgezet ideaal noch aan zijn politiek
beantwoordde. Rubens schat de geleerdheid, de humanistische geleerdheid, hooger
dan zijn schilderkunst, en zijn Albertulus gaat niet bij vader ter school maar bij
Gevartius, den edelen man, die de geheimen van de klassieke letteren kent. Colin
vat daar niets van. Rubens weet gemoedelijk te zijn, ronde Brabander verkleefd aan
zijn land, aan zijn medeburgers, aan zijn tuin zoo ge wilt. De indeeling door Colin
aangebracht maakt dat ge van dit essentieele beeld geen enkele lijn terugvindt;
integendeel worden u andere lijnen getrokken door den vertaler-uitgever. Naar ons
bescheiden oordeel is er met den codex diplomaticus een ander werk te leveren; men
trachte niet de heele collectie te geven zooals hier gebeurd is, maar men hale uit de
onderscheiden brieven de elementen op die het psychologische beeld van den grooten
man doen naar voren komen, zonder dat men zich op voorhand tot een keuze hebbe
bepaald.
Ongetwijfeld heeft Colin een dienst bewezen door de massa van den Codex
diplomaticus die tamelijk lastig om gebruiken is, en die de kennis van verscheiden
talen veronderstelt, om te zetten in een paar handige boeken, waar ge mee aan het
strand kunt liggen. En men kan meenen, na lezing ervan, Rubens te kennen. Voor
ernstige studie echter is de uitgave van Colin, bij vergelijking met den codex,
onbruikbaar, en tegen de strekking die er in ligt, dient gewaarschuwd. Voor ons die
den codex doorwerkten, rijst er nog steeds een andere Rubens op, een Rubens die
ons niet vreemd aandoet, waar wij ons mee vertrouwd gevoelen, die niet zoo fier is
over zijn schilderkunst als wij over hem, dien we begrijpen als mensch, als een der
onzen.
Ten slotte meenen we toch, als critisch nalezer van het gepresteerde werk, nog te
moeten aanteekenen dat die correspondance annotée, zoo goed als geen nota's bevat
welke niet bij Rooses te vinden zijn. Die nota's waren best op naam van den
verdienstelijken werker die ze leverde, gebleven. En dan, sedert Rooses is er voor
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een en ander détail van Rubens' briefwisseling ook wel meer klaarheid gevonden.
Ten ware door ‘annotée’ de beschouwingen te verstaan waren, die Colin tusschen
de brieven inlascht, en die ons vooral de meening van Colin doen kennen. We denken
b.v. op de ‘francophobie bien connue’, die hij gist.
F.P.

André Bellessort: Athènes et son théâtre. - Librairie académique Perrin.
Paris. - 12 fr.
Schrijver heeft de tien voordrachten gebundeld welke hij te Parijs, en indien ik mij
niet vergis, verleden winter ook te Brussel gaf, om de meesterwerken van het Grieksch
tooneel vatbaarder te maken voor een uitgebreider publiek, en ‘ces figures qui depuis
deux mille cinq cents ans, s'imposent à l'imagination et ont symbolisé pour tant
d'esprits le tragique de l'existence’, dichter bij ons te brengen. Geen droog analyseeren
van de werken der drie groote Atheniaansche tragicussen - want slechts te Athene
bloeide het treurspel - Aeschylos, Sophocles, Euripides. Na een beschrijving van
Athene, zijn bevolking, zijn tooneel, bestudeert schrijver de groote menschelijke
gevoelens, de liefde, de vaderlandsliefde, het godsdienstig gevoel, zooals ze opgevat
worden in de stukken die tot ons gekomen zijn. Enkele hoofdstukken worden verder
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gewijd aan de bloedige tragedie der Atriden; aan Oïdipous en zijn geslacht, zoo
vreeselijk door de fataliteit vervolgd; aan den oorlog tegen Troje, die zooveel onheil
stichtte; eindelijk aan het romantisme van Euripides, en aan Aristophanes en zijn
tijd.
In een sobere, keurige taal, met diepe kennis van zaken, fijnen opmerkingsgeest
en warme bewondering wordt ons dit alles voorgesteld. En uiterst interessant is het
na te gaan hoe verschillend hetzelfde onderwerp door de drie groote dichters opgevat
en vertolkt wordt.
L.D.

Noémi Stricker: Filles de Jephté. Journal d'une Allemande pendant la
guerre. - Editions Excelsior. Paris. - 12 fr.
Dit boek is niets dan de lange klacht van een Duitsch meisje, dat, ter wille van den
oorlog, niet trouwen mocht. Met walgelijke openhartigheid, men zou kunnen zeggen,
met schaamteloosheid, bekent ze haar behoefte - haar lichamelijke behoefte, - aan
een man, en drukt zij haar grieven uit tegen den oorlog, die haar veroordeelde tot
gedwongen maagdelijkheid. Ze geeft zich dan ook aan haar verloofde, die naar 't
leger vertrekt, en wanneer hij sneuvelt, wordt ze weldra op zijn vader verliefd. Toch
acht zij het haar plicht dezen laatste te biechten wat er tusschen haar en zijn zoon
gebeurd is. Hij is echter te hoog boven de gewone moraal verheven, om zich daaraan
te storen. Hij sterft echter door een ongeval. Weer is haar hoop verijdeld. Dat
Duitschland intusschen den oorlog verliest kan haar niet veel schelen. Van de revolutie
verwacht ze slechts dat men recht aan de vrouw zou laten wedervaren: d.i. geen
verschil maken tusschen de gehuwde en de ongehuwde vrouw; het recht tot het kind
voor elke vrouw; nieuwe wettelijke vormen voor het huwelijk. Ze kan niet begrijpen
dat deze eischen, niet door alle vrouwen worden gesteund. Duitsch van gevoel en
uitdrukking.
L.D.

William Mc Fee: No Castle in Spain. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Yvonne, een meisje dat haar kost te New-Xork verdient, is verliefd op een reeds twee
maal gedivorceerden man, die haar liefde niet eens vermoedt, en slechts vriendschap
voor haar heeft. Uit wanhoop huwt zij met een millionnaire uit Zuid-Amerika. En
komt terecht in een streng nog midden-eeuwsch traditionalistisch Spaansch midden.
Ze kan er natuurlijk niet aarden, loopt weg, beleeft allerlei avonturen, en wordt
eindelijk gered door dezen dien zij bemind, en alles komt goed. Want ze hebben geen
van beiden veel begrip van huwelijksplicht of beteekenis van het sacrament; daarbij
komt de verlaten echtgenoot, die zich heel snel getroost heeft, zeer geschikt te sterven.
Een weinig lang voor het onderwerp, maar men leest tot het einde zonder verveling.
L.D.
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A.A. Milne: When we were very young. With decorations by Ernest H.
Shepard. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie Gaulon et Fils. Paris.
- M. 1.80.
Dit boekje is als een vervolg op ‘Winnie-The-Pooh’, en is al even kostelijk; een reeks
gedichtjes, waarin we de gebeurtenissen kunnen volgen van Christopher Robin en
zijn vriendjes. Geestig en fijn, vol humor en fantazie, zooals alleen Engelschen dat
kunnen. Tusschen de beste. Buchingham Palace, Teddy Bear, The King's Breakfast,
Nursery Chairs, The Christening, enz., enz. Daarbij komen de leukste prenten, die
op zichzelf reeds volstaan om kinderen - en ook groote menschen - te amuseeren.
L.D.

Thomas Beer: Mrs. Egg and other Barbarians. - Bernhard Tauchnitz.
Leipzig. - Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Acht ‘short stories’, die min of meer een geheel vormen. Schrijver, een jonge
Amerikaan, heeft eene goede pen en kan leven scheppen. Er zijn buitengewoon goed
getypeerde figuren in deze bladzijden; vooral Mrs. Egg zelve, die een groote melkerij
bestuurt; en Mr. van Ech, een paardenteeler, twee menschen van den ouden trant.
Hun kinderen en klein-kinderen, waarvan sommigen den modernen stroom volgen,
terwijl anderen de tradities getrouw blijven, zijn insgelijks goed geschetst. Niet heel
fijn of dichterlijk, ook niet heel verheven van ingeving, maar wel onderhoudend.
L.D.
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Olivier Leroy: Mes beaux Amis. Intimités enfantines. Coll. ‘Courrier des
Iles’. - Desclée de Brouwer. Paris. - 15 fr. belges.
Schrijver, een Dr. in de Rechten en in de Letteren, heeft reeds verscheidene werken
uitgegeven over ethnologie, of over zonderlinge verschijnselen van het mystieke
leven; insgelijks over literaire critiek. Van een gansch anderen aard is dit nieuwe
boek. Van zijn twee aangenomen kinderen, Jojo en Lalette, heeft hij gedurende enkele
jaren opgeschreven wat hem in hun woorden of daden bijzonder trof. En op zekeren
dag heeft hij die nota's in een boekje verzameld. Geen verzinsel, geen opsiering, geen
dramatiseeren; het eenvoudig blootleggen van de ziel, en de mentaliteit; van een
jongetje van vier tot acht jaar, van een meisje van twee tot vier jaar. En het is een
zeer aangename lectuur.
L.D.

Gustave Daumas: Disciplinés. Préface par l'Abbé Henri Escoffier. - Coll.
‘Problèmes d'Education’. - Desclée de Brouwer. Paris. - 15 fr.
Schrijver, bestuurder van den ‘Cours St. Louis’, door hem 25 jaar geleden te Parijs
gesticht, insgelijks voorzitter der syndikale kamer van het vrij Onderwijs, legt zijn
gedachten en methoden over opvoeding in dit boek uit. Kinderen opvoeden is eene
kiesche, moeilijke zaak, zoowel voor ouders als voor leeraars, en die taak is in de
laatste jaren niet gemakkelijker geworden. In het licht van het katholiek geloof,
onderzoekt schrijver die kwestie, zoowel van het standpunt der leerlingen als van
dat der leeraars, en drukt bijzonder op de noodzakelijkheid den wil bij de kinderen
te ontwikkelen, den wil tot het goede, den haat voor de zonde, de wilskracht om aan
de bekoring te weerstaan. Terzelfder tijd zet hij de opvoeders aan de liefde voor kunst
en schoonheid, die zooveel kan bijbrengen om de ziel te veredelen, bij de kinderen
aan te kweeken.
Een goed boek, vol gezonde gedachten.
L.D.

Luce Laurand: Les Fils d'Or. - Editions Jean Crès. Paris.
De roman van de jonge Arlette, vroegtijdig wees gebleven, en door haar grootmoeder
opgebracht in een dorpje der Pyreneeën. Met al haar vezels is zij gehecht aan de
herinneringen uit het verleden, dat toch vol smart is, want haar vader pleegde
zelfmoord uit liefde voor eene vrouw die de zijne niet was, en die hij in 't ongeluk
stortte, terwijl zijne vrouw van verdriet stierf. Arlette blijft weldra heelemaal alleen
op de wereld: ze leidt een leven van sacrificie, en wordt niet zelden beloond door
ondankbaarheid en miskenning. Om de vriendin uit hare kinderjaren te redden zal
ze alles opofferen, haar liefde en hare goede faam. Eindelijk komt alles goed. Michel's
liefde geldt haar alleen, en hij toch heeft nooit aan haar getwijfeld, hoe zeer zij ook
belasterd werd.
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Nog al elementair, niet heel origineel; maar niet zonder talent. Mooie bladzijden,
hier en daar.
L.D.

Dr. Marie van der Zeyde: Hadewijch. Een studie over de mens en de
schrijfster. - 1934, Groningen, Wolters. 212 bl. Ing. f. 2.90; geb. f. 3.90.
Het geval Hadewijch is zoo ingewikkeld, en zoo overvol van elementen van
historischen, aesthetischen, religieusen, psychologischen, cultuurhistorischen aard,
dat het in den grond wonder baart zoo haar figuur niet meer dan tot heden het geval
was, den speurzin der geleerden gaande maakt. Juist de complexiteit van haar
verschijning, samen met de karigheid der vaste inlichtingen omtrent tijdsatmosfeer,
zijn in den grond misschien van zulken aard dat zij menigeen afschrikken. Het is
geen toeval dat in de laatste jaren vrouwen zich tot het problema aangetrokken
gevoelden; behalve Pater Van Mierlo hebben in de 20o eeuw alleen Juffrouw Snellen
en nu Dr. M.H. van der Zeyde de taak aangedurfd. Er is inderdaad in Hadewijch
zooveel specifiek, uitgesproken vrouwelijks, zooveel dat rechtstreeks uit de
vrouwelijke gevoelspsychose ontspringt, zooveel dat slechts door intuïtie te benaderen
is, dat de behandeling door tevens literair-historisch onderlegde ‘blauwkousen’ veel
kans heeft tot een juister belichting van de ondanks alles mysterieus gebleven
persoonlijkheid der dertiende eeuwsche dichteres. Dit is alleszins het geval met het
werk van Dr. M.H. van der Zeyde.
Het best is dan ook de schrijfster waar ze de persoonlijkheid van Hadewijch tracht
te ontleden, vooral in het eerste deel. We hebben hier inderdaad een eerste poging,
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om met aanwending van de nieuwste uitkomsten der psychologie, vooral der
‘Religionspsychologie’, een zielsbeeld van de dichteres uit te teekenen dat op vele
punten bevredigt. Op andere punten zal men de uiteenzetting slechts met
omzichtigheid aanvaarden, o.m. waar ze al te roekeloos omspringt met begrippen
als telepathie, psychopathie, supernormale begaafdheid e.d. Haar standpunt is
overigens het volgende: ‘En mij persoonlik moet het van het hart, dat ik de vraag of
Hadewijch in dogmaties opzicht precies binnen de grenzen van de Katholieke leer
gebleven is, en of zij zich al of niet wenste te onderwerpen aan het kerkgezag, niet
heel essentieel kan vinden. Ons oordeel over haar persoon, haar karakter, haar ernst,
haar vroomheid, haar trots, haar intellect, haar oprechtheid, haar oorspronkelijkheid,
is van het antwoord op die vragen onafhankelik.’ (bl. 50). Streng genomen beïnvloedt
de oplossing van de vraag in het eerste deel van dit standpunt inderdaad niet de
aesthetische of litteraire waarde van een schrijver. Maar de onafhankelijkheid waarvan
spraak in den tweeden zin staat niet zoo vast als Dr. Van der Zeyde het met stelligheid
beweert. Zij stipt intusschen zorgvuldig telkens aan waar Hadewijch volgens haar
van het katholieke dogma afwijkt. Maar aan een andere zijde reduceert ze tot een
minimum het godsdienstige en het kerkelijk-leerstellige ferment dat het leven van
den enkeling als van de gemeenschap doordeesemde. De fout zit hem hier dat ze
Hadewijch beschouwt als een moderne vrijzinnige. Er zijn ook katholieken die
meenen dat Hadewijch niet steeds orthodox in haar uitlatingen is, maar de achtergrond,
het geestelijk klimaat waarin ze leeft en ademt, dat haar doen en denken doordringt,
is essentieel katholiek. En Dr. Van der Zeyde heeft dat geestelijk klimaat in
bedenkelijke mate verwaarloosd.
Voor het overige waardeeren wij ten zeerste de uitkomsten die deze verhandeling
biedt, gefundeerd als ze is op een omvangrijke voorstudie in disciplines van
uiteenloopenden aard. Haar verklaringen van Hadewijch's gedichten zijn dikwijls
even aanvaardbaar als die van Van Mierlo, en haar stylistische beschouwingen zijn
voortreffelijk; bij haar theorie over de dubbelbeteekenissen staan wij evenwel
sceptisch. Dichters met ingewikkeld gemoedsleven die tevens de taal volkomen
beheerschen, kunnen wel eens dubbelbeteekenissen verwerken - ik meen dat de
schrijfster, behalve bij Leopold ook bij Boutens ten minste een paar voorbeelden had
kunnen vinden, - maar een systematisch gebruik ervan kan men bij een dichteres als
Hadewijch bezwaarlijk verwachten, en door onze onvolledige kennis van haar
middelnederlandsch, nog moeilijker bewijzen.
Dr. T.D.

L.C.T. Bigot, Het Kind, met medewerking van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm
en Drs D.H. Ten Seldam. - 3o druk. - 1933. Groningen, Wolters. - 143 bl.
Ing. f. 1.90, geb. 2.25.
Een glasheldere uiteenzetting, ten behoeve van de leerlingen der kweekscholen, van
de ontwikkeling en de opvoeding van het kind in zijn verschillende levensperioden.
Het is een uitstekende basis voor de latere studie der algemeene paedagogiek; enkel
op de hoofdzaken nadruk leggend, maar niettemin niets in de schaduw latend, de
laatste theorieën vermeldend, een aantrekkelijke rustige manier van voorstellen,
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kortom een werkje dat we zelfs in de handen van onze onderwijzers wenschen te
zien. Voor onze normalisten is het minder geschikt daar het de grondsdienstige
elementen in de opvoeding totaal onverlet laat.
Dr. T.D.

L. Op de Beek: Pirre. Met teekeningen van Theo Op de Beekcc. - 1933.
Davidsfonds, Jeugdreeks no 12. - 115 bl.
Afgezien van het feit dat we hier den gemakkelijksten en wat al te zeer beoefenden
vorm van het jongensboek hebben, nl. de opeenvolging van een aantal rakkersstreken
zonder veel onderling verband, dient toegegeven te worden dat ‘Pirre’ onder zijn
maatjes in de jeugdliteratuur een even goed, en in menig opzicht een betere figuur
slaat dan vele andere. Ik wijs vooral op twee verdiensten: de taal is vrij correct
Nederlandsch, wat niet belet dat ze kwiek en lenig is, en de grappigheid wordt nergens
verward met trivialiteit. Daarom: een goed jongensboek!
Dr. T.D.
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Een keur uit Jan van Stijenvoorts Refereynenbundel Ao 1524. Met een
inleiding en aanteekeningen door Dr. Luc. Indestege. - 1934. Maaseik,
Van der Donck-Robijns. XIV% 75 bl.
‘... Hebben we het plan opgevat, uit het oorspronkelijke handschrift een keur samen
te brengen van refereinen, die om hun schoone vorm of om hun geestrijke inhoud,
ons, moderne menschen, vermogen te interesseeren en ontroeren. De keuze viel op
een drie-en-twintigtal refereinen, waarin het leven van die tijd onverwoest tot uiting
komt.’ Aldus de uitgever in zijn inleiding. De refereinen van J. van Stijenvoort zijn
slechts sedert de uitgave door Dr. Lyna en Dr. Van Eeghem in 1930 het publiek
toegankelijk geworden. En hier hebben we inderdaad een keus die getuigt van securen
zin voor schoonheid. Ten bewijze haal ik het amoureus refrein ‘Dat ick doert sceyden
by verdriet’ dat, afgezien van een overigens zeer zwakken renaissanceinslag, zuiver
en klaar klinkt als een middeleeuwsch volkslied. Al beantwoordt het, samen met
verschillende andere, niet aan de omschrijving uit de inleiding, nl. ‘waarin het leven
van die tijd onverwoest tot uiting komt’, toch zal de lezer er zich niet over beklagen.
Wat de eigenlijke tijdsrefereinen betreft, als b.v. ‘My dunckt tis al mal een mal
andere’, zij vertoonen in hun schamperheid treffende overeenkomsten met de
pamflet-stukken van den tijdgenoot C. Everaert. Maar hier is de vorm gedrongener
en pregnanter; ‘Mer smorgens vondick dat al gheloghen was’ is bijtend als vitriool.
Dr. T.D.

Prof. Dr. P. De Keyser. Folklore en onderwijs. - 1933. Antwerpen, De
Sikkel. - 119 bl. 16 fr.
Een deeltje uit de Brochurenreeks der Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging, dat
in de onderwijswereld heel wat belangstelling zal wekken voor deze interessante
wetenschap, en tevens klaarheid scheppen over haar doel en haar methodes. Men zal
vooral de inleiding met genoegen lezen: een synthetisch overzicht van wezen en
ontwikkeling der folklore-wetenschap. De opsomming van het folkloristisch materiaal
wordt gegeven aan de hand van A. Gittée's ‘Vraagboek’, terwijl we enkel kunnen
bereuren dat het tweede deel: ‘Het folkloristisch onderwijs’ niet de uitbreiding
gekregen heeft waarop het recht had.
Dr. T.D.

Nico van Suchtelen: De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf
bedrijven 2o druk 1933. N.V. Wereldbibliotheek. Amsterdam.
Deze tweede druk verschijnt juist twintig jaar na den eersten. Men zoekt te vergeefs
naar de noodzakelijkheid ervan, tenzij men tot allen prijs een specimen in omloop
wilde houden van die vooroorlogsch tooneelliteratuur die inderdaad ‘litteratuur’ in
den allerpejoratiefsten zin van het woord was en als reactie de ergste
expressionnistische excessen uitgelokt heeft. De eenige indruk die den lezer - van
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toehoorders durf ik niet gewagen - bijblijft is dat er ontzettend veel gepraat en
ontzettend veel vooze en goedkoope levensphilosophie aan den man gebracht wordt
in een dun psychologisch gevalletje met een zekere Olga als hoofdpersoon. Deze
Olga is een in literatuur geconfijte ‘vamp’, of liever in goed-rond Hollandsch van
1913, ‘'n kreng,... 'n kanalje,... 'n nest’, die alle mannen om haar doodelijk ongelukkig
maakt, en par ricochet dier mannen vrouwen eveneens. Maar het blijft alles zonder
heftigheden en revolverschoten, en het loopt uit op een zeer verwonderlijk ‘happy
end’.
Dr. T.D.

Dr. Jos. J. Gielen. Belangrijke Letterkundige Werken. Leidraad bij de
studie der Nederlandse Literatuur. Deel III. De nieuwe Tijd. - 1933.
Purmerend, J. Muusses.
Bij dit derde deel zou men enkel de waardeering kunnen herhalen waarmee we de
verschijning van de beide vorige bundels aangekondigd hebben. En de gewone lezer
zal er wellicht nog meer redenen tot opgetogenheid in vinden. We treffen er immers
de ontleding en bespreking in aan van veertien werken - gedichten, romans, tooneel
- van tijdgenooten, en wel algemeen bekende werken van min of meer representatieve
litteraire figuren. Vooraf gaan vier hoofdstukjes: Gedichten van Guido Gezelle (van
den medewerker van Deel II, P.A. Eggermont), Tachtiger Poëzie, De Poëzie van na
den Wereldoorlog, en Poëzie van Zuid-Afrika. Vooral de uitstippeling van Gezelle's
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ontwikkelingsgang munt uit door haar voortreffelijke paedagogische helderheid. Niet
minder te waardeeren zijn de overige uiteenzettingen, waaronder vooral opvalt de
behandeling van Vermeylen's Wandelende Jood. Veel kwaliteiten vindt men hier
vereenigd: een fijn aanvoelende aesthetische zin, een pedagogisch inzicht van het
beste allooi, benevens een ongewone nauwgezetheid wat feiten en datums betreft,
en ten slotte een sympathieke afwezigheid van alle schoolsche stroefheid. Zoodat,
evenzeer als de vorige bundeltjes, deze verzameling besprekingen geroepen is om
vele diensten te bewijzen aan studenten in de letterkunde en, vermits het de ontleding
brengt van eenige der meest beteekenisvolle werken van dezen tijd, evenzeer aan
gewone lezers die een betrouwbaren gids wenschen om hen, boven het oppervlakkige
lezen uit, binnen te leiden in het vollediger begrijpen en aanvoelen der litteraire
schoonheid.
Dr. T.D.

R.M.J. Kreemers: John Galsworthy als tooneelschrijver. Verhandeling 320
van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. - 1934. Brussel,
De Standaard. 83 bl.
Elders heb ik reeds een en ander gelucht van mijn bezwaren tegen de manier van
schrijven van Dr. R. Kreemers, zoodat ik daar verder niet hoef op terug te komen.
Wat den inhoud van deze studie betreft, er is zeer veel goed in aan te wijzen, naast
details die minder bevredigen. Zonder meer te waardeeren is de ontzaglijke
gedocumenteerdheid van den schrijver: er is bij ons niemand die de moderne
Engelsche litteratuur kent als Dr. Kreemers. Dat stelt hem in de mogelijkheid een
centrale figuur als Galsworthy naar behooren te situeeren, en zijn tooneelwerk aan
een nauwgezette analyse te onderwerpen. Zijn besluit is het volgende: ‘Niemand zal
het ons dus kwalijk nemen dat we... voor Galsworthy den eeretitel opeischen van
een der belangrijkste maatschappelijke tooneelschrijvers van onzen tijd.’ Maar we
zouden het evenmin kwalijk genomen hebben, indien schrijver de drama's en comedies
van Galsworthy toch even getoetst had aan de speciale eischen van het tooneel. Dat
doet hij nergens. Een stuk als ‘Strife’ is inderdaad een literair monument, en als
leesstof voor studeerenden in de letterkunde is het een ideale tekst om er allerlei
wetten en voorschriften aan te demonstreeren, zooals het ook, samen met zijn ander
dramatisch oeuvre, een dankbare stof is voor diepzinnige beschouwingen over
economische en sociale toestanden. Maar of het hem doet op de planken? Dr.
Kreemers gaat te achteloos voorbij wat b.v. J. de Bruyn in dit tijdschrift, en W.
Nieuwenhuis in ‘De Maasbode’ over hem meenen. Het oordeel van dezen laatsten
kan excessief klinken, maar er schuilt toch nog meer waarheid in dan in wat Dr.
Kreemers op bl. 21 zonder eenigen schijn van bewijsvoering zegt: ‘In dit opzicht is
Galsworthy zeker hyper-modern.’
Dr. T.D.
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Dr. Raph. Kreemers: De hedendaagsche Engelsche roman. Kritische
bronnenstudie, bibliographie en alphabetisch register. - 1933. Leuven, De
Vlaamsche drukkerij. - 67 bl. 10 fr.
Zooals de titel het aanduidt is dit een uitvoerige bespreking van een reeks werken
die over den modernen, Engelschen roman handelen, nl. de studies van I. Marinoff,
J. Warren Beach, Dr. Veldkamp en Weygandt.
Dr. T.D.

F. Cuttaz: Le Juste. Précieux effets de la Grace sanctifiante. Nouvelle édition
revue et augmentée. - J. De Gigord. Paris.
Het is van hoog belang voor ons, leeken, onzen godsdienst grondig te kennen.
Daarvoor is het bovenvermeld boek voortreffelijk aangewezen. ‘Le Juste’, is ‘de
naam der ziel in staat van genade’. En schrijver is er volkomen in gelukt een volledige
studie der genade, voor eenieder bevattelijk, te schrijven. Naarmate men vordert,
beseft men, verwonderd en zelfs beschaamd, hoe onwetend men is waar het de genade
geldt, het fundamenteel mysterie van ons katholiek leven, rijk aan onvergelijklijke
schatten, welke door de meeste geloovigen zoo weinig gekend of zelfs vermoed
worden. Waarin bestaat de staat van genade; welke is er de onmiddellijke uitwerking
van; bij de kinderen zoowel als bij de volwassenen. Welke is van een anderen kant,
die uitwerking, heelemaal onderscheiden van de genade, maar er uit voortvloeiend:
Gods verblijf
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in de ziel, ingeschapen deugden, dadelijke grades, gaven van den H. Geest. Al die
kwesties worden uiteengezet met een degelijkheid en een klaarheid, die getuigen van
schrijvers diepe kennis van een stof, die hij grondig bestudeerd en waarschijnlijk
onderwezen heeft. Wie dit boek leest zal een beter en dieper gedachte van den
godsdienst krijgen. Door dit werk begrijpen we beter het wonderbare van die
deelneming aan de goddelijke natuur, in ons door de genade teweeggebracht. Een
der schoonste hoofdstukken is wel het hoofdstuk ‘Adaption divine’ die ons verheft
tot kinderen van God, broeders van Christus, en van de andere rechtvaardigen, door
den Vader bemind. Het behelst als de elementen van een heerlijke katholieke
sociologie. Het boek zal met nut gelezen en gemediteerd worden zoowel door leeken
als door priesters.
F.D.

Peter Benoit's leertijd. Honderd brieven aan zijn ouders uit de jaren
1851-1862. Uitgegeven en ingeleid door André M. Pols. 1934. Uitgeverij
‘De Sikkel’.
André M. Pols heeft een uitstekenden dienst bewezen aan de Vlaamsche musicologie
en aan de Vlaamsche cultuur in 't algemeen, met deze brieven uit te geven en te
verrijken met een resumeerende inleiding. Vreemd genoeg, of liever kenteekenend
voor den tijd, zijn al die brieven door den jeugdigen Benoit, studeerend aan het
Brusselsch conservatorium, in 't Fransch opgesteld, ofschoon gericht tot zijn brave
ouders die voorzeker enkel vlaamsch onder elkaar spraken. Waar had de jongeling
deze kennis van het Fransch opgedaan? Want hij drukt zich gemakkelijk uit. Van
waar hem zijn warme, edele gevoelens kwamen, is lichter te verstaan. Wat een
hoogstaand man de baanbreker onzer Vlaamsche muziek was blijkt uit dat boek dat
aldus een onschatbaar werk wordt in dit jaar der Peter Benoit-viering.
M.E.B.

Essais sur Kierkegaard, Pétrarque, Goethe. Religion et Philosophie. Musique
et Poésie. Dessins. - 1 vol. de 328 p. (Coll. ‘Courrier des Iles’, no 4). - Desclée
de Brouwer. Paris. - 20 fr.
Dit zeer merkwaardig boek is heel wat omvangrijker, dan de boeken in dezelfde
collectie reeds verschenen. Het doet denken aan de lijvige boeken over critiek van
den vroegeren ‘Roseau d'Or’, zeer gunstig door den ‘Courrier des Iles’ vervangen.
Het bevat vier belangrijke studies, brokken van verheven en diepgaande critiek. De
Duitscher Theodor Haecker bestudeert het waarheidsbegrip in Kierkegaard's werk.
Zijn scherpzinnige analyse helpt ons dien zonderlingen Deenschen denker, ‘le Pascal
du Nord’ zooals hij genoemd werd, beter begrijpen. Maurice de Gaudillac noteert
bij Pétrarque de eerste openbaring van die conflicten tusschen den geloovige en den
letterkundige, die we sedert de Platonische Academie van Florentië zoo dikwijls in
de letterkundige wereld bijwoonden. De groote katholieke critiekschrijver, Charles
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du Bas weidt uit, tactvol en fijn, over Goethe's laatste liefde. Eindelijk een artikel
van Boris de Schloezer over den russischen toondichter Arthur Lourié die, volgens
schrijver, in staat is de moderne muziek in diepte te vernieuwen.
Nevens deze vier gewichtige studies bevat het boek ook nog gedichten, schetsen
en verhalen, waarvan geen enkel banaal is. Een boek dat ter eere strekt van de
bestuurders dezer verzameling.
F.D.

Bernard de Meester: Le Saint-Siège et les Troubles des Pays-Bas. 1566-1579.
- Université de Louvain. Recueil de Travaux publiés par les membres des
Conférences d'Histoire et de Philologie. 1934.
Veel werd er reeds geschreven over dit somber tijdstip onzer geschiedenis. Minder
gekend is echter de rol der Pausen Pius V en Gregorius XIII in den strijd tegen de
Hervorming in onze gewesten. Het was een droevige tijd wanneer de ketterij van
Luther en Calvyn de helft van Europa van de Kerk losscheurde, wanneer politiek
achter den godsdienst schuilde, en zelfs de katholiek gebleven vorsten of wel weinig
vast in hun geloof stonden of het zoo flauw verdedigden, dat hun optreden eerder op
verraad leek. Filips II bleef onwankelbaar in zijn getrouwheid. Verklaarde hij niet
dat hij liever aan zijn kroon verzaakte dan over een kettersch volk te heerschen?
Maar wat gezegd van de middelen die hij aanwendde om de ketterij uit te roeien?
De gebeurtenissen zijn genoeg gekend, en hoe toen hij eindelijk inzag dat hij zich
vergist
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had, hij beurt om beurt Don Juan, Requesens en Farnèse zond om de zaken te
ontwarren. Te laat echter, want al bleven de zuidprovincies getrouw, de
noordprovincies waren voor de Spaansche kroon en voor de Kerk verloren. Filips'
politiek had oneindig veel kwaad gedaan. En toch, niet zonder verwondering, stellen
we in dit boek vast, dat de heilige Pius V, heelemaal te akkoord ging met 's vorsten
politiek van geweld, en zijn volkomen vertrouwen aan Alva betuigde, ja zijn voorkeur
uitdrukte voor den ijzeren dwang van den Hertog boven de schrandere gematigdheid
van Margaretha van Parma en Kardinaal Granvelle. Ook Gregorius XIII, alhoewel
tot meer toegevendheid geneigd, steunde den koning door zijn gezag en keurde zijn
politiek goed. En toch liet deze zooveel puinen op alle gebied na in ons diep beproefd
land!
Met de grootste objectiviteit, geholpen door een rijke documentatie, heeft schrijver
dit onderwerp behandeld en zijn werk is hoogst boeiend en zaakrijk.
L.D.

Romola Nijinsky: Nijinsky. Préface de Paul Claudel. - Denoël et Steele.
Paris. - 18 fr.
Nijinsky is een der grootste, zooniet de grootste ballet-danser van onzen tijd geweest.
Men noemde hem ‘le Vestris du Nord’. Poolsch van afkomst, werd Vaslav Nijinsky
als kind opgenomen op de Keizerlijke dansschool te St. Petersburg, waar hij weldra
op den eersten rang kwam te staan. Daarna werd hij verbonden aan den Mariënsky
schouwburg te St. Petersburg. Van dan af was zijn loopbaan een reeks van triomfen,
niet alleen in Rusland, maar in alle hoofdsteden van Europa en Amerika, waar hij
vertooningen gaf. Na enkele jaren begon hij zelf baletten te scheppen, eerst op reeds
bestaande muziek, later op muziek speciaal voor zijne scheppingen gecomponeerd;
hij werkte vooral met De Bussy, Ravel, Strawinsky, Strauss, en zocht jaren lang om
eene adequate noteering der bewegingen van den dans te vinden. Een rijk begaafde
artiest was hij, in zijnen aard een echt genie, met het droomend, dichterlijk,
onevenwichtig temperament der Russen. Maar die schitterende carrière werd schielijk
op de treurigste wijze verbroken. Pas vijf-en-dertig jaar oud, werd Nijinsky
waanzinnig. Nu bevindt hij zich in een sanatorium te Kreuzlingen.
Het boek door zijne vrouw geschreven, is waard gelezen te worden. Het geeft een
interessanten kijk op de opleiding en het leven van de kunstenaars van den dans; en
vooral over het wezen zelf van den dans: over de vooroorlogsche hoogere sferen te
St. Petersburg, en over vele andere kunstenaars, zangers, dansers, toondichters van
dien tijd.
L.D.

Ivan Bounine: Le Village. Traduit du russe par Maurice. - Librairie Stock.
Paris. - 15 fr.
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Dit boek is het beste vooroorlogsch werk van Ivan Bounine, aan wie de nobel prijs
verleden jaar toegekend werd. Het geeft het leven weer van een gewoon russisch
dorp, dat als een zinnebeeld is van heel het Rusland der Tzaren. Erg naturalistisch
is de beschrijving; uiterst zwart en brutaal. Dat dorpje verloren in de steppe, wordt
afgeschilderd als een echte mesthoop van vuilheid en dronkenschap, van luiardij en
losbandigheid, enz., enz. Geen walgend detail wordt ons gespaard. De menschen
leven erger dan beesten. Maar trots alles komt het menschelijke nu en dan, hoe
vluchtig ook, te voorschijn, in die droomende melancholie, die passieve gelatenheid
voor het noodlot, die sentimenteele dichterlijkheid, dat vaag verzuchten en gemis
aan evenwicht, zoo typisch van de slavische ziel.
Ivan Bounine heeft veel talent, maar dit boek is pessimistisch en neerdrukkend;
het geeft ons van Ruslands landelijke bevolking een beeld van diepe, hopelooze
lichamelijke en zedelijke ellende: de verbeesting van een volk onder een eeuwenlange
verdrukking. Maar zou het nu beter zijn?
T.
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[1934/10]
William Morris
1834-1934
door Dr. Raph. Kreemers.
In de engelsche letterkundige wereld zullen dit jaar verschillende menschen gevierd
worden bij gelegenheid der herdenking van hun eeuwfeest. Voor één van hen vragen
we vandaag enkele oogenblikken belangstelling, nl. den dichter, schilder, drukker,
teekenaar, calligraaf, huisraadvervaardiger, maker van wandtapijten, gebrand glas,
beschilderde tegels, vloer- en haardkleeden, borduurwerk, enz.: William Morris den
24en Maart 1834 te Walthamstow geboren en den 3en Oktober 1896 te Londen
overleden.
In onzen tijd van overdreven specialisatie is het een eer te mogen terugwijzen op
een man die zoo'n verbazende veelzijdigheid bezat dat hij ons een late naglans lijkt
van de groote meesters uit de middeleeuwen, die meer dan wie ook in de geschiedenis
van het mooie woord en de mooie daad van zich kunnen getuigen dat ‘niets
menschelijks hun vreemd was’. We zijn er in onzen modernen tijd aan gewend geraakt
van iemand dien we een ‘groot man’ noemen te eischen dat hij zich op één bepaald
punt groot toone en we zijn voor ‘groote menschen’ zoo wars geworden van
versnippering dat we te pas en te onpas herhalen dat niemand twee meesters dienen
kan.
W. Morris heeft zelfs meer dan twee meesters op buitengewone wijze gediend en
zijn voorbeeld heeft niets van zijn belangrijkheid verloren al scheidt ons een eeuw
van het oogenblik waarop hij het eerste levenslicht aanschouwde. We wenschen in
de blz. die volgen vooral de aandacht te vestigen op 5 punten die het essentieele in
het talent van Morris uitmaken en zullen hem dus beschouwen als dichter, verteller,
vertaler, kunstenaar en maatschappelijk hervormer en dan tevens aangeven welke
de bijzondere verdiensten zijn van Morris op elk gebied en welk belang hij ook nog
voor ons heeft op onze dagen.
Over het leven van W. Morris kan kort het volgende worden meegedeeld. Na eerst
in Malborough school te hebben geloopen trok
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hij naar Oxford, in het Exeter College en toen hij daar zijn studies had beëindigd
werd hij leerling van den beroemden bouwmeester G.E. Street. Het bouwvak had
echter niet lang zijn belangstelling want hij liet het algauw varen voor de
schilderkunst, de teekenkunst en het schrijven van gedichten. Zijn eerste verzen
verschenen in het ‘Oxford and Cambridge Magazine’ dat door hem en een paar
vrienden was gesticht in 1856. Vier van de 5 langere gedichten die hierin waren
verschenen kwamen 2 jaar later uit onder den titel: ‘The defence of Guenevere and
other poems’. Dan hield hij zich enkele jaren uitsluitend bezig met de meubel- en
decoratieonderneming, eerst onder den naam Morris, Marshall Faulkner & Co en
later onder dien van Morris & Co. In 1865 keerde hij uit het huis dat hij voor zichzelf
gebouwd, bemeubeld en versierd had in Kent, naar Londen terug en herbegon met
het schrijven van gedichten. ‘The life and death of Jason’ verscheen in 1867 en ‘The
earthly Paradise’ van 1868-1870. Gedurende dezen tijd had hij zich ook het ijslandsch
eigen gemaakt en vertaalde een groot deel van de ijslandsche Saga's. In 1871 betrok
hij het sedertdien beroemd geworden ‘Kelmscott Manor House’ dat zijn buitenverblijf
is gebleven tot het einde van zijn leven ofschoon hij meestendeels in Londen verbleef
en werkte. ‘Love is enough’ kwam uit in 1872 en ‘Sigurd the Volsung and the Fall
of the Niblungs’ in 1876. In 1877 werd hem de leeraarsstoel in de dichtkunst
aangeboden te Oxford doch hij sloeg dit aanbod af even als hij later het aanbod van
Gladstone om, na Tennyson's dood ‘poet laureate’ te worden, van de hand wees.
Rond dezen tijd begon hij zich ook in te laten met politiek. Hij begon als
vooruitstrevend radicaal en kwam zoo geleidelijk tot het actieve socialisme van later
jaren. In 1883 werd hij ‘honorary fellow’ van Exeter en werkend lid van de Sociaal
Democratische Federatie. Van dien tijd af waren zijn voornaamste bezigheden het
behartigen van de belangen zijner firma doch hij gaf ook lezingen en schreef over
kunst en maatschappelijke vraagstukken. Tusschendoor schreef hij vele van zijn
prozawerken en ging door met zijn arbeid in de beroemde Kelmscott Press die hij in
1891 had gesticht. Op deze persen werd als tweede boek gedrukt een keus onder zijn
onuitgegeven gedichten met den titel ‘Poems by the way’. We wijzen hier om te
besluiten op zijn vertalingen van Virgilius en Homeros in 75 en 87. Hij stierf in zijn
Kelmscott House, Hammersmith, te Londen.
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I. - Morris als Dichter.
Bij het behandelen van Morris als dichter moet van meet af aan gewezen worden op
den invloed van Burne Jones wiens eeuwfeest het vorig jaar werd herdacht. Het is
immers onder de leiding van dezen schilder dat hij Chaucer en Malory leerde
waardeeren en ingewijd werd in de noorsche mythologie en epiek. En vervolgens
moet worden gewezen op de toetreding van deze twee jonge gediplomeerden van
Oxford tot de School der Pre-Raphaëlieten waartoe o.m. nog behoorden de schilders
Madox Brown, Holman Hunt en Millais. Het orgaan van deze groep was ‘The Oxford
and Cambridge Magazine’. Evenmin als Ruskin had Morris geldelijke zorgen wijl
hij al jong een groot fortuin erfde. Doch evenals Ruskin zou hij een groot deel daarvan
besteden voor idealistische doeleinden. Zoo zorgde hij bijna uitsluitend voor het
financeeren van dit tijdschrift waarin hij ook zijn eerste dichtproeven zou laten
verschijnen. De tijd leek echter nog niet gekomen voor dit soort gestreng idealisme
en na 20 maanden hield het blad op te verschijnen. Aan zelf-vergoding deden dez
jonge lui ook wel een beetje en ook hierin lag wel een van de redenen van de steeds
afnemende populariteit. Het orgaan is echter meer het vermelden waard voor de
proza-proeven van Morris dan voor zijn poëzie die men wat voorbarig voor ‘groote
kunst’ had doen doorgaan. Zijn eerste gedichten zijn nog al oneven en verraden den
invloed van Browning wiens ingewikkelden stijl en afwisseling van harde en vloeiende
passages we o.m. in ‘Sir Peter Harpdon's end’ volmaakt terugvinden.
Bij het bespreken van het dichterschap van Morris moet ook aan zijn keltischen
oorsprong worden gedacht. Van de Kelten heeft hij immers de eigenschap de
werkelijkheid als schijn voorbij te gaan en in eigen binnenste een eigen schoonere
wereld op te bouwen. Niet echter een vage gestalteloosheid doch een visionaire
aanschouwelijkheid omgeschapen tot een zeer kunstige en bij voorkeur ornamenteele
gestalte. Vandaar zijn voorkeur voor den sagenkreits van Koning Arthur en de
Tafelronde waarin hij het gedroomde gouden tijdperk terugvindt. Als zijn meester
in de verhalende poëzie koos Morris den middeleeuwer Chaucer. Morris voelt het
pathetische in het leven sterker aan dan de schrijver van ‘Canterbury Tales’ doch hij
ontbeert het humoristische van zijn meester en daarom lijkt hij ons verder verwijderd
van den modernen tijd dan deze. De ver-
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dienste van Morris ligt hierin dat hij de Arthur-sagen en de vroege middeleeuwen,
Chaucer en Froissart en het heele bloeitijdperk van de 14e eeuw ahw. heroverd heeft
en in levend verband heeft gebracht met de wereld van onze dagen en de verleden
schoonheid op een oorspronkelijke wijze heeft herbouwd. Of Morris school heeft
gemaakt of niet is van geen belang, zelfs niet of zijn gedichten populair zijn of niet.
Belangrijk is vooral zijn invloed op de dichtkunst zelf. We mogen o.a. niet vergeten
dat rond 60 de poëzie in Engeland tot een zekeren stilstand was gekomen. Toen zijn
mannen opgestaan als Swinburne, Morris en Rossetti die haar nieuwe krachten hebben
gegeven en op nieuwe banen hebben geleid.
Met ‘The life and death of Jason’ (1867) doet het lange verhalende gedicht weer
zijn intrede in de engelsche letterkunde. Tot dan toe kon deze literatuur op niet veel
eersterangswerk van dit soort bogen. Doch Morris deed nog meer: hij herstelde het
door de periode van Elisabeth verbroken verband met de middeleeuwen. Doch al is
heel de atmosfeer middeleeuwsch het geheel is essentieel nieuw en modern. Morris
herstelde in dit gedicht ook het tienvoetige rijmende koeplet. Vóór hem hadden
zoowel Keats als Shelley dit geprobeerd doch niemand heeft het met zooveel succes
gedaan als Morris en hij heeft jammer genoeg het geheim met zich meegenomen in
het graf.
Dezelfde levende synthesis werd ook doorgevoerd in het volgende epische gedicht
‘The earthly paradise’ (1868-1870). Evenals Ruskin was Morris een ‘apostel der
schoonheid’ en daarom is de titel wel symboliek. Een van zijn grootste bezorgdheden
was immers het scheppen van een ‘aardsch paradijs’ in de zuiverste, werkelijke
beteekenis van het woord, van een werkelijke wereld waarin schoonheid en vreugde
in het dagelijksche leven belichaamd zouden zijn en het wezen zouden vormen van
alle scheppende werkzaamheid. Van zuiver technisch standpunt beschouwd is hier
ook weer een nieuwigheid. Hier keert hij nogmaals terug naar Chaucer, doch dezen
keer voor het acht-voetige koeplet en 't zgn. ‘rhyme-royal’. Alle drie deze dingen
worden hier op een volmaakte manier hernieuwd. Het geheel is een werk van
reusachtige afmetingen, niet minder dan 42.000 regels. Hier heeft Morris in daden
willen omzetten de bewondering die hij koesterde voor onze en de fransche
middeleeuwsche kathedralen die hij als de hoogste producten van het menschelijk
genie beschouwde. De 25 verhalen die dit deel uitmaken moeten dan ook niet
afzonderlijk worden beschouwd doch als onderdeelen van
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een grootsch geheel en de bedoeling van den schrijver zal ons niet duidelijk zijn als
we ze niet beoordeelen als even zoovele ramen in geschilderd glas van onze
kathedralen. Wie ze zoo bekijkt zal geen eentonigheid vinden, misschien wel
gelijkenis in de groote lijnen. doch ieder op zich zelf heeft een rol te vervullen in het
groote geheel. Wanneer we door een van onze middeleeuwsche kerken wandelen
overvalt ons een zeker gevoel van overdadigheid die we wel weer uit kunnen leggen
als een ahw. noodzakelijk gevolg van het grenzelooze geloof van die tijden. Ook bij
Morris krijgen we dien indruk. En wijl het haast niet doenbaar is afzonderlijke
gedeelten ervan aan te halen zonder ze hopeloos uit hun verband te rukken en dat
men daarom zijn toevlucht zou moeten nemen tot heel lange uittreksels, verwondert
het ons niet dat de meeste bloemlezingen uit dit werk niets of bijna niets aanhalen.
De bloemlezingen van Herrig, Van Doren en Ward maken hierop een loffelijke
uitzondering.
Morris heeft eens gezegd: ‘talk of inspiration is sheer nonsense, it is a mere matter
of craftmanship’. Deze woorden passen het best bij het volgende werk van Morris:
‘Love is enough’ (1872). Hij scheen nu voldoende te hebben geëxperimenteerd en
wou nogmaals heel nieuwe paden gaan bewandelen. Het engelsche vers dat vroeger
op klemtoon en stafrijm was gegrondvest was onder franschen invloed een rijmende
syllabische meter geworden. Morris zou tot de oude orde terugkeeren doch niet tot
genoegen van den oningewijde die dit werk van hem steeds een der meest
‘experimenteele’ heeft genoemd. Morris heeft hier verbazende handigheid en
ervarenheid bewezen doch het geheel is er erg ingewikkeld door geworden. Het
vertoont, zooals Mackail terecht opmerkt, ‘the labour as well as the result of the
labour’. Wie dit boek in verband met het vervaardigen van wandtapijten door Morris
brengen wil zal er veel gelijkenis in vinden en voor hem zal het dan ook een heele
hoop dingen openbaren die voor den oningewijde altijd een gesloten boek zullen
blijven. De mooiste stukken zijn ook hier weer de ingelaschte lyrische gedeelten. En
het geheel hebben we eerder te beschouwen als een afwijking van den weg die zijn
vers zich haast van zelf had gebaand.
Het meest grootscheepsche werk van Morris verscheen in 1876, nl.: ‘The story of
Sigurd the Volsung and the fall of the Niblungs’. Dit is 'n episch gedicht in vier
boeken dat zijns gelijke enkel vindt in de groote grieksche legenden. Het is het minst
populaire doch volgens zijn eigen oordeel en dat van anderen het grootste van zijn
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prestaties. Hier blijkt overduidelijk welken overweldigenden invloed de studie van
de ijslandsche sagen op hem had gehad. Morris heeft hier werkelijk een omwenteling
ondergaan. Waar hij vroeger schreef ‘to build a shadowy isle of bliss’ met ‘idle
verses’ is in dit heldendicht niets van ‘shadowy’ of ‘idle’ te merken. Reeds in het
laatste deel van ‘Earthly paradise’ nl. in ‘The lovers of Gudrun’ was deze verandering
merkbaar. De Völsunga-saga is wel naast de geschiedenis van Troje het grootste
epische gegeven uit de wereldliteratuur. Morris maakt hier andermaal gebruik van
een metrischen vorm die nog maar weinig werd gebezigd, nl. het zesvoetig rijmende
koeplet, in lange lijnen met vrije syncope en een afbreken van het rhythme in het
midden van den regel. Dit is wel de maat die in het engelsch den homerischen
hexameter het meest benadert. Hierom, doch ook om andere redens, is dit gedicht
het meest homerische sedert Homerus. Hier bereikt het constructieve in Morris een
hoogtepunt van hetwelk hij daarna weer afdalen zal naar het gewoon lyrische. Waar
we in vroeger werk meer spreken konden van lyrische gedichten die Morris met veel
scherpzinnigheid tot een dramatisch poeem wist om te bouwen, moet hier worden
verklaard dat de twee volkomen bij elkander passen en dat noch het een noch het
ander geweld wordt aangedaan. Er wordt geen scherpe scheidingslijn getrokken
tusschen de twee doch het lyrische wordt bij voorkeur benut waar de gemoedsspanning
zulks vereischt. Men zou hier wel kunnen opmerken dat het epos eigenlijk in twee
deelen vervalt: het eerste uitmuntend door zijn onmenschelijkheid en het andere door
zijne menschelijkheid. Dit beteekent echter niet dat Morris er niet buitengewoon
handig in geslaagd is het verband tusschen de twee te leggen en den draad niet te
verbreken. En met den moord op de Nibelungenkoningen, den doodzang van Gunar
en den dood van Gudrun heeft Morris dit verbazende werk tot een schitterend einde
gevoerd. Het is duidelijk merkbaar dat hij hier vrijen teugel heeft kunnen laten aan
zijn geweldige fantasie en niet door een oorspronkelijken tekst belemmerd werd,
zooals in zijn vertalingen.
Bij den laatsten bundel gedichten van Morris: ‘Poems by the way’ (1891) kan
worden vermeld dat hier de schrijver den hoogsten eenvoud van zijn dichterlijke
bedrijvigheid heeft bereikt. Van ‘maakwerk’ is hier geen sprake meer; niets is
ingewikkeld, alles lijkt een spel, de stof en haar versiersel vormen één mooi geheel.
De meeste bloemlezingen putten vooral in deze bron van zuivere lyriek waarin
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wel een van de mooiste gedichten is ‘Thunder in the garden’ dat we tevergeefs in
verschillende bloemlezingen van ‘Love-lyrics’ gezocht hebben. Morris vertaalde
nog wel in verzen doch deze bundel was de laatste als oorspronkelijk dichtwerk.
De vier eigenschappen die het dichterlijk werk van Morris kenmerken zijn:
eenvoud, oprechtheid, welluidendheid en rijkheid. De gemaaktheid die hier en daar
blijkt is bij Morris eerder instinctief. De bedoeling van den dichter is steeds duidelijk;
daarover tasten we nooit in het donker. De welluidendheid van Morris is beslist
zonder weerga in de engelsche letterkunde. En als de rijkheid tot overdaad overslaat
is dit het natuurlijke gevolg voor den ongewoon veelzijdigen werkman die genoegen
schept in zijn werk. En de ‘boodschap’ die de poëzie van Morris ons brengt is ‘to
show how this world is heaven or hell; to ease its burden by teaching men not to fear
shadows; to make death merge in the splendour of life; to bring back pleasure to an
age that had lost or forgotten it; and to give the world the courage of a new hope’
(J.W. Mackail).

II. - Morris als verteller.
Het eigenlijk dichterlijk werk van Morris werd besloten met zijn boek van 1876 over
Sigurd the Volsung. Zooals we hierboven opmerkten gaf hij dan later nog wel een
verzameling van vroeger reeds geschreven gedichten, en hij wendde ook den gebonden
vorm aan voor zijn vertalingen. Doch zijn groote bekommernis ging naar politieke
doeleinden. En toen hem op dit terrein ook geen illusies werden gespaard vooral
door de onhandelbaarheid van enkele zijner volgelingen begon hij in 1889 met het
schrijven van verschillende prozawerken. In de laatste tien jaren van zijn leven schonk
hij ons niet minder dan 5 deelen en na zijn dood kwamen er nog twee van de pers.
Het eerste was ‘The house of the Wolfings’ (1889). Dan volgden: ‘The roots of the
mountains’ (1890); ‘The story of the glittering plain’ (1891); ‘The wood beyond the
world’ (1895); ‘The well at the world's end’ (1896). En ten slotte de twee posthume
werken: ‘The waters of the wondrous isles’ (1897) en ‘Story of the sundering flood’
(1898).
Al deze verhalen zijn zoo romantisch mogelijk en het proza wordt afgewisseld
met lyrische gedeelten zooals dat ook in de oud-ijslandsche sagen het geval is,
waarvan hij er even te voren enkele
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in het engelsch had vertaald. De stijl van deze verhalen en de atmosfeer die er in
wordt weergegeven zijn zeer persoonlijk en iets heel nieuws in de engelsche
letterkunde. De eerste zijn half historische schilderingen van het vroegere germaansche
leven ten tijde van de verhuizingen der verschillende stammen, doch de latere zijn
meer en meer fabelachtig en legendarisch en ontwikkelen zich nu en dan tot een heel
nieuw soort sprookjes. Al de verhalen zijn geschreven in een eigenaardig, zeer
archaïsch engelsch, hoofdzakelijk afgekeken van Malory's ‘Morte d'Arthur’ en de
15e eeuwsche vertaling van de ‘Gesta Romanorum’.
Morris is er wonderwel in geslaagd zijn eigen genoegen in het schrijven van deze
werken aan den lezer mee te deelen. De onbepaaldheid van tijd en plaats steekt scherp
af tegen de duidelijk omschreven doch denkbeeldige topografie en zoo krijgen ze de
levende bekoorlijkheid van het sprookje. Het langste verhaal van allemaal is dat van
1890. Hier vertelt ons de schr. hoe een gemeenschap van herders bedreigd wordt
door geheimzinnige barbaren uit de omliggende wouden en hen onschadelijk maakt
met behulp van een oorlogszuchtigen volksstam die hun ter hulp snelt. Het leven van
deze menschen wordt ons geschilderd met een buitengewone helderheid en de
belangstelling wordt tot het einde gaande gehouden. Het boek van 1896 is nog al
wijdloopig doch de kwijnende belangstelling wordt telkens weer opgeflakkerd door
zeer boeiende beschrijvingen en tafereelen van zuivere schoonheid. Het meest
sprookjesachtige van de verhalen is wel het eerste dat na zijn dood verscheen. Zijn
laatste boek werd nog geschreven juist één maand voor zijn sterven.
In ‘The earthly Paradise’ dweepte Morris reeds practisch met Chaucer doch ook
hier toont hij ons welke belangstelling hij had voor zijn vaderland in Chaucer's tijd.
Morris leeft hier volledig in de 14e eeuw en we krijgen een helderen kijk op het
feodale stelsel van dien tijd met zijn steden, zijn handelaars, zijn abdijen, priorijen
enz. Alle liefhebbers van het romantische hebben hier een kolfje naar hun hand. Doch
we moeten er toch nog even op wijzen dat als hij onder den invloed staat van Malory,
het archaïsche bij Morris heelemaal niet gekunsteld is. Het paste heelemaal bij den
mensch Morris en hij weet dat ouderwetsche te hanteeren met een natuurlijkheid die
haar weerga niet vindt in de heele engelsche letterkunde. Morris is onbetwistbaar
‘the greatest master of romantic story-telling among modern Englishmen’ (A.H.
Thompson, p. 128).
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III. - Morris als vertaler.
In de gedichtenbundels die we in den aanvang van deze studie vermeldden komen
reeds stukken voor die ofwel uit andere talen zijn vertaald ofwel aangepast. Zoo
vinden we in den bundel ‘The earthly Paradise’, waaraan Morris drie jaar werkte,
een gedeelte, getiteld ‘The lovers of Gudrun’, dat een weergave is van de ijslandsche
‘Laxdaela Saga’. Het is tevens het meesterstuk uit dezen bundel. Het is rond de jaren
70 dat de heel bijzondere voorliefde van den schr. voor de noorsche sagen zich
bijzonder begint te openbaren. In 1869 kregen we van hem een engelsche bewerking
van de ‘Grettis Saga’ en het jaar daarop van de Völsunga Saga’. Deze arbeid werd
volbracht in samenwerking met Eirikr Magnússon. In 1871 bezoekt Morris dan voor
het eerst het land welks vroegere letterkunde hem zoo lief was om ter plaatse de
inspiratie te vinden voor verder werk. IJsland maakte een geweldigen indruk op hem.
‘Every place’ schrijft hij, ‘and name marks the death of the short-lived eagerness
and glory’. In 1875 komt hij voor den dag met ‘Three Northern Love-stories’ in
samenwerking nogmaals met E. Magnusson. Ook enkele afzonderlijke gedeelten
vinden we in de schitterende bloemlezing van Mark Van Doren: ‘An anthology of
World Poetry’, nl. ‘The first lay of Gudrun’, waarbij Morris aanteekent: ‘This is the
great story of the North, which should be to all our race what the Tale of Troy was
to the Greeks’; (p. 951-957); ‘The Lay of Sigurd’ (p. 957-974) en ‘Counsels of
Sigrdrifa’ (p. 974-976). In samenwerking met A.J. Wyatt leverde Morris verder in
1892 een vertaling van den ‘Beowulf’ waarin zooveel mogelijk getracht wordt het
oude rhythme te bewaren. En werkelijk bij deze vertaling verdwijnt bv. die welke
we vonden in Kate M. Warren's: ‘A treasury of English Literature’ (p. 8-18) in het
niet. De engelsche weergave van de ‘Heimskringla’ was het eerste deel van een heele
cyclus vertalingen uit het oud-noorsch en het ijslandsch waaraan A.J. Wyatt dan
verder heeft gearbeid en die tot een aanzienlijk getal is uitgegroeid. Doch niet alleen
in de noorsche talen vond Morris zijn gading. We kregen van hem o.a. ook nog een
vertaling van oud-fransche sagen ‘Old French Romances done into English’ in 1896.
En alvorens zijn werk uit den germaanschen oertijd te besluiten moeten we er toch
even op wijzen dat Prof. Baur in zijn werkje ‘De Oud-IJslandsche Saga’ heelemaal
geen gewag maakt van den arbeid door de Engel-
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schen en vooral door Morris verricht. We vinden daar wel den zin: ‘De bestaande
Engelsche vertalingen van de Sagaliteratuur zijn niet altijd getrouw’. (p. 49). De
Amerikaansche professoren Gayley, Kurtz en Scott houden er, althans voor Morris,
een andere opinie op na.
Het zou verwondering baren als Morris, die zooveel hield van het klassieke epos
ook niet even buiten de germaansche wereld was gaan kijken. In 1875 kwam hij voor
den dag met een vertaling van den ‘Aeneas’ van Virgilius en in 1887 met een vertaling
van ‘Odusseus’ van Homerus. A.H. Thompson vindt de eerste vertaling de beste. Ze
gaf ons, zegt hij, ‘an appreciation of the spirit and influence of the poem superior to
its actual rendering of Vergil's individuality of style’ (125). Gayley en Kurtz sommen
een heele reeks engelsche vertalingen op van ‘Odusseus’ in verzen en in proza. Al
gaat hun voorkeur naar het proza, naar de vertalingen van Butcher, Lang en Palmer,
in verzen vinden ze het werk van Morris (naast dat van Mackail) ‘the best for the
use of the student’ (678). Door dezelfden wordt de vertaling van den ‘Ilias’, in verzen
door Morris naast die van Dryden, opgegeven als de beste die we in het engelsch
bezitten. Dit is geen kleine lof voor Morris en het wijst er tevens op welke veelzijdige
begaafdheid en welke schitterende resultaten we ook op dit terrein te loven hebben.
De katholieke poet-laureate Dryden gaat algemeen door voor ‘de koning der vertalers’.
En naast hem zien we Morris in één adem vermeld.

IV. - Morris als kunstenaar.
In ons boek over John Ruskin schreven we p. 201: ‘Een der groote verdiensten van
Ruskin was dat hij door zijn verkondiging van het evangelie der schoonheid, in zijn
enthousiasme W. Morris heeft medegesleept die de huiselijke kunst tot haar hoogsten
bloei opvoerde’. De verhouding tusschen deze twee verkondigers der schoonheid is
wel zoo belangrijk dat we er later nog even in bijzonderheden op terug wenschen te
komen. Hier zij dan enkel vermeld dat het werkelijk een gelukkig samentreffen was
dat Morris opgroeide in een tijd toen Ruskin's kunstidealen zich met zijn
maatschappelijke idealen versmolten. (Ch. Broicher: 165). De rijkdom aan scheppende
ideeën was zoo groot dat de natuur niet aan één man alleen gelegenheid geven kon
ze in daden om te zetten doch die taak op twee ver-
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schillende menschen overdroeg: Ruskin en Morris. En het is opvallend hoe diep de
tweede zich van de nieuwe gedachten van den andere heeft doordrongen, zoo zelfs
dat hij niet een vertolker ervan lijkt doch een oorspronkelijk denker.
De practische kunstenaar is echter nog bij anderen ter school geweest nl. eerst en
vooral bij Rossetti die bij de met romantische idealen bezielde jeugd van dien tijd
doorging als de leider van de lang verbeide wedergeboorte van de kunst, en vervolgens
bij Burne Jones die zijn eerste bekendheid te danken had aan zijn ontwerpen voor
den kunstarbeid van Morris. En opvallend is zoowel voor den eene als voor den
andere dat ze hun romantisme danken aan het lezed van Fouqué en het beschouwen
van het werk van Albrecht Dürer.
Ruskin had gezegd dat zoowel decoratie als ornamentiek zich zoo precies mogelijk
aan de bouwkunst moesten aanpassen in welker dienst ze beide stonden. In zijn
‘Stones of Venice III’ schreef hij: ‘De bouwkunst moet ons vertellen van de natuur,
ons doen denken aan haar stilte, haar teederheid en feestelijkheid, ze moet rijk zijn
aan gelijkenissen met bloemen die we niet meer plukken kunnen en herinneringen
aan levende wezens die eenzaam en zoo ver van ons zijn.’ Dit beginsel wilde Morris
toepassen en terwijl Burne Jones zich van meet af aan wijdde aan de schilderkunst
ging zijn voorkeur naar de architectuur. Zijn roeping werd hem echter pas duidelijk
onder den invloed van Rossetti. Met hun drieën beijverden ze zich in het kunstig
versieren eener bibliotheek in Oxford en hier openbaarde zich, wat Ch. Broicher zoo
juist zegt ‘Morris, geistige Abhängigkeit von Rossettis dämonischer Natur’. Morris,
die evenzeer als de Pre-Raphaëlieten een broertje dood had aan den ellendigen
kunstsmaak van dien tijd, had een practischer werkterrein gevonden en, zooals hij
zich tevoren schijnbaar toevallig als dichter had ontpopt werd hij opeens een
kunstenaar in allerhande takken van handarbeid.
En evenals bij Ruskin zal zijn grootste bezorgdheid bij dit soort werk gaan naar
de opvoeding van zijn volk, al was het maar, zegt hij omdat ‘knowledge means
aspiration or discontent - call it what you will’. Morris was een ‘aestheet’ doch hij
wilde den heropbloei van den kunstarbeid niet om het leven der ontwikkelden
aangenamer te maken. Hij wilde dien arbeid als een bewijs voor de bevrijding van
den voortbrenger uit de slavernij der machine en der ‘balans’ en tevens als een
getuigenis voor de vreugde die men er bij had onder-
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vonden anderen ermee gelukkig te kunnen maken. Alleen op die manier kon Morris
genoegen ondervinden aan zijn eigen werk en de kunst waardeeren die hij kende als
geen ander.
Deze gedachten druischen ook regelrecht in tegen het mechaniseeren der nijverheid
en het kapitalistisch uitbuiten van den arbeider. De werkman in Morris' tijd wist niet
wat hij maakte en evenmin voor wien hij het maakte of waarom. Het eenige wat hem
interesseerde was dat hij door te ‘werken’ een beetje geld kon verdienen om brood
te koopen en de huur te betalen aan zijn werkgever. Daartegen kwam Morris in
opstand en de patroons waren natuurlijk zijn vrienden niet. Men moet niet vragen
hoe het met den smaak van den arbeider gesteld was in Engeland indertijd als hij er
over zijn arbeid al zoo'n gedachten op na hield. Het was effenaf treurig! Na de
oorlogen met Napoleon gold het als een verdienste aan de uiterlijkheden des levens
zoo weinig mogelijk aandacht te besteden. Waar men om de schoonheid zoo weinig
gaf moet het niet verwonderen dat de leelijkheid met den eenvoud verwisseld werd.
Men leefde uitsluitend voor ideeën en was ongevoelig voor den invloed van het
omringende. Morris zou weer het woord van Keats levend maken ‘A thing of beauty
is a joy for ever’. En hij was de eerste die optrad tegen die overheerschende mentaliteit
die niet alleen bij den arbeider heerschte doch ook bij den intellectueel. We lezen
b.v. in zijn ‘Hopes and fears for Art: the beauty of Life’: ‘Men ziet op onze dagen
hoe rijke, veelbereisde en ontwikkelde menschen zich zonder onbehagen in huizen
vestigen die met hun gansche omgeving afschuwelijk en brutaal overeenstemmen.
Hun ontwikkeling is op dit gebied zonder uitslag gebleven... We moesten toch weten
dat vele dingen die we gewoon zijn te beschouwen als noodwendige en voortdurende
kwalen, slechts de toevallige en tijdelijke gevolgen zijn van fouten uit het verleden
en waarmee we door moed en goeden wil gemakkelijk afrekenen kunnen... Slechts
de kunst kan de menschen behoeden voor het grootste euvel onzer generatie: de
slavernij. Dat is haar hoogste en heer lijkste doel’.
Morris zou het voorbeeld geven en hij is dan ook de schepper van het eerste
moderne huis. Van een leien dakje liep dit echter niet. Want hij die zoolang verwijld
had in de middeleeuwen vond rondom zich niets dat aan zijn schoonheidsbegrippen
beantwoordde en zoo moest hij zich zelf aan het timmeren en arbeiden zetten,
geholpen door zijn even artistiek aangelegde vrouw. De plannen waren van
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den vroeger reeds vermelden architect Webb doch heel de inwendige versiering was
het eigen werk van Morris. En aan dezen arbeid beleefde hij zooveel innerlijk
genoegen dat hij op den ingeslagen weg verder wilde gaan.
Morris was ook op de hoogte van de Anglokatholieke beweging. En waar deze
aandrong op een waardige versiering voor de kerken vond ze hem natuurlijk op haren
weg. Hij zette zich dan aan het uitwerken van de plannen van Burne Jones en Rossetti
En laat de eerste ramen niet door Morris zelf gebrand zijn geweest, hij had zoo'n fijn
oog voor kleuren en kleurschakeeringen dat hij onverwachte resultaten bereikte. Het
oude lila en mauve worden door hem op een verrassend schoone wijze aangebracht.
Een van zijn schitterendste werken is wel te vinden in de kathedraal van Christ-Church
in Oxford doch zijn gebrandschilderde ramen zijn over heel Engeland verspreid.
Morris heeft hier de bekende slanke figuren van de Pre-Raphaëlieten op een beslist
oorspronkelijke manier in de kleur gezet zoodat lijnen en tinten een mooi geheel
vormen.
Vervolgens ging zijn bijzondere belangstelling naar de wandtapijten of gobelins
waarvoor hij de oude vlaamsche en fransche tapijten als ideaal nam. Dit ideaal heeft
hij dan ook zoo kort mogelijk benaderd en op dit punt heeft hij wel het meest artistieke
van zijn heele kunstenaarsloopbaan bereikt. Hij had zelfs een weefgetouw vervaardigd
en in zijn slaapkamer opgesteld en van 's morgens tot 's avonds was hij rusteloos
doende om toch maar het oude geheim te achterhalen. Ofschoon ze over het algemeen
streng dekoratief zijn gehouden zijn ze zoo sterk de uitdrukking van een groote
kunstenaarsnatuur dat veel zgn. groote schilderijen, ernaast geplaatst, om haar
onpersoonlijkheid aan fabriekswerk doen denken. Aan dit werk hield Morris
buitengewoon veel wijl hier het mechanische haast heelemaal is uitgeschakeld en
naast de mozaiek vond hij de gobelins den meest blijvenden vorm der dekoratieve
kunst. Haar grondbeginsel is immers volgens hem dat elke arbeid van dit soort
gebonden is aan de eigenaardige natuur van het materiaal.
Het volgende gebied waarop Morris zich verdienstelijk maakte was het
vervaardigen van boomwollen weefsels, cretonnen stoffen en vloertapijten. Ook hier
gold weer als beginsel: de menschen die niet in de gelegenheid zijn de natuur te
beschouwen en te bewonderen moeten in staat worden gesteld die natuur in huis te
halen. In zijn stoffen hadden dan ook de milde kleuren de overhand en de orna-
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mentiek was afgekeken van de plantenwereld die hij streng stileerde. Den eenen keer
geldt het een voorstelling van een perk gele narcissen, dan wordt een weiland
bespikkeld met bloemen voorgesteld en zoowel zonnebloemen als perziken, citroenen
en andere vruchten komen aan de beurt. Over het geheel waait echter de poëtische
adem van den meester zelf.
Zijn verlangen naar schoonheid en de verbreiding ervan dreef Morris vervolgens
naar een onderneming die eerst in samenwerking met anderen werd aangevat doch
later bijna uitsluitend het werk van Morris alleen werd. Tot de firma die zich
uitsluitend met kunstarbeid zou bezig houden traden aanvankelijk toe: Burne Jones,
Rossetti, Faulkner, Madox Brown en de architect Webb. De bedoeling was het
vervaardigen van wandbekleeding, houtsnijwerk, glaswerk, meubels, borduurwerk.
Ook de goudsmederij en metaalarbeid werden beoefend. En het geheim van zijn
succes lag in het feit dat hij nooit op geen enkel gebied iets ondernam, dat hij niet
zelf uitvoeren kon. En wat in zijn eigen werkhuizen werd vervaardigd, werd dan in
zijn eigen verkooplokaal in de Oxfordstreet te Londen verkocht. De arbeiders deelden
in de verdiensten van de onderneming en alle tusschenpersonen werden uitgeschakeld.
Doch naast de katoenspinnerij zette hij zich later ook aan het weven van wol en
velvet. Er was nu nog een stap te doen: hij moest ook zelf kunnen verven. En dit was
de volgende stap. Hij had een gruwelijken hekel aan de destijds gebruikte onechte
aniline-kleuren. Hij ging te leer bij Plinius en de italiaansche meesters uit de 16e en
17e eeuw en daar vernam hij hoe hij zelf kleuren bereiden en vermengen kon. Practisch
schiep hij verschillende nieuwe tinten o.a. het violetkleurige amethist, het oud-goud
en het groen.
De eerste werkhuizen werden te klein en Morris verhuisde dan naar Merton Abbey,
een paar uren buiten Londen. Dit was een oud normandisch klooster dat reeds ten
tijde der Hervorming tot werkhuis gediend had. En hoe druk hij het ook had, hij kon
er zich niet toe laten verleiden met machines te werken, zelfs het uiterlijke mocht
niet op een fabriek gelijken. Lewis F. Day geeft ons de volgende beschrijving van
de plaats waar Morris arbeidde: ‘Am Ufer des Wandel zieht sich ein alter, von
Klostermauern umfriedeter Garten hin. An den Ufern lange, niedrige Werkstätten
und ein Mühlrad, das die Webstühle lässig dreht. Lange Streifen bedruckter Kattune
spülen im Wasser, Spulen, Garn und Wolle, eben aus der Indigohütte
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gezogen, trocknen in freier Luft. Dazwischen gehen Färber und Druckner hin und
her; das Ganze ein sonniges Bild beglückender Arbeit.’ (Cit. Ch. Broichner, o.c. p.
182).
Het zou wel verwonderlijk zijn geweest als Morris, die zooveel tijd in boeken en
oude documenten had doorgebracht ook niet aan de drukkunst zijn bijzondere aandacht
zou hebben gewijd. Hij had reeds in zijn vrijen tijd, in navolging van de oude missaals,
lange gedichten op perkament neergeschreven en de beginletters en de kopversieringen
waren heelemaal gehouden in den stijl van de oude gotische missaals. Doch stilaan
begon hij ook hier eigen paden te bewandelen. Nogmaals ging zijn gedachte naar
Italië en Duitschland. In Venetië leerde hij het drukwerk van Aldus Manntuis kennen
en in het land van Goethe vond hij inspiratie bij Holbein en Dürer. Het was er hem
vooral om te doen eenheid te bereiken in de opvatting en de uitvoering. Volgens hem
moesten de papierfabrikant, de lettergieter, de drukker, de illustrator en de binder
volgens gezonde aesthetische beginselen en onder de leiding van een ervaren uitgever
samenwerken om een boek, werkelijk dien naam waardig, op de markt te brengen.
Voor zijn eigen boeken zorgde hij voor het vervaardigen van onverscheurbaar
papier volgens een heel nieuwe bereidingswijze. De aanvangsletters waren
aanvankelijk enkel in het zwart doch later werd ook de roode kleur aangewend. De
letters waren in hout gesneden. Kortom Morris werd een ware meester-drukker en
zijn Kelmscott Press is de heele wereld door beroemd gebleven. Daar kwam o.a. uit
het meesterwerk op dit gebied: de groote folio-uitgave van de werken van Chaucer.
Hier werden bijna twee jaren aan besteed. Dit monumentale werk was een echte
openbaring voor de tijdgenooten en zijn invloed deed zich ook in het buitenland
gelden, vooral in Duitschland waar de Insel Verlag e.a. in de voetstappen van Morris
traden.
Een uitstekende manier om zijn werk bekend te maken, en tevens om het aan den
man te brengen waren de regelmatige terugkeerende tentoonstellingen. De eerste
daarvan geschiedde in 1888 als ‘Arts and Crafts Exhibition’. De maatschappij die
de inrichting ervan op zich nam stond onder het hoofdbestuur van Morris en
medewerkers waren verder: Walter Crane, Burne Jones, De Morgan,
Cobden-Sanderson en enkele leden van de Koninklijke Academie van Kunsten. Deze
tentoonstellingen stelden werkelijk het beste uit wat op dit ge-
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bied ooit in Engeland werd voortgebracht. Daar trof men o.m. aan: plateelwerk in
perzischen, arabischen en spaanschen stijl, schotels en vaatwerk met archaïsche
schepen en vogels, druiventrossen en slingertwijgen, oorspronkelijke meubelstukken,
steenen schoorsteenomlijstingen, hout- en steensnijwerk, glaswerk, stukken uit
gedreven zilver en goud, enz. enz.
Laat dit alles misschien niet over de heele lijn zoo artistiek mogelijk zijn geweest,
men kan enkel spreken van een soort eigenaardig dilettantisme; doch de finesse van
de machine ontbreekt hier volkomen. Voor dien tijd was het in alle geval iets heel
nieuws en ook hier zouden we kunnen herhalen wat we voor Ruskin schreven: ‘Het
is niet het bereikte dat ons oordeel ingeven moet doch de geest waarmee gearbeid
werd en het idealisme dat al dezen arbeid ingaf’.
En bewonderenswaardig is ook wat we bij al de groote Engelschen aantreffen:
Morris stelt zich zelf nooit op het voorplan. In zijn groote bescheidenheid wijst hij
alle eer af. En zooals Ruskin terugwees op Carlyle, zoo wijst Morris terug op Ruskin
die hem reeds lang vóór hij zich definitief aan het werk zette, gewezen had op het
practische ideaal dat voor hem leek weggelegd.
Wat de verhouding Ruskin-Morris betreft, hierover kort het volgende. Ruskin's
beschouwingen en opvattingen over de wedergeboorte van den handenarbeid zouden
zeker niet zoo spoedig werkelijkheid zijn geworden als hij niet in Morris een tolk
had gevonden die hem praktisch beproefd had. Het temperament van een Morris was
noodig om zoo'n beweging in het leven te roepen. Morris is van den anderen kant al
weer bescheiden genoeg om te erkennen dat een overgeërfde levendige traditie van
den kunstarbeid hetzelfde zou vermocht hebben. Die traditie was er echter niet en
daarom kan hem onze verdiende hulde, ondanks zijn afwijzend gebaar, niet onthouden
worden.
In ‘Stones of Venice’ zegt Ruskin, dat de handarbeider door voortdurende oefening
van oog en hand tot zelfstandige kunstprestaties komen kan zooals de metselaar der
middeleeuwen. En dit heeft Morris in zijn eigen werkplaats practisch bewezen.
Volgens Ruskin ook was het teekenen een van de onontbeerlijkste bestanddeelen
van alle cultuur. Morris zou ook hierin zijn meester volgen en hij wist het zelfs gedaan
te krijgen dat de engelsche regeering dit vak op het schoolprogram bracht en zelfs
later handwerkscholen oprichtte met
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een uitgesproken practisch doel. Ook de ‘Gilde van de kunstige handarbeiders’ die
Morris onrechtstreeks in het leven riep heeft een grooten invloed uitgeoefend op het
streven naar eenheid in de kunst.
Heelemaal in de sporen van Ruskin treedt Morris ook waar hij zijn eigen werkplaats
en arbeid niet beschouwt als iets definitiefs of als een ideaal. Afzonderlijke pogingen
halen volgens hem niet veel uit. Doch er was een gaping gekomen in de overlevering
tusschen de middeleeuwen en den modernen tijd en de tegenwoordige tijd was zonder
eenige aesthetische traditie. Morris vond het daarom dan ook raadzamer het verband
maar veel vroeger gaan te zoeken en hij knoopte het heden aan een verleden van
ettelijke eeuwen terug toen kunst en overlevering nog in levend verband met elkander
stonden. Zoowel Ruskin als Morris leven volstrekt in de middeleeuwen.
Voortbouwend op het werk van Ruskin riep Morris de vereeniging in het leven
tot het beschermen van oude gebouwen. En dit voorbeeld werd o.a. later in
Duitschland gevolgd door den ‘Heimatschutz’ die het program van Morris heelemaal
heeft overgenomen.
Evenals Ruskin schreef Morris niet alleen over kunst doch hij ging zelf voor zoowel
in lezingen als in de talrijke lessen die hij heeft gegeven, vooral aan het mindere volk
en de arbeiders die hij toch vóór alle andere wenschte te bereiken.
Hoezeer Morris doordrongen was van de gedachten van Ruskin blijkt wel het best
als we het boek van Morris ‘The decorative arts, their relation to modern life and
progress’ leggen naast de drie bekende boeken van Ruskin: ‘The 7 lamps of
Architecture’, ‘Stones of Venice’ en ‘Lectures on Art’. Als we Ruskin lezen na Morris
lijkt het ons heelemaal of hij in het werk van Morris geput heeft. Evenals bij Ruskin
ontwikkelen zich Morris' sociale gedachten uit zijn kunstidealen. Terwijl echter
Ruskin vasthoudt aan den ouden maatschappelijken vorm welken hij nieuwe
levenssappen wenschtte te geven door het opruimen van alle conventioneele leugens
die de oorspronkelijk gezonde orde tot een spotbeeld maakten, helde Morris meer
en meer over naar het socialisme.
In een van zijn gedichten Schrijft Morris:
‘I have spoken the words, beloved,
to thy matchless glory and worth;
but thy heart to my heart hath been speaking
though my tongue hath set it forth:
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for I am she that loveth,
and I know what thou wouldst teach
from the heart of thine unlearned wisdom,
and I needs must speak thy speech.

Het zal dan ook niemand verwonderen dat Morris er niets om gaf wie de schilderij
gemaakt of het vers gedicht had. De zaak zelf stond bij hem op het voorplan. Ook
dat heeft hij van Ruskin afgekeken ofschoon deze zich in zijn later leven wel eens
tot persoonlijkheden heeft laten verleiden in zijn kritiek. Dit valt echter uit de
wederwaardigheden van zijn leven best te verklaren, al is het niet goed te keuren.
Bij Ruskin bestond echter een veel grooter verlangen naar persoonlijke gemeenschap
dan bij Morris die heelemaal in zijn ideeënwereld van het heden en het verleden
opging.
Om te besluiten weze hier uit het bovenvermeld boek van Morris een stuk
aangehaald dat we haast woordelijk in Ruskin terugvinden. Het is des te belangrijker
wijl het de heele houding van Morris ten opzichte van de kunst op een zeer klare
manier belicht.
‘Een zijde van den grooten plicht der decoratieve kunst is den mensch vreugde te
geven door de dingen die hij noodgedwongen gebruiken moet. Een andere zijde is
echter hem vreugde te geven door de dingen die hij noodgedwongen maken moet.
Zonder deze kunsten zouden de andere ijdel en zonder belang zijn en zou ons werk
niets dan last worden en een nutteloos en vreugdeloos verbruik van ziel en lichaam’.

V - Morris als maatschappelijk hervormer.
In het werk ‘The dream of John Ball’ (1888) geeft W. Morris voor het eerst lucht
aan zijn maatschappelijke gedachten, en zien we zijn overgang tot sociaal-politische
idealen. In dit boek is de held de mystieke en oproerige priester John Ball die in een
visioen de kunstgedachten en sociale idealen der middeleeuwen met zijn eigen
betrachtingen ziet versmelten. Het is de droom van zijn eigen ziel die hier een
wonderbare gestalte aanneemt. De strijd tusschen de handwerkers in de 14e eeuw
tegen de ridders en de heeren van het graafschap Essex wordt hier scherp realistisch
weergegeven. Dit boek was echter maar een voorbereiding voor het volgende ‘News
from Nowhere’ (1891) dat vooral in Duitschland onder den titel ‘Kunde
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aus Nirgendheim’ veel opgang maakte en ook in het nederlandsch werd vertaald als:
‘Nieuws uit Nergensoord’. Het is alleszins bevreemdend dat een dichter die in ‘Sigurd
the Volsung’ de onafwendbare tragiek van het menschelijk noodlot zoo diep begrepen
en zoo schitterend heeft weergegeven, er toe over kan gaan het geluk van den mensch
te vinden in het nivelleeren van toestanden, verhoudingen en zelfs temperamenten
en een boek te schrijven dat deze toestanden tot in de kleinste bijzonderheden als
feiten voorstelt. Voor Morris is menschwaardige arbeid alleen die welke met vreugde
verricht wordt en daarom streeft hij ernaar zulke maatschappelijke veranderingen
aan te brengen dat dit werk mogelijk wordt. Hier blijkt nogmaals duidelijk de invloed
van Ruskin dien Morris in Oxford had leeren kennen en hoogschatten. Waar echter
Ruskin er steeds den nadruk op heeft gelegd dat een leven hetwelk slechts door
persoonlijke neigingen geregeerd wordt, zonder den kategorischen imperatief van
den plicht, tot ontbinding overgaat, bestaan er in den toekomststaat van Morris ook
geen conflicten meer tusschen plicht en neiging wijl ieder zijn neiging maar in
zooverre volgt als hij zijn gebuur geen nadeel berokkent. In dit paradijs richt zich de
Boom des Levens in zijn volle lengte op en de vruchten van den boom des
onderscheids tusschen goed en kwaad bekoren niemand meer. Morris die toch zoo'n
bewonderaar was van de natuur en die zoo vaak teruggewezen heeft op haar wetten,
raakt hier het spoor bijster. Want waar geen blad op een ander gelijkt, waar de top
van den boom zich opheft in het licht en de wortelen diep doordringen in de aarde,
kan men toch niet zeggen dat alle menschen voor hetzelfde lot zijn geboren.
Schitterend is Morris hier alleen in zijn heerlijke natuurbeschrijvingen en ook in de
verbazende vindingrijkheid waarmee hij steeds nieuwe vreugde weet te ontdekken
in menschelijke bedrijvigheid.
De ‘Socialist League’ ontleent haar heele karakter aan haar leider W. Morris.
Evenals Ruskin had hij vooral veel op met de vroegere en eenvoudige typen der
maatschappij. Hij wou de middeleeuwsche gilden en handwerkgezellen weer terug
in het leven roepen. Hij had een geweldigen afschuw voor politiek. In zijn
socialistische republiek moest zoo weinig mogelijk centraal bestuur zijn. Volgens
zijn plan moesten de menschen samenwonen in vrij gekozen gemeenschappelijke
groepeeringen, klein genoeg opdat ieder van de leden zijn aandeel zou kunnen hebben
in de algemeene bereddering der
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zaken. Zoodoende kwam zijn liga heel kort bij de gedachten van de anarchisten. Vele
van de leden noemden zich trouwens ‘Anarchists Communists’.
Het protest van Morris tegen de bestaande maatschappij is dat van een kunstenaar
en dichter. Hij ziet den publieken smaak vervallen en den kunstenaar en werkman
ontaarden door een zielloos commercialisme. Zoolang de mensch en de natuur enkel
beschouwd worden als middelen tot geld verdienen is het onmogelijk het volk te
brengen tot een gelukkiger en schooner leven. Waar anderen pessimistische
reactionnairs zouden geworden zijn werd de opstandigheid van Morris vooral
ingegeven door een sterk geloof in de toekomst. De beweging tot het niet-betalen
van huishuur en het bestoken van de huisjesmelkers met ‘flesschen, steenen, warm
water en andere voorwerpen’ die in het, sindsdien verdwenen orgaan van de liga
‘The Commonweal’ werd voorgestaan, moge utopisch lijken. Opvallend is echter dat
ditzelfde middel in 1933 in een stad als Rotterdam niet alleen theoretisch doch ook
practisch werd aangewend. Daarenboven was Morris nog voorstander van een
algemeene werkstaking om er den achturen-werkdag door te krijgen. Ook dit middel
werd heel veel later practisch aangewend. Doch in Morris tijd waren de menschen
er nog niet rijp voor. Het eenigste succes waarop hij bogen kon was dat één huurder
het artikel uit bovenvermeld blad met rood potlood omrandde en het dan in de
brievenbus van zijn huisbaas ging steken. Feitelijk geeft Morris weinig aanduidingen
hoe zijn plannen practisch moeten worden uitgewerkt en hij had trouwens weinig
rekening gehouden met het karakter van den hardkoppigen en erg onpoëtischen
engelschen werkman. De ‘getrouwen’ slonken dan ook met den dag en per slot van
rekening waren de vergaderingen zoo weinig talrijk bijgewoond dat Morris ze goed
in zijn thuis onderdak kon bezorgen. Op tweeëerlei gebied was nochtans het werk
van de liga van belang. Ze legde den nadruk op de noodzakelijkheid van het
internationale socialisme en was een toevluchtsoord voor al degenen die wegens
revolutionnaire drijverijen uit de landen van het vasteland moesten vluchten. Vooral
zal de liga bekend blijven om het persoonlijke werk van Morris zelf. Zeven tot acht
jaar lang betaalde hij het grootste deel van de onkosten en toch stelde hij zich op
denzelfden rang als de meest gewone van zijn volgelingen, Iets waaraan veel zgn.
‘leiders’ ten onzent een puntje kunnen zuigen. Het was een schilderachtig en tevens
aantrekkelijk gezicht den dichter
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in een werkmanspak, een volksmassa te zien toespreken op den hoek van een straat
over een onderwerp als ‘kunst voor het volk’. Zijn lezingen voor het volk werden
zoowel in tijdschriften voor dat volk gepubliceerd (b.v. in de ‘New Review’ verscheen
zijn bijdrage ‘The socialist ideal-art’) als in afzonderlijke uitgaven beschikbaar
gesteld, o.a. ‘Lectures on art’ (1883) enz. Morris heeft niet alleen op het werkvolk
doch ook op de kunstkringen in Londen een diepen invloed uitgeoefend, zoowel
rechtstreeks als onrechtstreeks. Zijn werk is het b.v. dat zooveel engelsche radicalen
en socialisten den tegenwoordigen industrieelen en commercieelen toestand bekijken
van uit een aesthetisch standpunt en besluiten dat zonder fundamenteele
veranderingen, de ware kunst - de kunst die het heele volk ten nutte is en op haar
beurt haar inspiratie krijgt van het heele volk - volstrekt onmogelijk is. Deze menschen
beschouwen Morris als een leider, en al deelen ze dan ook niet al zijn visionnaire
gedachten, ze voelen toch dat zijn aanklacht tegen het bestaande systeem, de
boodschap was van een waren profeet. Ook hier verdient Morris, en met eere, zijn
titel van ‘Apostel der Schoonheid’.
Overdreven vinden we echter als de Heer E. Boekman in een lezing, gehouden
voor de V.A.R.A. op zaterdag-namiddag 14 April van 16,50 tot 17,10, langs den
zender van Hilversum, Morris betitelt als een ‘socialistisch kunstenaar’ en hem enkel
als dusdanig weet te huldigen bij zijn eeuwfeest. We zullen niet vitten over woorden
doch we vinden de benaming ‘sociaal kunstenaar’ dichter bij de waarheid. En het is
de dingen op hun kop zetten 20 minuten te boomen over één boek, en dan nog 5 jaar
voor Morris' dood geschreven, en enkel een paar vage bewonderende woorden over
te hebben voor den reuzenarbeid door Morris verricht tusschen 1856 en 1888,
gedurende de 30 jaar dus dat hij geen ‘socialistisch kunstenaar’ was. De beteekenis
van Morris, ook voor den ‘arbeider van vandaag’ ligt niet in zijn utopische droomen
over de toekomst doch wel in de werkelijke schoonheid die hij door zijn daden in de
arbeidersmiddens gebracht heeft. Als hun ‘home’ een ‘sweet home’ is geworden,
hebben ze dat vooral aan Morris te danken.

Besluit.
‘Van al de groote engelsche dichters’, zegt J.W. Mackail, is W. Morris wel de man
dien we het minst beschouwen en waardeeren kunnen als dichter alleen. Poëzie was
voor hem geen afzonder-
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lijke kunst. Het was de toepassing op de stof der rhytmische taal van de constructieve
en decoratieve beginselen die alle kunsten gemeen hebben. En de kunst zelf - waarvan
alle afzonderlijke takken slechts toepassingen zijn op de een of andere stof - was ook
geen alleenstaand iets. Ze was eenvoudig de zichtbare of hoorbare uitdrukking van
de levensvreugde, of zooals Aristoteles zegde: ‘het voortbrengen met genoegen en
om het genoegen’.
Hij hanteerde de dichtkunst zooals hij ook de andere kunsten bezigde voor het
genoegen dat hij eraan beleefde. In ons oordeel over Morris hebben we ze dus te
beschouwen met de bedoeling die hij er zelf aan gaf en haar de plaats aan te wijzen
die hij haar toewees in het algemeene schema van het menschelijk leven.
Hij wilde de schepper worden van een nieuw aardsch paradijs en zoowel zijn
gedichten als zijn gebrandschilderde ramen, zijn verhalen als zijn vertalingen en zijn
kunstarbeid op velerlei gebied waren bedoeld als zooveel bloemen in deze schitterende
warande die den leelijken tuin vervangen moest waarin de Engelschman zich al te
lang had vermeid.
De kracht van Morris èn als dichter èn als mensch wortelt in zijn Antaios-natuur.
Het monster dat deze mythologische held bevocht herkreeg telkens zijn kracht als
het met de aarde in aanraking kwam. Zoo spruiten bij Morris de vreugden uit zijn
idealen, uit de aarde. De natuur was zijn hoogste godheid. Zelfs zijn passie voor
heerlijke bouwwerken en de meesterwerken der kunst en der poëzie was niet zoo
intens als zijn ‘love and adoration of Earth’. ‘Zooals de anderen’, zegt hij, ‘in hunne
geliefden, in hun kinderen de gansche menschheid beminnen, zoo bemin ik in dit
kleine plekje aarde de gansche wereld’. Tot in zijn laatste ziekte was het zijn hoogste
vreugde 's morgens vroeg door vogelgezang gewekt te worden en zijn ziel met deze
klanken te laten opwieken’.
Op deze liefde voor de natuur rust heel het karakter zijner kunst. Zelfs in zaken
van zoo heel verschillenden aard als metaal, porselein, hout en textielstoffen gaat hij
terug naar de vormen der natuur of brengt ze ermee in verband. Zelfs de meest
practische toepassingen van de kunst leken hem onvruchtbaar en ijdel als ze niet
samenklonken en overeenstemden met de natuur. Wie uit de onuitputtelijkheid der
natuur zijn motieven haalt vervalt niet in herhalingen. Deze overtuiging was de wet
waaraan Morris heel zijn kunstarbeid ondergeschikt maakte.
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Morris heeft er wel een oogenblik aan gedacht met zijn boezemvriend Burne Jones
een kloostergemeenschap te stichten. Doch hij is in zijn later leven heel weinig door
het bovenzinnelijke geïnspireerd geweest. Hij was een mensch van deze aarde en
niet van het hiernamaals. En zijn ‘Aardsch Paradijs’ kent ook slechts aardsche
genoegens. Er is alleen dit verschil dat ze nooit eindigen en ons niet oververzadigen
kunnen.
Zoovelen hebben van deze aarde een ‘hel’ gemaakt. Morris heeft ze willen
omscheppen tot een ‘aardsch paradijs’. Daarom alleen reeds heeft hij recht op onze
bewondering en onze dankbaarheid. En met Carlyle en Ruskin vormt hij een trio dat
voor alle tijden zal doorgaan als ‘Verkondigers van het evangelie der schoonheid’.
Heusy 24 Maart 1934.
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Gedichten
door Anthonie Donker
I.
Jong Gezicht
De zachte, zuivere lijnen
van een ongerept gezicht,
van de oogen het jonge, reine
nog onverdwaalde licht,
en dat dan gaat verdwijnen
en onherroepelijk zwicht,
o God, voor welke geheime
verwoester, door welk gericht?
Is het begonnen? Verdorde
er iets? - Is er een teeken
van iets dat al is bezweken,
om den mond een harder worden,
een teedere lijn verkrast,
is er iets aangetast? O konden wij het bewaren,
nog lang - nog enkele jaren.
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II.
Te laat gekomen brief
Hoe vreemd is dit - ik heb een brief geschreven
En dit bericht heeft hem niet meer bereikt.
De kleine, zwarte letterteekens bleven
Voor altijd onderweg. De tijd verstrijkt,
Zij blijven tusschen dood en leven zweven
Voor een verschiet dat eindeloos ontwijkt.
Hoe vreemd is dit - ik heb een brief geschreven
Die vruchteloos naar eeuwge verten reikt.
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De Vierde Koning
door Gerard Walschap
(Slot)
Het oud moederken paste beter op. Ze keek altijd goed naar wat de anderen deden
en zoo deed zij ook. Ze zei tot haar kind dat hij maar moest zeggen wat ze moest
doen, seffens kon ze buigen en aangename kennismaking zeggen gelijk de anderen
en ja, mevrouw de koningin, zei ze, wij zijn altijd nette deftige menschen geweest.
Fier werd ze als een pauwken.
Maar de jongen gaf er niet om wat zijn vader en zijn moeder deden. Hij dacht
maar: eet zooals ge wilt, doet wat ge wilt, als ik maar te weten kom of ik de zoon
van God ben, ja of neen, al het andere komt er niet op aan.
Hij kreeg geen kans om het te vragen. Zijn ouders taterden maar eeuwig over het
paleis, de rijke kleeren, het lekker eten en hoe moet ik een minister aanspreken en
is mijnen vool goed aan en moeten we nu altijd met de linkerhand eten, ik kan dat
maar niet geleerd krijgen.
Moederke, zei de jongen, zwijg nu eens, luister eens effekens, ik moet u iets heel
serieus vragen: ben ik de zoon van God?
- Van den bij lange niet, riep Simon.
- Simon, zwijg, wat weet gij daarvan?
- Gij zult het zeker weten!
- Zwijg Simon! Waarom vraagt ge dat, mijn kind?
- Moederke, zei de jongen, dat begrijpt ge toch wel. Als ik het ben, dan kan ik hier
blijven, maar als ik het niet ben, dan bedrieg ik den koning, de koningin en al de
menschen en dat wil ik niet, moederke. Ze zijn zoo braaf en goed, ze hebben zoo
veel voor mij gedaan, het zou toch schande zijn als ik die menschen bedroog. Neen,
moederke, als ik de zoon van God niet ben, dan moet ik hier weggaan, dan gaan we
samen weg, wij drieën, arm maar eerlijk, en ik zal werken voor vader en voor u en
eerlijk mijn brood verdienen op een bureau.
Was dat niet schoon gesproken? Maar het moederken dacht: oeioei, opgepast! Als
ik hem zeg dat hij maar een gewoon mensch is,
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moeten wij hier weg. Heel ons leven lang hebben we armoe en miserie gehad en hier
is het toch zoo goed. En nu we in onzen ouden dag nog een beetje plezier van ons
leven kunnen hebben, schoon gekleed gaan, alle dagen eieren en kip en drie soorten
wijn, nu zou hij met ons weer de baan optrekken. Neen, neen. Wacht eens wat zou
ik toch zeggen:
- Hoe oud zijt ge nu, mijn kind?
- Vijf en twintig jaar.
- Wel ik mag het u niet zeggen zoolang ge geen zes en twintig zijt.
- Dan moogt ge 't mij morgen zeggen, moederke, want morgen word ik er zes en
twintig!
Oei, dat viel tegen, maar er was niets meer aan te doen. Hewel goed dan, morgen
zal hij het weten.
Dien avond in 't bed lagen de twee oudjes te fluisteren. Zouden we 't hem zeggen?
Wat zouden we hem zeggen? Simon bleef op zijn stuk en zei dat ze niet mochten
liegen en dat vond het moederken ook, want het waren eigenlijk toch twee brave
menschkens. Maar als ze dan begonnen te denken dat ze nu toch zoo lekker in een
schoon, warm, wollen bed lagen en morgen avond misschien alweer in het open veld,
op den harden grond! En hoe dikwijls hadden ze niet in een mierennest gelegen, dat
ze 's nachts wakker werden van de jeuk, met hun haar vol van die beestjes en de rosse
bijten toch zoo hard. En dikwijls hadden ze geen werk gevonden, geen enkelen bezem
kunnen verkoopen en zich moeten in 't leven houden met wat peekens en rapen. En
daar kregen ze van gierige boeren dan nog dikwijls de honden voor aan hun broek.
Och wat hadden ze toch miserie gehad tot hun zeventig jaar en dat alles nu weer
moeten herbeginnen! Waren ze nog jong geweest, maar op hunnen ouden dag, als
andere menschen naar het oud-mannekens-huis gaan, ach Simon, we mogen niet
liegen, ik weet het wel, maar het is hier toch zoo goed, voor eenen keer een heel klein
beetje liegen om beterswil, zou ons Heer dat zoo kwalijk nemen?
- Als ik ons Heer was, zei Simon stillekens, van mij zoudt ge mogen, denk ik.
- Hewel dan, zei ze, als gij al zoo goed zijt, ons Heer heeft toch nog een veel beter
hart dan gij.
- Dat hoop ik toch, zei Simon.
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- Wil ik dan morgen maar een klein beetje liegen?
- Ja, dat moet gij weten, hoor!
- Hewel, laat mij maar doen.
De haan riep koekeroekoe, de jongen sprong uit zijn bed en liep naar de kamer
van vader en moeder. Moeder hij was nu zes en twintig jaar geworden, nu mocht hij
het weten.
- Het is ja! loog de moeder.
- Is het ja? Ben ik de zoon van God.
- Ja, mijn kind, loog ze nog eens.
Maar die jongen was er nu precies een gelijk onze Hugo: hij vroeg altijd maar
waarom. Hij stond met waarom op en met waarom ging hij slapen. En hoe is dit en
hoe is dat en hoe kan dat en hoe gaat dat. De moeder had gedacht dat ze er met eenen
keer ja te zeggen zou van af geweest zijn, maar denzelfden avond stond hij daar
alweer met zijnen waarom. Waarom ze hem dat niet vroeger mochten zeggen Ja,
waarom? Omdat ze van God niet mochten, zei de moeder.
's Anderendaags moest hij weer iets anders weten: hoe het kwam dat hij daar zelf
niets van wist. Wat een vraag, zei de moeder! Als de kindjes gebracht worden zijn
ze nog zoo klein dat ze hooren noch zien. De andere kinderen weten toch ook niet
dat ze met den Congoboot aangekomen zijn. En dat is zoo, niet waar, daarin had ze
gelijk.
Dat was dan weer goed tot 's avonds, maar dan stond hij daar alweer: Heeft God
nog andere zonen, of ben ik een eenig kind? Ge ziet van hier dat het de moeder
verveelde. Een klein beetje liegen wou ze wel, juist genoeg om in het paleis te kunnen
blijven, maar nu moeten blijven liegen en altijd maar harder, dat wilde ze niet. Gij
vraagsteert, zei ze, hoe kan ik dat nu weten? Denkt ge soms dat God een briefken
meegegeven had en dat hij alles zoo maar aan mijnen neus hangt. Daarmee was ze
hem weer kwijt, 't is te zeggen tot 's anderendaags.
's Anderendaags begon hij heel lief. Moederke, mocht hij alstublieft nog eens iets
vragen. Precies gelijk onze Hugo. Maar één vraagske meer en als hij dat wist zou
het genoeg zijn, dan zou hij nooit of nooit meer iets vragen, klein lief moederke,
nooit of nooit meer, moederke, echtig waar.
- Zal het dan voor altijd gedaan zijn met uw gezaag?
- Zeker en vast, zoo zeker als iets. Waarom moest ik op de wereld komen en mocht
ik niet bij God in den hemel blijven?
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Jongens, daar zat de moeder nu! Wat moest ze antwoorden? Nu stond ze daar schoon
met haren mond vol tanden. De jongen was zoo min de zoon van God als gij of ik.
Zij en Simon hadden hem aan de boot gekocht en betaald en daarmee uit. Maar ze
had ééns gelogen en ze moest er nu wel mee doorgaan, ge ziet hoe ge dan seffens
vast zit en er niet meer uitgeraakt. Ze wist niet hoe ze zich draaien of keeren, wou
over iets anders spreken en zei dat ze haar gouden broche verloren had, help mij toch
eens zoeken, die schoone gouden broche, die ik van mevrouw de koningin gekregen
heb, och Heere toch, mijn schoonste broche en ze deed of ze wou gaan schreien.
Maar niets te doen, meneer waarom liet haar niet los. Hij zou seffens de broche
zoeken en mocht ze soms verloren zijn, dan zou hij haar een andere cadeau doen, op
een brocheken kwam het niet aan. Maar eerst moest hij antwoord hebben. Toe, moeke,
zeg het nu toch.
En toen moest de moeder wel. Ze begon te praten en ze wist nog altijd niet wat ze
ging zeggen. Terwijl ze babbelde keerde en draaide ze haar oogen naar alle hoeken
van het plafond, gelijk de jongens in uw klas doen, Hugo, als ze hun les niet goed
kennen of doet gij dat ook? Ja, zei de moeder, ja, mijn jongen, wat zal ik u zeggen?
Waarom zoudt ge op de wereld gekomen zijn, denk zelf maar eens na. Om bezems
te binden en ketels te lappen gelijk wij heel ons leven gedaan hebben, zal God u wel
niet naar de aarde gestuurd hebben. Hij is slimmer dan dat. Het is daarom dan ook
dat hij u door den vierden koning bij ons heeft laten weghalen toen ge nog heel klein
waart. Hier hebt ge eene goede opvoeding gekregen, want die konden wij u niet
geven. Menschen die altijd op de baan zijn, nu hier en dan daar, alle dagen zwerven,
elken dag ergens anders, zulke menschen kunnen hun kinderen niet naar school laten
gaan.
- Ja, ja, moeder, dat weet ik allemaal, antwoord nu maar op mijn vraag.
- Ik ben toch bezig, heb wat geduld, het paleis brandt zeker toch niet af, en de dag
is nog lang, hoor.
- Moeder, ik ben zoo ongeduldig om het te weten.
- Daar kan ik niets aan doen. Dus, goede scholen konden wij u niet geven. Nette
kleeren en goed voedsel, zooals dat voor u paste, daarvoor waren wij veel te arm.
God zond ons dus den vierden koning...
- Ja, moeder, dat hebt ge al gezegd.
- Goed dan, laat het mij dan nog maar eens zeggen. De vierde
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koning heeft u een goede opvoeding gegeven. Hij heeft u opgenomen als zijn eigen
kind, ge hebt hier het onderwijs van een koningskind genoten.
- Ja, moeder, dat weet ik allemaal.
- Hewel, als ge dat allemaal weet, dan weet ge ook dat ge nu de bekwaamheid
hebt om koning te worden.
- Moet ik koning worden?
De moeder schrok er zelf geen klein beetje van dat ze dat gezegd had, maar het
was gezegd en ze kon het niet meer terugnemen. En daarbij, dacht ze, als ik dit niet
zeg moet ik iets anders zeggen en ik weet niets anders. Daarom zei ze maar ja. Ja,
zei ze, dacht ge dat het maar was om minister te worden of iets in dien trant. Is dat
nu een beroep voor een zoon van God? Een minister is toch ook maar een knecht
van den koning, gelijk wij allemaal. Past dat nu voor u?
- Dus, moeder, God wil dat ik koning word?
- Ja.
- Weet ge dat wel zeker?
- Ja, zeg ik u.
- Hoe weet ge dat?
- Nu zijt ge toch weer aan 't vragen en ge hebt mij zoo schoon beloofd het nooit
meer te doen.
- Och ja, 't is waar. Neen ik vraag niets meer.
En de jongen ging in den hof wandelen, hij vergat eten en drinken. Dus ik ben de
zoon van God en ik moet hier koning worden. Maar hoe? Hoe moet ik dat nu doen?
De vierde koning zal natuurlijk niet zoo maar dadelijk zeggen: dat is goed, beste
jongen, dat doet mij oprecht pleizer en hier is mijn kroon. Alstublieft, zet maar op
en ik stap het af. Hij zal natuurlijk niet willen en als hij niet wil, wat moet ik dàn
doen? Want de wil van God moet toch geschieden. Moet ik hem dan maar laten
oppakken en in 't gevang steken? Moet ik hem doodschieten om ineens van hem af
te zijn. Zoo iets kan ik den braven man toch niet aandoen, hij is altijd zoo goed voor
mij geweest. Maar wat moet ik anders doen, ik weet geen raad. Ja, er zit niets anders
op dan het den vierden koning maar rechtuit ze zeggen.
Zoo gezegd zoo gedaan en ge ziet wel van hier dat het den koning kolossaal koud
op zijn maag viel. Maar wat kon de brave man al veel zeggen. De jongen hield staan
dat het de wil van God was en de koning was heel kristelijk en zou om niets ter
wereld God vergramd hebben. De brave man zuchtte bedroefd: Als het moet, dan
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moet het maar. Ik zal er thuis eens over spreken met mevrouw de koningin en met
den kroonprins en ik zal er zelf nog eens over nadenken. Voor mijn part, ik doe den
wil van God, daar gaat niets van af, maar als de kroonprins soms niet zou willen,
kan ik er ook niets aan doen. In alle geval, ik zal mijn best doen en laat ons bidden
opdat de wil van God geschiede.
Maar als de koning nu in de zitkamer kwam, waar heel zijn familie bij elkaar zat
en zei dat hij den zoon van God moest koning laten worden in zijn plaats, sprongen
ze allemaal koleirig recht, de koningin nog het eerst en ze riepen: schaamt hij zich
niet, zoo iets te durven vragen! De kroonprins riep of het niet meer dan genoeg was
dat ze hem uit een koeistal in hun paleis gehaald hadden. En de andere prinsen: Wat
denkt die bezembinder wel! De koningin beefde van woede. Ze ging er dadelijk
naartoe, zei ze, ze ging die drie landloopers aan de deur zetten. Met de zweep! riepen
de prinsen en de een weer dit en de andere dat, een getier en een geroep, de kroonprins
weende van koleire gelijk onze Guido soms, en het was een leven, men kan niet
meer. Ja, de vierde koning moest op 't laatst met zijn vuist op tafel slaan en dat was
mij een vuistje van een paar kilo! Dat het niet gepermittered was op zulken toon over
den zoon van God te spreken; dat er de godsdienst bij hen niet diep in zat, want den
eersten keer dat God hun iets vroeg tegen hunnen zin, zetten ze al een keel op alsof
ze gevild werden. Enzoovoorts, enzoovoorts, hij liet eens goed hooren dat hij de baas
was en ze dierven hem natuurlijk niet tegenspreken. Maar ze gingen allemaal tegelijk
de kamer uit en in de gang hoorde de vierde koning hen onder elkaar fluisteren: Hij
koning? Nooit of nooit!
Lastige zaak voor den vierden koning, wat nu gedaan? Hij ging nog eens probeeren
om den jongen van zijn gedacht af te brengen. Of het soms geen vergissing was, of
hij het misschien niet verkeerd verstaan had. Of een zoon van God eigenlijk niet
overal moest gaan preeken, in plaats van in een paleis op een troon te zitten. Als hij
dat wilde doen, zou de koning hem helpen, hem geld geven, een schoone koets om
van dorp tot dorp te rijden en een heelen stoet soldaten en knechten om hem te
beschermen en te dienen. Zoo kunt ge nog veel meer goed doen, zeide hij.
Maar de jongen antwoordde maar altijd: het is de wil van God en ik kan er ook
niet aan doen.
De koning liep naar Simon en zijn vrouw toe. Goede menschen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

673
doet gij toch eens uw best om hem tot andere gedachten te brengen. Ge verstaat goed
genoeg, Simon, dat dat zoo maar niet gaat. De twee oudjes hadden compassie genoeg
met hem, maar ze konden het niet van zich verkrijgen te bekennen dat ze gelogen
hadden. Als ze dat deden, moesten ze weer de baan op en als ze 't niet deden moest
de koning zijn kroon afgeven. Zij of hij en ze zeiden dat ze er niets konden aan doen,
meneer de koning, het spijt ons geen klein beetje, maar de wil van God is de wil van
God.
- Dat spreekt van zelf, zei de koning. De wil van God is de wil van God, dat weet
een klein kind ook, maar is het de wil van God?
- Ja, meneer de koning, menschen zonder geloof nemen dat niet aan en menschen
die gelooven wel. 't Is 't een of 't ander, gelooven of niet.
De koning had geloof, voor hem was 't dus de wil van God.
Hij liep weer terug naar huis en daar zaten ze nog allemaal kwaad en triestig bij
elkaar. De wil van God is de wil van God, riep hij en sloeg weer op tafel dat de koffie
uit de tassen kwakte en hij liep weer weg met zijn handen in zijn haar, den hof in
naar de grot van Ons Lievrouwken en daar zat hij te bidden: Heilige Geest, zeg mij
wat ik moet doen!
Als hij zoo drie dagen gebeden en gevast had, deed hij op een morgen zijn
paaschbeste koningskostuum aan, zette zich op den troon, liet den jongen roepen,
gaf hem zijn kroon, gaf hem zijnen schepter, kleedde zich uit tot op de broek en hemd
en als de jongen dat allemaal aan had, wees hij hem zijnen troon. Het heele paleis
werd bijeengeroepen en Simon werd rechts van den troon gezet en zijn vrouw links
en de vierde koning sprak: Ziehier de nieuwe koning en ik ben zijn ootmoedige
dienaar volgens den wil van God. Hij wees naar Simon en zeide: Ziedaar de koning
vader! Hij wees naar Simon's vrouw en zeide: En dat is de koningin-moeder.
De nieuwe koning stond recht en zeide: Ik zal beginnen met een benoeming te
doen. Den vierden koning, die afgetreden is benoem ik tot oppergeneraal van geheel
mijn leger. De vierde koning boog voor hem, zoo nederig alsof hij nooit koning
geweest was en bedankte voor de benoeming. De vergadering was afgeloopen.
's Anderendaags stond het nieuws in al de gazetten en Simon en zijn vrouw, die
niet konden lezen, lieten zich door den sekretaris al de gazetten voorlezen en overal
stond er hun portret bij. Fier dat ze waren! Hun compassie ging gauw over en ziet
ge wel, Simon,
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zei het oud vrouwke, als ge mij maar laat doen! Heb ik van u geenen koning vader
gemaakt, wat zegt ge nu daarvan, beste Simonneken?
- Simonneken Simonneken ik ben Simon niet. Wilt ge mij alstublieft eens
koning-vader noemen, wat is mij dat nu.
- Ja, dat zal ik doen. En gij moogt mij ook nooit meer Trees noemen, altijd
koningin-moeder.
- Bel maar om een flesch wijn of drie, zei Simon en Simon dronk maar wijn. En
zijn vrouw bestelde maar nieuwe kleeren. En als ze ergens in het paleis de vroegere
koningin tegen kwam, zei ze niet meer: dag mevrouw de koningin, maar dag madam,
zei ze, hoe is 't er zooal mee? Ge kunt denken hoe razend de koningin was. Tegen
den kroonprins zei ze niet meer: dag mijnheer de kroonprins, maar simpel weg: dag
mijnheer Edward.
- Dag mijnheer Edward, dag mijnheer Edward! Ik ben mijnheer Edward niet, ik
ben mijnheer de kroonprins!
- Foei, zei ze, gij onbeleefderik, spreekt men zoo tegen de koningin moeder? Mijn
zoon zal zich ook wel een klein kroonprinsken koopen en dan zijt gij mijnheer Edward
en daarmee gedaan.
- Zoo, zoo, hij gaat zich ook een kroonprinsken koopen en dat zal dan zeker ook
weer een zoon van God zijn?
- En waarom niet?
- Waarom niet, oude tooverheks, omdat hij zelf de zoon van God niet is, maar een
simpel bezembinderskind, voilà.
Zoo ging dat daar den heelen dag. De nieuwe koning hoorde of zag er niets van.
Hij was den heelen dag bezig met zijn land te besturen en de menschen veel te doen
bidden en naar de kerk gaan, maar zijn moeder werd dat gekibbel beu en als dat zoo
eenige maanden geduurd had, zei ze tegen haren zoon dat het zoo niet langer meer
kon doorgaan. Ten eerste woonden ze veel te benepen in die eene helft van het paleis
en ten tweede paste het niet dat de afgezette koning met heel zijn talrijk gezin in het
paleis bleef wonen. Waar trekt dat op, zei ze, dat woont in het paleis van den zoon
van God en is niets eens koning. Als hij ten minste koning was, zou ik nog zeggen:
patiëntie, laat hem maar hier, maar wat is hij: een doodgewoon mensch, een simpele
generaal, och arme, gelijk er honderden zijn. Waarom moet hij boven zijnen stand
wonen? Generalen hebben een villa, maar toch nooit een paleis. En als ge zijn madam
ziet, zoudt ge zeggen: Heere God, wat komt daar aan, een koningin is er niets tegen.
En wat is zij: een madam van een generaal. Is dat
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godsdienst hebben? Leert de godsdienst dat de mensch nederig moet zijn of dat men
maar moet stoefen en pronken? Hewel dan, mijn zoon, zeg hun dat ze kunnen
verhuizen, want het is de wil van God. Ge doet zooveel om uwe onderdanen christelijk
te maken, het wordt tijd dat ge ook eens zorgt voor dien generaal en zijn familie,
want als die zoo hoovaardig blijven, zullen ze nooit in den hemel geraken.
- Ja, zei de koning, daar hebt ge gelijk in, moeder. En hij ging naar den vierden
koning en zei het hem. En de brave man was er seffens mee akkoord. Hij had om
Gods wil al zijn kroon en troon afgegeven, dat verhuizen viel hem nu zoo zwaar niet
meer. Hij ging met zijn familie in een kleine villa wonen, die in den hof van het
paleis stond, naast het huizeken van den hovenier.
Maar zijn zoon, de kroonprins dacht bij zichzelve dat het nu toch wel genoeg was
geweest. Als vader stapelzot geworden was, hij toch nog niet en hij zou nu eens kort
spel maken met dien bezembinder. Hij ging in stilte naar de soldaten en officieren
en vroeg hun wat zij dachten over den nieuwen koning. Niet veel bizonders, zeiden
zij. Want hun dienst was veel strenger geworden en vroeger gingen zij 's zondags
naar de koers zien, of een uitstapje doen met vrouw en kinderen, maar nu moesten
ze van den nieuwen koning naar het lof gaan. In de herbergen mochten ze ook niet
meer komen, hun voetbalbroeken moesten tot onder de knieën reiken, alle boeken
die ze wilden lezen, mochten ze niet lezen en die ze wel mochten lezen waren flauw
dat ge er van omvielt. Ze waren zij zoo christelijk als iemand, zeiden ze, maar daarom
gingen ze niet den heelen dag in de kerk hangen: alles met maat! Zie eens, de vierde
koning! Was hij niet ruim zoo godvruchtig als de nieuwe, maar hij was goed voor
iedereen, hij viel de menschen niet lastig, hij kon verdragen dat er plezier werd
gemaakt en hij moest niets hebbenv an schijnheilig gekwezel.
Waren ze dan bereid, vroeg de kroonprins, om den nieuwen koning weg te jagen
en den vierden koning weer opnieuw te benoemen? Meer dan de helft van de soldaten
en officieren sprong recht en riep: Ja, ja, ja! Weg met den nieuwe, we willen onzen
goeden, braven, vierden koning terug.
- Goed dan, zet u in rijen van vier achter mij, uwen kroonprins, trekt uwen sabel
en we gaan het paleis bestormen. Zijn we er?
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- Ja, riepen ze, voor vorst en vaderland!
- En avant, marche! Links, rechts, links, rechts, links...
De vierde koning zag ze van verre aankomen in een wolk van stof en hij dacht
eerst dat het leger van den opvolger van Herodes hem kwam aanvallen. Op een twee
drie had hij zijn soldaten bijeengeblazen en terwijl hij er mee de poorten uit reed en
eens omkeek, dacht hij wel: ik meende dat ik veel meer soldaten had, maar hij had
er geen erg in en tijd om te tellen was er niet meer. Ik laat u nu denken hoe de brave
man schrok, toen hij zag dat zijn eigen zoon de kapitein was van dien troep. Hij werd
zoo bleek als de dood en begon van colère zoo hard te beven, dat zijn paard onder
hem meeschudde. Met zijn geweldige reuzenstem schreeuwde hij hem toe wat dat
sapperdeboeren beteekende en wat ze kwamen doen. De kroonprins antwoordde dat
ze den nieuwen koning gingen wegjagen en hem opnieuw tot koning benoemen.
Vader, draai u om en we bestormen te zamen het kasteel!
Dat hadt ge moeten zien, zie jongens, hoe de vierde koning ging rechtstaan in de
beugels en uit zijn oogen sprong precies vuur. Wat, gij durft opstaan tegen den zoon
van God, tegen uwen koning die door God zelf is aangesteld? Ge moest in den grond
kruipen van schaamte. Ik geef u twee minuten, geen second meer, om uw wapens
op den grond te werpen en u over te geven en anders gaat ge spelen zien. Hij trok
met de eene hand zijn sabel van twee meters lang, met de andere haalde hij zijn
horloge boven. Daar, er is al een halve minuut voorbij. Denk goed na dat er geen een
van u zal overschieten! De soldaten bezagen elkaar en bibberden. Nog één minuut
riep de koning en op 't zelfde oogenblik smeten ze hunnen sabel in 't zand en gaven
zich over. Ze riskeerden het niet eens, tot den laatsten second te wachten.
- Nu wil ik nog weten wie dat spel in gang gezet heeft.
- Ik vader, zei de kroonprins.
- Pakt hem vast, bind zijn armen en zijn voeten bijeen en werpt hem in 't gevang
bij de ratten.
Zoo liet hij zijn eigen jongen in 't gevang stoppen om God te dienen. En geen
kwestie van compassie, hoor. Van u drieën moet er ook al eens een in den kelder en
als Moeder of ik daar langs komen en we hooren dat ge spijt hebt, dan zijn we blij
dat we er u uit kunnen laten want straffen is voor niemand plezierig en zeker niet als
ge uw kinderen moet straffen, die ge zoo liefhebt. Maar de vierde koning
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deed zijn plicht en daarmee uit. Elken morgen, elken middag, elken avond, moest
hij langs het keldergat gaan, waar de kroonprins gevangen zat en dan hoorde hij zijn
kind in dien diepen donkeren kelder kermen, dat hij het nooit of nooit meer zou doen,
dat hij vergiffenis vroeg en liefste vaderke alstublieft, laat mij er toch uit. De ratten
bijten 's nacht aan mijn haar en mijn schoenen, de slakken kruipen over mijn handen
en mijn gezicht en ik heb toch zoo'n kou, liefste vaderke! Dan ging er een steek door
het hart van dien goeden vierden koning, maar hij dacht: neen, ik moet sterk zijn en
hem duchtig straffen, want als ik het niet doe, beginnen de anderen morgen opnieuw
Ze moesten weten dat het groot kwaad is revolutie te maken tegen den zoon van
God. En hij liet zijn eigen zoon drie maanden in dat gevang zitten. Ze hadden hem
wel bedrogen, dien goeden ouden koning, maar de man had een goed gedacht.
En dat is toch alles. En dat kan ik nu niet meer zeggen van Simon en zeker niet
van zijn vrouw. Spijtig genoeg, het waren altijd brave menschen geweest, maar nu
hadden ze 't opeens te hoog in hun ster gekregen en als ze iets gaarne wilden, zeiden
ze maar dat het de wil van God was. Eerst was het de wil van God dat de menschen
's zondags naar de mis en het lof moesten gaan. Dan was het de wil van God dat ze
's zondags twee missen moesten bijwonen, de vroegmis en de hoogmis. Ge zult
zeggen: wat plezier vonden ze daar nu in, maar luistert. Als er veel volk in de mis
was, werd er veel in de schaal gelegd en dan zeiden ze dat het de wil van God was
dat de pastoors de helft van het schaalgeld aan den nieuwen koning gaven. Foei en
dat was allemaal begonnen met een enkel klein leugentje; als het niet echtig gebeurd
was zou men wel zeggen: het is niet mogelijk dat zoo'n knoei bestaat.
En dat was dan nog alles niet, het wordt altijd maar erger en erger. Als het niet
was om den vierden koning, zou ik niet eens meer verder vertellen, zoo hangt dat
geknoei mij de keel uit, het zit mij tot hier. Ik zou zeggen, ze kunnen met hunnen
heelen boel naar de maan loopen en wij gaan met ons vieren wat in de zee spelen,
vrij en blij, maar dan weet ge immers nog niet wat er met onzen besten vriend den
vierden koning gebeurd is. Houdt gij ook al zoo van hem? Luistert dan nog een kleine
tien minuutjes.
Simon en zijn vrouw kregen dus veel geld binnen. Elken dag brachten de facteurs
groote doozen schaalgeld dat van de pastoors afgeperst was en ze deden niets meer
dan geld tellen. De stukken
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van tien en vijf en twintig centiemen regen ze aan een koord tot lange nikkelen
worsten van 100 frank. De koperen centen telden ze niet eens. Die werden met een
kolenschup zoo maar in groote ijzeren kisten geschept en als we niets anders hadden,
jongens, dan die koperen centen, zouden we al rijke menschen zijn, zooveel waren
het er. In de plafondbalken van hun kamers werd de eene nagel naast den anderen
geslagen en daar hingen ze dan die worsten van honderd frank aan. De eene kamer
na de andere werd volgehangen en 's avonds was het hun plezier, overal eens binnen
te gaan en de geldworsten te tellen. Soms vroeg Simon wel eens wat ze met al dat
geld konden aanvangen, want dat kregen ze immers niet op, al werden ze twee
honderd jaar. Maar zijn vrouw lachte hem uit. 't Was goed te zien, zei ze, dat hij geen
geld gewoon was. Wat is rijk zijn anders, zei ze, als geld hebben dat ge niet opmaakt,
dat is er juist het plezier van. Als onze zoon er nu nog eens de landen van koning
Gaspar en koning Melchior en koning Balthasar kon bij krijgen, denk eens na, koning
vader, wat geld we dan zouden binnenkrijgen.
Ja, koningin moeder, kolossal veel, maar ik ben al tevreden met wat we nu hebben
en we hebben den vierden koning al schandalig genoeg voor den aap gehouden. Nu
ook nog de drie andere koningen foppen, neen, zeg ik u.
Die neen van Simon was niet meer waard dan zijn ja; het vrouwken lette er nog
niet op, zoo was ze gewoon haren zin te doen. Ze beloofde Simon hem een tonneken
duren allerbesten wijn te koopen als hij haar liet betijen en als Simon dat woordeken
wijn hoorde was alles al goed en zweeg hij.
Dus de koningin moeder ging weer naar haren zoon toe en aan haar buigen en op
de knieën vallen en schietgebedekens doen, zag de nieuwe koning direct: ze moet
weer iets hebben,
Het was zoo maar geen kleinigheid wat ze hebben wou, drie koninkrijken ineens,
de koning dacht dat zijn moeder simpel geworden was. Hij vroeg hoe het met haar
ging, of ze geen pijn in 't hoofd had en ze moest haar tong eens uitsteken. Maar neen,
met haar was het goed genoeg, zei ze, maar aan u mankeert iets, mijn zoon. Wat zijt
ge? Koning van een klein landeken, gij, de zoon van God. En ge denkt toch zeker
niet dat ge op de wereld gekomen zijt om alleen maar de menschen van dit landeken
zalig te maken? Dacht ge dat soms? Maar dan kent ge den wil van God niet, dat kan
ik u wel zeggen. Ge moet koning worden van vier landen.
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- Maar moederken, ik heb nu al zooveel werk dat ik het niet gedaan kan krijgen. Om
twaalf uren 's nachts zit ik dikwijls nog het land te besturen, en nooit lig ik vóór één
uur in bed.
- O zoonlief, dacht ge soms dat ge op de wereld gekomen zijt om het gemakkelijk
te hebben of om den wil van uwen hemelschen Vader te doen?
- Om den wil van mijnen hemelschen Vader te doen, natuurlijk.
- Nu zijn we er. Om den wil van uwen hemelschen Vader te doen. En uw hemelsche
Vader wil dat ge koning wordt van vier landen. Dat is alles. Schrijf nu maar gauw
een vriendelijk briefken naar de drie koningen. Het zijn alle drie christelijke menschen
en ze zullen dat seffens verstaan. Verstaan ze 't niet, dan hebt ge nog altijd uw generaal
met officieren en soldaten. En als ge te veel werk hebt, zoonlief, moet ge maar een
koppel ministers bij huren, dat is zoo simpel als 't groot is.
Daarmee was ze weg en de koning kon zijn brieven schrijven.
Beste Drie Koningen,
Ik moet u alle drie een droevig nieuws melden. Zooals ge weet ben ik de zoon van
God en gij hebt mij, klein kind zijnde, nog bezocht te Bethlehem. Volgens den wil
van mijnen hemelschen Vader ben ik hier koning geworden en ik heb hier veel goed
gedaan door de menschen braaf en godvruchtig te maken. Ik dacht dat het daaarmee
genoeg was, maar zooeven verneem ik dat het de wil van mijn hemelschen Vader is
dat ik ook koning word van uwe drie landen. Spijtig voor u, maar ik zal u alle drie
benoemen tot generaal, om het u niet te zeer te laten voelen. Ik hoop dat gij christelijk
genoeg zult zijn om dadelijk ja te zeggen, anders moet ik nog een oorlog tegen u
beginnen. Laat mij dus aub. weten wanneer ik kan komen en maakt alles al maar
gereed.
Beste groeten, ook aan Mevrouw de koningin en de kinderen en tot weerziens een
van deze dagen.
De Nieuwe Koning.
In dien tijd werkte de post nog zoo vlug niet; het duurde wel 14 dagen eer de facteur
het antwoord van de drie koningen bracht. Luistert wat er in stond:
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Mijnheer de Bedrieger,
Wij hebben uwen botten brief ontvangen en wat voor streken zijn mij dat nu. Hoe
durft gij zeggen dat gij de zoon van God zijt en dat wij u te Bethlehem bezocht
hebben. Het kind dat wij daar vereerd hebben heet Jezus en die Jezus is verleden
week in den ouderdom van drie en dertig jaren te Jerusalem gekruisigd. Wat gij dan
zijt, weten wij ook: een gemeene bedrieger en gij hebt geprofiteerd van de goedheid
van den vierden koning, die de braafste koning van heel de wereld is en het is niet
gepermiteerd zooals gij misbruik maakt van dien man. Gij schrijft ons dat gij ons tot
generaal zult benoemen en dat wij alles maar moeten gereed maken voor uw komst.
Welnu, mijnheer de bedrieger, alles zal gereed zijn om u eens duchtig op uw broek
te geven. Dat is plat vlaamsch en wij hopen dat ge 't verstaat.
Beste groeten aan Mijnheer de Koning-Vader en aan Madam de Koningin Moeder
en tot weerziens zoo gauw mogelijk.
De drie koningen
Gaspar
Melchior
Balthazar.
Wat dunkt u van dien brief jongens, de nieuwe koning kon het er nog al voor doen,
niet waar. Eigenlijk was hij ook een brave jongen, maar Gaspar, Melchior en Balthazar
wisten niet dat hij er zelf onnoozel in geloopen was. Hij schudde triestig het hoofd
toen hij den brief gelezen had. Wat een godslastering, dacht hij, wie zou ooit gepeinsd
hebben dat de drie koningen zulke booze heidenen waren. Er zit niets anders op dan
hun mijn leger op het lijf te jagen, ik zal er mijnen generaal eens over spreken.
De vierde koning kwam en moest den brief lezen. Och, zeide hij, men kan de drie
koningen dat niet kwalijk nemen. Zij geven natuurlijk hun kroon niet gaarne af en
daarom schrijven ze dat uwe Majesteit een bedrieger is. Maar ik heb, toen uwe
Majesteit nog klein was, koning Balthazar hier bij mij gehad en toen hij uwe Majesteit
eerst zag zei hij ook dat gij een andere waart, maar hij heeft mij toen heel precies
gevraagd waar ik u gevonden had enzoovoorts en toen heeft hij tenslotte zelf gezegd:
dat is het kind. Dus, wat zij hier nu schrijven zijn maar flauwe complimenten en ik
neem het
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niet hun kwalijk, want men zou al veel doen om koning te kunnen blijven.
- Zeker generaal, maar ge moet ze toch maar eens een flinken oorlog aandoen.
De brave man sprong er verschrikt van achteruit. Ook dat nog! Eerst zijn kroon
moeten afgeven, dan zijn paleis, dan zijn eigen zoon in 't gevang werpen en nu tegen
zijn beste vrienden de drie koningen gaan oorlog voeren.
- Maar Sire, die menschen hun land gaan afpakken is toch stelen. Ik heb het mijne
vrijwillig afgegeven, maar als zij nu niet willen, dan bestelen wij hen toch.
- Als God iets wil, generaal, dan hebben de menschen niets meer te willen.
- Dat is waar, Sire, maar wil God dat? God wil het, God wil het, dat is gemakkelijk
gezegd. Zoo kunnen ze allemaal afkomen. Als ik nu eens zeg dat God wil dat ge mij
mijn land teruggeeft.
- Generaal, wat hoor ik nu? Zoudt gij ook willen zeggen dat ik de zoon van God
niet ben?
- Och neen, Sire, gij zijt de zoon van God.
- Welnu dan, trek op ten oorlog tegen de drie koningen.
- Sire, heb medelijden met mij. De drie koningen zijn mijn beste vrienden, ik houd
er van als van mijn broers. Ik kan ze niet beoorlogen.
- God wil het, generaal.
- Ik ben van de jongste niet meer, Sire, ik ben al meer dan zes en zestig jaar en
zoo sterk niet meer als vroeger. Benoem alstublieft iemand anders.
- God wil het, generaal. Doet ge 't of doet ge 't niet?
- Ik doe het, Sire, ik doe alles wat God wil.
En zoo vertrok de vierde koning ten oorlog tegen zijn beste vrienden, om den wil
van God te doen. Ge kunt wel denken hoe bedroefd hij was. De nieuwe koning reed
in een koets achter het leger om seffens na de overwinning de kronen van de drie
koningen te kunnen opzetten. De vierde koning reed te paard vóór het leger uit, om
het aan te voeren en terwijl hij daar zoo reed deed hij niets dan bidden. Hij vroeg
aan God om te mogen sneuvelen voordat hij eenen soldaat zou gedood hebben. Lieve
God, bad hij, ge kent mij. Ge weet, als ik begin, liggen er seffens twintig, dertig
dood. Ik wil mijn plicht doen, zal ook mijn plicht doen, maar trekt dat nu toch
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nog op een plicht? Laat den eersten pijl die verschoten wordt, recht in mijn hart
vliegen en laat mij sneuvelen alstublieft, Amen.
Ze reden en ze reden en eindelijk zagen ze ginder ver de drie legers van de drie
koningen staan en als ze dichterbij kwamen, zagen ze dat de soldaten op de eerste
rijen hen stonden te wenken; komt maar af, we zullen u eens een roefeling geven.
De vierde koning riep zijn volk toe dat ze zoo min mogelijk moesten slaan voor dood
en zooveel mogelijk levend gevangen nemen. Dan riep hij naar den vijand:
- Voor de eerste en de laatste maal, geeft u over of we beginnen!
- Begint maar, riepen de anderen. Die waren niet bang, want ze hadden driemaal
meer volk.
- Mannen, bulderde de vierde koning met zijn geweldige stem, als God het dan
toch wil, vooruit!
Dat waren zijn laatste woorden, jongens. Nu hadden de drie koningen, moet ge
weten, aan hun soldaten gezegd, dat ze allemaal tegelijk moesten mikken op den
generaal die voorop reed, omdat dat de bedrieger was die zich uitgaf voor den zoon
van God en die hunnen besten vriend, den vierden koning, had afgezet. Er vloog een
wolk van pijlen door de lucht en allemaal troffen ze den goeden vierden koning, wel
tien in zijn gezicht, drie in zijn hart en heel zijn lijf stak vol pijlen. Hij vouwde zijn
handen en viel achterover van zijn paard. Dood natuurlijk. Zijn soldaten zagen hem
vallen en nu wisten ze dat ze er aan waren, want zonder den reus konden ze nooit of
nooit winnen. Ze wierpen hun wapens weg en vluchtten, maar de drie legers van de
drie koningen zaten er achter en geen enkele kwam levend thuis. De nieuwe koning
in zijn koets, zag twee soldaten op hem afkomen.
- Ik ben de zoon van God, ik ben de zoon van God, riep hij
- Dat kunnen ze allemaal zeggen, riep een van de twee soldaten en stak hem
morsdood met een lans.
s Avonds reden de drie koningen over het slagveld dat vol lijken lag en als ze den
nieuwen koning in zijn koets dood vonden, waren ze tevreden en zeiden dat het wel
verdiend was. In volle plezier reden ze naar huis om den vierden koning een brief te
schrijven, dat hij nu maar weer koning moest worden, als koning Gaspar opeens naar
den grond wees en zei:
- Nu ligt er hier nog een, en nogal geen kleintje, menschenlief, wat een reus is mij
dat nu!
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Ze sprongen van hun paard en zagen dat het de vierde koning was, met heel zijn
lichaam vol pijlen, en ze snikten alle drie. Ze trokken voorzichtig de pijlen uit zijn
wonden en de oude koning Balthazar nam de groote reuzenhand en kuste ze en
weende maar: Lieve vriend, brave vierde koning, heilige man, dat ge zoo uw dood
moest vindenf
En koning Gaspar: Hij heeft wel den echten zoon van God niet gediend, maar hij
was in t goed gedacht en dat is alles.
En koning Melchior: Hij heeft meer gedaan en meer opgeofferd, hij heeft meer
geleden dan wij alle drie tesamen, hij is in den hemel.
En koning Balthazar, de oudste, stond recht en riep: Als die niet in den hemel is,
dan komt er niemand in!
Ja, toen moesten ze dus maar naar den kroonprins schrijven en die is dan koning
geworden. En wat denkt ge dat hij deed met Simon en met Anna? Hij dacht: wat zou
vader met die twee oude sjanfoeters gedaan hebben? Vader was te goed om iemand
kwaad te doen, ik wil ook goed zijn voor die menschen. Hij liet ze in het
hoveniershuizeken wonen. Daar hebben ze 't nog eenige jaren goed gehad en dan
zijn ze zachtekens gestorven. De kroonprins is een goede koning geworden omdat
hij altijd dacht: wat zou vader gedaan hebben en nu is het vertelselken van den vierden
koning uit. Ik heb u al gezegd dat ik het heelemaal zal opschrijven zooals ik het
verteld heb en het laten drukken in een boek. Later, als ge groot zijt, ik zal er dan
zeker wel niet meer zijn, moet ge 't toch nog maar eens heelemaal herlezen. Dan zult
ge 't nog beter verstaan dan nu en ik denk dat ge 't dan nog schooner zult vinden.
Komt jongens, we gaan.
EINDE
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Vers
Mij lokt uw naderen met donkre stem:
uw verte weefde een diepe droom omheen
mijn dag, die ondergaat, doorgeurd
van weer-gestalde schapen en gestorven zon.
Zie, alle blaadren weten waar zij gaan,
en ook de witte hemel met de zilvren maan,
en achter onze bomen wacht het rustig water
de groote blauwe winterzwaan.
Ik ga, en weet de droom beëind,
één oogenblik nog vóór hij herbegint.
Maar in dit oogenblik, dat traag verdwijnt,
heb ik afgrondelik u gans bemind.
Gij weet uw naderen en wijken niet.
En zie, de blaadren en de hemel en de maan,
de zwaan is reeds het water ingezwommen:
waarheen zal ik in deze nacht weer gaan?
JAN VERCAMMEN.
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Over Karel Van de Woestijne
Er is steeds een wraakgierige geest in mij werkzaam geweest; zijn toeleg is op
zelfvernietiging gericht. Wonderlijk heb ik, tot nog toe, het gevoel gehad uit zulke
snerpende, onzalige drift heerlijk te verrijzen. Doch wat er in waarheid op de duur
met mij gebeuren zal, wanneer die onmenschelijke spanning niet meer vol te houden
is, is veeleer een verbijsterend vooruitzicht dan een raadsel.
Te uitsluitend, en met gierige gretigheid, herinner ik mij wat ik in het verleden
brandend heb geleden; ik heb geen andere dan kwellende, smalende dingen onthouden;
zelfs ingewikkelde contentementjes heb ik uitgedacht; verstandelijke misgroeidheden,
zure en gure zelfsmaad, om mijn innerlijke verscheurdheid te helpen voltrekken.
***
Wanneer ik me voor mijzelf ontmasker, wanneer ik me op dit zelfde oogenblik
doorwoekerd voel van reeds in mijn kinderjaren gekoesterde, onbepaalbare zorgen;
dan breng ik mezelf vóór de droeve ruimte waar het verstand weggeschonken wordt
aan de redeloosheid van het leven, waar het leven uitbloeit in de redeloosheid van
de dood. Zoo leer ik de vreugde- en smarteloosheid van een onbereikbaar-sereen,
eenzaam en fier bestaan bevroeden.
***

Toen ik pas een jongen van twaalf jaar geworden was, op mijn verjaardag, als om
mijzelf een buitenkansje te bezorgen strekte ik me uit op het lauwe Juligras; ik trok
een paar bussels stroo over mijn rug; ik schreide van opwinding.
- Vlug, riep ik, vlug, moedertje; steek me in brand, steek me in brand!
Op dit zelfde moment, in zulke opperste afwachting, overkwam mij een
bedriegelijke verblinding; mijn naar binnen dwalende oogen zagen mijn eigen
bloedsomloop. Deze zinsverbijstering duurde niet langer dan een bliksemende
seconde.
***
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Nadien heb ik 's nachts in een vizioen mijn eigen bloedsomloop fonkelend op de
eeuwigheid afgeteekend zien staan. Van het lichaam was zelfs geen doorschijnige,
vooze schaduw - als op een met Röntgenstralen gemaakte foto - merkbaar. Doch
door een onuitlegbaar magische tusschenkomst ontbrak het hart. Toch bleef het bloed
jagen en stroomen. Slapend was ik die nacht onuitsprekelijk gelukkig; bijna had ik
mijn dertigste jaar bereikt. Maar ontwakend werd ik bedroefd, want ik had mijn hart
teruggekregen en het vermaande mij meer dan ooit.
***

Van het hart heb ik een gruwelijke arena gemaakt, en van de arena een hart. Daar
midden in kon ik een kruis planten, terwijl de ziel maar deugt om aan het lijden een
oplossing te geven.
***

De oplossing die de ziel aan het lijden geeft, heb ik daarom niet gevreesd. Op het
oogenblik dat ik verwachtte mijzelf naakt en bloedend te zien, aanschouwde ik een
oppermachtig zegevierende Christus, mij zijn wonden toonende. Een dichter is steeds
een geloovige, zelfs indien hij het bestaan van God ontkent. Hij weet immers dat hij
in geen geval een produkt van de vrije wil is; en, zich daarvan bewust, zoekt hij
onophoudelijk het middenpunt van waaruit hij zich voortbeweegt. Deze ‘Oefentocht’
kan voor hem met een tragedie of met een hemelsche lusthof eindigen.
MAURICE GILLIAMS
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Cyriel Verlinden
(Fragment)
door Staf Weyts.
Door zijn huwelijk met Liza Schelkens had Cyriel Verlinden zich merkelijk verbeterd;
maar geld geeft dikwijls ne slechte meester en Cyriel was dat ook. Op ne morgen
stond hij in zijn werkhuis; maar zonder goesting om iets te beginnen; hij zette zich
op den hoek van zijn schaafbank en peinsde: ‘Het is hier juist ne stal; de deuren en
vensters zijn rot verweerd, ginder drie gebroken ruiten, hier en daar ziet ge den hemel
door de pannen, wie zou er hier nog langer willen werken als hij de middelen heeft
voor beters? Ik ga vergrooten de terzelfder tijd komt de zaak misschien vooruit.’
Een verstandig mensch zou natuurlijk getracht hebben eerst de zaak te vergrooten
en dan het werkhuis; maar wat wilt ge van ne stommerik gelijk Cyriel? Hij mat het
stuksken grond nevens zijn werkhuis, tien of vijf en twintig meters, maakte den
ganschen dag plannen en rekende uit hoeveel die vergrooting hem maximum zou
kosten. 's Avonds vroeg hij aan Liza: ‘Wat zoudt g'er van denken als we eens enkele
vierkante meters grond bijkochten en 't werkhuis vergrootten?’ Als dat de zaak kon
vooruithelpen zag Liza er geen bezwaar in, maar was dat wel zoo? Ze betwijfelde
het sterk.
Negen kansen op de tien was dat stellig zoo, zei Cyriel, en voor de tiende dierf hij
het ook nog riskeeren. Liza maande hem aan toch maar voorzichtig te zijn, en vroeg
hoeveel die vergrooting ongeveer wel kosten zou? Het kon kosten wat het wilde, zei
Cyriel, zij moet niet bevreesd zijn; hij zou 't er wel dubbel en dik uithalen. En daarbij
nog iets: Kon hij blijven werken in zoo ne stal? Liza zat natuurlijk heel den dag gerust
en warm op een bureel; maar hij stond in een krot van een werkhuis, dat was een
groot verschil.
Liza antwoordde niet meer. Met Cyriel kondt ge niet redeneeren; hij moest altijd
gelijk hebben en als hij het niet kreeg werd hij bitsig; als men hem iets afraadde deed
hij het zeker.
's Anderendaags 's morgens vroeg Liza nog eens: ‘Gaat ge nu toch vergrooten,
Cyriel?’ Natuurlijk, zei hij. Dat was alles.
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Een maand nadien stond het werkhuis recht, en zie nu eens wat plaats er was. Den
rechterkant kon hij over de heele lengte en tot tegen 't dak vol hout steken, en langs
den linkerkant kon hij nog altijd twee of drie machienen zetten. In zijn verbeelding
zag Cyriel dat hout al opgeborgen, en was het precies of die machienen al besteld
waren, zoo kon hij daar over redeneeren. En de commande's, die zouden wel komen,
want hij had veel vrienden.
Maar van de vrienden krijgt ge gewoonlijk niets en Cyriel evenmin. Al wat hij
had waren enkele bestellingen uit tweede hand, juist gelijk vroeger, en daar is 't
grootste profijt al af.
De eerste weken dierf Cyriel toch hopen dat het zou beteren; maar toen hij na een
paar maanden zag dat er geen vooruitgang kwam, verloor hij zijn moed. Wanneer
hij vroeger somwijlen een uur of twee zonder werk zat, legde hij zich op een zak
schaveling en sliep; nu echter wandelde hij al vloekende door 't werkhuis, van voren
naar achter en van achter naar voor, altijd maar peinzend aan het hout dat er zou
moeten liggen en aan de machienen die daar moesten komen... Cyriel kon het
somwijlen niet aanzien dat er zooveel plaats verloren lag; dan deed hij zijn oogen
toe en stapte blindeling door 't werkhuis, zoolang tot hij ergens opbotste, er stond
dan toch nog iets.
Wanneer Cyriel 's avonds thuis kwam, kon hij uren lang in een zetel liggen zonder
één woord te spreken, altijd innerlijk vechtend met de verbittering tegen zichzelf.
Soms dierf Liza hem dan storen en begon over de zaak te praten, maar telkens als
ze hem vroeg of het nu nog niet wat beter ging, meende hij daarin altijd een heimelijk
opzet te zien om hem te vernederen; want Liza wist heel goed dat er niets beter ging
dan vroeger. Tegen die vernedering vond Cyriel gewoonlijk geen ander verweer dan
bitsigheid en hardheid. Zelden had hij een bezadigd antwoord: dat die verbetering
niet ineens kon komen; of dat ze hem van drie verschillende kanten groote
commande's hadden beloofd, en als hij die had, dan moesten er seffens drie of vier
gasten komen want anders geraakte hij door 't werk nietmeer door.
Die commande's kwamen natuurlijk niet; het waren eenvoudig leugens van Cyriel
en de eerste degelijke bestelling bracht Liza zelf aan. Het was een notelaren eetplaats
en een eiken slaapkamer voor den directeur van haar bureel. Cyriel zei kortweg: ‘Ik
zal eens doorrekenen voor dien rijkaard’, en verder geen woord. 's Anderendaags
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nam Liza de modellen mêe en de directeur was geene moeilijke, hij had seffens zijn
keus gedaan (de prijsopgave bezag hij nog niet), en Cyriel kon beginnen werken.
Cyriel nam er zelfs ne gast bij; maar juist als die jongen het begon gewoon te worden
vloog hij aan de deur. Er was geen werk meer en een keukenkaske maken of een
schab, of wat ander klein gerief, dat kon Cyriel gemakkelijk alleen; er schoot hem
zelfs nog tijd over, want alle dagen wandelde hij weer door 't werkhuis Er was geen
verbetering in 't zicht en Cyriel wreet hoe langer hoe meer zijn hart op. Alle dagen
zei hij: ‘Het kan zoo niet blijven duren; ik moet er iets op vinden’ en op ne keer vond
hij iets.
Hij sloot een kontrakt met een fabriek voor zooveel keukenkassen, te leveren tegen
bepaalden datum, en toen dat gelukt was zei hij aan Liza: ‘Eén groote commande is
er eindelijk binnen, we zullen ze gaan verdienen’.
Er kwamen onmiddellijk twee gasten werken, en zoolang de baas erbij was werkten
die goed door; maar eens als Cyriel zijn rug gekeerd had zeiden ze: ‘We zullen maar
wat rusten, ons prêe loopt toch’.
Als de deur op een kier stond konden ze gemakkelijk zien wanneer Cyriel uit het
stamineeken kwam; den eenen keer bleef hij er maar een paar minuten - juist den
tijd om een pint te drinken -; den anderen keer een paar uren, dat was naar gelang er
volk was.
Eerst wanneer de datum van levering heel nabij was, zag Cyriel dat hij met de
bestelling niet zou klaar komen; hij vroeg aan de gasten of ze wilden overuren werken?
Die overuren kostten natuurlijk geld, en Liza vroeg: ‘Kunt ge er wel aan uit, Cyriel?’
Cyriel antwoordde weer dat ze mocht gerust zijn; maar ze was niet gerust, en had ze
geen gelijk? Toen alles geleverd was begon Cyriel te rekenen hoeveel hij nu gewonnen
had; hij rekende zeven keeren opnieuw, altijd peinzend dat hij zich misteld had, maar
het was juist, op nen centiem na: 327,85 fr. verlies.
Het wilde nu juist lukken dat Liza nevens hem stond; ze zei: ‘Heb ik het niet
gezegd dat g'er zoudt aan verliezen? Het is altijd hetzelfde: eerst doen en daarna
redeneeren.’ Den volgenden keer moest zij het dan maar zelf doen, potverdomme,
schreeuwde Cyriel, madame met haar groot verstand, zie ze daar eens staan. Zij kon
nooit missen; als ze niet maakte dat ze weg kwam smeet hij den inktpot naar haren
kop!
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Liza schreide en ging slapen. Cyriel zag haar grijnslachend na; hij kon zoo hatelijk
zijn door brutaliteit een teergevoelige vrouw te doen weenen, en als het leed haar
weerstand brak, zich te vergenoegen in een zekere superioriteit. Dat genoegen is
doorgaans kort; daarna de vernedering nog eens zoo groot. Nu was Liza nog niet
boven of Cyriel wierp zich in een zetel en vloekte. Als hij daar enkele minuten lui
gelegen had peinsde hij: ‘Nu denkt ze dat ik dat verlies nietmeer zal terugwinnen;
maar Cyriel is slimmer dan dat’. Hij schreef onmiddellijk naar de fabriek dat het hem
geweldig speet voor de tweede commande een hoogeren prijs te moeten stellen,
gezien de eerste absoluut geen winst had opgeleverd, en dat hij wel hoopte dat de
heeren er zouden mee akkoord gaan; maar de heeren antwoordden, dat het hun
eveneens speet als Mijnheer Verlinden aan denzelfden prijs nietmeer kon werken,
maar dat het hun volstrekt onmogelijk was een prijsverhooging te aanvaarden.
Cyriel onderschepte den brief; zei slechts aan Liza: ‘De andere commande's liggen
in 't water’. Liza was blij; hij zou er dan toch niets aan verliezen.
Cyriel twijfelde nu wat hij doen zou: weer de bestellingen aanvaarden uit tweede
hand, of ineens voor zijn eigen beginnen, nog een riskatie. Cyriel was dezen keer
een beetje voorzichtiger: hij aanvaardde enkele bestellingen, en wijl dat werk liep,
maakte hij reklaam in eenige lokale bladen, hij zou eens zien wat het uithaalde.
Het eerste wat het uithaalde was misnoegdheid van Liza. Waarom mocht zij niet
weten als hij reklaam maakte, en waarom moest dat ineens zoo groot zijn, kon dat
niet wat kleiner om te beginnen? Cyriel was razend. ‘Neen, madame, dat mocht niet
kleiner, en dat stond zoo in vier bladen tegelijk, even groot. Had ze nu soms nog iets
te zeggen?’
Liza, (de lijdzame vrouw), zweeg weer. Ze zette zich bij de tafel en deed haakwerk.
Cyriel lei zich in een zetel, en met zijn dagblad voor zijn gezicht, schijnbaar doende
alsof hij las, lonkte hij voortdurend heimelijk naar Liza. Hij dubde: nu is ze bezig
niets dan kwaad van mij te denken; nu peinst ze: ‘Hij verspilt mijn geld met dat
reklaam; vroeger had hij niets en al wat hij nu heeft is dank aan mij. Tot wat heeft
die vergrooting van 't werkhuis gediend? Tot niets, het was een stommiteit. En al
wat hij zal aanvangen zullen stommiteiten zijn...’ En zoo meer.
Die ziekelijke inbeeldingen hitsten Cyriel zoodanig op dat hij
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van woede in zijn zetel zat te beven, tot hij zich opeens nietmeer kon bedwingen en
met gebalde vuist recht sprong, gereed om te zeggen: ‘Peins aan iets anders, of ik
sla u den kop in’; maar toen hij zag dat Liza verschoot en hem verwonderd aankeek,
was hij plots ontnuchterd en vroeg: ‘Wat is er?’ Hij dierf zich nietmeer terug
neerzetten, de zot, en zei: ‘Ik ga eens tot in 't café’.
Het bier maakte hem nog woester. Hij dronk d'een pint achter d'ander, betaalde
ronden en onder de twintig frank kwam hij er nooit van af. Opeens, terwijl hij kaartte,
dacht hij: ‘Wat zou Liza wel zeggen als ze me zoo zag trakteeren? Ze zou misschien
niets zeggen. Wat, niets zeggen? Hij zou haar dwingen iets te zeggen - haar dwingen
hem éénmaal luidop te verwijten om dan te kunnen vechten - en hij zag reeds voor
zijn oogen hoe hij dat doen zou: Wanneer zijn kameraad een ronde wil betalen zegt
hij: ‘Laat maar steken, ik betaal’. Als Liza hem niets verwijt, drinkt hij gauw zijn
pint leeg en zegt aan de medespelers: ‘Allêe, drinkt uit, dat duurt toch zoo lang!’ Hij
bestelt weer een ronde; maar als hij merkt dat Liza nog steeds zwijgt, roept hij: ‘Doe
er nog voor elk een cigaar bij van twee frank’. Nu duwt Liza hem tegen den arm, als
wou ze vragen: ‘Is het bijna genoeg?’; maar hij doet alsof hij dat niet voelt en roept:
‘Of neen, in plaats van die pinten, breng ons ne keer twee flesschen champagne!’
Hierop springt Liza recht en schreeuwt in 't volle van t' café: ‘Gij verbrast al mijn
geld, groote jan’.
Cyriel was zijn spel vergeten; hij zag slechts Liza voor zijn oogen, en peinzend
dat hij haar sloeg, hief hij hoog zijn hand op, bonkte met zijn vuist op tafel, ‘troef’
riep hij. Zijn medespelers zeiden: ‘Dat is geen troef; waar zit ge met uw zinnen, als
ge niet sérieus kunt spelen, trap het dan af.’
Cyriel raapte zijn kaart op, speelde het spel uit en ging. Hij moést naar Liza. Die
dwaze inbeeldingen hadden hem nu nog meer opgehitst. Hij aasde op een verwijt
van Liza en dacht: ik zou haar dan eens laten voelen wie er baas is! Als hij thuis
kwam was Liza slapen, en Cyriel vloekte. Hij liep dwaas de trap op om te laten
hooren dat hij dààr was, en wanneer hij nevens Liza in 't bed schoof verwachtte hij
dat ze toch eindelijk iets zeggen zou; maar ze verroerde niet en die rustigheid tergde
Cyriel nog meer. Hij begon te woelen; hij wilde Liza wakker maken; maar ze sliep
niet en na een tijdje keerde ze zich om en vroeg: ‘Wat is er Cyriel, ge kunt zeker niet
inslapen?’ Cyriel was verrast; hij hield zijn adem in, ‘Jawel’ zei hij. Dan lagen ze
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weer zwijgzaam nevens malkaar. Cyriel wist dat er dezen avond nog niets zou
gebeuren, en dacht bij zich zelven dat zij hem niet kwetsen wou omdat ze hem nog
beminde. Hij moest die genegenheid trachten te dooden. Wanneer Liza haar hoofd
tegen zijn arm drukte keerde hij zich treiterend om en dacht: ‘Ze zal weldra voelen
dat ik voor haar een beest word.’ De beest viel in slaap.
Die reklamen in de bladen werden toch gelezen, want enkele menschen kwamen
naar Cyriel's werkhuis en vroegen: ‘Wat hebt ge zooal staan, mogen we eens zien?’
Cyriel zei dat hij niets staan had maar dat hij alles kon maken; wilden ze soms de
modellen eens zien? Hij haalde de modellen maar de menschen zeiden dat ze
gemakkelijker konden kiezen als ze de meubelen zagen staan, had hij dan nergens
een toonzaal? Aan deze reklaam te zien meenden ze dat het hier een groote
meubelfabriek zou geweest zijn! Wat moest Cyriel daarop antwoorden? Hij zei: ‘Nog
niet; maar dat zal komen, binnen een maand of zes! De menschen zeiden dat ze dan
nog wat zouden wachten; maar ze gingen ergens anders, want een jong koppel dat
op trouwen staat, bij voorbeeld, moet natuurlijk direkt een bed hebben om in te
slapen.
Het was genoeg dat enkele menschen Cyriel van een toonzaal spraken, en nu dacht
hij er voortdurend aan. Het was nog niet te laat dat hij er zich in éénen keer boven
op werkte: toonzalen en reklaam, dàt was de weg! In 't café deed hij aan een vriend
zijn plannen uiteen; maar deze zei dat hij het niet zou wagen, primo: voor dit, en
secundo: voor dat, en tertio voor nog een andere reden. Cyriel haalde eens de
schouders op, en beweerde dat hij persoonlijk iemand kende die dat nochtans ook
gewaagd had, en nu was hij miljonnair. Dat was allemaal best mogelijk, en Cyriel
mocht natuurlijk zijn goesting doen, ‘maar als het mij te doen stond’ zei die vriend
‘ik zou er mijn handen afhouden’.
Cyriel dacht zoogezegd heelder dagen over die kwestie na; maar het was geen
verstandig denken: hij maakte zich illusies. In illusies zag hij de zaak weer opbloeien,
meende zich dien tweeden miljonnair. Eens beelde hij zich in, zóó vóór Liza te staan,
en zegt: ‘Ziet ge 't nu wel, Liza dat ik uw geld niet verbraste, nu verdien ik op één
week bijna vijf keeren zooveel als gij vroeger op één maand. Wat zoudt ge denken
als we nog een meid namen?’ Liza vindt het goed. Hij zet een annonce in de gazet
en denzelfden dag komen er
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reeds vijf zich aanbieden; natuurlijk, want ze weten allemaal dat het goed is bij
Mijnheer Verlinden!
Vele avonden liep Cyriel met zulke gedachten schuw rond Liza. Hij was vergeten
dat hij een beest wou worden; hij was vriendelijk en Liza wist niet wat er scheelde;
maar eens toen ze tegenover malkaar aan de tafel zaten zei hij eindelijk wat hij van
zin was: het voorste van het huis ombouwen in een toonzaal.
Terwijl hij sprak voelde Liza voor de eerste maal een onbedwingbaar verzet in
haar omhoog rijzen; het bloed steeg haar naar het hoofd; zij zegde: ‘Zoolang ik leef
wordt hier geen steen verzet.’
Dat antwoord bracht Cyriel van streek; hij kon zich niet direkt hervatten en
grijnslachte, want in hem werd de beest weer wakker. Dan siste hij: ‘Natuurlijk is
madame weer niet akkoord; maar ze zal wel moeten!’ ‘Moeten?’ vroeg Liza en haar
oogen schoten vuur, ‘Moeten? Maar dezen keer niet, dat kan ik u verzekeren; dit
huis is van mij en daar blijft ge af’. Cyriel sprong recht. ‘Van U?’ riep hij ‘hier is
niets van u’. Dat was een uitdaging; Liza sprong recht, bezag Cyriel vlak in de oogen
en dan met klem: ‘Als ik hier niets heb, dan hebt gij alles, maar van wie hebt ge 't
dan gekregen?’ vroeg ze. ‘Gekregen?’ brulde Cyriel, ‘gekregen?..’ Hij beefde van
woede - hij wist dat dàt nu het verwijt was waar hij reeds lang op aasde, maar nu het
zoo plots in zijn gezicht werd geslingerd vond hij geen verweer - hij had honderd
gedachten, hij vloekte; wat kon hij antwoorden? Hij schold: ‘Uw vader was nen dief,
of peinst ge dat ik het niet weet!’ Terwijl hij sprak wist hij dat het belachelijk was
wat hij zei; maar niettemin voelde Liza zich diep gekrenkt om dien laster tegen haar
overleden vader, en dàt kon zij niet dulden: ‘Lafaard’ verweet ze. Cyriel schuimde
van woede, sloeg haar ruw in 't gezicht, maar Liza week niet dezen keer. Ze richtte
zich in volle lengte vóór den woestaard op en met méér misprijzen nog verweet ze
hem: lafaard!
Cyriel rilde van razernij en onmacht, vloekte, greep Liza bij de keel en ‘Zeg dat
nu nog eens’ brulde hij. Liza zei het nog eens. Toen zette hij zijn beide handen
wurgend op haar strot, schudde Liza vier, vijf keeren met haren kop tegen den muur,
en toen hij haar losliet zonk ze bewusteloos op den grond. Cyriel liet haar liggen en
ging.
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Envoi
door René Verbeeck.
Wat achter een naam is
te lucht te water en te land
wordt wezenlik wanneer gij spreekt
en mij vertrouwd gelijk uw hand
het snelle fijngesneden dier
de vogel en het jonge schip
gaan - nieuwe wondren - door de wind
die aanwaait van uw lip
des levens reis moet ver en diep
en hoog belanden - maar 't begin
er van ligt aan een dronken mond
o witte schuit gazelle gezellin!
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Een merkwaardig boek(1)
door Fernand Deschamps.
Niet dikwijls gebeurt het dat men van een boek zeggen kan: ‘Hier is een werk in
zijnen aard bijna volmaakt. Leest, bestudeert en verspreidt het’. Ik aarzel niet aldus
te spreken over het nieuwe boek van M. Gonzague de Reynold.
Schrijver bestudeert erin de crisis waartegen Europa worstelt; doch onderscheidt
zich van de meesten die hetzelfde onderwerp behandelden, door de ruimte van zijn
opvatting.
Gelijk al de oorspronkelijke denkers van onzen tijd, meent hij dat we aan een der
groote keerpunten der geschiedenis staan. We leven tusschen twee werelden: de eene,
de bourgeoise, kapitalistische, rationalistische wereld, die aan 't zieltogen is; de
andere, nog slecht omschreven, die zich uit den chaos tracht los te maken.
De 4en Augustus 1914 luidde den doodstrijd in der Europeesche orde door de
Fransche Omwenteling gesticht, maar die haar oorsprong vond in de Renaissance.
De XXe eeuw beteekent het einde van een omwenteling die in 1789 in Frankrijk
een aanvang nam en die in Rusland sedert 1917 naar haar voltooiing gaat.
Het fascistisch zoowel als het hitleriaansch nationalisme daarentegen beteekenen
een geweldige reactie tegen de Fransche Revolutie. Daarom zijn ze te beschouwen
als het begin der tegenrevolutie.
Het boek bevat drie deelen. Het eerste deel bestudeert nauwkeurig de Fransche
Revolutie en hare gevolgen. Het wordt verdeeld in zeven hoofdstukken bijzonder
rijk aan inlichtingen, gedachten en oordeel. Na een inleidend hoofdstuk, ontleedt de
Reynold, den ideologischen oorsprong der Fransche Revolutie, de industrieele
omwenteling in Engeland en hare gevolgen; heel de geschiedenis van het socialisme
sedert de 18e eeuw tot aan Lenine; het romantisme; de politieke veranderingen, die
van den liberalen

(1) Gonzague de Reynold: L'Europe Tragique. 1 vol. 501 p. - 1934. Editions Spes. Paris.
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staat tot de etatistische en socialisante democratie voeren; de Vereenigde Staten,
paradijs van het economisch liberalisme, eden van den stoffelijken welvaart en van
hun crisis; de Russische Omwenteling.
Het tweede deel bestudeert het ontwaken van het nationalisme: het fascisme en
het nationaal socialisme. Eindelijk in een derde deel ontleedt schrijver de behoefte
aan eenheid die zich in de proefnemingen van internationale organisatie openbaart.
Hij vraagt zich af wat Europa eigenlijk is, en besluit door twee hoofdstukken van
godsdienstige philosophie: het anthropocentrisme, het drama van den hedendaagschen
mensch; het theocentrisme, de geestelijke eenheid.
Deze beknopte en drooge opsomming volstaat om een gedacht te geven van
schrijvers breeden intellectueelen gezichteinder. Voor onzen bewonderenden blik
laat hij twee eeuwen van uiterst ingewikkelde geschiedenis voorbijtrekken, en opent
ruime vergezichten op de toekomst. Maar dit kort verslag zegt niet op welke
meesterlijke wijze die veelomvattende stof wordt behandeld.
Ik ken M. de Reynold niet persoonlijk. Ik weet slechts dat hij, buiten ontelbare
voordrachten en artikels, een dertigtal boeken heeft uitgegeven. Hoogleeraar sedert
omtrent een kwart eeuw, doceerde hij eerst te Genève waar de Hoogeschool protestant
is, en Fransch de voertaal; daarna te Berne, insgelijks protestant, met Duitsch als
voertaal; eindelijk te Freiburg, waar de Hoogeschool katholiek en internationaal is.
Sedert elf jaar zetelt hij in een der hoofdcommissies van den Volkerenbond; daarbij
is hij voorzitter der Union catholique d'études internationales.
Ik vermoed dat ‘l'Europe Tragique’ de uitslag is van dertig jaar lezen, onderwijzen,
voordracht-geven. Misschien zal schrijver niet gevleid zijn, maar ik ben overtuigd
dat hij, eerst en vooral, een ideale professor is; zonder den minsten zweem echter
van de muffe lucht van pedantisme welke dat woord soms meêsleept. De Reynold
is een rasschrijver en zijn stijl heeft niets opgeschroefd. Nochtans is zijn manier die
van den professor. Over elk onderwerp dat hij aanraakt heeft hij, zoowel in 't Duitsch
en in 't Engelsch als in 't Italiaansch of in 't Fransch, gelezen al wat echte waarde
heeft. En in de geraadpleegde werken weet hij altijd het goede van het slechte te
onderscheiden, en het beste in zich op te nemen. Uitmuntend weet hij de meest
ingewikkelde leerstelsels en de meest verwarde feiten tot hun essentieele elementen
te herleiden, zonder ze te verdraaien.
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Ik spreek er met kennis van zaken over. Want mijne weetgierigheid zoowel als mijn
beroep hebben me genoopt belang te stellen in sommige der kwesties door schrijver
behandeld. Nooit heb ik hem op een vergissing betrapt, noch wat het beoordeelen
der feiten of de leerstelsels betreft, noch in de keus der gebruikte oorkonden.
Op een gebied waar ik redelijk goed in thuis ben, de geschiedenis der sociale
leerstelsels, beschouw ik als bijzonder wel gelukt, de bladzijden over de evolutie van
het socialisme, van Baboeuf tot Lenine; over de Russische omwenteling; over het
fascisme, en de twee hoofdstukken over het nationaal socialisme. Uitmuntend ook
is zijne studie over den Volkerenbond, even ver van de godzalige bewondering der
katholieken van den linker vleugel als van de systematische kleineering der katholieke
van den rechter vleugel.
Eindelijk, bestaat schrijvers hoogste verdienste hierin: intellectueel verdiensten
en moreel verdiensten.
Gonzague de Reynold heeft het temperament van den geschiedschrijver. Hij heeft
eerbied voor de feiten, maar hij is ook een wijsgeer en een christen. Hij weet dat de
sociale feiten, bij slot van rekening, den mensch aanbelangen, en dat de mensch
gedreven wordt door gedachten en gevoelens. Bij gevolg moeten we den diepen
oorsprong der sociale crisissen, hoe veelvoudig ook hun voorkomen, in de crisis der
moreele en sociale gedachten zoeken.
Dat de mensch zich van God heeft losgemaakt en zichzelf als centrum der wereld
heeft genomen, is het groote drama der moderne geschiedenis. Dit drama begon met
de Renaissance. En met merkwaardige vastheid van lijn beschrijft de Reynold al de
wendingen van 's menschen verval, sedert hij zijn steun in God verloren heeft.
Heden is de mensch op zoek naar eenheid. Hij is in zichzelf verdeeld, verscheurd
door den strijd der gedachten die om zijn verstand twisten, en door tegenstrijdige
hartstochten die zijn hart bestormen. Dan komt de strijd tusschen families, klassen,
partijen, tusschen landen, rassen, geslachten. Wel is waar herneemt de Reynold hier
slechts de thesis zoo treffend door Berdiaeff in zijn ‘Nouveau Moyen-Age’ aangeraakt;
maar wat bij den laatste slechts een algemeen denkbeeld was, wordt hier een prachtig
uitgewerkt betoog.
Om eenheid te herstellen, moet de menschheid tot de Godsgedachte terugkeeren.
Zulk is het thema door schrijver in zijn laatste hoofdstuk ontwikkeld. ‘Le monde
aujourd'hui - zoo schrijft hij -
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est en mal d'unité. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité cherche à se
comprendre, à se constituer comme telle sur toute la surface du globe. Mais qui nous
permet de concevoir l'humanité?... Par la raison nous concevons l'humanité
simplement comme une réalité supérieure, comme un idéal. Pour que nous nous
donnions à elle il faut d'abord que nous nous élevions jusqu'à Dieu. Ensuite seulement
ensuite, nous aurons assez d'amour dans nos âmes, pour redescendre vers l'ensemble
des hommes, les regarder comme des frères puisque nous avons le même père et que
le même Christ s'est sacrifié pour eux, comme pour nous.’
Indien we de gedachte van God als geestelijk grondbeginsel van onze beschaving
aannemen, dan nemen we terzelfder tijd aan dat er uit die gedachte een stelsel afgeleid
wordt: een moraal en een recht.
Plaats ontbreekt me om al de gevolgen welke schrijver uit deze praemissen trekt,
aan te duiden. De heele bewijsvoering dient gelezen te worden. Om de harmonie te
herstellen moet men terugkeeren tot God en de Heilige Kerk.
Dat deze essentieele thesissen door schrijver worden aanvaard, komt me niet
bewonderenswaardig voor. Hedendaags kleven we ze allen aan; de ouderen, als ik,
wat laat, na in de onvruchtbare velden van het moderne scientisme gedwaald te
hebben; terwijl de elite der jongeren er instinctief naar toe gaat, de stappen volgend
van meesters zooals Maritain en gedeeltelijk Berdiaeff.
Maar dat hij zijn philosophische en godsdienstige gedachten in een werk van
wetenschappelijke opvatting durft bevestigen, dat zet tot eerbied en dankbaarheid
aan. Waar zijn ze bij ons de leeke professors: wijsgeeren, letterkundigen, sociologen,
economisten, die den moed hebben aan hun leerlingen te zeggen dat er, buiten het
licht der christene wijsbegeerte, geen volledige oplossing bestaat, niet alleen voor 't
zij welke sociale crisis, maar voor geen enkel afzonderlijk sociaal vraagstuk. Laat
mij toe te sluiten met deze prachtige bladzijde, waarmee de inleiding eindigt: ‘Un
point fixe est nécessaire pour juger cette civilisation qui se décompose, ce monde en
mouvement, cette révulotion en devenir. C'est donc au sommet de mes principes, de
ma philosophie, de ma foi catholique, où je me place. Que si l'on me le reproche, je
répondrai que cette foi, cette philosophie, ces principes en valent bien d'autres. Si je
me plaçais au point de vue sociologique, ou kantien, ou bergsonien ou même marxiste,
on le trouverait tout naturel. Mais il parait que,
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dès que l'on a une Weltanschauung catholique, on manque d'objectivité.
Je déclare que j'accepterai toutes les critiques, même les plus dures, sauf celle-là.
Celle-là en effet je la refuse et repousse au nom même de l'intelligence et des fameux
droits de la pensée.
J'ai donc une philosophie de l'histoire, et c'est celle de la Providence. Elle est la
seule qui permette d'espérer et d'agir. Un de mes maîtres, Joseph de Maistre, n'a-t-il
pas écrit: “l'homme doit agir comme s'il pouvait tout, se résigner comme s'il ne
pouvait rien”? Et ceci encore: “Si Dieu efface, c'est sans doute pour écrire”. Telles
sont les deux sentences qu'à l'exemple des mantagnards de mon pays, qui se plaisent
à graver des paroles de sagesse au fronton de leurs chalets, l'inscris au fronton de ce
livre.’
Heel het boek is waardig van deze fiere geloofsbelijdenis.
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Kroniek
Scandinaafsche Letteren
door Em. De Deyne.
Een ongekend schrijver heffen op het schild, zonder den steun van een officieele
bevestiging, zijnde gewoonlijk een letterkundige prijs, plus de uitgeversreklaam, is
dikwijls een gewaagd experiment. De nog zoo heilige overtuiging van een
boekenwurm staat weleens in scherp contrast met den smaak van het lezend publiek,
voor wie, bewust of onbewust, maar al te dikwijls als eenig criterium geldt: het goud
waarmee een werk bekroond werd, of het aantal nullen der oplage: in elk geval een
zakencijfer. Voegt daarbij dat schrijvers jeugdige ouderdom, zijn burgerdeugden of
extra-literaire prestaties weleens verzachtende omstandigheden pleiten, en zoodoende
het publiek er toe aanzetten het voorbeeld te volgen van den God van Vader Tollens,
welke God
‘rekent d'uitslag niet maar telt het doel alleen;’
Toch waag ik het - al is schrijver in kwestie, voorloopig althans, noch bekroond,
noch beroemd - de aandacht te vestigen op KNUTH BECKER, die in zijn twee-deeligen
roman ‘Verden venter’ - vrij vertaald: ‘Het wachtende leven’ (uitg. Gyldendal,
Kopenhagen 1934) blijk komt te geven van een ongewoon hoogstaand talent. Niet
elk jaar brengt revelaties als deze.
Knuth Becker's eersteling, een bundel verzen, verscheen in 1916: Becker behoort
dus niet tot de jongsten onder de jongeren.
Zijn werken hebben alle een zekere sociale beteekenis. Bij voorkeur schetst Becker
het conflict tusschen eenling en gemeenschap, 't zij dit conflict zijn grond vindt in
maatschappelijk vooroordeel en huichelarij (zoo in het tooneelstuk: ‘I som praeker’),
't zij het geschapen wordt door onbegrip en godsdienstig fanatisme (zoo in de romans
‘Ded daglige Bród’ en ‘Verden venter’).
Opvallend is de rol welke het kind speelt in Becker's werk. In het kind schijnt hij
te vinden de menschelijkheid in een zuiver stadium; daarin erkent hij, onaangetast
en onbedorven, een individualiteit, welke een kortzichtige gemeenschap maar al te
dikwijls tracht te uniformiseeren door het opdringen van eigen gezichtspunten, en
welke ze zoodoende vertroebelt. Meteen zien we reeds aanstonds hoe alle problemen
sociaal zullen worden gesteld, ingezien en conflict in zulke premissen fataal besloten
ligt.
Dit is dan ook het geval in ‘Verden venter’, hoewel de hoofdpersonen kinderen
zijn. In dit boek stelt Knuth Becker twee levensopvattingen, neen, twee werelden als
kampen tegenover elkaar: de wereld der kinderen die opgevoed worden in een
jongenstehuis eenerzijds, anderzijds al wat daar buiten ligt: de wereld der volwassenen
in den persoon der opvoeders met hunne hardvochtigheid, hunne godsdienstige
kwezelarij, maar vooral met hun brutaal onbegrip van het naieve en oprechte dat
roeren kan in kinderzielen, zij het onder een oogenschijnlijk nog zoo ruwe schors.
Maar ongelijk is de strijd, en het is hard te moeten toezien hoe deerlijk de jongens
zich de vleugels verschroeien, vóór ze zich terugtrekken in de geslotenheid van hun
eigen kringetje,
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in het ‘zonnehoekje’, waar ze de weinige gelukkige oogenblikken van den dag
doorbrengen, kindren onder mekaar, buiten het bereik van de kijvende stem, het
spiedend oog, de ruw-straffende hand der overheid.
Want tot de kinderen gaat onverdeeld al onze sympathie, al zijn het precies geen
heiligenbeeldjes die ons voorgeteekend worden, en al geeft het straatjongensjargon
waarin het boek geschreven is, een ongeveer volledig vocabularium der ‘leelijke
woorden’ welke men hooren kan uit den mond van onbeschaafde straatbengels.
Zoo voorgesteld komt het thema op het eerste zicht wel wat a prioristisch voor,
door zijn scherp-afgeteekende oppositie tusschen sympathieke kinderen en
onsypathieke opvoeders. Het talent van Becker is echter groot genoeg om aan het
geheel de noodige echtheid te geven, die allen schijn van stoorende
vooringenomenheid uitsluit.
Die echtheid bekomt schrijver vooral door de knappe uitbeelding van elk karakter:
elk figuur wordt tot een type, springlevend ons voor het oog gebracht door een reeks
juist gekozen, typeerende momentopnamen. Het is één reeks levende beelden, al de
600 bladzijden van het boek door. Ik denk aan al die gebrandmerkten door hun verblijf
in het gesticht: aan Kai, den kleinen fantast die de wereld omschept naar de grillen
van zijn verbeelding en de grenzen niet onderscheidt tusschen fantasie en
werkelijkheid, tusschen waarheid en leugen; aan Niels, den sympathieken wroeter,
die aai zoo nauw zich er door slaat en ten slotte nog zoo tragisch eindigt: verkrachting
is een woord dat onheilspellend klinkt! Ik denk aan ‘kleine Gorm’ die elke nacht zijn
bed bevuilt, en sterft aan zijn nierziekte... gevolg der mishandelingen;... aan Dominee
Willumsen, den snul van een nieuwbakken Dominee, en de kostelijke parodie der
godsdienstoefening welke hij leidt,... aan nog zooveel andere tobbers van onbegrepen
kinderen en onbegrijpende opvoeders.
Een eigenlijken hoofdpersoon, een centrale figuur, vinden we in ‘Verden venter’
niet. De hoofdrol wordt gespeeld door het bloc der kinderen welke, onder leiding
van Bestuurder Monrad en zijn staf, zullen opgeleid worden tot deugdelijke en
christelijke leden der samenleving. In het scheppen van die levende eenheid, wat
ook klaarblijkelijk Becker's doel geweest is, ligt het hoogtepunt van zijn werk. Ik
ken geen enkelen roman waarin elk individu zoo volkomen opgaat in het geheel,
geässimileerd wordt door zijn ‘clan’, zonder er ook maar in het minst zijn eigen-aard
bij in te boeten. In al de personen zien we twee aspecten: eenerzijds het individu, het
psychisch gegeven, anderzijds hun rol als ingedrient in een der twee klassen tot
dewelke ze behooren. De volledige harmonie waartoe die twee elementen verwerkt
worden geeft blijk van een ongewoon, onovertroffen meesterschap. Andere
kwaliteiten: psychologisch doorzicht, macht van concentratie, soberheid, heeft Knuth
Becker gemeen met andere romanschrijvers, - dit echter stelt een unicum daar in
onze hedendaagsche romanproductie. Ik heb gezocht naar een typisch uittreksel,
maar vond er geen: elk deeltje krijgt slechts zijn volle waarde door de belichting
welke uitgaat van het geheel, lijk in een schilderij elke kleur, een eigen waarde heeft,
benevens een waarde die bepaald wordt door het geheel der kleurcompositie. ‘Verden
venter’ is een zuiver-realistisch werk, door een kunstenaar gestuwd tot boven de
engheid van een procédé.
Al lezende heb ik dikwijls teruggedacht aan ons kostelijk ‘Merijntje Gijzen’ van
A.M. De Jong. Wel zijn de helden van Knuth Becker precies niet zoo braaf als het
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kijkje gegund in den kostbaren rijkdom van kinderzielen.
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Dit is zoowat het kenschetsende. Het geheel voor den geest roepen is onmogelijk.
Nog heel wat zou kunnen gezegd worden over godsdienstige problemen welke het
boek stelt, waar het de huichelarij aan de kaak stelt van de ‘Indre Missions’ -beweging,
een uitwas van het Deensch Lutheranisme. Of over de miskenning van alle
menschelijk gevoel, waar men religiositeit maakt tot een ersatz voor erotiek, tot
opeens alles omslaat en het laatste greintje natuurleven bovenkomt.
Dit echter moge volstaan.
De stijl van Knuth Becker is naakt en nuchter. Hij reveleert een stroom van sympathie
en begrijpen, die zich nooit radikaal uitspreekt, maar overal aanwezig is.
Zijn taal heeft epische allures, - al lijkt het wel ongelooflijk in een epischen stijl
te schrijven over straatjongens. De verklaring ligt hierin, dat Becker aan
oogenschijnlijke kleinigheden, aan psychologische raffinementen, een relief weet te
geven dat ze stelt op een breed-menschelijk plan. Ze dijen uit tot handelingen met
perspectief. Alleen reeds dit mikrokosmos te hebben doen uitgroeien tot een
makrokosmos met algemeengeldende waarden, geeft blijk van schrijvers meer dan
gewoon talent.
Het land van H.C. Andersen telt relatief weinig markante boeken over kinderen.
Op dat terrein is het werk van Knuth Becker een merkwaardige aanwinst.
Deze bespreking weze ook een bescheiden vingerwijzing voor een of ander
ondernemend uitgeversbedrijf hier te onzent. - Het boek in natuurlijk bedoeld voor
volwassenen.
***
Heel anders is het temperament van JOHANNES BUCHHOLTZ, levenslustig, joviaal,
lijk hij zich toont in de novellen, gebundeld onder den titel ‘Godtfolk’ (uitg. Gyldendal,
Kopenhagen). Twaalf pittige schetsen, die spelen in heel verscheiden millieus:
tusschen oude juffers en jonge verliefden. Straatmuzikanten en Jutlandsche boeren.
Een zedeles krijgt ge op den koop toe, en, wat meer is, ge neemt ze mee!
Typisch voor Buchholtz zijn zijn potsierlijke inleidingen: een algemeene bemerking
welke dan haar toepassing vindt op den hoofdpersoon. Maar, en hierin ligt juist de
knapheid van het trucje, het stelt u oogenblikkelijk in de vereischte stemming, en ge
leest door tot het einde. Alles bij mekaar is het een boekje gecondenseerd
levensoptimisme. - Volledigheidshalve voeg ik er aan tot dat deze, voor zoover ik
weet, Buchholtz' zesde bundel novellen is.
***
RONALD FANGEN verzamelde enkele essays in ‘Dagen og Veien’ (Norsk Gyldendal,
Oslo). De bundel bevat een deel krant- en tijdschriftartikels, behandelend de
internationale problemen, voorts eenige officieele aanspraken, uitgesproken in
schrijvers hoedanigheid van Voorzitter der ‘Vereeniging van Noorsche Schrijvers’,
eindelijk studies over Ibsen, Bjórnson, Jonas Lie, Hamsun, Johan Bojer, Olaf Bull,
Aldous Huxley, Henry Mencken.
Veruit best zijn Fangen's algemeene studies: over de wereldcrisis als resultaat van
den wereldoorlog, over de ver-amerikaniseering van Duitschland - met als
onmiddellijk gevolg de slooping van zijn Middenstand - over Ivar Kreuger lijk hij
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was: niet de fielt en bedrieger-in-'t groot, waarvoor hij meestal doorgaat, maar een
man die werkte voor een ideaal, het weze nog zoo ongewoon, en de middelen wezen
nog zoo onwettig, nl. de volkeren te binden tot de internationale der Financie, welke
interna-
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tionale in zijne oogen sterker staan moest dan een volkerenbond. Begrepen werd
Kreuger nooit: Europa heeft hem versleten voor een speculant, vooral na zijn val.
Maar, Krueger moge geweest zijn wat hij wil, méér dan speculant was hij in elk
geval. Tot daar Fangen.
In zijn ‘Brieven uit Engeland’ brengt Fangen ons in voeling met wat hij noemt het
laatste bolwerk der vrijheidsgedachte en de sterkste tegenstander der dictatuur: het
Engelsch conservatisme, dat zich door geleidelijke ontwikkeling, zonder slag of
stoot, ontwikkelde tot het hedendaagsche volkskarakter.
De verzamelde gelegenheidsspeeches zijn veel minder: hunne oppervlakkigheid
steekt af tegen de uitstekende studies welke het eerste deel van den bundel uitmaken.
***

Met ‘Den fórste Vaar’ (‘jonge Lente’) (uitg. Aschehoug, Oslo) brengt KRISTMANN
GUDMUNDSSON ons weer in de sfeer der ‘neiges d'antan’: 't is een liefderoman naar
traditionneel recept, zich afspelend in een prutserig visschersdorpje ergens aan de
Noorsche fjordenkust. Waaruit blijkt dat het eeuwige thema der minnende harten in
maneschijn ook bekoren kan in de koele streken der Noorderzon. Men zou er heusch
kunnen aan twijfelen als men den typisch-noorschen roman beschouwt: de liefde
dier Noorderlingen - ik oordeel volgens de specifieke voorstelling door den
hedendaagschen Noorschen roman gegeven van dien algemeen-menschelijken
gemoedstoestand - is geen ‘Schwärmerei’: hun liefde is in de eerste plaats tragisch:
de mensch is tot liefde gedoemd. Tristan en Isolde. Of, zoo ge meer moderne
voorbeelden wenscht: Kristin Lavransdochter en Erlend. De overweldigende, ruwe
natuur, kampplaats van Asen en Joten, drukt haar stempel op het menschelijk gemoed;
van daar den tragischen ernst, het vaag fatalisme in de Noorsche literatuur, bij een
Knut Hamsun, S. Undset, Olav Duun, om enkele representatieve figuren te nemen.
Het probleem der liefde wordt niet behandeld als een gevallteje, het is méér dan
een dankbaar actieterrein voor psychologen: liefde heeft een zerpen bijsmaak. Hier
vinden we reeds een grondig onderscheid tusschen den modernen Deenschen en
Noorschen roman: het pessimisme der meeste toonaangevende Deensche schrijvers
(Pontoppidan, Kidde, en a.) wordt gemotiveerd door psychologische redenen, terwijl
het fatalisme der Noren kosmisch is. Daarin zijn ze de geestelijke kinderen der
Eddahelden.
Het laatste boek echter van Gudmundsson wijkt af van die aangegeven Noorsche
richting: hierin fgaat de schrijver meer de psychologische richting uit. De inhoud is
gewoon: een jonge man, eenzaam (want ouderloos!), bedeesd (want met
dichter-aanleg!) wordt voor het eerst van zijn leven verliefd, maar moet het voorloopig
afleggen tegen een makker die heel wat meer practisch aangelegd is. De liefde echter
blijft, en de hoop meteen. Meer wordt ons niet verhaald; we volgen heel den tijd den
ontwikkelingsgang der liefde in het hart der jonge lieden. Hun beider ondervinding
vinden we samengevat in deze woorden welke zoowat het leitmotief uitdrukken van
den roman: ‘Liefde is immer zoo vreemd op aarde, ze is als een uitheemsche bloem
die hier niet kan gedijen. Ze ontkiemt in ons, maar zelden kan ze volgroeien; hare
bloem sterft weg, en slechts de wortels blijven over, de wortels die ons bloed
vergiftigen.’ (bl. 157)
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Als besluit: het traditionneel thema, knap, heel knap bewerkt. Ik voor mijn paart
houd meer van de spanning van het volle leven: hier krijgen we slechts ‘leven in
blikjes’: ik vind er mijn dosis niet. Boeken als dit maken we wee, onmannelijk. Maar
dit is mogelijk subjectief?
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Ringsteken
Ter aanvulling van het dapper en volhardend verweer van Pater Van Mierlo tegen
de spelling Marchant nog dit:
‘'k Ben kwaad op uwen minister Marchant! Schrikkelijk kwaad! Hoe waagt
hij het te beslissen over wat er gebeuren zal met de schrijfwijze der taal
en slaat de schrijvers voor nullen aan? Wij hebben niet begrepen in
Vlaanderen wat er die zaak eensklaps zoo dringend maakte! En gij in
Noord-Nederland? Wij hebben gemeend dat een vreemd soort nieuwe
taalverbeteringsmicrobe hem besmet had. Vanwaar is die haast gekomen?
Waarom liet men uwe en onze schrijvers er buiten? Hervormt men een
taal met onverwachte wetten en decreten?
'k Vind het spijtig, in ernst - ik neem het niet altijd zoo ernstig op met de
dingen, maar dit is mij groote ernst. Wij, Vlamingen, zijn zeer verstoord.
Ons streven is een zuiver Nederlandsch te schrijven, al meenen wij dat
Nederlandsch met eigen klank en eigen beelden te kunnen verrijken, ze
hebben verrijkt. Wij hebben voor die taal een zwaren strijd gestreden, en
nu men over haar schrijfwijze beslist, behandelt de minister ons als spraken
en schreven wij Hottentotsch!
Dat is een kaakslag voor ons geweest. Een gevoelige kaakslag.
Voor ons is de taal een element van politieken strijd. Het is onedel ons
zoo te miskennen. Wij erkennen het Noord-Nederlandsch gaarne als de
toonaangevende taal, maar wij vleiden ons het onze tot die taal bijgedragen
te hebben. Het is onze groote grief dat men ons den indruk gaf dat wij tot
niets dienen in de Nederlandsche taalgemeenschap. Wij aanvaarden dat
niet! De minister erkende ons niet, al deed hij of hij ons erkende. Hij heeft
geen oogenblik aan onze moeilijkheden gedacht. Wat moeten wij nu?
Voor alles gaat de eenheid van taal. Hoe moeten wij die herstellen? Men
verwijt ons van anti-Vlaamschen kant dat wij maar een dialect spreken.
Een vaag patois, heeft Maeterlinck eens gezegd... En de Nederlandsche
minister schijnt dat, door ons te miskennen, onze tegenstanders toe te
geven! Wij zijn zeer gekrenkt geweest, wij zijn nog steeds zeer gekrenkt.
Wij voelen zijn vreemde doorzetten zonder samenspraak als een verstoring
van de taal-nationale saamhoorigheid! Voelt ge wel wat dat voor ons is
geweest?’
(HERMAN TEIRLINCK in De Telegraaf.)
‘Een phonetische spelling is niet door te voeren en het al te eenzijdig
streven daarnaar zal schade brengen aan de taal. Het is de richting naar de
onbeschaafdheid, naar den chaos. Spreken is één ding, schrijven een ander
en hoewel er geen absolute scheiding tusschen beiden is aan te geven,
houdt het delicate taalgevoel ze wel degelijk uit elkaar. Het roekeloos
streven naar de phonetische spelling zou overgaan in barbaarschheid. Het
is nu wel waar, dat er bij sommigen een voorliefde daarvoor bestaat en
min-
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achting voor verfijning en tact, resultaten van oude cultuur. Maar dit is
juist een richting, die bestreden moet worden, een richting, die door ieder,
die eenige autoriteit bezit op welken grond ook, niet moet worden
aangemoedigd. Het is de concessie van de cultuur aan de cultuurloosheid.
Het minachten van geërfd geestelijk bezit is een domme verblindheid, die
tot zelfvernietiging moet leiden.’
(FRANS ERENS in De Nieuwe Gids.)
‘Heeren vereenvoudigaars, ik ken al uwe argumenten, en ik ben diep
doordrongen van de waarheid, dat tegen al wat gij beweert geen
wetenschappelijke bezwaren zijn in te brengen. Maar uw groote fout is,
dat gij hiermede de zaak als afgedaan hebt beschouwd. Hetzelfde verwijt
geldt voor de tegenstanders, die zich hebben uitgesloofd om redelijke en
wetenschappelijke argumenten tegen de vereenvoudiging op te diepen.
Gold het een zaak, die met redelijke argumenten viel af te doen, dan had
men er heusch geen veertig jaar over hoeven te kibbelen. De heele
spellingsstrijd is één groote miskenning van de waarheid, dat spelling geen
kwestie is van redelijkheid of wetenschap, doch dat psychologische factoren
hier de grootste rol spelen. Ik herhaal: heeren vereenvoudigaars, al uwe
argumenten zijn akelig juist, schoolmeesterachtig juist, en mijn standpunt
is onwetenschappelijk. Maar, mijne heeren, weet gij dan niet dat driekwart
van al wat wij doen, denken, voelen, liefhebben, haten, onredelijk en
onwetenschappelijk is? Dat ik een sigaar rook, een boord draag, enz., enz.,
dat alles is onwetenschappelijk en onredelijk. Maar ik zou het niet graag
laten. Neem alles weg wat onredelijk en onwetenschappelijk is, wat voor
aardigheid blijft er dan nog over in het leven?
Ik verfoei uw l e l i k e spelling, en weet dat het onredelijk is. Video meliora
proboque, deteriora sequor. Al uwe werkelijk prachtige betoogen hebben
op mij even weinig uitwerking als die van iemand, die aan een stier zou
willen uitleggen, dat hij zich om een rooden lap niet zoo boos moet maken.’
(S.W. MARDAGANT in Vragen van den dag.)
Lodewijk Van Deyssel, een der allereerste medewerkers van Dietsche Warande (hij
debuteerde er op zestienjarigen leeftijd) is zeventig geworden en ontvangt de hulde
van een half Nieuwe Gidsnummer, Weinig over Van Duyssel zelf en geen enkele
ernstige poging om uitvoerig en met autoriteit, de beteekenis van dezen schrijver en
voorman vast te leggen, nu men reeds voldoenden afstand heeft.
Huldeblijken als deze van Mevrouw M. Laman Trip de Beaufort, in dewelke
herinneringen levendig werden:
‘aan den tijd, toen Lodewijk van Deyssel herhaalde malen de logé van
mijn man en mij is geweest in ons toenmalig Oosterbeeksch huis “Rijnaue”,
en een bizonderen avond, niet zonder glimlach, herleefde ik. Alberdingk
Thijm was enkele dagen geleden vertrokken, het was een regenachtige
Zondagavond. Of nu de regen oorzaak was van
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onze spellust, of wel ook andere motieven er ons toe aanzetten, dat weet
ik niet meer, maar met groote animo werd overeen gekomen, dat we het
Symbolenspel zouden doen. Nu weet ik niet of dit spel U bekend is, daarom
wil ik het U even uitleggen: ab bij vele spelen gaat iemand de kamer uit,
de achterblijvenden zoeken een persoon uit; de iemand wordt teruggeroepen
en moet door een bizondere vraagstelling te weten komen wie de
overeengekomen persoon is. De vragen moeten steeds zoo gesteld worden:
aan welk abstract of concreet iets doet die persoon denken? - De radende
persoon was ik zelf, en de volgende vragen en antwoorden vonden elkaar:
- Aan welke vrucht doet hij denken?
aan een groote aardbei in wintertijd, in watten verpakt.
Aan welke Fransche meubelstijl doet hij denken?
Louis quinze.
Aan welk dier?
aan een paard met hoogen gang.
Aan welke bloem? Hier aarzelde degeen die een antwoord geven moest, van beide zijden
werd hem iets toegefluisterd. Later vertelde hij mij, dat beide buren aan
dezelfde bloem dachten; hij nam deze voorzegging voor juist en
antwoordde: een grootbloemige orchidee.
En na deze verbeeldende karakteristiek was het mij niet moeilijk te zeggen,
dat de persoon onze geziene gast Alberdingk Thijm was.’
Als Henriette Mooy aan het werk van Van Deyssel denkt:
‘Dan denk 'k aan dónder en wéerlicht en stórm, aan drommen zware,
zwarte wolken die op komen zetten als kudden woedende stieren en die,
onder vervaarlijk druischen, in een warrelige dooreenmengeling
samenbotsen, aan dreigende oranje, gele, gouden zonnevuur-flarden,
glimmend als booze goden-oogen onder 't snelduist'rend zwerk uit, aan
groote, zwiepende boomen, die sidderend kreunend en piepen onder de
slagen en striemen van een verbolgen orkaan, aan neérbliksemingen,
omstortingen, wegvagingen, aan machten die, wanneer zij in werking
treden beginnen met te verdelgen en die dan over de omgewoelde gronden
de glinsterende zaden strooien van een nieuwe wereld, tot een schooner
leven.’
De heer Benno J. Stokvis:
‘Een groot kunstenaar is Van Deyssel. De laaiende drift van de eerste
tijdperken, die hem als een faun door duistere wouden, in blinden
scheppingsdrang de schoonheid achtervolgen deed, verzuiverde tot edele
bewogenheid en beheerschte ontroering. Volmaakt werd iedere zinsnede
welke hij schreef van uiterlijke en innerlijke schoonheid, gelijk aan een
alle zijden geslepen doorzichtige diamant, of meer nog, gelijk een teeder
blanke parel. Strak, ingetogen en gespannen, en toch vol hooge teederheid
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is deze kunst der latere jaren. - De “Adriaantjes”, het waren pijnlijk
nauwkeurige beschrijvingen
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van alle handelingen en gewaarwordingen op bepaalde oogenblikken in
het leven van dien jongen, Adriaan door den schrijver genoemd: doch
ruischte niet door ieder woord, door elken volzin, gelijk de zee
onvergankelijk in eene schelp, de liefdevolle verteedering van den
kunstenaar waarvan deze was vervuld, terwijl hij bij het scheppen dacht
aan de kleine ongerepte jongensfiguur, die argeloos en blij zich door de
gangen en kamers, langs de trappen en portalen bewoog van het huis,
waarin de blikken van zijn vader en moeder al zijne bewegingen wakend
volgden. - De sublieme voortzetting der levenshouding tot uitdrukking
gebracht in de “Adriaantjes” vertoont Van Deyssels volgende arbeid. Het
is de superieure objectiveering van eigen leven, en van dat wat buiten dit
eigen leven staat: de lucht, de zee, de zon, maan, sterren en de wind, en
een witte vlinder fladderend in den nacht. En gelijktijdig de ontroering
van te mogen leven, van ademend zich te mogen bevinden te midden van
alle zichtbare en onzichtbare schoonheid, waarvan het zijnde schijnt vervuld
te wezen; bij de knagende onrust van het niet kunnen bewijzen dat dit alles
meer is dan een schoone droom, bij de onbewijsbaarheid van alle
handelingen welke wij verrichten, bij de eeuwige twijfelingen of dit leven
werkelijk leven is.’
F.V. Toussaint van Boelaere over Van Deyssel in de toekomst:
‘Het zal, ik ben er vast van overtuigd, K.J.L. Alberdingk Thijm vergaan
zooals het Henri Beyle is vergaan. Over een aantal jaren dat Thijm
misschien zelf, met zijn bewogen scepticisme, zou kunnen bepalen; Beyle
schreef: rond 1880; - zal inderdaad zijn oeuvre van her, en dan voorgoed,
de aandacht trekken, aanvankelijk van weêr eens een klein groepje, doch
vervolgens van een met den dag uitgebreideren kring van belangstellenden.
Niet van zulke belangstellenden, wier ernstige aandacht en studie zich tot
de historie van de gansche Nederlandsche literatuur of van een bepaalde
periode uit die literatuur uitstrekt, doch van zulke, die zoo ver in het werk
en het leven van een uitverkoren auteur opgaan, dat hun eigen leven er
door wordt opgevoerd tot een hoogere innigheid en schoonheid. Dieu ne
puis, Rohan suis, luidt ongeveer de trotsche spreuk der Rohan's. Wie niet
een Stendhal is, is er schooner levenstaak voor hem weggelegd dan een
‘Stendhalien’ te zijn?...
En nu ben ik van meening dat juist het proza van Lodewijk van Deyssel
die uitzonderlijke kwaliteiten, en onder meer dat pikante bizondere en die
zonnige gaafheid, vertoont welke, generatie na generatie, enkele
uitgelezenen (uitverkorenen) kunnen binden en boeien tot uitsluitende
liefde en voorkeur voor dat werk en voor diens maker.
Laat dan maar, zooals trouwens de gewone gang van zaken meêbrengt,
ettelijke jaren voorbijgegaan, gedurende welke slechts een eenzame stem
van miskenning (en wat dies meer zij) van Thijm's beteekenis zal gewagen,
eenmaal komt de dag, als thans voor Stendhal het geval is, dat het gansche
werk en de persoon zelf van van Deyssel een bron van opgewekt levens-
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en schoonheidsgenot zal zijn, in lengte van dagen, voor een steeds groeiend
aantal ‘van Deysselianen’.
Want indien er veel Nederlandsch proza bestaat dat een zwaarderen ernst,
een ruimmenschelijker inzicht, een breederen wiekslag heeft, - alléén het
proza van van Deyssel brengt u de tintelende verrukking bij van 't eerste
uchtendlicht op een zomerdag. Alléén het proza van van Deyssel heeft, in
de Nederlandsche literatuur (misschien met dat van Multatuli), als de
morgenstond, goud in den mond...
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Frans Erens sluit de oogen:
‘En zie Karel's markanten kop voor mij. Ik kan mij begrijpen, dat er
menschen zijn die het niet verveelt naar zijn gezicht te kijken, het te
onderzoeken lijn voor lijn en vlakje voor vlakje. Zij willen het lezen, zooals
zij zijn werk lezen. Het zal hun niet verwonderen, wanneer ik hun zeg, dat
er nog wat anders in dien kop is uitgebroeid, iets wat niet te wegen of te
meten is en dat is het nieuwe geluid, dat na 80 in de Nederlandsche taal
heeft geklonken. Ik heb dat reeds meermalen gezegd, maar bij deze
gelegenheid dient het te worden herhaald. Hij heeft de groeve
opengebroken, waaruit de schrijvers van heden de steenen halen tot het
opbouwen van hun taalgewrochten. Het prachtige geluid van Gorter wortelt
in van Deyssel's klanken. Dit is zijn groote beteekenis voor onze literatuur.
De mannen van tachtig waren niet schools-wijsgeerig aangelegd en
misschien was er in het scheppen van een nieuw geluid door van Deyssel
de grootst mogelijke oorspronkelijkheid. De buitenwereld werkte op hem
met nieuwe combinaties, met stoffen door anderen verwaarloosd en niet
opgemerkt en zoo ontstond door zijn streven, in verband met de ideeën
der andere gelijkgezinden, de nieuwe richting.
En deze man is oer- en intens Hollandsch. Zijn wezen is een sublimatie
van den Hollandschen geest. Misschien zouden anderen geneigd zijn
Jacobus van Looy als de zuivere representant van het Hollandsche wezen
in de litteratuur te zien; ik voor mij zie in van Looy slechts den
vertegenwoordiger van een zeker gedeelte van den Hollandschen geest.
In van Deyssel daarentegen zie ik de essentie daarvan uitgedrukt in een
zeer oorspronkelijken vorm.
Jan Engelman bewaart ondanks deze feestelijke aangelegenheid en ondanks zijn
waardeering voor de uitzonderlijke kwaliteiten van Van Deyssel's werk, een beetje
meer kritische nuchterheid en schrijft o.m. in De Nieuwe Eeuw van 20 September:
Van Deyssel was een pionier, hij stootte veel los, maakte veel vlot. Hij
nam een groot aandeel in de beweging, die ons verloste van de bevroren
stichtelijkheid - verdween zij wel voor goed? - maar hij bleef tenslotte
koninklijk tronen op de stukken en bouwde niets nieuws, zong geen groot
en diep nieuw gevoel uit dat nieuwen inhoud bevatte. Van Deyssel stelde
de belachelijkheid der taal-cliché's in het licht, hij inaugureerde een meer
flexibeler geest, een meer verfijnde psychologie en hij specialiseerde zich
tot waanzinnig wordens toe op het vinden van oorspronkelijke woorden
en woordverbindingen. Hij was daarvan bezeten op een wijze die uniek
is en boeiend. Doch hij heeft een leven lang zijn instrument gestemd en
men zoekt in zijn werk tevergeefs een gestalte-ten-voeten-uit, zooals
Meester Janus er een is in ‘De Organist van den Dom’, door zijn vader
geschreven, zooals Tamalone of de Waterman van Arthur van Schendel
zijn. Na de koorts van de jeugd, die de mogelijkheden schiep, de brillante
aanloop maakte, nam dit schrijversleven geen keer. Wij missen de
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beslissende dingen, die gezegd moesten worden toen de stem was
vrijgemaakt, toen de nieuwe toon vrijmachtig kon klinken. Het wordt
steeds meer duidelijk: dat heeft ‘Negentig’ gedaan en niet de Tachtigers,
die voor het meerendeel puberteitsdichters waren en bleven,
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die het middel der literatuur prachtig gingen hanteeren, doch, de gave
rijpheid, het evenwicht tusschen doel en middel niet bereikten.
En zoo resten ons de interessante fragmenten van een superieuren dandy,
van een zeer geestrijk man, die aan niets zijn volle wezen gaf dan aan de
trilling van het hevige woord. Hij was en is zéér hoogmoedig, hij is nooit
gekomen tot dien staat van hoogere weerloosheid en deemoedigheid - niet
te verwarren met weekheid en sentimentaliteit - welke den echten dichter
maakt, hij zij nu godminnend of goddeloos.
In religieus opzicht gaf Van Deyssel zich nimmer bloot. Hij laat ons op
dit oogenblik nog gelooven, dat hij zelf de jongeling ‘uit Denemarken’ is,
dien hij in ‘Caesar’ teekende: de jongeling die almachtig in potentie is,
als keizer over de Wereld zou moeten heerschen, en voor wien er geen
zonde zijn kón, wijl God deed wat hij deed. Alleen een katholiek geborene
kon zóó volstrekt pagaan zijn. Voor den geloovige echter is deze superbia
of waanzinnig, of afzichtelijk. God zoekt het eeuwige kind in ons, het kind
dat zich zwak weet in het heelal en zich gaarne wil overgeven aan het
grootere, het almachtige. Daarom zullen veel dichters niet met leege handen
komen aan de hemelpoort. Maar heeft de Borgia-hoogmoed van Van
Deyssel nog ergens een complement, dat niemand zag? Men denkt het.
Frans van Oldenburg betreurt in de Stem, dat Theodor Storm dreigt vergeten te
worden:
‘Zijn bewonderaars deden het ergste wat bewonderaars doen kunnen. Ze
volgden hem na. En toen men genoeg had van het werk dier navolgers,
was ook het werk, dat zij navolgden, vergeten. Dit is de tragedie van de
bewondering, die mode maakt.
Zijn novellen zijn zoo eenvoudig, dat men bijna vergeet, dat het novellen
zijn. En zijn verzen zijn zoo eenvoudig, als volksliederen. Doch het is een
bijzonder mensch, die deze verhalen vertelt. Het is een bijzondere stem,
die die volksliederen zingt.
De stem, die vertelt en die zingt, trilt van een diepe ontroering.
En die stem is te herkennen uit duizenden.
“Heimatkunst” - na Storm hebben tientallen, ja, honderden schrijvers er
zich aan bezondigd. Er kwam in hun werk een boerderijtje voor en een
weggetje, een man, die dronk en vloekte in dialect, een meisje, dat lief
was, maar door een verkeerd soort jongen werd gevrijd en tot slot een graf
op de heide of een trouwkoets met feestelijk versierde paarden.
Ze zochten den eenvoud, maar vonden geestelijke armoede, want hun hart
was elders. Hun ziel geloofde niet in het geluk van eenvoudige menschen.
Voor hen, - voor het gros dier navolgers, - was hun Heimat geen hel en
hemel tegelijk en iedere steen van hun vaderstad was geen deel hunner
ziel. Hun herinneringen hingen, als ansichtskaarten aan den muur van hun
geest. Ze kenden den tijd slechts door kalender en klok.
Theodor Storm had zijn ziel aan zijn Heimat verkocht. Zijn navolgers
verkochten hun Heimat aan hun uitgever.
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Er woont in Nederland een man, die in zijn werk de grootheid van een
Storm evenaart, wiens romans even hecht in den grond van zijn land
wortelen, als diens novellen.
Het is Antoon Coolen. Doch zijn bij Storm hemel, hel en eeuwigheid onder
het oppervlak van den tijd verzonken, bij Coolen staat de hemel hoog
boven den schralen
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grond. En soms krimpt de tijd in den greep van de eeuwigheid tot wat
poovere seconden ineen.
Beiden veroverden zij den eenvoud. Storm zag het verleden in de simpele
omlijsting van den tijd. Coolen ontdekte de eeuwigheid in den eenvoud
van eenvoudige menschen, die het verleden en het heden lijdzaam dragen
in hun hoop op een toekomst, waarin alles een blij en stralend heden wordt.’
Het eerste artikel van De Nieuwe Gemeenschap, van Albert Kuyle, is gericht tegen
de periodieke onthouding in het huwelijk. Het muntprobleem wordt behandele door
Jan Derks. De ‘schunnige’ dichtregels uit Jan Engelman's bekroonden dichtbundel
‘Tuin van Eros’ worden onder den verduidelijkten titel ‘Openbaar leven’ gebloemleesd
door Henk Kuitenbrouwer en op kwetsende wijze in verband gebracht met 's dichters
intiem leven. Het ‘beginselprogram van D.N.G., op groen papier, behandeld in
aphorismen de onderwerpen ‘Mensch en Gemeenschap’, ‘behoeftebevrediging en
beroep’, ‘Gezin en Opvoeding’, ‘Natie en kolonisatie’, ‘Staat en Statenbond’
Rector Van Schaik houdt de filmkroniek, waarin hij andere katholieke filmrecenten
als ‘Close up’ en ‘Herluf’ van Merlet als te laksch terechtwijst. Hij bespreekt ‘het
geestelijk peil van een ernstige ‘goede’ film, nl. ‘Cavalvade’ en heeft heel wat beter
toegekeken dan de twee genoemde recensenten:
‘De uitbeelding was niet zoo sober, of het publiek had door een nonchalante
schikking van de kleeding een goed gezicht op de borsten van de jonge
vrouw, niet heelemaal bloot, hoor, God beware Engeland voor zulk een
onkuischheid, maar voor een deel dat bij ongeluk kleiner en grooter werd.
Zoo iets noemen ze regie!
De geschiedenis gaat verder: wereldoorlog. Deze oorlog is volgens de film
zoo bijzonder tragisch, omdat de soldaten door het variété naar het front
gaan, een enkele zelfs, die een fooi aan den kellner betalen kan, door de
kleedkamer van het variété! Is dat geen onverwachte kijk op het
wereldgebeuren 1914-1918? “Schrijnend contrasteerend” zegt Herluf van
Merlet. Toch weer niet zoo schrijnend of een gewoon bioscoopbezoeker
die niet naar “beklemmende” effecten zit te visschen, vergeet bij het
uitgesponnen variété den heelen wereldoorlog. Bij het geteem in de
kleedkamer (de leukerd ging natuurlijk eerst achter de deur staan: moderne
beweging van het Grieksche herkennings-drama: menschen, we gaan
vooruit!) heb ik pas goed begrepen, waarom het bij Homerus een schande
is voor een man, het vrouwenvertrek te betreden.
De meisjes zeggen niets, ze zijn er enkel en alleen voor de kluif, ze zijn
er om zoo te zeggen voor opgefokt. Eén meisje geeft een extra-nummer,
de linkerhelft van het lichaam, in wat Close-up “de gebruikelijke kleeding”
noemt (= enkele flodders), de rechterhelft in een piccolo-pakje. Door en
profile bewegingen te maken, wordt de illusie gewekt, dat een jongen en
meisje samen dansen; dat noemt de bourgeois “een ver-
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rassing” (hij betaalt er trouwens voor om “verrast” te worden; en hij heeft
“recht” op de beide kanten, de bloote en de niet bloote!); misschien denkt
hij ook nog dat het kwaad tenminste gehalveerd is!
Het komieke van de zaak is nu, dat doodernstige critici komen vertellen,
dat de cabaret-scène “leelijk” en “te gerekt” is. Alsof Loetje Barnstijn niet
wist, waarom dat allemaal in zijn film moest! En wat heeft die Jood een
kijk op het nationale cabaret: de meisjes moesten “matroosie” zijn en uit
het van ouds kabbelende Hollandsche water opduiken! Ja, Loetje, ik snap
jou heel goed met die “kunst” en ik moet je in zooverre gelijk geven: het
publiek vond het niet “te gerekt”. En jij lacht natuurlijk eens smakelijk
om die katholieken, die anders zoo streng kunnen zijn, die prutsen aan de
Schepping van Adam door Michelangelo (zie de leelijke reproductie in
de Kath. Encyclopedie!) en een bedenkelijk gezicht zetten, zoodra het
Oude Testament ter sprake komt, want O.L. Heer spreekt hun lang niet
net genoeg.
Van Duinkerken publiceert in De Gemeenschap een gedicht “Maria ter Eem” van
een onbekend dichter naar een Brusselsch handschrift.
Fr. Van Ravesteyn herdenkt er den onlangs overleden Berlage:
De kans, die revolutionnairen, puriteinen zich veroveren duurt slechts kort:
zij moeten, onmiddellijk na de overwinning, na de zuivering, een nieuwe
orde brengen. Berlage is dit niet gelukt. Architectuur draagt - als alle kunst
- een idee; zij geeft deze met haar samenstel van elementen: vorm, ruimte,
kleur, materie, waarmede de sfeer ontstaat, die de tijd vraagt en hem leidt.
Berlage is nooit verder gekomen dan de materie - het “schriftonderzoek”;
een nieuwe idee heeft hij niet kunnen zien; vandaar de discussies over
“eerlijkheid” van materiaal en constructie, die in architectuur onbelangrijk,
zelfs onbestaanbaar is en vandaar zijn onbewust in feite teruggrijpen naar
een vroegeren stijl, naar de Romaansche middeleeuwen, die beantwoordden
aan de eenvoudige en nederige gerichtheid van den zuiveren mensch
Berlage jegens het leven. Jarenlang daarna heeft het de architectuur aan
een sterke, vruchtbare overtuiging ontbroken, steeds verder verwijderde
zij zich van den levensstroom. Wonderlijk lang heeft deze periode geduurd,
slechts mogelijk bij een zoo puriteinsch, eenvoudig volk als het onze, dat
kan wachten; maar eindelijk kwamen toch nieuwe, sterke stroomingen,
die de sfeer van Berlage verduisterden: de exuberante Amsterdamsche
school en de jongste strooming, bij uitstek gericht op positieve waarden
en op reëel verbonden zijn met eigen tijd. Ook deze beide zijn begonnen
met het experiment, welks mogelijkheid en noodzaak bij ons zeer sterk
worden gevoeld.
Een internationale figuur was Berlage niet; invloed op de architectuur in
het buitenland had hij nauwelijks, omdat hem daarvoor de positieve
waarden ontbraken. In het buitenland heeft zich eerst in de allerlaatste
jaren een nieuwe architectuur ontplooid, die ver afstaat van de sfeer van
Berlage. Maar wel internationaal is hij in dezen zin, dat hij, jaren te voren,
moedig en onversaagd het voorbeeld heeft gegeven, dat andere landen
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eerst veel later volgden: het verlaten van de wegen der traditie, zij het dan
ook, dat daar onmiddellijk werd opgebouwd in een stijl, die zeker minder
verschilt van de architectuurdoeleinden der vroegere tradities dan Berlages
onbestemde idealen,
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die den akker braak deden liggen. Wanneer wij aan Berlage denken, dan
staat ons voor oogen dat voor elk artist wonderbare oogenblik vol
verwachting bij den aanvang van de nieuwe conceptie, wanneer elk wonder
nog mogelijk is en elke schoone toekomst kan verrijzen. Van die
geestesgesteldheid, waar alle tijden naar zullen blijven hunkeren, is hij het
symbool geworden en dit verklaart den eerbied en de dankbaarheid die
wij hem toedragen.’
In denzelfden toon is het memoriam van architect Oud in ‘Opbouwen’.
‘Zijn beginselen, op schrift abstract en profetisch genoeg, werden in de
realiteit van zijn voelen, denken en doen altijd Berlage-opvattingen in
Berlage-vormen.
Dit had het nadeel, dat wij, zijn jongeren, aanvankelijk konden meenen,
dat wij zijn principes opvolgden, terwijl het op hem den indruk maken
kon, dat wij tegen hem ingingen.
Het was zijn tragedie, zoowel als de onze. Want wij wisten en weten,
waarvoor wij hem erkentelijk te zijn hebben, terwijl er ondank van onzen
kant - maar ook van zijn kant! - in het spel leek.
Dit misverstand bracht een scheiding die niet uitblijven kan, omdat de
bouwmeester in hem nooit terzijde trad en hij altijd plastisch bleef zien
met altijd de eigen oogen.
Wij weten, dat ons streven, waartoe we eerst via hem kwamen, hem niet
sympathiek was. Hij trachtte in veel mee te komen (“ik ben toch ook geen
profeet” placht hij te zeggen als hij halt maakte en zichzelf handhaafde),
maar hij deinsde terug voor de consequenties, die wij trokken.
Hij zag - en met een tijdsverschil van een generatie moest dit wel! - anders
dan wij, en zijn gevoel reageerde - het moest ook wel! - anders dan het
onze.
Zoo kon hij, zeer ten onrechte, meenen, dat bij ons het gevoel uitgeschakeld
was, terwijl het slechts een verlegging van het accent betrof.
Wat hem het hoogste was in architectuur: het bezielen van de materie, is
het ook ons, hoezeer we er ook van overtuigd mogen zijn, dat de bouwkunst
niet daadwerkelijk genoeg aan practische eischen voldoen kan.
Op het laatst van zijn leven is het voor hem en voor ons een teleurstelling
geweest te zien, hoever onze wegen uiteengingen. Ware hij in staat geweest,
zich meer open te stellen voor ons streven, hij zou hebben moeten ervaren,
dat wij op onze manier zoeben, wat hij zocht op zijn manier. En hij zou
geweten hebben, dat ons hoogste doel is: kouwmeester te worden naar
onzen aard, volgens zijn voorbeeld.’
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Boekbespreking
‘Wereldreis per Kameel en Spoor, Schip en Auto’ door Richard Katz,
Uitgevers Erven J. Byleveld, Utrecht. Vertaald door R. Wiessing-de Sterke.
Prijs Gld 2.90.
‘Wij reizen om te leeren’ zong de dichter. Maar voor velen, zeer velen onder ons, is
reizen in den vollen zin van het woord, een onmogelijkheid, ontstaan door gebrek
aan tijd, en of gebrek aan geld, wat ten slotte nog het zwaarste gewicht in de
weegschaal vormt.
En dan moeten wij ons maar met ‘ersatz’ tevreden stellen. Indien dan echter deze
plaatsvervanger van het gehalte is van het soort als deze ‘Wereldreis’, dan verliest
men er nog niet al te veel aan.
Schrijver van dit boek, die voor korten tijd ook ‘Ik boemel de wereld rond’ het
licht deed zien, welk werk een algemeen zeer gunstig onthaal te beurt viel, beschrijft
in zijn laatste werk zijn wederwaardigheden opgedaan gedurende zijn reis en verblijf
in Syrië, Egypte, Engelsch-Indië, Nieuw Zeeland, de Zuidzee eilanden en zijn doorreis
door de Vereenigde Staten, om ten slotte nog eenige gedachten te uiten over Praag,
zijn geboortestad.
Vlot en prettig geschreven.
K.

Ten Bruggencatf (K) en Broers (A): ‘Engelsch Woordenboek’, Tweede
Deel: Nederl.-Eng. Twaalfde verbeterde en vermeerderde uitgave; 1933.
Geb. Fl. 3,75; J.B. Wolters, Groningen.
Onze dagelijksche bezigheden brengen nu eenmaal mede dat we het op gebied van
Engelsch niet stellen kunnen zonder het beste en allernieuwste op gebied van
Engelsche Woordenboeken. Welnu, sedert jaren gebruiken we het werk van Ten
Bruggencate-Broers en we hebben er ons altijd wel bij bevonden. We hebben er zelfs
in ‘O.M.O.’ en elders, nu en dan verbeteringen en aanvullingen voor geschreven
omdat we de overtuiging hebben dat in geen land ter wereld zoo 'n waar voor zoo'n
geld wordt aangeboden. Ook deze 12e druk, die we eerst enkele maanden in gebruik
hebben genomen ter vergelijking is, niet alleen op de titelpagina (zooals veel andere
woordenboeken) doch in werkelijkheid, veel verbeterd en bijgewerkt. We begrijpen
dat de handigheid van het formaat zekere vereischten stelt en dat de bewerker zeker
nog meer zou willen geven. Doch reeds in zijn huidigen vorm is het werk beslist het
beste dat we in het Nederlandsch bezitten en we weten bij ondervinding dat we het
niet genoeg kunnen aanbevelen. Wanneer zullen de Vlamingen toch eens beseffen
dat ze met het gebruiken van zoo'n werk van hun eigen taal nog beter zullen leeren
begrijpen en vooral gebruiken en dat ze dus hier twee vliegen in een klap kunnen
slaan? Wanneer zullen ze inzien dat het opruimen van den ouderwetschen rommel
dien ze nog steeds gebruiken een ‘conditio sine qua non’ is geworden op onze dagen
en dat de uitgave van het bedrag voor een boek als het onderhavige hun honderdvoudig
zal worden terugbetaald door het velerhande voordeel dat ze door het gebruik zullen
opdoen!
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Dr. Raph. Kreemers.

Wallace (Dillon): ‘The way to Burning Mountain’ adapted and annotated
by P. Andringa. 110 bldz. en 27 bldz. losse nota's. 1934. Ing. -0,80; J.B.
Wolters, Groningen.
Dit zesde deeltje in ‘The Young People's Library’ is een flinke aanwinst. Het is weer
een werkje waarin het avontuurlijke in Canada wondergoed tot zijn recht komt. Het
is een tamelijk gemakkelijke tekst voorzien van losse nota's en goed geschikt voor
klaslectuur. We hebben zelf het deeltje ‘Hans Brinker’ uit deze collectie met onze
studenten doorgewerkt en we kunnen de leeraars deze klaslectuur niet genoeg
aanbevelen. Zoowel het onderhavige deeltje als de andere (bijzonder de deeltjes van
Conan Doyle, MM. Dodge en T.B. Reed) kunnen we van harte aanbevelen als
gemakkelijke en vlotte
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klaslectuur in het 3e of 4e jaar. En ze hoeven zich niet te laten afschrikken door het
‘adapted’ want die aanpassing geschiedt hier niet ten koste van het ‘English Idiom’
zooals dat met uitgaven in Frankrijk maar al te vaak het geval is. Er valt beslist niets
van te merken.
Dr. Raph Kreemers.

Kaye-Smith (Sheila): ‘The history of Susan Spray’, 375 bl. M. 1,80. B.
Tauchnitz, Leipzig.
Mrs. Penrose Fry geeft in dezen roman de levensbeschrijving van de leidster der
Colgate Brethren, een minstens eigenaardige protestantsche secte in Engeland, en
het verhaal speelt eens te meer in het door de schr. zoo geliefde Sussex. Het boek is
dus ahw. een tegenhanger van ‘Shepherds in Sackcloth’ waarin de ‘lay-preacher’
George Heasman optreedt. De heldin is niet van een zekere heerschzucht en
zelfingenomenheid vrij te pleiten doch haar rotsvast karakter beheerscht het heele
boek, we zouden haast zeggen, op een overdadige manier. We vinden dezen roman
een van de beste die de beroemde schrijfster ons tot nu toe gegeven heeft. Men heeft
in verband met dit werk gesproken van een gelijkenis met Tennyson Jesse's ‘Secret
Bread’. We zouden echter beter doen terug te wijzen op Charlotte Brontë, waarbij
niet alleen zij doch ook Stella Benson, Rose Macaulay en Virginia Woolf in de leer
zijn geweest. Haar hartstochtelijk oprecht motief, haar getrouwheid aan de natuur
en het logisch verband in haren gedachtengang maken haar tot de meest mannelijke
onder de zeer talrijke vrouwelijke schrijfsters in Engeland. En haar werk steekt zelfs
scherp af tegen dat van zooveel mannen omdat ze steeds iets te zeggen heeft en het
dan met een verbazende oprechtheid meedeelt. Ze weet zich te beperken tot haar
eigen milieu doch dit kent ze dan ook als geen ander. Ze is in Sussex thuis van Firle
Bacon tot Beachy Head, van de kalme dorpjes in de Southdown vlakten tot de
rumoerige oorden aan de zeekust. En ze vertelt ons over die plaatsen met de intimiteit
en de sympathie van een moeder die zoowel de gebreken als de hoedanigheden van
haar eerstgeborene kent doch weet te vergeven en ondanks alles hartstochtelijk blijft
liefhebben. Laat er met den tijd in Sussex veel veranderd zijn, Kaye-Smith vindt
steeds de elementaire natuurkrachten terug, de liefde van den landman voor zijn
grond en zijn levensgezellin en zijn strijd met beide. Ook de taal is uit deze natuurlijke
bron ontsproten terwijl het godsdienstige element steeds de bovenhand houden blijft.
Doch ook haar godsdienst is verwant aan den moedergrond; hij is hard en
hartstochtelijk en al haar talent wordt besteed om te bewijzen hoe godsdienst en
streek bijdragen tot het vormen van een gouden hart onder een ruige bast bij deze
natuurmenschen. In deze schrijfster hebben de Engelsche Katholieken iemand die
naast de allerbeste kan geplaatst worden in de hedendaagsche letterkunde en die zelfs
aanspraak maken kan op een speciale eereplaats. Deze roman is misschien geen
‘meesterwerk’ in de beteekenis die gemeenlijk aan dit woord gegeven wordt, doch
hij zet al vast een hoop zgn. ‘meesterwerken’ van vandaag in de schaduw. Vriend
en vijand zijn er trouwens over akkoord dat aan het geniale in deze bekeerlinge niet
te raken valt. Wie werken van Undset gelezen heeft, neme ook dit boek ter hand en
make zelf een vergelijking. Ze zal heusch niet ten nadeele van Mrs. Fry uitvallen.
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Dr. Raph. Kreemers.

Walton (Mrs. O.F.): ‘The lost clue’ (adapted and annotated by H.R.S. Van
der Veen), 179 bldz. Vierde druk 1933; Ingen. Fl. 1,50; J.B. Wolters,
Groningen.
De uitgever Wolters zorgt niet alleen voor Katholieke schoollectuur in vreemde talen
doch ook voor lectuur in de moderne talen voor de Christelijke scholen voor
voortgezet onderwijs. Ten gerieve van deze laatsten werd de verzameling
‘Marnix-Drukken’ gemaakt waarvan dit het zesde deeltje is. Deze druk verschilt
echter van de vorige door het opgeven van de uitspraak volgens de ‘Association
Phonétique Internationale’. Dit is beslist een goede verbetering die het werkje nog
in breeder kring zal kunnen doen invoeren. Heel de wereldbeschouwing wordt hier
natuurlijk door protestantschen bril bekeken zonder pikante dingen voor de
Roomschen. We kunnen ook deze uitgave voor onze klasbibliotheken aanbevelen
want al deze Marnix-uitgaven munten uit door mooi papier, mooie bladverdeeling
en zeer interessante phonetische en verklarende nota's in den rand.
Dr. Raph. Kreemers.
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Erwin Guido Kolbenheyer: Greger und Heinrich. Schauspiel in 5 Aufzügen,
82 blz. Albert Langen Georg Müller. München. 1934.
Dit vijfde dramatische werk van den Sudentenduitsche romanschrijver, dichter en
filosoof Kolbenheyer sluit aan bij zijn reeks historische romans, waaronder vooral
de Paracelsustrilogie befaamd geraakte, en waar hij in het verleden elementen zoekt
om het slapende Duitsche geweten weer te wekken en op te roepen tot heroïschen
kamp. De opdracht ‘dem auferstehenden deutschen Geist’ wijst er trouwens op.
Met dit drama grijpt Kolbenheyer terug waar de geschiedenis der Middeleeuwen,
en behandelt den strijd tusschen Hendrik IV en paus Gregorius VII tot aan den tocht
naar Canossa. In Hendrik IV, een inderdaad nationale Duitsche figuur, herkent hij
een voorlooper van het huidige Duitsche streven naar volksverbondenheid in het
ééne Rijk. Tot de edelen, die met hem de zegepraal bevochten op de Saksen, zegt
hij na den slag: ‘Ihr habet euern Streit geführt, ein jeglicher für sich; mein Streit, der
war für alle. Als wie die Ruten zum Besen gebunden werden, hab ich, das seie gedankt
dem Herren Gott, euern Sinn binden können zu dem gemeinen Sinn, der über allen
ist und ist der Sinn des Königs und des Reiches, (langsam) den der König hat kein
Sinn, es seie das Reich’; en nog ‘Was aber ist des Königs Freiheit? Dass er das Reich
wahre nach des einigen Reiches Art und nicht nad des oder jenes Vorteil’. (blz. 29).
Met de geschiedkundige waarheid neemt Kolbenheyer het niet zoo heel precies
waar het gaat om de oorzaak van het konflikt met den paus. Immers de egoïstische
beweegredenen die Hendrik IV den strijd doen voeren tegen paus Gregorius VII,
wanneer deze de wereldlijke investituur afschaft en aan de priesters het huwelijk
verbindt, worden weggewischt, en in de plaats daarvan treedt de edele bekommernis
van den koning die de eenheid, ook de zieleneenheid van zijn volk wil vrijwaren.
‘Nach diesem Tag und heiss nach von den Waffen, sollt ihr eines Sinns werden mit
mir, ihr Herren: denn es ist eine gewalt aufgestanden ausser uns über den Bergen,
sie hat ihr Kraft gesamlet seit meines kaiserlichen Vaters Jahren und jaget den andern
Hader in das Reich, das ist der Hader der Seelen’. (S. 29).
Wanneer Hendrik IV in den ban geslagen en door allen verlaten den tocht naar
Canossa onderneemt, dan is het weer terwille van het Rijk, en Gregorius voorvoelt
het: ‘Heinrich... Ich weiss es: nicht den Frieden der Seele suchst du! Du willst das
Reich’. Na drie dagen wordt Hendrik binnengelaten bij den paus en ontheven van
den ban, waarop hij verklaart: ‘Mächtig ist in mir geworden und stark das Reich.
Dem bin ich untertan von Gott als ein Mittel und Weg, nicht anders dann du bist
untertan der helligen Kiche Gottes. Lasse mich ziehn in Frieden, Bischof von Rom,
mein Reich zu gründen auf diesen Menschen Heinrich, der ausser mir lieget und
doch in mir ist’. Ik hoef niet te verwijzen naar de godsdienstkonflikten in het huidige
Duitschland?
Hoe tendentieus ook de Hendrik IV figuur, toch heeft Kolbenheyer anderzijds den
paus niet bepaald onsympathiek voorgesteld. Hij blijft er een eerlijke figuur, een
deemoedig maar energiek dienaar Gods, die echter soms twijfelt aan zichzelf.
Literair staat het werk op hoog peil, maar Kolbenheyer is geen dramaturg. Er is
weinig handeling, en de dialoog mist de noodige radheid. Er wordt te veel geredeneerd
en gepraat, waardoor sommige deelen te wijdloopig uitvallen om bij een vertooning
te kunnen boeien.
F. Bekaert.
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Conrad Wandrey: Kolbenheyer und das neue Deutschland - 19 blz. Alb.
Langen-G. Müller. - München - 1934.
Wandrey, die reeds een uitvoerig essay schreef over Kolbenheyer, wil met deze
brochure een hulde brengen aan den geestelijken wegbereider van de
nationaal-socialistische revolutie, aan hem die reeds voor den oorlog getracht heeft,
door zijn werk, een nieuwen geest te wekken bij het volk, intiem verbonden met de
traditie. Kolbenheyer heeft zich nooit voor iets anders gehouden van voor een
exponent van het volksgeheel.
Wandrey onderlijnt de beteekenis van zijn verschillende werken voor het nieuwe
Duitschland, en vooral van zijn filosofisch werk, in 't bizonder over de ‘Bauhütte’
en zijn theorie over de volksbiologischen grondslag der vrijheidsbeweging. Het opzet
van den schrijver zal wel van propagandistischen aard zijn, en in dien zin mogen we
zijn synthetische brochure raak heeten.
F. Bekaert.
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Georg Langer: Auf östlicher Erde. - Jugendtage eines Schlesiers. Freiburg
im Breisgau 1933, Herder. Ingenaaid 2,80 M.; in linnen gebonden 4 M.
Georg Langer is de schrijver van twee zeer goede romans: ‘Christel Materns weisse
Seele’ en ‘Richter Wichura’. In dit nieuw boek dat het best een poëtische
autobiographie van zijn jeugd genoemd kan worden, verzamelt hij een reeks van
frissche, levendige episoden uit zijn jongens- en gymnasiastentijd te Graz (Die
goldene Schussel) en te Kattowitz (Das schwarze Land). Al die stukjes zijn flink
verteld en verhalen leuk de grappen die jongens aan ouders, buren en leeraars kunnen
spelen. Maar het is meer dan dat; het toont hoe de groote idealen van de menschheid:
geloof, volk en vaderland, bezit nemen van een jongenshart.
De beste verhalen doen aan de jeugdverhalen van Peter Rosegger denken.
L. DREES.

Claus Schmauch: Die Hundsgasser. Roman. (IV &. 494 blz.). Freiburg im
Bresgau 1933, Herder. In Leinen 5,80 M.
De ‘Hundsgasser’ zijn de nakomelingen van een vagebondeerenden ketellapper die
zich een eeuw geleden zan den rand van het rijke dorp Bachweiler in het Saarland
vestigde. De strijd tusschen deze menschen zonder eer, bezit, vaderland en traditie,
en de boeren vol eergevoel en vaderlandsliefde, vol toewijzing aan hun bezit en vol
respect voor hun traditie, vult het breede bestek van dit verhaal. Het kleine bestek
vormt de wereldoorlog met zijn gevolgen voor beide soorten van menschen: een
onmeedoogend egoisme dat den strijd tusschen de arme ‘Hundsgasser’ en de rijke
boeren tot het paroxysme drijft.
Aan dit dubbel bestek beantwoordt een dubbele maar schrandere handeling. Uit
de natuurlijke spanning ‘Hundsgasser’-boeren groeit een liefdemotief: een zondige
liefde eindigt tragisch omdat een rijke boer niet den moed heeft de door hem bedrogen
‘Hundsgasserin’ wegens haar armoede en haar oorsprong te huwen. Uit de bijzondere
door den oorlog veroorzaakte spanning ontstaat een motief van sociale liefde. De
gekwetst uit den oorlog terugkeerende onderwijzer Spangenberg poogt het egoïsme
te vernietigen door het kameraadschapsgevoel dat hij aan het front beleefd had. Zijn
heerlijk werk faalt bij de oude generatie maar lukt bij de jongeren.
Dit boek is een bekentenis tot het idealisme; het is opgebouwd op het geloof aan
de macht van de sociale liefde. De problemen die behandeld worden groeien allen
van zelf uit de feiten. De roman is als dusdanig weinig episch en dramatisch, maar
hij is een brok lyriek van de hoogste gehalte; onder de volks- en heimatromans die
in de laatste jaren in Duitschland verschenen, is hij misschien de beste.
L. DREES.

Gerhart Seger: Oranienbourg, Sinistre géole de l'Enfer Hitlérien.
Témoignage authentique d'un fugitif sur la grande persécution Hitlérienne
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dans un camp de concentration. - Editions Jean Crès. Paris. - Editions
Spes. S.A. Lausanne. - 9 fr.
Schrijver van deze bittere aanklacht tegen het arbitraire gerecht onder het Hilteriaansch
regiem, was socialistisch volksvertegenwoordiger in den naoorlogschen Reichstag,
en algemeen secretaris van den Duitschen Bond voor den Vrede. Verdacht om zijne
pacifistische opinies, werd hij in Maart 1933 te Dessau gevangen genomen, én in
Juni naar het concentratiekamp van Oranienburg, bij Berlijn, overgebracht. Hij bleef
er zes maanden, gelukte er eindelijk in te ontsnappen, en over de grens van
Tsjecho-Slowakije te geraken. Daar schreef hij dit boek waarin hij al wat hij beleefd
en gezien heeft te Oranienburg bekend maakt. Hij beticht de oversten van het kamp
van moord en medeplichtigheid aan moord op verscheidene gevangenen, van
mishandelingen die den dood veroorzaakten, van onmenschelijke brutaliteit, alsook
van diefstal. Op 27 Januari l.l. heeft hij die aanklacht naar het Ministerie van Justitie
te Berlijn, en naar de rechtbanken gezonden, en een beurt voordrachten ondernomen
in Zweden en Engeland, om daarna naar Amerika te gaan. Intusschen werden zijn
jonge vrouw en zijn kind, 19 maanden oud, op hunne beurt aangehouden en aan het
kamp van Rasslau bij Dessau gestuurd.
Hetgeen schrijver ons vertelt over het lot der gevangenen te Oranienburg, moet
geenszins onderdoen voor hetgeen we vernomen over de gruwelen der Sovjetische
gevangenissen.
L.D.
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Baron Firmin van den Bosch: Sur le Forum et dans le Bois Sacré. - Coll.
Durendal. Paris. Bruxelles. 1934.
In dezen bundel geeft schrijver ons een veertigtal portretten van vooraanstaande
politieke mannen van ons land, en ook van eenige letterkundigen en kunstenaars van
hier en van elders. Korte stukjes van vier bladzijden, waarin elke figuur met enkele
trekken wordt geteekend; geestige stukjes over vrienden of tegenstrevers, in dagbladen
bij een of andere gelegenheid verschenen en eindelijk gebundeld. Het is geen boek
om in eens uit te lezen, waarom nu en dan weer op te nemen, en er telkens eenige
brokken van te genieten.
T.

Pearl S. Buck: The Mother. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie
Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een mooie roman, met fijne analyse der Chineesche ziel. Een vrouw wordt door haar
man verlaten. Om den schijn te redden, vertelt ze dat hij werk gaan zoeken is in eene
vergelegen stad, en gebaart brieven - die ze zelve opstelt en uit een andere stad aan
haar adres laat opzenden - van hem te ontvangen. Na enkele jaren kan ze die leugen
niet langer voortzetten, en vertelt dat zij den dood van haar man heeft vernomen. Ze
kan nu haar wanhoop vrijen teugel geven; want intusschen heeft ze zich door een
anderen man laten verleiden, en het kind der zonde heeft ze vermoord om de eer van
haar wettige kinderen te sparen. Heel haar leven zal ze niets anders meer kennen dan
smart en beproevingen, die ze aanvaardt als de verdiende straf voor haar misdaad.
Toch brengt na lange jaren de geboorte van een kleinkind een zonnestraal in haar
donker leven.
Het karakter van die vrouw is goed ontleed en er zijn in dit boek treffende
bladzijden over de loutering der ziel door het lijden en het oprechte berouw.
C.M.

Radclyffe Hall: Miss Ogiloy finds herself. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig.
Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een bundel ‘short stores’, waarvan ‘The Lover of Things’ en ‘Fraulein Schwart’ ons
de beste schijnen. Schrijfster kan aangenaam vertellen, en de aandacht van den lezer
geboeid houden. Met voorliefde ontleedt ze menschen die op den rand van den
waanzin staan, en er stilaan in verzinken. Ieder dezer vijf novellen beschrijft een
dergelijk geval, wel wat sentimenteel en ziekelijk, maar toch met mooie bladzijden.
Ontspanningslectuur.
L.D.
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William Teeling: American Stew. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie
Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Schrijver, een jonge Oxford-man, heeft gedurende ettelijke maanden de Vereenigde
Staten doorgereisd, van Noord tot Zuid, van Oost tot west, per trein of auto, en soms
ook te voet, in de armoedige plunje van een vagebond. Zoo kwam hij in aanraking
met alle kringen der maatschappij, en weet allerlei interessante inlichtingen te geven
over de ontelbare godsdienstige secten, die ginder als paddenstoelen opschieten en
gedijen; over het bestaan van landloopers en werkeloozen, zoowel als over het
filmleven te Hollywood of het negervraagstuk. Met klaren blik en frisschen humor
beoordeelt hij menschen en toestanden, en zijn boek leest als een roman.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (Juli). - A. Van Duinkerken: Overgebleven uit de verdrukking.
- Verzen van A.J.C. Van Oosten, Ant. Coolen, L. de Bourbon, P. Kemp. - Prof. W.
Pompe: De beteekenis der Volkseenheid. - F. Bordewijk: Bint. - Don Ramon del
Valle-Inclan: In de schaduw van het altaar. - Kronieken. - Hagel. enz.
DE GEMEENSCHAP (Augustus). - W. Pompe: De beteekenis der volkseenheid. Verzen van A.J.D. Van Oosten, L. de Bourbon, P. Kemp, P, Vlemminx, B. Verhoeven,
J. Vercammen, Vic. Reynders, Koos van Doorne, Man Arnet. - Ch. Eyck: Modern
Nomadenkind. - F. Bordewijk: Bint. - Kees Meekel: De stem van Mannon. - A. Van
Duinkerken: Maria ter Eem. - Kronijken, enz.
DE GIDS (Juli). - Stemmen uit de Redactie. - C. en M. Schaeten-Antinck: De gave
gulden. - Verzen van J.J. van Geuns. - Dr. Ch. van Os: Kennistheorie en moderne
natuurwetenschap. - Dr. J.H. Plantenga: L. Ch. Sturms Reiseanmerkungen. - Dr. J.
Knuttel: Multatuli en Hoffman. - A. van Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche
letteren. - A.M. Hammacher: Van Verster tot Willink. - Dr. G.W. Schallenberg:
Pijper's Halewijn. - Bibliographie.
DE GIDS (Augustus). - Stemmen uit de Redactie. - C. en M. Scharten-Antink: De
gave gulden. - Dr. Martha Munsses: Vertalingen uit het Zweedsch. - J. Landheer:
Verzen. - P. Vlemminx: Monoloog en gebed. - Dr. J. Manger: Groen van Prinsterer
in 1830. - Dr. J.E. Dijksterhuis: De grenzen der grieksche wiskunde. - J. van
Schaik-Willing: De brief van den zwendelaar. - Mr. B. Telders: Nat. Soc. Staatsleer.
- A. van Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche Letteren. - Buitenlandsch overzicht.
- Bibliographie.
DE GIDS (September). - C. en M. Scharten-Antink: De gave gulden. - A. Roland
Holst: Gedichten uit ‘Een winter aan zee’. - A.H. Van der Feen: Pro senectute. - Mr.
H.A. Idema: Fransen van de Putte op Java. - Elis. De Roos: Fransche Letteren. Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
LA REVUE GENERALE (Juillet). - Ctesse Carton de Wiart.: Brand Whitlock. Marie Gevers: Guldentop (Roman) (première partie). - Bon Paul Verhaegen: Les
soulèvements de Grammont et de Gand en Juillet 1831. - Dom Charles van Oost:
Ou en est notre jeunesse? - Bon Snoy d'Oppuers: Autarchies. - Charles d'Ydewalle:
Rue de la loi, no 8. - Bon Pierre de Gerlache: Revue litteraire: deux romanciers de
la fagne. - Fernand Baudhuin: De Genève à Washington. - Auguste Mélot: Chronique
de politique extérieure. - In memoriam: Arnold Goffin. - Revue bibliographique.
LA REVUE GENERALE (Août). - Félix Timmermans (traduit par Camille Melloy:
La Harpe de Saint François: l'Appel divin. - Henri Davignon: Hubert Krains: l'homme
et l'écrivain. I. - Marie Gevers: Guldentop. (Roman). - Bon Firmin van den Bosch:
L'orient au musée. - Noel Ruet: Poèmes. - Francis André:
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Mort d'un Arbre. - Joseph d'Hennezel: Devant la maladie. - Bon Pierre de Gerlache:
ulle, le nain qui monte jusqu'aux étoiles. - Fernand Baudhuin: La question des salaires.
- Auguste Mélot: Chronique de politique extérieure.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Luglio). - Silvio Scaroni: Battaglie nel cielo. - Vittorio
Cerruti: Vent'anni dopo Serajevo. - Lorenzo Giusso: I ‘luoghi santi’ hitleriani. - Nino
Valeri: Un rivoluzionario del settecento: Pietro Verri - (V). - Antonio Baldini: La
guerra italiana nei ‘Concorsi della Regina’. - Nicola Pende: Muscoli e cervello nello
Stato mussoliniano. - Riccardo Bacchelli: Mal d'Africa - (VIII). - Federico Flora:
Orientamenti delle finanze italiana. - Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Luglio). - Pietro De Francisci: Augusto. - Sergio
Empirico: Tottenham Court Road. - Filippo Carli: Fondamenti e nascita della
Corporazione. - Nino Valeri: Un rivoluzionario del settecento: Pietro Verri (fine). Mario Roselli Cecconi: ‘Pedigree’ di Napoleone e insularità di Colombo. - Alberto
Theodoli: La preparazione dell'impresa di Tripoli - (Ricordi di una missione in
Turchia). - Riccardo Bacchelli: Mal d'Africa - (fine). - S.A. Luciani: Macchine da
musica. - Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Agosto). - Aldo Palazzeschi: Sorelle Materassi (I). Goffredo Coppola: Cirene. - Vittorio Imbriani: Naufragazia - (frammento di romanzo
inedito, con un'avvertenza di Gino Doria). - Arturo Pompeati: La vita e le ‘vite’ di
G. D'Annunzio. - Guiseppe Viti: Memorie di uno che fu Emiro del Nepal - (con una
notizia di Corrado Alvaro - (I). - Emilio Cecchi: Caraterre di Spadini. - Arturo
Marescalchi: Cannoni contro il cielo. - Ambrogio Bollati: Letterature di spionaggio.
- Note e Rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Agosto). - Francesco Saverio Grazioli: Eugenio di
Savoia. - Giovanni Centile: La filosofia del Petrarca. - Aldo Palazzeschi: Sorelle
Materassi - (II). - Ardito Desio: Una spedizione italiana ai monti della Persia. Ferdinando Lion: Retaggio di Venezia. - Giuseppe Viti: Memorie di uno che fu Emiro
del Nepal - (con una notizia di Corrado Alvaro) - (fine). - Luigi Villari: Attraverso
il Canadà. - Guido Corni: Disciplina e coordinamento della ferrovia e dell'automobile.
- Note e Rassegne.
DE NIEUWE GIDS (Augustus). - Vriendelijke nagedachten aan Prins Hendrik. Felix Timmermans: Boerenpsalm. - H.F. Kernkamp: Wouter Hutschenruyter. Willem Kloos: Nieuwe Gids-Correspondentie. - Frans Erens: Invallen. - W.J. Strijt:
Van een oud man. - Hélène Swarth: Liedjes. - W. Th. Vogelaar: Verzen. - H.W.
Sandberg: Als hij het doet, is het goed. - H.W. Sandberg: Vergadering - Liefde. Willem Kloos: Binnengedachten. - Max Kijzer: Over Karel van de Woestijne. Willem Kloos: ‘Tao’ Universeel Bewustzijn. - Maandelijksch Overzicht. - Maurits
Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten
en Fantasieën. - Max Kijzer: Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (September). - Lodewijk van Deyssel 70 jaar. - Hélène Swarth:
Heugenissen. - H.W. Sandberg: Zelfbedrog. - H.W. Sandberg: Haar naam. - Felix
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Timmermans: Boerenpsalm. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Hans P. van den
Aardweg: Louis de Vries. - Dr. H. Gerversman: De Kerkhof-
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muur. - Willem Kloos: Nieuwe Gids-Correspondentie. - Maandelijksch Overzicht.
- Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe
en Max Kijzer: Bibliographie.
DE TIJDSTROOM (Juli). - Joost van de Venne: Troost I-II. - Franz van Boogaerdt:
Draaikolk. - P. Cox: Prelude. - P. Cox: Afscheid. - Leo Galle: Joris Eeckhout:
Litteratuur en Leven. - Karel Verbeke: Vriendenhanden. - P.G. Buckinx: Jan
Vercammen. - Jan Vercammen: Boeken van Vrouwen. - Joost van de Venne: Twee
boeken. - Aantekeningen. - Boekbesprekingen. - Bij de uitgevers. - Inhoud van
Tijdschriften.
DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus). - Prof. C. De Bruyne: Waarom ‘een aardje
naar ons vaertje?’. - Jan Schepens: Vadim Strachewsky. - Jan Vercammen: Radio.
- August Van Boeckxsel: Uit ‘Zee-film’. - Lode Monteyne: Vlaamsche Letteren. Dr. Jozef Peeters: Napoleon en Antwerpen. - Dr. J.P.: Boekbeschouwing. - Nieuwe
Uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (September). - Jan De Vries: Germaansche
Kultuurproblemen. - A. Vanderpoorten: De Middenstand in het Zicht der actueele
economische Vraagstukken. - A. De Geest: Drie Gedichten. - Piet Van Assche: Drie
Sonnetten. - Dr. Jozef Peeters: Peter I. - H.V.T.E. Bosschaerts en Dr. J.P.:
Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven. - Alphabetische Lijst der Medewerkers. Algemeene Inhoudstafel.
ROEPING (Augustus). - Gerard Wijdeveld: Francis Thompson - aan Olvia. - Paul
Vlemminx: Laus Perennis. - Math. Kemp: Februalia. - Alex Gampaert: Boven den
tijd. - Dom J.B. de Glas O.S.B.: Kardinaal Newman over het verslapte Christenleven.
- Gerard Knuvelder: Historie en Mythe II. - Mr. A.W.E. Brandsma: Staatkundige
Vraagstukken. - Kroniek: Stervend Europa. - Boekbespreking.
LEVEN EN WERKEN (September). - Mr. Jan F. De Jongh: De Massa in de
Democratie. - Dr. Felix Rutten: Dwars door Macedonië. - Jan Poortenaar: Over de
Houtsnede. - F. Wibaut-Bastert: De Schone Taak. - Michel Angelo: Madrigaal. R.W. Doodewaard-Godschalk: Gloriedag. - Boeken van dezen Tijd.
DE NIEUWE GEMEENSCHAP (7-8). - A. Kuyle: O-kee. - Verzen van K. Vennings,
G. Smit, Alb. Voortman. - A. Den Doolaard: Orient Express. - Jan Derks: Een troon
wankelt. - J. Van Wel: Nieuw geld. - H. Kuitenbrouwer: Berijmde Kroniek. - J.
Derks: Van een restaurant en een meester in de rechten. - Redactie: Ons program,
beginselen. - Kronieken. - Hagel. - Boekbespreîing. - Mededeelingen.
FORUM (nr 9). - J. Greshoff: Een kluizenaar begint zijn memoires te schrijven. Verzen van S. Vestdijk, C. v. Suarone, R. Kuipers. - S. Vestdijk: Bij een gedicht van
E.A. Robinson. - J. Slauerhoff: Het leven op aarde. - G. Walschap: Nachttrein. - M.
Matthys: Ik en mijn oom Louis. - W. Elsschot: Tsjip. - Panopticum.
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[1934/11]
De Gothiek(1)
door U. van de Voorde.
Vanwaar echter deze profane cultuurstrooming, en waarom deze steigering der
zielskrachten van de Germaansche volkeren in verweer tegen deze wereldsche
beschaving?
We hebben gezien, hoe de Kerk het hierbeneen en het hiernamaals voor immer in
een onwrikbare formule scheen te hebben vastgelegd, goed en kwaad eens voor
allemaal geregeld en zichzelf als eenige plengster der zaligheid ingesteld had. Maar
het universeel ‘panta rei’ vond ook hier weer zijn bevestiging. Want tevens had de
Kerk het eenige gered dat van de beschaving der Oudheid was overgebleven en,
vooral in Zuid-Frankrijk en in Italië, waren de groote kloosters langen tijd als zooveel
eilandjes geweest, opgedoken uit den vloed der barbaarschheid, en waar, met het
werk der heidensche dichters dat men er kende en bestudeerde, ook weer iets van
hun blijden en lichten geest was levendig geworden. Bovendien had het bloed der
Zuidersche volkeren niettegenstaande een sterke opslorping van Burgondische,
Gotische, Longobardische en andere Germaansche elementen, een uitgesproken
Latijnsch karakter bewaard en waren de latente cultuurkrachten der Oudheid
onvermoed enkele eeuwen in hen blijven sluimeren. Hoe is het dan gekomen? Waren
uit deze kloosters, die, spijts hun intens christelijk-godsdienstig leven, dat rond dezen
tijd het aanzien kon geven aan een Bernard van Clairvaux, waren uit deze kloosters,
die vuurhaarden gebleven waren, hoedend een vlam uit den verren geestesbrand der
antieke cultuur, opeens vonken overgeslagen in de profane bevolking rondom, waar
ze het geschikte voedsel vonden om te gaan oplaaien in één grooten gloed? Had er
eeuwenlang een geleidelijke doorzijpeling plaats gehad, een soort endosmose waarbij
het geestelijk erfgoed van Griekenland en Rome stilaan was binnengedrongen in de
wereldsche maatschappij, - hing, m.a.w. de herleving in de lucht of ont-

(1) Dit is het vierde hoofdstuk uit een studie Ruisbroec en de Mystiek, zie hoofdstukken III en
IV in D.W. en B. nrs 5 en 6 1934, (verschijnt eerlang bij ‘De Sikkel’, Antwerpen).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

722
stond ze opeens spontaan uit den schoot van het volk? Wie zal het zeggen? Even
wonderlijk en geheimzinnig als de reïncarnatie van Plato's Eros in Gezelle's
Roeselaarschen kring rond het midden der verleden eeuw was dit verschijnsel: Maar
op den zonnigen, ontvankelijken bodem der Provence ziet men, kort na den aanvang
der kruistochten en weer niet zonder samenhang waarschijnlijk met de veranderde
economische bedrijvigheid, met den inzettenden bloei der jonge steden, een
wereldsche cultuur ontstaan die haar aandacht opnieuw wendt tot de aarde en het
leven. De claustrale sfeer der vroegste middeleeuwen klaart eensklaps op voor een
nieuwe lente en een nieuw geluid, een verjongde vreugde aan het stoffelijk bestaan
treedt in. Ontbonden uit de absolute gespannenheid op een metaphysisch heil, schept
de mensch weer genot in wat zijn oogen zien en wat zijn handen voelen; worden de
ideëele achtergronden niet genegeerd, toch krijgen de verschijnselen der alledaagsche
wereld opnieuw werkelijkheid, waarde en beteekenis. In den onveranderlijken
bovenstoffelijken geluksdroom had de mensch weer niet kunnen volharden. De ten
slotte doodende eentonigheid eener levensvizie die de tastbare aarde reeds bij voorbaat
versmaadde om den hemel te oogsten, ging te langen leste adembeklemmend wegen,
en het uitblijven van het vergaan der wereld dat door een gansche, het duizendjarig
rijk verlangend tegemoet ziende menschheid bijna hartstochtelijk werd verwacht, is
aan de omgeslagen geesteshouding ongetwijfeld niet vreemd geweest. Thans verliest
de beschaving haar zuiver religieus, theologisch karakter en in de plaats van de oude,
door de kerkelijke ideologie geboetseerde levensvormen, treedt een geheel nieuwe
leekencultuur naar voren, waarin de ascese verdrongen is ten bate van een gretige
overgave aan de zinnelijke wereld. Deze wereldsche beschaving wel is waar was
niet de onvermengde voortzetting der lang onderbroken geestesevolutie der
Grieksch-Latijnsche wereld. Er was zooveel gebeurd sinds de kommerlooze dagen
der heidensche Oudheid! Neen, de nieuwe cultuur die op den bodem der Provence
ontwaakte was geheel met christelijke waarden gevoed. De verworvenheden van
zooveel van de wereld afgewende geslachten, het in de vóór-christelijke Oudheid
onbekend bewustzijn der waarde van de menschelijke persoonlijkheid die het centraal
cultuurgoed der West-Europeesche volkeren geworden was door het gewicht dat de
evangelische boodschap gelegd had op de ziel, dit alles kon niet, ook al had men 't
gewild, in één handbeweging opgeheven worden.
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Maar er was ook feitelijk niemand die dat wilde. De profane cultuur die op de oevers
der Durance ontstond volgde eenvoudig de wetten van allen organischen groei. Het
was wellicht niets dan het natuurlijk levensinstinct dat zich verzette, zoowel tegen
het universeel pessimisme der vorige, onder den angst van het imminent laatste
Oordeel gebogen generaties, als tegen een te hoog opgedreven, ten slotte onduldbare
ascese die in de ontelbare kloosters werd beoefend. Want het leven, alle apocalyptische
angstvizioenen ten spijt, was toch zijn gang blijven gaan, ook na het jaar 1000 en
het verlangde opnieuw zijn rechten. Aldus ontstond een reactie, die echter geen verzet
was, maar een zuiver ontbloeien van levensgenot en levensgeloof, gedrenkt evenwel
met het essentieelste dat het christendom den mensch, voor dit leven ten minste, had
geschonken.
Niets wellicht bewijst zoozeer, dat de geheimzinnige entiteit die wij noemen ‘ziel’
de dragende grondslag is der Europeesche cultuur, dan de omstandigheid dat alle
nieuwe perioden in haar ontwikkeling zich telkens het eerst aankondigen in de lyriek,
der ziele meest onmiddellijke stem. Sindsdien is het telkens bijna weer gebeurd, maar
voor de eerste maal in de literaire geschiedenis der Westersche volkeren zien wij
thans den een nieuwe phase inluidenden tijdgeest zich uitspreken in de poëzie, in de
hoofsch lyriek nl. der Provençaalsche Troubadours. In een gecompliceerden toestand
intusschen is de geest verstrengeld die uit deze poëzie tot ons spreekt, omdat wij hier
te doen hebben met een tot dusver nimmer voorgekomen mengeling van aardsche
waarden en metaphysische betrachtingen. De nieuwe ontdekking van het leven en
zijn geneuchten gaat, zeer vanzelfsprekend, gepaard met een smachten naar de vrouw,
maar wat vroeger nooit iets anders was geweest dan zinnelijkheid en geslachtsdrift,
staat thans opeens in het teeken der zuiverste idealiteit. De uitsluitend naar God
gerichte zielsliefde der eerste christelijke eeuwen omvat thans ook opeens de creatuur,
en een, cultureel gezien, volkomen adamische mensch ontvangt opnieuw, zooals in
den aanvang der tijden, de vrouw als een paradijsgeschenk puur en heerlijk uit de
handen van den Heer. Als het eerste menschenpaar in het Eden staan man en vrouw
geslachteloos tegenover elkaar, en zelfs is er sinds de dagen der Genesis een winst
te boeken: meer nog dan haar stralende verschijning die Adam liet zien dat zijn
gezellin schóón was, is het thans de ziel der vrouw, is het haar onstoffelijk en
verborgen oerbeeld dat het smachten der liefhebbenden gaande maakt.
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Opeens wordt de Eros als oorsprong en bron van alle ideale waarden begrepen en
daar waar deze tot dusver alleen bij God hadden gelegen, vindt men ze thans ook bij
de vrouw. De zuiver religieuze gestemdheid gaat wijken voor de profane of mengt
zich derwijze met haar dat er weldra slechts een stap is van de idealiseering der vrouw
tot haar vergoddelijking. Deze totaal nieuwe sensibiliteit, dit verlangen naar de
beminde ontbonden uit de oeroude geslachtelijkheid, is het eindeloos thema dezer
supreme poëzie, waarmee de zielsliefde voor de vrouw, daar waar in de Oudheid
enkel de platonische liefde onder mannen was bekend, in het bewustzijn trad van
den toenmaligen cultuurmensch.
Het belangrijke intusschen is, dat, niettegenstaande dit sublimeeren van het
liefdegevoel, de mensch weer aardsch is geworden. Hij idealiseert, maar het zijn ten
slotte de verschijnselen dezer wereld die hij in een sfeer van adoratie betrekt en niet
langer de abstracte beelden zijner hemelsche vizioenen: de tot hiertoe
alleenheerschende religieuze hymne worden in de wereldsche kringen vervangen
door den minnezang, die de vrouw verheerlijkt en nagenoeg aanbidt. Hiermee is de
heerschappij van het gevoel ingeluid; het wordt de centrale drijfkracht dier hoofsche
beschaving, waarin de ridder het toonbeeld is van den volmaakten man die de vrouw
moet eeren, dienen, beschermen, en waarin het doorzielen van alle levensvormen als
het zuiver wereldlijk tijdsideaal geldt. Van nu af aan wordt het gevoel het
karakteristiekste cultuurbezit der Europeesche menschheid.
Men weet, dat ook de Germaansche landen aan deze essentieel Romaansche
beschaving ingang hebben verleend. Terwijl in Zuid-Frankrijk de ‘hovesheit’, na
een tamelijk korten opbloei, waarin al dadelijk de volmaaktheid werd bereikt onder
de hand van b.v. een Bernard de Ventadour, ‘één der grootste cultuurscheppers der
menschheid’ (E. Lucka), spoedig verstarde tot de meest vormlijke en doodsche
conventie, zien wij haar, terwijl ze het Noorden bevrucht, weldra eenerzijds een
nieuwen geest ademen en anderzijds een reactie doen ontstaan. Want indien de
Germaansche volkeren altijd gretig invloeden uit het zuiden hebben opgenomen,
steeds hebben ze deze oneigen elementen weldra derwijze verwerkt dat ze bevruchtend
konden optreden of, meer nog, zag men hun diepste wezen er tegen in opstand komen
en zich meteen over de eigen levensbronnen en dragende achtergronden bezinnen.
Deze zelf-bezinning van de Germaansche ziel is de oorsprong
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der gothiek. Geheel lijdzaam kan het Noorden deze doorzijpeling van profane
invloeden niet aanvaarden. De onuitroeibare metaphysische drang, die den grondtrek
vormt van den Germaanschen geest, maakte zich onmiddellijk meester van de
elementen van onstoffelijke liefde, die de profane minnelyriek der troubadours in
zich bevatte, om deze naar eigen geaardheid te verwerken en te ontwikkelen.
Aanvaardde de Noorderling de verfijnde levensvormen en de wereldsch-profane
zeden die uit het Zuiden overwaaiden, onder het vernis der hoofschheid bleef hij de
‘innige barbaar’ (J. Bernhart) de woelige, zoekende en strevende, de levenslang
worstelende met problemen, aan de zorgeloos blijde, maar steeds wat oppervlakkige
cultuur van het zonnige Zuiden vreemd. Kant, meen ik, heeft gezegd dat de
metaphysica een plant is waarvan men de stengels wel afsnijden maar de wortels
niet uitroeien kan. Waar deze wortels hun voedingsbodem vinden in het diepste der
ziel, zou deze ontworteling overeenkomen met vernietiging. Het is wat de volkeren
van West- en Midden-Europa gevoelden, toen een wel is waar niet louter stoffelijk,
maar toch in den grond hedonistisch aangelegd cultuurleven in hun midden doorgang
vond. Op dit moment van hun evolutie waren ze nog te zeer vergroeid met de
grond-idee van het christendom, ze waren nog te zeer overtuigd van de
onwezenlijkheid van dit leven, ze zagen het wereldsch spel nog te zeer als een droom
waaruit ze zouden ontwaken in de volstrekte realiteit Gods, om zich zonder
voorbehoud te kunnen vereenigen met een cultuur, die niet langer er op gesteld was
niets te nemen voor wat het is en de tastbare verschijning der dingen te negeeren ten
bate van ideëele achtergronden. Maar in den strijd dien de wereld-ontstegen barbaar
thans aanbond tegen den vreemden en profanen geest, ging hij zijn eigen kracht
ontdekken en vooral zijn eigen wezen. Voor het eerst in den aanvang der gothiek is
het hem gebleken, dat zijn wezen een kamp om het bovenmenschelijke was. Slechts
in dagen van uiterste spanning is het ons gegeven een blik te werpen in de verholenste
diepten onzer ziel, en het was slechts toen de van nature en dus onbewust tobbende
Germaan voor de verlokkingen eener licht-zinnige, de aardsche vreugden genietende
levenshouding werd geplaatst, dat hij in instinctieven kamp voor het behoud zijner
eigenheid inzag, dat zijn levenslot strevende, vlietende, rustelooze beweging was en
het doel van zijn betrachten onbereikbaar ver. Maar hoe ver het ook lag voorbij
wereld en tijd, dapper rustte de zielsmensch der gothiek zich toe om de wereld der
ideeën te gaan
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veroveren. Later, als de geloofszekerheid verzwakt was, zou hij zich hartstochtelijk
inspannen om de levensblijde, rustige harmonie der zuidersche beschavingen te
benaderen; een paar maal ging hij ze triomfant bereiken, in de stralende Vlaamsche
barok, in Goethe's helleensch verzoening van zinnen en ziel -, maar vooralsnog,
geheel opgegaan in het oerwezen van het christendom, trachtte hij zich te bevestigen
in een rijk van louter geest. Het aardsche werd losgemaakt van zichzelf, het werd,
ontstoffelijkt en geaetheriseerd, in een bovenaardsche geloofswereld opgenomen:
zoo is niet deze wereld, maar de hemel, maar een willekeurig in het tijdelooze
verplaatst oord het schouwtooneel der primitieven. Het eeuwige wordt vertolkt in
aan de aarde ontslagen, haast immaterieele vormen en gestalten, het mysterie wordt,
vreemde paradox! niet langer mysterie gelaten, mirakel en legende worden in
wonderbare en naïeve beelden gedwongen op aarde te verwijlen, men slaat, om het
drastisch uit te drukken, een gat in den hemel, een hoekje van het gordijn der
eeuwigheid wordt opgelicht om een blik te kunnen werpen in een wereld van zaligheid
en Gods-nabijheid. En wat de dronken extaze er schouwt wordt in wonderbare
symbolen gebeeld. Want trots het rationalisme der scholastiek, trots de dorheid en
verstarring der didactische leerstelligheid van die dagen, zijn we tevens getuigen van
een magisch en ontzaglijk ontbloeien van alle vermogens der ziel. Machtig creatief
is dit religieuze leven, deze Vita nuova van het Germaansche Noorden, vol worsteling
en drang. Ook daar ontwaakt thans een nieuwe cultuur, een geheel nieuwe kunst,
zoo zelfstandig en spontaan dat het onmogelijk is in vroegere beschavingen de
oer-modellen harer vormen te hervinden. Als de steenen symbolen van deze
metaphysische plant waar Kant van gewaagt, beginnen van benoorden de Loire, waar
de geromaniseerde Franken wonen, tot Oostelijk aan de Elbe, rond het jaar 1200
alom de gothische kathedralen op te rijzen, die, eerste en laatste, maar meteen
volmaakte expressie eener essentieel Christelijke-germaansche kunst, de verzuchtingen
en den droom eener gansche met wereldsche bekoring en noodlot kampende
menschheid in vliedende booggewelven en als gewichtlooze toren-spitsen te hemel
jagen. En in en om de kathedralen spreekt deze drang naar wereldontstijging zich
uit in vormen beurtelings grimmig en verheven, opstandig en berustend: want is daar
niet de obscene sculptuur naast het verdroomde geestelijk lied, zijn daar niet de
infernale visioenen van Hiëronymus Bosch naast de ‘Aanbidding
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van het Lam’? Maar alles staat in het teeken van het tijdelooze en het immaterieëele:
Niet om niets heeft Hadewijch, gelijktijdig met de eerste verschijnselen van gothische
kunst, dadelijk het profane karakter der Provençaalsche liefdelyriek vergeestelijkt,
en, haar beeld- en vormenwereld handhavend, haar op een aardsch object gericht,
zij 't ook gesublimeerd gevoel, uit het menschelijk verband geheven en uitsluitend
op God betrokken. Want in deze gothische atmosfeer, waarin de aardsche
verschijnselen getransfigureerd in een klare geestelijke bezonkenheid staan, waar de
ziel hartstochtelijk smacht naar de diepste gronden en de laatste oorzaken, rusteloos
worstelend met de trots alles waakzame en dreigende daemonen - héél het wezen
van den gothischen mensch - in deze atmosfeer moest de mystiek als in haar meest
adequate element met een nooit gekenden luister ontbloeien. Nooit heeft de Germaan
aan zijn aangeboren dualisme zoo sterk geleden als in deze eeuwen, waarin hij een
wereld die hij niet wilde aanvaarden en waaruit hij toch niet los kon, uitsluitend en
halsstarrig beschouwde uit het gezichtspunt der eeuwigheid.
Dat deze wereld-ontvluchtende geesten het anker lichtten op de ondiepe aardsche
stroomen en koers zetten naar de wijde zeeën der mystiek is dus niet te verwonderen.
Wonderlijker is het, dat de oudst gekende verschijnselen van Germaansche mystiek
van vrouwelijken oorsprong zijn. Tegen den machtigen golf van wereldsch gevoel
die de Dietsche en Duitsche landen overstroomt, wordt het gothisch verweer het eerst
ingezet door de geestelijke ‘minne’ der vrouw, zij toch die alle hulde der profane
dichters oogstte, zij die zich, gevierd, vereerd, welhaast vergoddelijkt, een plaats in
maatschappij en cultuur toegemeten zag zooals ze nooit te voren had ingenomen. De
begijnen-beweging en de groote bloei van het kloosterleven, in de hand gewerkt door
de omstandigheid dat in deze woelige eeuwen van oorlogen, veeten en kruistochten
een groot aantal ongehuwd gebleven vrouwen geloften van levenslange of tijdelijke
zuiverheid aflegden en zich in afzondering aan het schouwende leven wijdden, worden
doorgaans als de vuurhaarden aangezien die de mystieke vlam in veler zielen
ontstaken. Ongetwijfeld lagen hier de elementen gereed, die in dezen tijd van hoog
opgolvend gevoel de profane zielsliefde der hoofsche dichters in een geestelijke
richting zouden stuwen. In deze afgesloten vrouwenwereld was de mystiek feitelijk
de laatste toevlucht van den hoofschen geest. Adellijke jonkvrouwen,
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die de idolen waren geweest van de vereering en de hulde der dichters van hun tijd,
vrouwen met hoogere geestelijke behoeften en doordrongen van de afstraling der
verpuurde levensvormen waarmee ze omringd waren geweest, trokken zich in de
eenzaamheid van een klooster of een begijnhof terug en zochten onder priesterlijke
leiding of langs den weg der eigen meditatie naar het Eeuwige. De rol, welke de
vrouw in den ridderlijken bloeitijd der minnelyriek gespeeld had, wordt haar op ander
gebied nog eenmaal toebedeeld. Maar van passief is ze veelal actief geworden. Thans
is het niet meer de man, maar de vrouw die van de groote vlam der minne wordt
doorlaaid, een geestelijke minne nu, die de hoogststaanden onder hen met
scheppingskracht bezielt. Het gaat hier natuurlijk niet om deze meer sensitief
aangelegde naturen, bij wie het temperament het overwicht had op de cultuur en die
zich van de poëtische stof in haar symboliek en haar beeldenwereld meester maken
om haar als een object der gewaarwording te ondergaan. Deze geestelijke minne
heeft in den grond een uitgesproken stoffelijk karakter. In haar wordt het gedachte
en geschouwde als het ware lichamelijk voltrokken. Hoezeer ook in beginsel levensen liefdedrang op het bovenzinnelijke afgestemd waren, bij hen liep de ‘minne’
gevaar in de zwoele, door de effluvia van het heete bloed bezwangerde atmosfeer
eener feitelijk sensueele vervoering in gothische bloemen van het kwaad, in perverse
vizioenen te ontluiken. Hun erotisch magnetisme haalt het goddelijke naar beneên
om het met de trekken van een wereldschen gemaal te voorzien, hartstochtelijk en
opdringerig betuigen zij hun liefde en verlangen, hun smachten naar algeheele
wezensvereeniging aan een Heiland, van wien ze vergeten dat hij zich in zijn aardsche
leven tegen de onstuimigheid van Maria-Magdalena met zijn superieur ‘noli me
tangere’ had beveiligd. En in de plaats van de door hem verlangde aanbidding in den
geest stellen zij den Jezus-bruidegom, wiens goddelijke armen hen moeten
omsprangen, wiens bloedend hart ze willen heelen met den balsem hunner overgave,
wiens stralend hart zij als pand der liefde in hun gretige handen moeten ontvangen,
kortom, hun overspannen verbeelding sust hun ongestreelde leden al meer met de
troebele en morbide beelden van het wereldsch liefdespel, duistere hysterieën gelden
als toestanden van hoogste begenadiging, de ‘orewoet’ is eenvoudig schering en
inslag en wie door dergelijke toevallen niet wordt bezocht gaat in hun oogen door
als een onwaardige dienstmaagd des Heeren...
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Het spreekt vanzelf, dat meer verbizonderde naturen deze troebele toestanden van
half-zinnelijken, half-geestelijken lust versmaadden en in het erfgoed der profane
dichters een cultuurwaarde bezaten, die de ziel rijker maken en louteren en de impuls
zijn kan van hun bovenzinnelijke opvlucht naar het Absolute. Volkomen ascetische
figuren zijn weliswaar steeds zeldzaam geweest. Een Hildegard van Bingen,
tijdgenoote van St. Bernard, is een eenzame en serene heilige, die waarschijnlijk nog
geheel buiten het invloedsgebied der profane minnepoëzie, de Oostersche
zinnenweelde van het Hooglied tot haast onnaspeurbare zielesidderingen verijlt.
We staan met de Hlg. Hildegard voor een vooruitluiden, en ver maar diep
voorgevoelen van wat de geest der gothiek ging zijn, voor een spontaan opborrelen
van deze nog onaangesproken reserves van aarde-ontstijgende krachten die het
Christendom in het Germaansche wezen had wakker gemaakt. Maar pas toen de
alom veld winnende hoofsche cultuur deze krachten uitlokte tot verzet, zien wij de
tragische persoonlijkheden ontstaan die den kamp aanvaardden met deze profane
elementen die ze onder den invloed van den tijdsgeest in zich hadden opgenomen,
maar die ze in donkere en smartelijke worsteling trachtten te overwinnen. Mechtildis
van Maagdeburg en Zuster Hadewijch zijn beide te beschouwen als deze suggestieve,
fascineerende strijdersnaturen, evenver verwijderd van de bijna bovenzinnelijke
onwereldschheid van een Hlg. Hildegard als van de fanatische overdrijvingen der
morbide nonnenmystiek. Soevereine zielen, in wie de gothische kamp om de
oneindigheid al dadelijk een zegevierend hoogtepunt bereikt, christelijke sybillen
die het verborgenste wezen van hun ras oerphenomenaal doorschouwen en openbaren
als een met een geweldig zielspotentieel op het absolute gespannen
levensgenoegzaamheid, intuïtief communieerende met de goddelijke wereld van het
ideaal en het heil en tevens smartelijk hakend naar wat zich aan hun menschelijken
greep eeuwig onttrekt, - bitter in hun besef van onmacht en zonde, mateloos in hun
pathetiek, jubelend in hun zielsliefdebrand, drukken deze geweldige persoonlijkheden
hun geestelijk merkmaal op het cultureel leven van hun ganschen tijd en bepalen
meteen het onveranderlijk karakter van de mystiek der Germaansche landen, die een
echte godsdienst wordt der ziel. Dat de opstand van het gothisch gemoed tegen de hem wezensvreemde hoofsche
cultuur zijn eerste palladijnen vond in de vrouw, is wellicht niet uitsluitend toe te
schrijven aan den intensen bloei

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

730
van het schouwende leven in de menigvuldige vrouwenkloosters in Allemanië en de
Nederlanden. Immers, ook in Zuid-Europa waren er talrijk conventen en toch is mij
niet één romaansche mystica uit dien tijd bekend die de cultureele beteekenis van
een Hadewijch zou hebben. Het actief geestesleven, zoowel het profane als het
godsdienstige, is aldaar nog uitsluitend tot de mannenwereld beperkt. Men kan, ten
overstaan van dit verschijnsel, dieper boren en de hypothese opperen dat, aangezien
de gothiek dient verstaan als het verweer van het Germaansche wezen tegen
uithéemsche invloeden die het trachtten te schokken in zijn rusteloos haken naar den
overkant der dingen, juist de vrouw het eerste en machtigste element van verzet
worden moest, omdat zij, zieneres en vestale, de ‘moeder’ is, in Goethe's diepen zin,
de hoedster der oerbeelden van de raseigenschappen, die het psycho-physiologisch
erfgoed zijn van een volk. Wonderbaar zijn de phaenomenen van het leven van den
geest. De hoofsche cultuur verheerlijkt de vrouw, zij wordt tegemoet getreden met
een vereering en een huldevolle liefde als haar kunne nooit heeft gekend; met trotschen
dank neemt de Provençaalsche edelvrouwe de verhevenst-poëtische eerebewijzen in
ontvangst, maar haar Germaansche zuster wordt, na een aanvankelijke, even gevleide
aarzeling, opeens als een christelijke walkure, die naar de speer der krijgshaftige
maagden uit den tijd der Nibelungen grijpt om de doorgezijpelde vreemde elementen
in eigen boezem uit te roeien. Vrijwillig doet zij afstand van wereldsche hulde en
hoofsche levensvormen, vrijwillig verzaakt zij aan het poëtisch aureool waarmee de
Hendrik van Veldeke's en de Walter von der Vogelweide's haar lokken omstraalden,
om in claustrale afzondering aan de wereld te versterven. Maar ditgene wat de
wezenlijke waarde had uitgemaakt van den hoofschen dienst waaraan zij zich
onttrokken, dit element van geslachtlooze liefde en kuische vereering die de
ontzaglijke cultuurscheppende verworvenheid was dezer nieuwe poëzie, die namen
ze naar hun conventen en begijnhoven mee om er hun verteerende Godsliefde mee
te doorlaaien en te doorlouteren. De geestelijke ‘minne’ in al haar toestanden en
aspecten, in al haar lust en leed, in al haar smachten en genieten, in haar ootmoedig
gevlei en haar supremen ‘orewoet’ is Hadewijch's eindeloos thema; haar strophische
gedichten, het machtigste wellicht dat in dien tijd aan gevoelslyriek is ontstaan, zijn
bijna als een codex der geestelijke verhouding met de Godheid, een ‘artis amante’
der goddelijke minne, gedragen op een ontzag-
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lijken lyrischen ademtocht, een oergeweldig rukkende stroom die alle aardsche
beslommeringen bruisend overspoelt om zich in een wijde wegstuwing van alle
oevers te werpen in den oceaan van God. In Hadewijch's zielsorgel luiden de toonen
van de luit der minnestreelen samen met Sint Bernard's getokkel op de harp van het
Hooglied. En waar Mechtildis van Maagdeburg in het trouwens prachtig levend proza
harer tot stichting van medezusters geschreven brieven slechts enkele malen naar
het rijm grijpt op de felst bewogen momenten, is Hadewijch de bewuste kunstenares,
wier strenge strophenconstructies een schitterend meesterschap verraden en die, naast
beelden van een treffende plasticiteit haar van ‘minne’ overstelpt gevoel in
duizenderlei schakeeringen weet te vatten. Ze is een dienares der Schoonheid evenzeer
als een profetes der geestelijke liefde en is deze de eeuwige inspiratrice van haar
verheven zang, duidelijk is tevens dat haar leven en haar werk der cultus der
onsterfelijke schoonheid beoogden. ‘Vaert wel ende levet scone!’ - deze groet,
waarmee ze elk harer brieven besluit, werpt een helder licht op de edele levenssfeer
dezer gothische pythia.
Dit alles intusschen bewijst, dat de geestelijk-ascetische Noorderling voor de
wereldsche verlokkingen der hoofsche cultuur niet is bezweken. Toenmaals als
telkens weer later heeft hij zijn eigen natuur en aanleg uitgeleefd en de aanvankelijk
gretig aanvaarde suggesties en vaak onhandig nagevolgde voorbeelden van elders
ten slotte zegevierend het hoofd geboden. Want voor den gothischen mensch lag het
geluk niet in, maar aan den overkant der tastbare dingen. Zijn behoefte aan voldoening
van hart en geest was niet te bevredigen door de stoffelijke geneuchten eener profane
beschaving, hoezeer de zinnelijkheid er was gesublimeerd en achter hoofsche vormen
verborgen. Het kostte hem weinig moeite achter de verzuchtingen en veroveringen
der zielsliefde voor een ongenaakbare vrouw, achter deze weldra tot formule verstarde
gedragingen en plichtplegingen eener de sexualiteit negeerende erotiek, een beginsel
te ontwaren dat trots alles van de wereld was. Maar zijn verzuchtingen streefden de
wereld voorbij. Kon het mystisch ontgloeien zich veelal van de vormen der profane
minnelyriek niet vrijmaken, daarmee betaalde het enkel zijn tribuut aan den geest
van den tijd. Zijn grondidee was onaardsch, want de gothische drang haalde zijn
grootste kracht uit het geloof. Onontwarbaar met het geloof verweven treedt de
metaphysische erotiek bij Ruusbroec op. De superieur-lyrische, maar
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onstuimig een eigenmachtige vervoeringen eener Hadewijch worden bij hem als het
ware tot een practischen levensregel geordend. Zelden is er bij hem nog sprake van
den ‘orewoet’, den blinden zielestorm waarin het wezen kolkend opstijgt naar God,
des te vaker van de kalmer ‘gebruyckelycheit’, de Godsgenieting, die op aarde, in
afwachting van de hemelsche ‘eenicheit’, reeds hij deelachtig wordt, die onder
inwerking van Jezus' voorbeeld, zijn leven leidt langs de wegen der armoede, der
reiniging en der ascese naar de innerlijke verlichting, de volmaaktheid en den hoogsten
geestelijken lust. Hij stelt een systeem op van wijding en inwijding in het teeken der
minne, waar dit bij Hadewijch zoo spontaan en hartstochtelijk gevoel langs allerlei
graden en trappen nuchter en verstandelijk wordt heengeleid naar het hoogste stadium;
en slechts hij die de etappen niet overmoedig voorbijstreeft kan de extase der ‘unio
mystica’ deelachtig worden. Het mystisch symbool aan het huwelijk der menschelijke
ziel met God wordt door Ruusbroec niet alleen geïllustreerd met het motto uit het
Evangelie van den hlg. Mattheus: ‘Ecce sponsus venit, exite obviam ei’ waardoor
het religieus wordt gemotiveerd en gewettigd, het wordt verder zelfs theologisch
uitgebouwd door een mystische interpretatie van het wezen der Hlg. Drievuldigheid.
Dit religieus mysterie ziet Ruusbroec als een eenheid in liefde, waar de Zoon sinds
eeuwigheid uit den Vader als zijn eeuwige wijsheid ‘geboren’ is, en de Heilige Geest,
‘één wille ende één minne in hem leiden, ende uut hem beiden ewich uutvloyende,
ende weder invloyend in die nature der godheit’, als het bindeweefsel van liefde is,
het magnetisch fluïdum eener cosmisch-mystieke genesis; uit de beide eerste personen
sinds altijd geëmanueerd, in de Hlg. Geest de wederzijdsche minne was Vader en
Zoon die beiden in eigen substantie tot een onafscheidelijke Drie-eenheid samenbindt.
Daarmee is het bovenstoffelijk liefdegevoel, dat door Hadewijch, en overigens ook
reeds door St. Bernard, maar in andere vormen, op God was betrokken, binnen het
gebied der theologie opgenomen, en worden vraagpunten aangeraakt, door de
scholastiek tot onderwerp van het filosofeeren uitgekozen. De aanrakingspunten
tusschen scholastiek en mystiek zijn trouwens goeddeels te vinden in deze voor ons
moderne gevoel zoo vreemde systematiek, opgesteld voor het bereiken der opperste
vereeniging der liefhebbende ziel met de Godheid, in al deze phases en trappen van
het werkende, innerlijke en schouwende leven, die Ruusbroec uitvoerig en met
pijnlijke nauw-
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gezetheid ontwikkelt. Men vergete echter niet, dat de middeleeuwen alle kunstvormen
opnieuw ontdekten en dat de toenmalige, kinderlijke mensch zich half met naïeve
vreugde, half met vreemde beklemdheid in het aardsch gebeuren verdiepte: zijn blijde
verrukking treedt aan den dag in zijn realistischen kijk op de dingen, zijn zorgvuldige
behandeling van het detail, zijn omstandigheid, zijn voor geen herhalingen
terugschrikkende breedvoerigheid; maar zijn angst spreekt uit zijn religieuzen ijver,
Gods wil en beleid in alle gebeuren te zien en te onderkennen, en God-zelf er midden
in te situeeren met een gemeenzaamheid, die donkere vrees verbergt. Vandaar dat
alom doorgezet parallelisme, dat bij Ruusbroec een cosmische grootheid bereikt en
waarlijk indrukwekkend wordt als wij, moderne menschen, ons een moment heen
kunnen zetten over de uiteraard primitieve middelen, die hij voorden opbouw van
zijn cyclische allegorieën en visies gebruikt. Logisch bijna of althans minder vreemd
lijkt ons dan ook deze eigenaardige projectie, tot in de opperste mysteriën des geloofs,
van den natuurlijken drang naar opgang van het ‘ik’ in het object der liefde. Want
een Drievuldigheid die in wezen en emanatie zelf minne is, gaf wijding en zin niet
alleen aan de aardsche liefde die de christen steeds als van lagere orde moest
beschouwen, maar tevens aan dit zielesmachten, aan deze brandende zucht der
menschelijke natuur naar de vereeniging in geestelijke bruiloft met den
Christus-Bruidegom, van het primordiale menschelijke wezen naar den opgang in
God. Ruusbroec, met den doordringenden blik van den profeet en den psycholoog,
wist van de menschen dat ‘si sijn curioes in hen selven; ende hieromme hebben si
twivel ende vrese van allen dinghen, die ghescien moghen; want si minnen hen selven
onordelic niet om Gode noch toe Gode. Ende hieromme sijn si bloede inder naturen,
onvri ende onbewandelt vore Gode, ende si hebben vele vremde sorghen ende vresen
van tidelijken dinghen die werelyc sijn’. (VII Trappen). Vollediger en synthetischer
tegelijk kan de psyche van den middeleeuwer wel niet worden vertolkt, die, mensch
ook hij, onverhelpbaar aan de aarde gehecht blijft maar haar toch gevoelt als een
tijdelijk verschijnsel waarvan hij het einde bang tegemoet ziet, die de aarde omvat
als een zieke geliefde in wier onsterfelijke ziel hij wel gelooven wil, maar die haar
krank lichaam toch niet kan verzaken. Bevrijdend moet Ruusbroec's woord hebben
gewerkt op den ziels-mensch van zijn tijd, die, in zijn aardsch oord van ballingschap
weliswaar bodenständig geworden, toch een onuitroeibaar heimwee
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naar zijn oorspronkelijk vaderland blijft voeden. Beslister heeft niemand wellicht
den middeleeuwschen mensch met zijn tijdelijk verblijf en zijn vleeschelijke natuur
verzoend dan Ruusbroec heeft gedaan, door het mysterie der Drievuldigheid te
interpreteeren met de beelden, tot in het transcendentale gesteigerd, van het
menschelijk neigen van hart tot hart. Deze supreme symboliek plaatste langs den
weg van het gevoel de oerbeelden van het liefdeverlangen in de schoot der Godheid
zelf en een kapitale en rustelooze drang der menschelijke natuur bevond zich, van
het tijdelijke plan naar het eeuwige verschoven, verpuurd, doorzield, in essentie
geabstraheerd, met het onrustig verlangen van het godsdienstig gevoel vereenzelvigd.
Wezen van het wezen der Drievuldigheid, werd de Eros eens te meer, en thans streng
religieus, ja zelfs theologisch als de diepste oorsprong van alle menschelijke deugden
en als het einddoel van elk menschelijk betrachten gevoeld. In prachtige allegorieën,
en volzinnen, breed en statig voortrukkend als een onstuitbare stroom, leert Ruusbroec
het ons zelf.
‘Dese grondelose minne (nl. van “de heylighe Geest bernend in de forneyse
goddelycker Eenicheyt”) es in den ghebruyke weselyc ende niet werkelijc, want
overmids dat overvloeyen der weselijcker minnen, soe es de Vader ende de Sone
ende alle inhanghende gheeste vervloten ende overvloten boven werken in
ghebruckelycheyden. Ende overmids dat ute-vlieten der selver minnen ute den Vader
ende ute den Sone, so werden alle doechde gewrocht ende volbracht in allen creaturen.
Aldus es die godlijcke minne werkelijc na den uut-vlote, ende drivende den mensen
tot allen duechden; ende si es na den invlietene weselijc ende overvloeyende alle die
vereenichde in een onbegripelijc smaken. Dit es de grondelose wiel (= kolk) daer
alle edele ghedachten in hanghende zijn in ghebrukelycheyden, ende versoncken sijn
in verlorenheyden. Dit es di clare sonne, die scinet ende brandet in dat overste der
zielen, ende trect op dat verstannisse (= verstand) in scouwen ende in verclaertheyden,
ende doet staren Zonder falieren in eewicheyden. Dit es de levende grondelose
fonteyne, die vloeyt van binnen uutweert met seven principalen rivieren, dit zijn die
seven gaven, die vruchtbaar maken dat rycke der zielen in allen doechden. Deser
levender vallender aderen zijn die hoghe gheeste na-ghevolcht tote inden levenden
gronde, daer dese fonteyne haren oerspronc neempt: daer werden si vervloeyt ende
overvloeyt van claerheden in claerheden, van welden in welden; want daer
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dauwen die honichdruppen ontsprekelijcker wrouden die smelten doen ende vloeyen
in welden godlycker salicheyt.’ (Gheest. Brul.)
‘Orewoet van minne, krijt Hadewijch, dat is een rike leen!’ Den zooveel rustiger
aangelegden geest van den prior van Groenendaal die meer langs den weg der
wereldvergeten meditatie dan langs dien van den brandenden zieledrang zijn geest
verheft naar God, den doordringenden ontleder van het menschelijk hart, die aan den
grootsten psycholoog der middeleeuwen, Thomas à Kempis, zooveel kostbare wenken
zou geven voor het schrijven van zijn onsterfelijk boek, den bezonken schouwer en
systematischen opbouwer van de trappen waarlangs men stijgt naar den supremen
zielelust, - hém zijn ze echter ook niet onbekend, deze ongedurigheden en pijnen,
deze onrust en deze ontberingen die de Godbegeerende geest in zijn stormachtig
verlangen naar zijn eeuwig oerbeeld te doorworstelen heeft. Want als eenmaal Tobias
met den Engel, heeft de menschelijke geest met den geest van God een geweldigen
strijd aan te binden en God zal in overgave slechts neigen tot deze ziel die, volhardend
in den kamp, gewapend met de krachten harer deugden, sterk door de staling der
ascese, en onweerstaanbaar dwingend door de communicatieve passie harer van
grondelooze minne blakende begeerte, de Godheid a.h.w. geweld weet aan te doen,
en haar in de worsteling weet te kwetsen met de doornen van haar eigen liefdesmart:
‘In desen storm van minnen striden twee gheeste, die gheest gods ende onzen gheest.
God, overmids den heilighen geest, neyghet hem in ons, ende hier-af werde wij in
minne gherenen (= aangeraakt). Ende onse gheest, overmids gods werc ende de
minnende cracht, druct ende neyghet hem in gode, ende hier af wert god gherenen.
Van desen tween ontspringhet der minnen strijt: in dat diepste ghemoeten ende in
dat innichste ende scaerpste bezuken wert elc gheest van minnen ghewont. Dese
twee gheeste, dat es onse gheest ende gods gheest, blicken ende lichten die een inden
anderen ende elc toent den anderen sijn aanschijn. Dit doet eenpaerlijcke die gheeste
met minnen den eenen inden anderen crighen. Elc eyschet den anderen dat hi es,
ende elc biedet ende nodet den anderen dat hi es. Dit doet de minnende vervlieten.
Gods gherinen ende sijn gheven, onse minlijcke erighen ende onse wedergheven, dit
houdet ghestede di minne. Dit vloeyen ende dit overvloeyen doet overvloeyen die
fonteyne der minnen. Aldus wert gods gherinen ende onser minne crighen eene
eenvoldighe minne. Hier wert de mensche van minnen
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beseten dat hi sijns selfs ende gods moet vergheten, ende niet en weet dan minne.
Aldus wert die gheest verberret int vier der minnen, ende comt soe diepe in gods
gherinen, dat hi wert verwonnen in al sijn crighen, ende gheet te niete in al sijn
werken; ende werket hem ute, ende wert selve minne boven al toevoeghen, ende
besit dat innichste sire ghescapenheit, boven alle doechde, daar alle creatuerlijcke
werke beghinen ende inden. Dit is minne in haar selven, fundament ende gront van
alle doechden.’ (Gheest. Brulocht).
Zoo spreekt Ruusbroec van de gothische worsteling om God. De centrale trek naar
het veraf liggend en het abstracte heeft zich hier volkomen losgemaakt van het
aardsche leven, en geheel opgegaan in den verheven geloofsdroom, welhaast
ontbonden uit de klemmen zijner stoffelijke menschelijkheid, staat hij, als een
vederlichte, reikhalzende vogel op den allerhoogsten tak van het woud, extatisch tot
de opvlucht bereid, - tot de uiteindelijke intrede in het ‘civitas Dei’.
Daar immers wenkte den middeleeuwschen Germaan het geluk dat de aarde hem
niet geven kon. En, zijn tijdelijk verblijf hier beneen bevolkend met de vizioenen
van zijn geloof en hoop, vatte hij dapper en hartstochtelijk den christelijken kamp
om de eindeloosheid aan: innerlijke drang en engste wezensgesteldheid gebieden
hem deze werkelijkheid te overwinnen ‘waarin zijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet’,
innerlijk gespleten zooals zij. De scheur die hij door de ervaarbare wereld trekt is de
verlenging van de streep die zijn eigen wezen scheidde in een aardsch en een hemelsch
burgerdom. Telg van ‘twee vaderlanden’ ziet hij - en aan een oer-Germaan als Gezelle
is zulks nog in den huidigen tijd te verifieeren, - de wereld niet als een zelfstandige,
in zichzelf rustende verschijning, maar als de uitdrukking van een onzichtbare, niet
tastbaar voorhanden, ideëele achterwereld, m.a.w. hij beleeft met het ervaarbare ding,
met het zich aan zijn zintuigen opdringende object, tevens het scheppende beginsel
der wereld. En om dit beginsel aan den overkant der phenomenale wereld gaat de
geweldige gothische kamp.
In den grond het eeuwig romantisch thema. Maar wie zegt romantiek zegt gevoel.
Het doorslaggevend moment in Ruusbroec's mystiek der geestelijke minne is dan
ook scherp emotioneel. Van daar zijn ziels-analyse, zijn sensitieve bespiegelingen,
de statige optocht van symbolen en allegorieën, waarin ze zich uiten, somwijlen met
een verbazende plastische kracht. De Eros overigens, welke ook zijn geaardheid zij,
kan enkel ademen in de sfeer van het gevoel. De ro-
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mantische natuur van den gothischen mensch moest begrijpelijkerwijze een vruchtbare
voedingsbodem worden voor de mystiek, bij uitstek de religieuze zielegesteldheid
van den idealistischen levens-ongenoegzame. De leer der Kerk die hem, den à priori
onhistorisch aangelegde, een bijna uitsluitend historischen Christus voorhield en
hem, den ongestage, vliedende en steeds onrustig de grenzen overschrijdende, een
vasten levensregel dicteerde, moest hem ten langen leste in zijn smachten naar het
absolute volkomen ontoereikend zijn. De starre onwrikbaarheid der dogma's was
voor zijn beweeglijk en hunkerend gemoed een te enge kerker, dan dat hij er zich
lijdzaam zou bij neerleggen, terwijl anderzijds het wijsgeerig commenteeren en
toetsen der geloofswaarheden, waarmee de scholastiek zich onledig hield, aan de
antipoden lag van zijn sensitieve, hartstochtelijke natuur. Maar de op het doordringen
der achtergronden van oudsher aangelegde mystiek, die tijd en eeuwigheid, aarde en
hemel, het geschapene en den Schepper tot een laatste eenheid herleidt en niets is
dan laaie drang, ontzaglijke wil tot overgave en opgang in het goddelijk Beginsel,
daarvoor scheen de gothische mensch in zijn trek tot overwinning van een als symbool
doorleefde en als onwezenlijken droom aanvaarde werkelijkheid als vanzelf
voorbeschikt. Slechts de mystiek kon voor den dieper-religieuzen geest van dien tijd
het bindweefsel zijn tusschen den microcosmos der eigen ziel en den macrocosmos
der goddelijke alomtegenwoordigheid. Maar in den drang om aan de levensonrust
te ontkomen en te vluchten in het rustig blijvende aan den overkant der wereld van
de dingen, raakte het emotioneel element der mystiek aan de grensgebieden waar
het gevoel gaat cristalliseeren in de gedachte, waar de hartstocht, bezinkend, overslaat
in wijsgeerige bespiegeling. Ook Ruusbroec moest ervaren, dat de stormram van
gloed en drang alleen niet machtig genoeg kon zijn om de poort der mysteriën voor
de mystische zielsonstuimigheid te doen begeven. De genade, - dit centraal element
der christelijke mystiek - niet te na gesproken, ging het de kluizenaar van Groenendaal
evenmin als zijn geestesverwanten in laatste instantie kunnen stellen buiten een zeker
philosophisch apparaat. Van voorafaan echter was het duidelijk in welke richting de
mysticus krachtens eigen wezensgesteldheid zou evolueeren: Tusschen de logica
van Aristoteles en de extaze van Plotinus was voor hem geen keuze mogelijk. Wat
hij bereiken wilde kan de logica niet omvademen, slechts de oneindige ziel kan de
oneindigheid, kan het ‘Eene’ bereiken. Alleen het oneindige in
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hem, de goddelijke sprankel die part en deel is van de oneindigheid, kon deze
oneindigheid in hemzelf benaderen en doorgronden. Niet een logisch proces, maar
de onmiddellijke ervaring vervat in de geestelijke vereeniging. Vandaar de bestreving
der mystische extaze in den vorm van cosmisch bewustzijn, dat de dingen als schijn,
de dogma's als symbolen achter zich laat. De gothisch-mystische zielsgesteldheid
was inderdaad een ontvankelijke bodem voor de Grieksch-philosopheerende inslag
in de christelijke theologie, de omschepping van het geschiedkundige in het ideëele,
de identificatie van den Christus met den Logos. Van het moment dat de wereld der
verschijnselen als waan en illusie wordt gevoeld, de stof als onbekwaam deel te
hebben in het reëel bestaan, vervalt ook ditgene wat eigen is aan de materie, nl. het
principe der begrensdheid en dus ook dat der zelfstandige individualiteit. Hier kon
alleen maar de mystiek nog uitkomst bieden, die in haar diepsten grond de eenheid
voelt van elke creatie en dezer eenheid met God. En zoo gaat het mystisch schouwen
steeds zwenken omheen de theorie van den goddelijken zielsgrond. Roekeloos, maar
subliem. Want dit was ten slotte de eenige wijze waarop de gothische mensch de
doorbraak van tijd en ruimte kon bewerkstelligen, ter verovering, of beter wellicht
ter bevestiging van het substraat van zijn wezen: een hoogere, onvergankelijke,
bezielende werkelijkheid, het cosmisch Bewustzijn waar Plotinus van gewaagt en
dat bij Ruusbroec heet het ‘eeuwige nu’.
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Sint Aagte spreekt tot Quintianus, Consul van Cecilië
(uit: Legenda Aaurea)
voor mijn broer den kruisheer.
‘Uw zotte woorden zijn lijk wind,
belachelike heiden!
Dààrmee wilt ge mij verblijden
die al mijn dagen Kristum hem bemind?
Ach, uw beloftes: regenwater,
blinkend daalt het naar de aarde.
Of die regen ooit bewààrde...
Foei! Dwaze minnaar, deugdenhater!
Uw dreigementen zijn waterloopen
stromend naar het meer
van àl uw grootspraak; mijne eer
is hechter, en zó kostelik, dat gij ze niet kunt kopen.
Ja, ge zijt rijk en schoon, en uw gevlei
is wonderzoet... voor zinnelozen.
Mij echter heeft een Bruidegom verkozen
die is een Zonnemaker, die is een ewige Mei.
Daardoor is mijn verstand verlicht
en ziet het gans de duisterheid
van uw verlokkingen, en uw beleid
hoe zeer vernuftig, kan nooit verdonkeren dit gezicht!
LUC. VAN HOEK.
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[Luc. van Hoek]
voor Tyl van Tricht.

Belofte aan Maastricht
Wie weet hoe lang ik woorden heb gezocht
om uw voornaamheid lof te zingen
Maastricht
verheven stad!
Hoe dikwijls ik mij kleuren dacht
En mengde en vond
op mijn palet:
dees broeiend bruin, die glanzend'okers
dees violet en vermiljoen!
Ik droomde mij een eêl festoen
in warm wit...
bij anderen niet te vinden....
Toen heb ik woorden bijeengezet,
flonkerstenen en flitsende lichtjes.
Ai! Povere poëet:
een kermisding van klatergoud
dat elke voornaamheid miste.
En ook heb ik mijn langgezochte verven
met zekere hand op een paneel gebracht
en dacht
Maastricht te schilderen...
O Sintervaas! vergiffenis!
Vergeven moet ook gij, schoonblinkende Ster der Zee,
dat ik uw stad geschilderd heb in mijnen dwazen hoogmoed
met dubbel-aardse verf, en licht en vlot penseel!
Uw rijke, diepe stad, wier ziel ik niet vermag te vatten
met mijn kwajongensgeest en luchtig hart...
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Wachten zal ik thans, en rijpen
en worden wijs lijk een ouden man.
Dàn zal ik, Sintervaas, uw dieper schoon begrijpen,
dàn zal ik stad Maastricht uw wijsheid kunnen peilen
en weten uwen grootsen zin
O Stad!
LUC. VAN HOEK.
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De hoofdwendingen der moderne kunst
door F. Morlion O.P.
De litteratuur van de plastische kunst der laatste jaren is ongetwijfeld nog meest een
oerwoud van -ismen waarin men moeilijk den weg kan vinden. De reden daarvan is
dat men tot nog toe veel te veel de moderne scholen beschouwt in hun chronologische,
eerder toevallige opeenvolging en veel te weinig in hun wezenheid. De moderne
-ismen immers zijn eenigzins eenzijdige maar treffende uitingen van een of ander
wezenselement der kunst überhaupt, en hebben enkel als zoodanig vooruitstrevende
waarde.
In de volgende bladzijden willen wij het beproeven de moderne scholen te toonen
in hun wezenlijke orde, op hun plaats in de ontwikkelingslogika der verschillende
schoonheidselementen. Wij onderscheiden in ieder werk vooreerst de vormelijke
schoonheid: de schoonheid die aan de lijnen en kleuren eigen is, de eenheid, harmonie,
kompositiewaarde der verschillende stoffelijke deelen. Wij beschouwen ten tweede
de expressieve waarde: de beteekenis welke die elementen in het geheel krijgen, de
geestelijke inhoud waarin de stoffelijke middelen hun eigen orde overtreffen. Deze
beide werkelijkheden zijn in ieder kunstwerk intens vereenigd: de kunstkritikus echter
kan slechts nuttig werk verrichten wanneer hij deze elementen scheidt en aantoont
hoe ze in de geschiedenis afzonderlijk steeds verder ontwikkelen.
Op die wijze hoopen wij de dooreengegroeide ismenvegetatie eenigszins te kunnen
ontwarren voor een geduldig lezer.

I. - Moderne Vormexperimenten.
Met het naturalisme was de kunst dood geloopen. De kunstenaars leefden echter en
ze waren regelmatig ontrouw aan de natuurnabootsing, want ze waren kunstenaar.
De moderne kunst begint wanneer, na den langen ondergang die op volmaakte
slavernij was uitgeloopen, de kunstenaar weer als zoodanig de eerste bewuste
zelfstandigheidsdaad stelt. Dat was het impressionisme.
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Het impressionisme is in de eerste plaats een vormbeweging: langs den vorm was
de klassiek ontbonden, langs den vorm om zullen de elementen voor een nieuwe
klassiek vergaderd worden. Het woord ‘impressionisme’ heeft maar benaderende
beteekenis. Het komt van den titel van een der eerste doeken van Manet:
‘Impressions’. We moeten dus eenigszins wel van een verlenging van het naturalisme
spreken. ‘Kunst is het weergeven van wat men ziet? - Laten wij fijner zien en fijner
weergeven!’ zoo denkt ongeveer de beginnende impressionist. Hij denkt er nog niet
aan zich aan de natuurnabootsing te onttrekken, maar hij wordt ervan bewust dat hij
een actief princiep is, dat hij niet schilderen moet wat buiten hem is, maar wel de
fijner sensitieve reaktie die het geziene in een kunstenaarsoog teweegbrengt. Korter
gezegd: het ‘hoe’ krijgt eindelijk meer belang dan het ‘wat’ in de schilderij. Logisch
komt dat alles hierop neer: het kunstwerk wordt weer naar eigen kunstwetten
geschapen, goed onderscheiden van de wetten der natuur.
De aandacht van den impressionist gaat vooral, om niet te zeggen alleen naar de
kleurwaarden van het werk. We kunnen dat bizonder klaar zien in een der eerste
impressionistische werken, het beroemde ‘Déjeuner sur l'herbe’ van Manet. De
techniek is nog ongeveer deze van het late naturalisme, en toch is de schildergeest
in tegenstelling er mee. Voor een naturalist is deze naakte vrouw midden burgerlijke,
rustige, gekleede mannen absurd en onmogelijk: zóó gaat het toch niet in de
werkelijkheid. Voor den impressionist is deze schikking echter noodzakelijk en
logisch: op die plaats moest onmisbaar en noodzakelijk een witte noot komen midden
de harmonie van bruine en groene tonen. De kleur is dus alles geworden en het
onderwerp is niets. We staan ten slotte voor meer dan een impressie uit de
werkelijkheid, maar voor een eigenmachtig harmoniseeren van kleuren met elementen
van werkelijkheid.
In deze richting komen dan ook spoedig belangrijke technische vondsten het
impressionisme versterken. Vooral de ontdekking der komplementaire kleuren laat
eindelijk toe de kleur werkelijk levend te maken, de duizend wisselingen van het
licht en vooral van de schaduw in 't oneindige te varieeren. Het impressionisme wordt
heel spoedig een orgel van het licht, een obsessie van het licht, die alle andere
bekommernissen verdrijft. Bezien we maar even de ‘Kathedraal van Roaan’ van
Monet. Een geflonker van licht, een kathedraal niet uit steenen maar uit lichtgeprikkel
samengesteld. In het Louvre
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hangen zoo een viertal identieke kathedraalbeelden nevens mekaar: een groene, een
blauwe, een roze, een gele. We zien dus klaar hoe het onderwerp slechts een toevallige
aanleiding is, dienend om vier verschillende kleursymphonieën samen te stellen. Het
impressionisme is dan in een weerlicht over gansch Europa verspreid en ieder
schilderde de vreugdetonen van het licht over de wereld. Er is alle mogelijkheid voor
persoonlijke variatie: Pisarro maakt door het licht alle dingen vloeiend, Renoir bezielt
met zijn licht de vurig-rubeniaansche kleurfanfaren, Degas baat zeer schilderkundig
de essentieele waarde der balletten uit: een lichte kleurfantasie waar het menschelijke
geen andere rol heeft dan kleurdrager te zijn onder de andere. In andere landen wordt
het impressionisme anders: in Duitschland wat ruwer zonder grondig te zijn, in
Vlaanderen soms geweldig. Stobbaerts bijv. gaat als schilder naar den koeienstal niet
om er koeien te schilderen, maar om er den geweldigen slag van 't licht te betrappen
op die zware rompen. We zien niet duidelijk wat hier aanwezig is, maar we ondergaan
de zware harmonie van vlaamschbewerkt licht en duister.
Het impressionisme dreef zijn passie voor het licht geleidelijk verder: we kregen
het neo-impressionisme of pointillisme. De schilder ontbindt de dingen systematisch
in stippeltjes of liever in kleine vierkantjes, om zoo nog logischer het licht door alles
heen te laten stroomen. We zien bij Signac en Cross hoe de solidariteit der dingen
in een harmonischen lichtschemer vergaat. Bij Seurat, sterker en sterker, hoe de vaste
lichamen maar een schaduw van zichzelf meer zijn die ieder oogenblik kan opgeslorpt
worden in de betere wereld van het licht dat alles vervult. En ook deze tendenzen
verspreiden zich over gansch Europa en vinden biv. in den Vlaming Van Rijsselberghe
(12 d.) een navolger.
***

Er moest wel een reaktie komen, een pogen om de zelfstandigheid der kleuren te
redden van hun ondergang in het licht. Het fauvisme kwam dat de kleuren weer vrij
en vast legde, als waarden op zichzelf, harmonie zonder de overtrillende beheersching
van het licht. Bezie de ‘Odaliske’ van Matisse: een rust der kleuren na de opgejaagde
lichtorgieën. Perspektief is overbodig, struktuur is min belangrijk: hoofdzaak is het
stille en logische opwegen der kleuren tegen mekaar.
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Derain die in geen enkele school past is grondig fauvist in de eerste plaats: zijn
bloemen zijn een zware en klassiek-evenwichtige kleurharmonie. Vlaminck is een
Vlaming (al kent hij geen Vlaamsch meer) en geeft aan de kleuren die heerlijk
gespannen kracht die aan ons ras eigen is. Friez en Dufresne verruwen systematisch
doch bewaren den zin voor de kleur op zichzelf. Deze tendenzen evenals de
impressionistische zijn nog de wet van een groot getal schilders op onze dagen. Ze
zijn nu officieel, dit wil zeggen zachtjes op weg naar den dood.
***
Wat later dan impressionisme en fauvisme, misschien wel ter gelegenheid van de
vermoeidheidsperiode, kwam de tweede groote zelfstandigheidsstrijd: het kubisme.
Het woord zelf is weer tamelijk willekeurig en benaderend: het werd aangenomen
na een uitroep in een der eerste tentoonstellingen: ‘ce sont tous des cubes’. Het is
wel waar dat in de eerste werken de kubus-vorm overheerschend is, maar dat is zeer
bijkomstig. Hoofdzaak is dat de schilder nu hardhandig de wereld omvormt om naar
eigen wetmatigheid een nieuwe wereld op te bouwen.
We moeten hier logisch drie perioden in den opbouw onderscheiden, die wel wat
verschillen met de perioden welke de officieele geschiedschrijvers van het kubisme,
en de schilders zelf trachten af te lijnen.
Eerst de misvormingsperiode. De schilder neemt de wereld zooals hij ze ziet en
zet die om zooveel mogelijk in kubistische vormen. We bezien bijv. de befaamde
‘Juffrouw Leonie’ van Picasso. Eenerzijds de bekommernis een juffrouw uit de
beelden, anderzijds grooter bekommernis rechtlijnige struktuur te bekomen. Gevolg:
kompromis, strijdigheid tusschen twee onverzoenbare zaken, leelijkheid. In deze
eerste periode ontstonden veel leelijke werken, ook echter enkele, welke reeds
betrekkelijk zuiver zijn. Zoo bijvoorbeeld het landschap van Metzinger: de dorpsvallei
is zachtjes tot kubus en cirkelvormen omgeweekt, en wordt zoo tamelijk homogeen,
al is het doek daarom nog niet logisch verdeeld.
Kubisme is echter logiek. De tweede periode, de abstrakte, volgt dan snel: de
schilder verwerpt ongeveer alle natuurgegeven en bouwt met lijnen alleen zijn
kubisme op. De werking is nog wat wild over 't algemeen, vooral daar wat menschelijk
ongeduld en wat dadaïstisch
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‘épater le bourgeois’ zich in de lijnen mengelt. Zoo is het doek ‘Ma jolie’ van Picasso
een typisch doek: er is een beginnende orde in de ineenschuivende lijnen... maar er
is wanorde ook. Leger eveneens met andere notieven zoekt een eenheid te
construeeren... en gelukt maar half.
De derde periode is deze van het evenwicht. De schilder gaat niet meer uit van de
natuur, maar hij gaat naar de natuur om de elementen voor zijn logische konstrukties.
Picasso vormt een rustig gesloten eenheid met enkele zeer gewone vormen: ze zijn
op zichzelf niet revolutionair onmogelijk en ook niet natuurgetrouw, maar ze passen
zeer goed in het uitgemeten geheel. Maak de proef en leg uw vinger maar even op
een enkele lijn, en het geheel zal voor uw oogen ineenstorten tot ordeloosheid. Braque
is in alles zwaarder van lijn al is hij even logisch. We herkennen op zijn doek zeer
goed de verschillende voorwerpen, maar we zien hoe ze enkel dienen om
zwaarcirkelvormige motieven in licht-glooiende vlakken te laten kontrasteeren. Juan
Gris is de Mozart van het kubisme: alles is kinderlijk harmonieuze schakeering. Zoo
dient het Pierrotmotief alleen om een zeer fijne konstruktie van boog en lijn te laten
ontstaan. Onschilderkunstige geesten vragen: waarom zien die clowns er zoo
onbeholpen uit? Wie zin heeft voor maat en lijn ziet gauw hoe hier niet onvolmaakte
expressie maar wel volmaakte konstruktie aanwezig is. We zien terloops ook hoe
beter dan kubisme de naam konstruktivisme voor deze school zou passen. Dit
konstruktivisme telt nog milliarden mogelijkheden, en we kunnen in de laatste twintig
jaar reeds vele meesterwerken aanduiden. In Frankrijk moeten nog vooral Metzinger,
Gleizes, Severini, Marcoussis genoemd (als sculptuur Laurens, Lipchitz, Archipenko).
Het is merkwaardig hoe weinig waarde de kleur heeft in deze school: alles is op
struktuur aangelegd.
***

Het orthodoxe kubisme of liever het kubisme als school behoort reeds een tiental
jaren tot het verleden (Picasso zelf beoefende sedertdien en als meester een half
dozijn andere genres). Het is echter treffend dat nu juist in Tcheko-Slowakije het
zuivere kubisme zijn triomfen viert. Daar ignoreert men systematisch vele moderne
scholen en brengt men nu nog zeer hoogstaande struktuurkunst voort. We noemen
hier naar de twee groote meesters die in de orthodoxe kubis-
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tische lijn nieuwe aanwinsten brengen. Emil Filla komt na jaren experiment nu tot
zeer grondig evenwicht met de eenvoudigste motieven. Justitz brengt in dat evenwicht
een nieuwe aanwinst; de schaduw als struktuurelemerit. Zijn kleuren zijn niet
geschilderd maar opgehoopt zoodanig dat ze in de kompositie hun eigen schaduw
afwerpen en zoo de nuances rijker maken. Nevens deze meesters werken daar nu
een gansch geslacht begaafde zoekers: het is wel de eerste schilderschool van belang
uit dit land gekomen.
Het zoozeer op kleurbeluste Vlaanderen is uitteraard niet tot kubisme aangelegd.
Toch is het interessant een paar werken te bekijken die verwonderen. Een zuiver
werkje van Gust Desmet dat de fijn verdeelde vakken doet zingen in regelmaat, en
lichter in het licht zingen de symetrische vogeltjes een goed gemeten zang (kleur
hier bijna even sterk als de vlakverdeeling). Robert Guiette anderzijds weet enkele
essentieele scheepsvormen tot een ordelijk geheel op te bouwen.
Het Duitsche konstruktivisme is veelvuldiger en rijker. We kunnen enkel eenige
namen noemen die leidend zijn. Fieninger, ruimtekubist, herleidt koud maar grootsch
de wereld en den mensch tot geometrische proporties. Mataré is driftiger konstruktief
maar even logisch in zijn diervorm motieven. Schlemmer komt naar aanleiding van
menschvorm en vlak tot zeer fijne kogel- en rechthoekkonstrukties. Baumeister
bewaart nog een vage herinnering aan den menschelijken romp, neemt juist wat hij
noodig heeft om een origineele gebonden vormverstrooiing uit te werken.
***

Het zal wel niet verwonderen dat men in de lijn dezer vorm-abstrakties logisch verder
bouwde. Ozenfant stichtte in Frankrijk het ‘purisme’ dat met volgende redeneeringen
zijn aktiviteit begon. Schilderen is zooals musiceeren een wisselen van geometrische
verhoudingen. Om nu echter de verhouding uiterst veelvuldig te wisselen is het niet
noodig de elementen zelf veelvuldig te maken. Evenals dus met een beperkt getal
noten de pianist alle sonaten kan spelen, zoo moet met een beperkt getal voorwerpen
de schilder weten te konstrueeren. We zien dan bij Ozenfant op tientallen schilderijen
steeds maar fleschen, glazen, karafen, kannen... het is logisch gedacht maar niet altijd
artistiek uitgevoerd. Jeanneret volgt trouw de
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theorieën van den meester, laat ook wel eens de kleur als overbodig opzij. We zien
hier weer typisch hoe de strakke redeneering het werk ongeveer onverdraaglijk maakt,
hoe anderzijds dezelfde kunstenaar spijts zijn theorieën, mét zijn theorieën, toch een
artistieke licht- en donkerdreiging verwezenlijken kan.
Verder en logischer. Kandinsky ontdekt de ‘absolute Malerei’ Hij komt op zekeren
dag thuis en wordt artistiek getroffen door een ongekende kompositie welke tegen
den muur staat. Naderbij komend ziet hij dat het in werkelijkheid een schilderij is
welke gansch omgekeerd tegen den muur leunde. De kunstindruk is dus van de
voorstelling zelf onafhankelijk en kan best bekomen met volledig onnaturalistische
lijnen. Dit was in 1910, nog vóór de tweede (abstrakte) periode van het kubisme en
werd ook geduldiger en verder doorgedreven. De eerste doeken van Kandinsky kan
men bijna romantisch noemen: een wild gewemel van lijnen dat soms heftig treft
maar niet altijd konstruktivistisch zuiver is. De kunstenaar kwam dan ook normaal
tot zijn huidige werkmethode: louter geometrische vormen. Het gaat om het scheppen
van een eigen wereld ‘in pondere et mensura’: men moet dus zoeken naar de
essentieele verhouding van het universum, de verhouding van lijn tot cirkel, men
moet dus werken met de lat en den passer. Spijts het schijnbaar onsamenhangende
is er soms een wonderbare harmonie in deze doeken, vooral omdat de kleur gewoonlijk
diep rustig is en exact als een cijfer.
***

Er bleef nog een stap verder mogelijk. Deze stap werd gezet: het was de stijlschool
in Rijks Nederland, of de ‘zuiver beeldende kunst’ zooals ze zich noemde. Manifesten,
redeneeringen zijn de klaarste inzet: de kunst heeft niets met natuurvorm te maken,
de kunst is zuiver vlakverdeeling, liefst dan echter met het eenige streng verdeelend
vak, de rechthoek. We noemen Mondriaan, Van Doesburg, Huszar, Vanderleck, voor
sculptuur van van Tonderen. Spijts het eenzijdig strakke der theorie zijn hun doeken
toch wel het bekijken waard. Huszar verklaart dat de roode vlakken in zijn schilderij
de gele overwinnen, zachtjes schuivend. Wij zien het anders, doch we loochenen
niet het minst dat dit stel lijnen een zekere kompositiewaarde heeft. Mondriaan is
nog eenvoudiger maar ook harmonischer in de regelmaat die heerscht over de lichte
onregelmatigheid. Het
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is niet de hoogste graad der kunst, maar in zijn beperkten en zuiveren kring, die wel
aan het dekoratieve grenst, is het toch meesterschap van den geest over de stof, in
de stof: kunst.

II. - Moderne Expressiebewegingen.
We hebben onder het beschrijven van de moderne vormexperimenten reeds hier en
daar expressie moeten laten vermoeden. Het impressionisme zoekt geen expressie,
maar toch gaf het uiting aan een zekere geestestendenz. Impressionisme is nog
materialisme in den echten zin van het woord: de verfijnde zintuigelijkheid is nog
geen geestelijkheid. Over het impressionisme hangt niet enkel licht maar ook
lichtzinnigheid, een op den duur vermoeiende oppervlakkigheid. En de expressie die
in vele werken voorkomt is dan ook gewoonlijk vluchtig, angstig de zielediepten
mijdend. Toch zijn langs het impressionisme twee groote kunstenaars gegroeid die
essentieel expressionisten zijn: Gauguin, uitbeelder van het mysterie van den
negereenvoud, Van Gogh, uitbeelder in vlammende cypressen, oogsten en gelaten
van zijn eigen schroeienden levensangst en waanzin.
Het kubisme, op zichzelf nog ongunstiger voor de zielsexpressie, heeft toch ook
zijn meesters niet bedwongen. Cézanne de voorlooper en Picasso de vader van het
kubisme zijn merkwaardige expressionisten Kandinsky beeldt in de verste hoek der
abstraktie eerst een jong opstandige, later een rustig beschouwende ziel.
Het expressionisme als moderne beweging is echter met het futurisme ontstaan.
Deze jonge Italiaansche groep, die nog voor den oorlog in Rusland hevigen aanhang
vond is essentieel revolutie. Men begint er dus met manifesten om aan de wereld te
verkondigen dat het moet uit zijn met alle statische kunst (dat daarom, tusschen
haakjes, alle musea moeten worden afgebrand). De dynamiek der dingen, de oorlog,
't geweld, de beweging zelf moeten voortaan het onderwerp der kunst zijn. De techniek
van den schilder moet dan ook dynamisch zijn: alles moet vanuit een motorisch
standpunt bekeken en dan ook zoo uitgewerkt. Bekijken we even den ‘Pan pan dans’
van Seerini. De schilder wil niet rustig kijken vanuit een hoek of vanuit het midden
der zaal, maar hij ziet van hier uit een been, van elders een stuk aangezicht, vanuit
een derde plaats een ander stuk van hetzelfde aangezicht, en zoo is zijn schilderije
en haksel van dynamische stukjes menschheid geworden. Het is misschien
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een toeval dat de schilderij bij het totaalzicht (met vervagen van de deelen) toch een
zekere bewegingsexpressie geeft, een essentieeelen wirwar die min het individueele
dan het algemeene begrip benadert. In de werken van Boccioni, Carra, Cossio komen
zoo ook enkele gedeeltelijke suksessen voor. We bezien nog een werk van een
jonggestorven Vlaamsche futurist: Schmalzigaug. Het werk heette de schilder ‘Esprit
de la danse’ en het geeft dan werkelijk iets van het rustelooze weer, met lijnen die
door eigen konstruktie beweging suggereeren.
De groote stoot van het expressionisme is echter kort voor den oorlog van
Duitschland uitgegaan. In München lanceerden enkele jonge artisten, verbonden in
de groep ‘Der blaue Reiter’, Franz Marc, Campendonck, Macke, Gablensky,
Kandinsky, den kreet ‘Los von der Natur’. De inhoud van dien kreet was ongeveer
de volgende: ‘ik voel mijn ziel stikken in de stof, ik wil niet meer gebonden zijn aan
de nabootsingsbanden van het naturalisme aller soort, ik wil schilderen niet wat zijn
oog kan zien buiten mij, maar wat borrelt en draait en kookt in mijn eigen ziel.’
Jammer maar alleen dat in het ongeloovige verscheurde Europa nu geen ideeën meer
bleken aanwezig te zijn die de jongeren begeesterd tot uitdrukking stuwden. Het
expressionisme als verschijnsel was in deze eerste jaren veel min een positief
geestelijke beweging, dan een kollektieve reaktie tegen de stof, een razernij om de
natuurvormen uiteen te rukken. Het komt zoo wel een beetje voor als een laatste
konklusie der geschiedenis, een strafgerecht van het materialisme tegen zichzelf. De
kunstenaar had vanaf de Renaissance den geest gesmoord in de stof, eerst in de
harmonieus gebouwde stof, later in de naturalistisch-banale stoffelijkheid. Nu keert
het materialisme tot zelfvernietiging om: met dezelfde drift waarmee de kunstenaar
zich vroeger liet drijven om de stof mooier om te beelden, of later, getrouw af te
beelden, wordt hij nu gedreven om ze kapot te beelden zooals nooit voorheen. We
staan plots midden een gebroed van hitsige, grinnikende en tragische leelijkheid die
op hevige wijze misschien wel een protest is tegen de zelftevreden leelijkheid der
voorgaande scholen. Want er is één zaak bizonder klaar in de wendingen van het
expressionisme: de moderne mensch wil weg van het louter stoffelijke. De moderne
kunst is zeker een sprong weg van het naturalisme. Waarheen? Dat weet men niet.
De verbrijzeling van den natuurvorm is niets anders dan een angstig zoeken naar
geestelijkheid. Welke geestelijkheid?
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Het antwoord op die vraag is de grondige geschiedenis van het moderne
expressionisme, welke ook de geschiedenis is van den modernen mensch.
In de eerste expressionistische school zijn er opmerkelijk veel dierfiguren. Franz
Marc die misschien wel de zuiverst plastisch begaafde is wijdt zich schier uitsluitend
aan de expressie van die dierenziel. Is het misschien omdat hij daar het spontane en
onkonventioneele leven vindt dat hij in kunst en maatschappij vergeefs zoekt? Is het
omdat hij daar op een min expliciete wijze de onkontroleerbare opwellingen van zijn
eigen gemoed kan uitbeelden? We vinden in de best gekende houtsnee een volmaakt
expressionistisch werk: onmiddellijke openbaring van de innerlijke werkelijkheid
van het boschleven, de essentielle angstigheid dier zielen steeds gevaar verwachtend,
met een dreiging die de lijnen zelf als een blijvenden bliksem uiteenslaat. Bemerken
we weer eens hoe van deze grondgedachte uit de eigen vormelijke schoonheid ontstaat:
we ondergaan in deze opgeschrikte atmosfeer de opgeschrikte harmonie van de
licht-donkere vlakverdeeling. In een doek van Drexel integendeel zien we ook wel
onmiddellijk den half-vurigen, half-zachten aard dier vrouwkatjes, doch in de
expressie is hier geen eigen struktuurwaarde ontstaan.
We zoeken echter liefst de tijdsuitdrukking in het expressionisme of liever het
expressionisme dringt in ons de overgroote meerderheid der werken vooral deze
naoorlogsgesteltenissen op. We zegden hooger dat de schilder even goed met een
natuurzicht als met een aangezicht zijn eigen zielsontroering uiten kan. Het doek ‘De
Zee’ van Nolde is zoo een der geweldigste expressies van de donkere hartewoelmg
met heftig-uitslaande reakties. Het nachtlandschap van Schmitt-Rottluff is een
drastisch beeld van de duistere onzekerheid welke met onverklaarbare schemeringen
wordt doorspookt. En hevig, steeds meer heviger komt in de werken van
voornoemden, van Kirchner, Pechstein, Muller, Rohlfs, Kokoschka, Meidner en van
tientallen anderen de naoorlogsche verscheurdheid steeds opnieuw tot uiting... tot
het ook voor ons een echte obsessie wordt. We verwijzen hier naar een paar werken
der jongeren, die de verbetenheid tot het uiterste drijven. Georg Wollheim: ‘Der
Verwundete’, geeft een huilend beeld van beproeving zooals er honderde ontstonden
in die korte jaren. We krijgen er ook een kijk op de latere techniek welke min
schilderkundig, meer literair aan het worden is. Werner
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Scholz geeft met intens plastische middelen de diepste der sociale ellenden weer: de
dreigende blok van moorddadigheid, en de holste schrik en verstomping. Stel u nu
voor, dat u nu verder, beeld voor beeld, al die levensverscheurdheden moet aanzien...
u zult begrijpen dat er een reaktie, een nieuw expressionisme komen moest. Het
eerste Duitsche expressionisme was een kramp van ontevredenheid, onrust, zelfkritiek
en hopeloosheid. Maar een kramp kan niet blijven duren. In die diepten kan men niet
wonen: men vlucht eerst of laatst in een of andere hoop, geloof, liefde of men laat
zich verstarren in de hopeloosheid, wat ongeveer een geestelijke zelfmoord is. In het
Duitsche expressionisme kwam geen hoop, er kwam verstarring en dat noemde men
‘die neue Sachlichkeit’.
De schilder doet nu de moeite niet meer den vorm uiteen te voelen, hij laat de
natuurverschijning zooals ze is, maakt ze alleen maar strakker, kouder, hatelijker.
Geen heftige tegenstand meer tegen burgerdom, materialisme, naturalisme: de schilder
maakt het burgerlijke burgerlijker, het stoffelijke stoffelijker, hij is realistischer dan
de werkelijkheid. Geen heftige aanval, of spot of afkeer, maar een genuanceerd
ontmenschelijken, ontgeestelijken, ontbinden van al wat hij ziet.
We bekijken Grosz. Eerst was hij de verscheurdste der verscheurden. Hij schilderde
akelige met groenen huiver doorspookte nachten, denkers met verlicht doodshoofd,
kleine moordenaars die de hel meedragen in hun ziel. In deze diepten blijft hij niet:
het wordt rap een grinnikende kommunistische aanval op alle bestaande standen en
ideeën: monsterachtige kapitalisten, monsterachtiger knarsende oorlogsbeelden. En
dan valt de hevigheid: hij sticht de ‘neue Sachlichkeit’. Zie maar even goed naar de
twee brave burgerluitjes. U neemt ze eerst voor een naturalistisch beeld. Maar het is
veel erger: in vuile aschkleur een boosaardig verengde banaliteit. Deze twee figuren
zouden bij een normaal schouwend schilder nog eenige brave menschelijkheid moeten
uitdrukken. Bij Grosz zijn ze onmenschelijk en hopeloos leeg, dom en burgerlijk.
Dix beleeft dezelfde evolutie: eerst tragisch-vernietigende oorlogsbeelden, dan
bijna even tragische karikatuur, nu ontzaglijk erge ‘neue Schlichkeit’. Bekijken we
maar even zijn ‘Max Scheler’ Een vloek van een mensch: spannend vleesch in die
kleeren met een verstard en verdierlijkt schouwen in de oogen.
In deze richting schilderen nu ook nog honderden schilders,
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niet alleen met dezelfde erge geestesgesteltenis, maar allen even koppig in het
vormverstarren.
We nemen een doek van Mense dat zijn vriend schilder Davringhausen afbeeldt.
Belet goed den ongenadig klaren en leegen hemel, de onverbiddelijk parallele lijnen
der huizen, hun hatelijke netheid met de zeer regelmatige cimentstroken en vensters.
De doode dingen zijn nu werkelijk doodsch en ademen doodschheid. En daar staat
Davringhausen: boven op een netten jas een wit hoofd waarin de ziel letterlijk
doodgevroren is. Een leegte, koudheid, starheid zooals weinige kunstsoorten ons
ooit hebben doen ondergaan.
Uit dezen gesloten kring zal Duitschland niet zoo gemakkelijk ontsnappen. Kanoldt,
Peiner, Fuhr en duizend anderen hebben zich wel aan een angstig getrouwe weergave
der dingen te wijden: zij zijn geen eenvoudige naturalisten maar maken de wereld
veel harder, kouder, hopeloozer dan het oog ze ziet. Schrimpf tracht in Italië met de
‘valore plastici’-groep in het zakelijke wat poësis te mengen, maar zijn zwijnen zijn
prozaischer en zijn herdertje is oppervlakkiger en leeger dan in de Duitsche school.
Het is mislukte idylle, daarom pijnlijker en kouder. De cirkel blijft aardsch gesloten.
***

Is er dan geen uitweg uit deze kunst van ontbindende stoffelijkheid en ontbrekende
geestelijkheid? Er is de weg buiten de kunst, dat is het dadaisme. In 1917 reeds
kwamen in het café Voltaire te Zürich enkele jonge revolutionairen bijeen en ze
vonden dat de wereld rot was, dat de kunst rot was, en dat het de moeite niet meer
waard was nog redelijk wezen en kunstenaar te zijn. Men kan deze tendenz die nu
evenals al de andere nog voortduurt ongeveer in volgende elementen ontleden.
Vooreerst en dikwijls voornamelijk een zeker snobisme, of wat men noemen kan
revolutionaire ironie: épater le bourgeois. ‘De burger is dom, doet dom,: we zullen
nog dommer doen, en ieder doen opschrikken met de ongerijmdheden die we samen
brengen.’ Er is daarbij echter de positieve stuwing: het zoeken naar de poësis van
het absurde. Deze poësis welke moet verkregen worden door neveneen stellen van
het niet neveneen passende is radikaal literair en onschilderkunstig. Er is ten slotte
ook de schemering van een hooger waarheid: dat het niet de moeite is aan kunst te
doen zoolang men geen geheim heeft te openbaren. Het geheim-
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zinnige dus ten allen prijze, ten prijze ook der kunst en der redelijkheid.
Enkele typische werken maar. Croti schildert een driehoek en twee cirkels met
een spiraal tusschen in. Niet de minste struktuurwaarde, geen kleurbekommernis,
geen ideeëninhoud natuurlijk. Enkel maar een uitdaging: doe het eens dommer als
ge kunt. Kurt Schwitters doet het dommer: hij neemt wat echten draad, oud ijzer,
glas enz. en voegt die ordeloos samen met een even onsamenhangenden titel
‘Drahtfrühling’ (Draadlente). Ingewikkelder zaken? Postma schildert ‘den witten
nacht’: dat is een matroos met allerlei onverwachte bijkomstigheden zooals een
zinnelooze gemakkelijk vinden kan. Magritte is onuitputtelijk in absurde vondsten,
vooral daar hij in den titel altijd zijn beste ‘originaliteit’ tot uiting brengt. Het doek
dat een zee met spiegel, trap, balustrade en arm samenbrengt heet ‘Naissance de
l'Idole’. We worden nog meest getroffen door de ultra-burgerlijk-propere schilderwijze
die zorgzaam de dingen nabeeldt, zacht versentimentaliseert en absoluut
onverdraaglijk en onkunstig maakt. Het dadaisme is dus voor alles een opruiming:
‘kapot schilderen zonder te breken, of liever de dingen heel laten en de denkwijzen
breken en zut voor wat daarna komen kan.’
***

Daarna is het surrealisme gekomen. Het is wel moeilijk het surrealisme van het
dadaisme te scheiden. Magritte bijv. noemt zich surrealist en is het soms ook. Laten
we zeggen dat in de meeste surrealisten nog veel dadaisme aanwezig is. Maar er is
meer. Er is het grijpen naar die diepere realiteit, welke zich in onze aardsche vulgaire
psychologie niet laat vatten, welke onze redeneerende gedachte overtreft, welke ligt
over de grenzen van het bewustzijn, van het louter menschelijke. De surrealisten zelf
spreken meest met psychanalytische en bolsjewistische terminologie en geven den
indruk dat zij volgelingen van Freud en Trotsky zijn. Zij zijn echter geen volgelingen
en hun spreekwijze, of misschien denkwijze is slechts een surrogaat voor wat ze niet
denken of uitdrukken kunnen. Het surrealisme wil het surreëele: het loochent echter
radikaal en ongeduldig God. Er blijven dus slechts de surrogaten mogelijk van het
goddelijke in het leven: de droom die aan alle beperkende wetten ontsnapt, de extase
is het volstrekte zinlooze, de kultus van het
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ultra-pornografische, de absolute opstand tegen alle bestaande orde. Al deze denken werkwijzen die op zichzelf tamelijk menschelijk en banaal zijn, moeten bij den
surrealist middelen zijn om den poëtischen toestand te bereiken die voor hem het
echte bovenmenschelijke leven is. Ze beoefenen ernstig en overtuigd het automatisch
schrift en de automatische teekening die ontstaat wanneer de lijnen en ideeën volledig
buiten kontrool der rede ontstaan. Zoo zullen ze bijvoorbeeld elk op zijn beurt op
openplooiend papier verschillende monsters of banaliteiten aaneenteekenen: voor
kinderen is dat een bekend verrassingsspelletje, voor hen een uiting van diepere
impulsen. Ze zullen systematisch de dadaïstische ongerijmdheid met symbolen en
beteekenissen beladen, denkend dat hun gewild stamelen een reflex is van hoogeren
geestestoestand. Ze zullen geduldig hun sadistisch en masochistisch obscene droomen
uiteenrafelen, zichzelf wijsmakend dat ze daarin de extase buiten het burgerlijke
vinden. Ze zullen de godslasterijen in het brutale of geraffineerde ten uiterste drijven
om daar een nieuwe contemplatie te vinden.
Het surrealisme zal dus de oningewijden doen lachen en misprijzen, en toch is het
niet in het minste belachelijk of misprijzenswaard. Want het is geen grof grapje,
maar het is een mystiek, de volmaakte karikatuur der echte mystiek, de klaarste uiting
tot nog toe, van wat men de duivelsche mystiek mag noemen. Het is de mystiek der
leegheid, der koudheid, het laatste genot van een volmaakt hopelooze: de
zelfvernietiging.
En het is kunst, groote kunst in sommige gevallen, We bespreken hier niet de klaar
pornografische en godslasterende doeken van Salvator Dali, Yves Tanguy, Clovis
Trouille, Mambour die juist om hun klaren inhoud en symbolisme min schilderkunstig
zijn.
Een enkel voorbeeld uit het symbolisch genre ‘Le barrage des rales’ van Mambour.
We vinden het niet interessant hier met interpretatie te beginnen, ieder kan echter
voldoende zien dat de schilder vernietigende revelaties wil brengen over de waarde
van het leven. Hans Arp gebruikt eenvoudiger, gebruikt de eenvoudigste middelen,
en bereikt ongeveer zijn doel. Deze uiterst essentieele kompositie met wit
skeletoverschot op zwarten grond geeft een sterke suggestie van misprijzende
doodsaandacht. Max Ernst die na zijn dadaïsme de groote meester der school
geworden is, geeft soms op intens schilderkundige wijze de grondvisioenen weer.
Zijn fameuze bosschen zijn geschilderd met het materiaal van slijkgeworden,
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ettergeworden werelden die in duistere drift nog rondwoelen en een hatelijke gele
of een heftige roode zon laten cirkelen tegen hen in. Het vraag, slechts een korte
periode van steeds opnieuw bezien om werkelijk onder den indruk van die
grootsch-dreigende ontbinding te komen, die voor den schilder als een onderbewuste
drang doorgaat en het ook wel is in den echten zin van het woord. De surrealistische
school is in Parijs nu minder invloedrijk geworden en heeft ten andere de meerderheid
der eerste aanhangers geexkommunieerd om allerhande persoonlijkheden. Over heel
Europa heen echter groeit nog deze laatste ontbindingstendenz. We noemen hier uit
Duitschland maar Reichel, Bortolluzi, Paal en vooral Kuhr en Winter. Het beeld
‘Zieke’ van dezen laatste is zeker niet zoo orthodox-surrealisme maar dan ten minste
even schilderkunstig expressief van diepen ondergangslust.
Na het surrealisme dat in 1929-30 zijn eigenlijk hoogtepunt kende, zijn er geen
groote bewegingen meer ontstaan. De -ismen schijnen vermoeid te worden, de
moderne kunstenaar heeft nu al de eenzijdigheden uitgeleefd en schijnt er zijn
vernieuwingslust bij verloren te hebben. De naturalisme allerhande duiken weer op,
en worden niet meer door de heerschende kritici met volmaakt misprijzen bejegend.
Men spreekt in Parijs van een neo-realisme dat wel geen groote kunstenaars telt maar
in enkele rustig verzorgde werken van Coubine, Ceria juist genoeg nuance en
stemming heeft om geen echt naturalisme te zijn maar kunst. De anti-naturalistische
oorlog is ten andere uitgewoed, het is nu een overwonnen standpunt voor wie maar
eenigszins de modernen volgde dat een deformatie schoon kan zijn, maar dat
anderzijds de deformatie absoluut niet noodzakelijk is voor de schoonheid.
Een andere goed gepatroneerde groep in Parijs heeft zich den naam van
neo-fauvisme toegekend. Het is een poging om meer de zuivere kleurwaarden naar
voor te brengen: het expressionisme had ze verwaarloosd. Het werk is niet klaar te
bepalen want het draagt vele tegenstrijdige tendenzen, zoo is Borès bijv. eerder een
surrealistisch neo-fauvist en Beaudin moet men om zijn vorm-ignoreeren wel bij de
absolute neo-fauvisten rekenen. Er gaat uit deze doeken jaren had nagestreefd.
Belangrijkst wordt nu wel de beweging die door Waldemar George wordt geleid
en den naam van neo-humanisme heeft gekozen.
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Deze schilders weten dat de moderne schilderkunst vooral den mensch heeft in gevaar
gebracht, en zij willen de eenvoudig menschelijke waarden weer op het doek
herstellen. Ze zoeken dus de harmonie van de Grieken terug, doch beseffen anderzijds
zeer goed dat de Europeesche mensch zonder het kristendom als diepere grondslag
nooit meer zichzelf kan worden. De geestesstrooming is dus bepaald interessant: de
schilders zijn het jammer genoeg minder. Zak is de leider: hij is wel zacht harmonisch
en zacht reëel in zijn rustig droomerige figuren, zijn kleur heeft ook het geheim
duister zilveren glansen die voor de moderne periode niet mogelijk was, doch hij
mist de grootschheid die het menschelijke over de antimenschelijke tendenzen kan
doen heerschen. Berman is wel grondiger doch ook treuriger, al dringt door zijn
eenzame vlakken en figuren een zekere rust die een beginnende overwinning is.
Brianchon, Oudin, Charlemagne en anderen zijn oppervlakkig, soms valsch en
sentimenteel vermenschelijkt, Tchelitchob is angstig en nog half verscheurd, al is
hij expressief. We weten dus bepaald niet of de beweging zich zal kunnen doorzetten.
En t' allenkante komen nog kleine zijbewegingen op, die waarschijnlijk bizonder
rap zullen verdwijnen. Er is ongetwijfeld een vermoeidheid, een soort stilstand in de
plastische kunst gekomen. De meeste kunstenaars voelen dat de moderne kunst
heelemaal op het einde van vele dingen gekomen is en dat nu niets nieuws en een
grooter eenheid van vele dingen beginnen moet. Onze tijd die het openslaan en
ineenstorten van vele -ismen kende is essentieel een verwachtende tijd geworden:
er moet na dit alles nu iets vollediger menschelijks komen en bovenmenschelijks,
iets onbetwistbaar en eeuwig, korter gezegd iets klassiek.

III. - De Klassieken van Morgen.
Het ware misschien onvoorzichtig over de klassieken van vandaag te spreken.
Vooreerst omdat het een niet eerbiedwaardige maar koppige gewoonte is het oordeel
over de klassieken van vandaag aan de menschen van morgen over te laten. Vooral
omdat de meesters van vandaag gewoonlijk niet geduldig en niet rustig genoeg
konden werken om al hun vondsten in een klassiek werk samen te vatten.
Eén zaak moeten we echter vooropstellen bij het onderzoek: de klassiek van morgen
die ook deze van vandaag is zal merkwaardig
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anders zijn dan al de vroegere klassieken die de geschiedenis heeft gekend. Een
herziening der waarden op schilderkundig en op menschelijk gebied zooals we de
laatste twee eeuwen hebben zien doorwerken, zal men niet meer ongedaan maken.
De schilder die vastgeleerd heeft van zijn tijdgenooten en onmiddellijke voorgangers
staat nu met een materiaal dat veel rijker is, maar ingewikkeld en doorzocht dan al
wat men vroeger kende, en wat meer is, hij staat nu weer als meester over zijn
materiaal. De moderne scholen hebben in hun geheel genomen dit volledig
onbetwistbare resultaat gehad: ze hebben den kunstenaar verlost van de heerschappij
der stof, en ze hebben hem weer de vrije scheppende houding gegeven die zijn gaven
tot hun volle vruchtbaarheid laat komen.
Er komen dus weer voldragen eenheden waar het diepmenschelijke met een eigen
harmonie van lijnen en kleuren zal vereenigd zijn. Maar de menschelijkheid is anders,
en de struktuur en de kleur-kompositie zijn onwederroepelijk ten zeerste anders.
Vanuit de moderne vormelijke scholen kunnen we geen eigenlijke klassieken
verwachten: de pogingen strekken immer in zoover ze logisch zijn eenzijdig langs
de stof, en trachten met het specifiek geestelijke in die stof te omvatten. De
impressionisten bleven geestelijk armoedig en oppervlakkig. We konden als
klassiekers slechts noemen Van Gogh en eenigszins Gauguin, die over het
impressionisme heen expressionisten werden. Uit het kubisme en zijn naloopers zijn
ook geen eigenlijke klassieken gekomen daar het terrein eveneens het volledig
menschelijke uitsloot.
Als eerste der klassieke expressionisten moeten we echter juist den vader van het
kubisme noemen: Pablo Picasso. We toonen hier een zijner meest treffende werken
dat ontstond voor de kubistische periode en dus wel bewijzen kan dat men niet kubist
wordt omdat men onbekwaam is goed te teekenen. Het doek ‘De Vrouw met de Raaf’
is van een diep geconcentreerde expressiviteit en zoowel de harde en toch soepele
lijn als de effen en zachte kleur hebben hun eigen gepaste vormelijkheid in dit geheel.
Het is echter spijts zijn ingekeerdheid geen religieus werk daar deze ingekeerdheid
ook als een ziekelijkheid kan voorkomen. In Frankrijk kunnen we verder als klassieke
expressionisten noemen: Zadkine in zijn grootsche elementaire beeldhouwwerken.
Bourdelle even rythmisch beeldhouwer maar oppervlakkiger en Rouault de uitbeelder
van het tragisch menschenverval, in lach of grijns. Chagall die ook een der blijvende
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expressionisten is, moet eveneens bij de school van Parijs genoemd (al werkte hij
vroeger in Rusland en Duitschland). Zijn Jodenfiguur dat we hooger bespraken mag
wel als klassiek doorgaan: bemerken we maar even hoe in de uiterst direkte expressie
een volledig logische lijnconstruktie ontstaan is. Verder kunnen we Kokoschka
noemen in Oostenrijk, Barlach beeldhouwer in Duitschland en in het min grootsche
maar zeer harmonieuze beeldhouwwerk: Sintenis, Matare (dierfiguren), Lehmbruck,
Kolbe (menschfiguren). In Nederland rijzen Wiegersma en Wiegman boven de
anderen, samen met Eyck en Jonas die we verder bespreken. Vlaanderen telt niet de
minste der groote expressionisten: Permeke, Vandenberghe en Desmet, Servaes,
waarbij ook wel Vande Woestijne, en beeldhouwer Minne kunnen vernoemd. We
bespraken hooger een der meest monumenteele werken van Permeke ‘Vespers’. Het
past hier goed te herhalen dat dit werk niet onklassiek is omdat het nu bij toeval geen
oppervlakkig harmonische vormen vertoont: de expressie is er even volledig als in
een Rembrandt, en de vormen zijn in hun kortgebondenheid op hooge wijze volmaakt
in hun genre. Heel de moeilijkheid bestaat hierin: dit werk naar zijn eigen genre en
zijn eigen wetten te leeren beoordeelen. We stellen daarom hierneven een bijna
evengroot doek van Van de Woestijne: de misvorming is er niet monumentaal
geweldig doch de expressie van de onpeilbare dorpsche geslotenheid der zielen is
even adequaat, in een aangepaste wereld van platte, gladde en erg reëele lijnen.
Het expressionisme als school heeft echter te veel in 't geweld gewerkt, niet goed
in de diepte om de grootste werken te verwekken. We moeten zoeken wat uit het
surrealisme tot werkelijke diepte kwam. De orthodoxe surrealisten zijn spoedig,
zooals we hooger aanduidden tot een fanatieke sekte geworden met fanatiek-onzinnige
riten die de breedere menschelijkheid en kunst ongeveer onmogelijk maakten.
Daarbuiten echter groeide en groeit nog een niet orthodox surrealisme, een surrealisme
in den ruimen zin van het woord, dat wel de belangrijkste moderne geestesschool is.
Dat surrealisme geeft aan enkele begaafden den mysterieuzen huiver voor het grootere
dat een wezens-element is van alle groote kunst. Het expressionisme had in zijn
eerste periode geen tijd of gelegenheid om over die grenzen te kijken: het surrealistisch
geworden expressionisme van nu voelt dat de diepste zielstoestanden nog niet werd
gesuggereerd en dat dit onuitsprekelijke te doen aanvoelen het einddoel moet zijn
van alle kunst.
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De eerste graad van die wending is de suggestie van een onaardsche leegheid en van
een onaardsche afwezigheid. Dit zijn de doeken uit de groote periode van Chirico:
die mysterieuze straten met de uiterst intense eenzaamheid, met een licht
onverklaarbaar evenals de schaduwen die er in bewegen. In dezelfde richting leverden
Lurçat, en Beckmann en Labisse indrukwekkend werk: de meer dan verlaten bosschen,
en velden en havens waarover groot maar troosteloos mysterie hangt. In Duitschland
ontdekken we ook dergelijke werken vooral Spiess die zijn landschappen met een
mysterieus licht dooizielt (dat deed reeds douanier Rousseau in ‘de slapende
bohémienne’). Hoofdzaak in deze werken is de atmosfeer van afwezigheid: men
schildert dingen der aarde en suggereert toch juist daarmee dat het aardsche niet
belangrijk is, dat het afwezige alleen telt. Een enkel voorbeeld nog kan deze moeilijk
uit te drukken werkelijkheid klaarder maken. Jankel Adler was eerst zuiver
expressionist en schilderde onrustig Joden en andere figuren. In zijn laatste werken
is nu een andere zaak hoofdzaak geworden: een jongen speelt harmonica, een
halfuitgewerkte vrouwenfiguur staat op den achtergrond... maar alles werkt mee om
den eenen indruk te verwekken: zij zijn met de ziel afwezig uit dit banale landschap.
We hebben dus een kunst der leegte in den echten zin van het woord. Maar de
kunstenaar is schepper en hij bevolkt die leegte met de schepselen van zijn geest.
Ensor is op die wijze lang voor de letter surrealist geweest en hij is onuitputtelijk:
in de banaalste gegevens laat hij met helsche kleuren monsters binnenspoken die en
menschelijk en onmenschelijk zijn. Emil Molde is na het zure expressionisme nu
ook een zoeker geworden. ‘Op de peripherie’ zoo heet een van zijn doeken. Zijn
laatste aquarellen (steeds beter dan zijn olieverfschilderijen) zijn wonder machtige
kleurfantasieën die over de grens van het menschelijke, droomvisioenen
binnentooveren. Maar de grootste meester der vrij scheppende fantasie blijft Klee,
de man der duizend werelden die op kinderlijke wijze alles, ook het banaalste, tot
een sprookjeswereld maakt. Hier ook lachen de meeste menschen, en bewondert men
slechts wanneer men het speelsch-absurde rythme vat, en den goddelijken
scheppings-rijkdom van dien man kan ondervinden. We toonen een klein sober
werkje, een goudvisch maar alleen, maar een zuiver wonder, een levend licht dat
naieve vormen heeft gekregen en van een waterbak een tooverachtig paradijs maakt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

761
Paradijsstemming, uiterst naief-fijne vormen, onpeilbaar diepe kleur, klassiek werk.
Maar het leven, ook het buitenaardsche of bovenaardsche leven is geen
scheppingsspelletje. De kunstenaar-mensch schept vrij vormen, maar hij staat in een
wereld, tusschen werelden die hij niet geschapen heeft. Over den droom heen komt
de diepe mensch te staan tusschen de hoogere en lagere krachten te kiezen, tusschen
den goeden en den kwaden geest. De moreel tragische kunst is hooger kunst dan de
fantastische en hier moeten we nog enkele werken bizonder vernoemen. Rouault, de
man die de zonde tragisch schildert en soms ook wel de overwinning over de zonde.
Vandenberghe de menschelijk diepste der Vlaamsche expressionisten ondervond na
de perverse vernielingswoede van het surrealisme dat hij duivelsche krachten had
opgewekt die hem verscheurden. Zie bijv. het doek ‘De dichter bestormd’ dat in zijn
vormen akelig, maar in zijn etterend roode met groene boosheid verteerde kleuren
akeliger is. En in die bewuste hel kan geen mensch leven: Vandenberghe schildert
nu soms engelen niet omdat hij eraan gelooft maar omdat hij voelt dat daar een rust
moet zijn voor het leven.
Twee schilders hebben geduldig en ontroerend de betere geesteswereld geschilderd:
Campendonck en Chagall. Campendonck scildert onmogelijke bosschen en hofsteden
en landen: de kleuren zijn teekens van een onteekenbare wereld, van een verre
heerlijkheid, en altijd zijn daar een paar figuren gezeten die kijken... elders. We
kijken ook elders als we zijn werk vervolgen en we vinden enkele werkjes waar de
wereld van elders ons klaar wordt: over de wereldbollen heen en over de sterren.
Chagall integendeel is louter vreugde op de aarde en zijn kleuren jubelen zooals er
geen tweede jubel in Europa is. Maar het is een vreugde die te rijk is om in het louter
aardsche beperkt te zijn en het is een jubel die uit een hart komt dat de goedheid in
aller beleeft en bekent. Chagall schildert een wereld waar alles naïef en onschuldig
is, en de mensch omhelst de dieren, de geliefden omhelzen heel de wereld als ze
mekaar omhelzen, en overal vliegen engeltjes rond. De engel is niet bizonder
harmonisch maar hij is een zuivere blijheid en goedheid die niet van deze wereld is.
Het is dus een feit. De moderne kunst is niet enkel een vormvernieuwing geweest,
maar ook een tragische ondervinding der leegte en onverzadigbaarheid van het louter
menschelijke. De groote stoot
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der laatste twee eeuwen gaat over het expressionisme en surrealisme heen naar den
grooten Onbekende dien wij God en dien wij Kristus noemen. Heel de moderne
kunstgeschiedenis is ten slotte de geschiedenis van één kreet geweest: ‘de profundis
clamavi...’ in het wilde, in het duistere... in werkelijkheid naar een enkel Wezen: ‘ad
te Domine’.
Maar wat hebben wij kristenen op dezen kreet geantwoord? Waar is de kristelijke
moderne kunst?
We zullen ze niet vinden in de groote musea, tentoonstellingen en katalogen. De
kristen kunstenaars hebben in de stilte gewerkt, buiten de scholen, en hun kunst kan
slechts nu na het einde der -ismen, meer aktueel worden. Want er zijn groote kristen
kunstenaars, die al de aanwinsten van hun tijd hebben gebruikt en die zonder hun
kristelijkheid misschien de meesters van den dag zouden geworden zijn. Zij worden
de meesters van de eeuw en we zullen hier maar enkele werken moeten opsommen
en enkele toonen om meer te doen vermoeden.
De eerste bron van een hernieuwd godsdienstige kunst is het volk zelf. In dezen
tijd wanneer theorieën en niet menschen belangrijk zijn, heeft een heele schare
kunstenaars terug gevoeld wat de kommunie met het gewone volk beteekent, en hoe
daar nog een diepten van geest en gemoed aanwezig zijn die men in de theorieën
niet kan vermoeden. We bekijken een der schoonste doeken van Permeke ‘De Moeder
van den kunstenaar’. Het expressionisme is er min geweldig maar het is er even
volledig en diep: de ziel van een geloovig volk spreekt uit deze sterke en stille vrouw
en doet ons ook weer in sterken eenvoud buigen. En in alle hoeken van Europa
werken zoo gedoken groote kunstenaars, en ze beelden met volkschen eenvoud de
diepkristelijke gevoelens. We noemen hier maar Schaumann, Winter, Kahl, Baur,
Kroher, Tophinke, Gohring in Duitschland, Goretzki, Senonor, Gabloner, Do Canto
in Italië (lichtjes met manierisme doortrokken). We toonen slechts het moedertje van
Maria Delago een volksmoedertje maar zoo innig en ontroerend en zuivermoederlijk
dat zij wel de Heilige Moeder Gods mag verbeelden. Adam Winter is los van alle
St. Sulpice-sentimentaliteit in zijn beelden; zie maar hoe hij in zijn Theresia-figuur
met volksche eenvoudige struktuur de echt diepe innerlijkheid der heilige uitbeeldde.
Ruth Schaumann anderzijds neemt het soms wel te gemakkelijk doch ze
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bereikt in haar gewild-onbeholpen figuren dikwijls een reine geestelijke atmosfeer.
Een andere richting is even vruchtbaar: over de Renaissance heen naar de eerste
Middeleeuwen en de Bizantijnen. Dat beteekent niet een verzaken aan alle moderne
middelen maar integendeel het bereiken met moderne techniek van diepverstarde
visioenen. Vooral in Nederland werkt een belangrijke groep kunstenaars in deze
richting: we noemen van Eyben, Wichmann, Witteman, Jonas, Nicolas Eyck, Mari
Andriessen. Een enkel beeld van Joanna Wichmann volstaat om de zachte
vereenvoudiging en verstrakking der lijnen te doen aanvoelen... Maria rustig starend
in verrukt visioen. De Vlaming Yoors, ook Thora Prikker en Campendonck hebben
in deze richting grootsche glasramen verwezenlijkt.
Er blijft nog te citeeren de rythmische kristensculptuur die de traditie der Fransche
kathedraalbeelden heroproept: Bourdelle met enkele werken, de Villiers en Jacob
eenigszins. Uit Tcheko-Slowakije zijn nu eveneens twee groote struktuurmeesters
opgerezen: Nastrovic die zijn geweldige figuren een over geweldig ingetogen
expressie geven kan, Rosandic die zeer realistisch voelt doch dikwijls bizonder
ontroerende en sterk gebouwde kunstwerken weet te verwezenlijken.
In het meer direkte, min konstruktieve kristen-expressionisme moeten we
Desvallières noemen en een paar werken van Denis, maar vooral de godsdienstige
tafereelen van Matth. Wiegman en van Servaes. Wiegmann de ruwe, schildert de
geboorte Xti en alles wordt teer en innerlijk licht, Servaes schildert den Kruisdood
en het wordt een gehuil van lijnen, het essentieele gebroken zijn uit liefde van den
Godmensch.
We moeten ons nog afvragen: werden in de kristenkunst van onzen tijd nog enkele
hoogtepunten bereikt: mystieke kunst zooals in de Middeleeuwen? We antwoorden
slechts met omzichtigheid: ja, kijk naar enkele werken, die wel den indruk kunnen
geven van de hoogste geestesrust.
De kleine buste van Mevrouw Lebrun heet ‘Jong Meisje’. Het is bescheiden want,
misschien onbewust, ligt in deze zachte gelaatsvorm meer dan dat: de geconcentreerde
innerlijkheid die alleen naar binnen leeft en de buitenwereld vergeet. Daarneven zien
we bij Charles Eyck de heftig opflakkerende verrukking van Sint Franciscus, een
geweldig wereldvreemde verstarring die geen sentimentaliteit of bombast is maar
een heiligheid dieper dan dat.
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De Kristus van Joep Nicolas drukt op byzantijnsche wijze een goddelijke majesteit
uit, de stille Kristus van Servaes is wel het hoogtepunt van zijn pogen: die stille
verheven liefderust midden de onmenschelijkste pijnen, dieper dan die pijnen.
Het is dus ook met geestesrust dat wij dit overzicht mogen sluiten. De logiek der
geschiedenis laat ons besluiten dat nu de tijden voor groote, klassieke en godsdienstige
kunst weer gekomen zijn. We weten nog niet wie morgen daaraan zal werken, we
weten alleen dat dezelfde Heilige Geest nu zooals vroeger, levend en aanwezig is,
en dat Hij weer nieuwe vormen zal aannemen door de handen der kunstenaars van
goeden wil.
Antwerpen.
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Morgengebed
In al uw zonnedreven
Hangt uit kleur en geur en vogelwijs
't Kleed van mijn dag geweven.
Geef nu mijn ziel het pure kleed der bloemen,
De vreugde van het vogellied:
Dat ik met al wat leeft, mijn God, uw Naam mag roemen.
Laat ook een Engel vroom mijn stap geleiden
Naar d'avond van mijn dag: alleen op reis
Zal ik de schoonheid, ach, van dit mijn kleed ontwijden.
HUGO ANNS.
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Dorp aan de Rivier(1)
door Antoon Coolen.
De Maas ligt langs dit dorp. Zij komt er naar toe gestroomd. Zij vloeit er vriendelijk
langs. Zij buigt er zich weer van af. Zij ligt in de blanke boorden der verzandingen
in hare bochten, in het fluweelen groen van vlak gevleide uiterwaarden, tusschen de
welige ruigten der grienden. Een stoomertje trekt tegen stroom op. Een schokker ligt
pal stil verankerd boven zijn spiegelbeeld, waar trillende rimpels in slaan. De kribben
van basalt steken in het water, in de verte ligt een schuit, en over het water gaat
nadrukkelijk het verre geratel der kettingen en kabels van het kalme, platte veer,
waar menschen stil op staan en een klein paard droomt voor de stille kar. Het dorp
ligt achter den dijk, het ligt met een straat, met een lange rij huizen hoog op den dijk.
Een spits kerktorentje steekt boven de daken en boven de boomen uit. Een vrouw
draagt moeilijk een zware waschmand de uitgeloopen treden in de dijkhelling af. Zij
gaat hare wasch bleeken. Er zijn de korte stooten van wielslagen, een boer is met
zijn kar tot vlak bij het water gereden, hij gaat melkkruiken met Maas-water vullen
voor zijn vrouw, die morgen de wasch moet doen. De Maas brengt wat aan, schepen
en schuiten, kasten en klippers, schokkers en stoombootjes uit de vaart op 's
Hertogenbosch en Rotterdam. De Maas neemt wat mee, de herinnering aan het
spiegelbeeld van het dorp, en iets van de verdrieten en de vreugden die in de huizen
wonen. Zij neemt iets mee, de droom van menschen die den stroom in den avond
naderen en naar de verten zien. De Maas kon haar kwaad doen, als ze haar water
verbreedde van dijk tot dijk, als de winterstorm het door den dijk heensloeg. Achter
de geteisterde dijken sijpelde het water uit honderdduizend bronnen. In den nacht
als de dijk brak dan verschoof er iets in de lucht, de huizen trilden van een aardbeving,
het donderde in den hemel, het water steeg dreunend over de wegen tot één wijde
zee, die was niet te overzien. De wereld lag blank verdronken. De knotwilgen staken
hun armoedige vuist schuin boven het water uit. Het water, daken dreven er op,
huisraad en verdronken vee, de menschen roeiden

(1) Romanfragment.
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naar hun huizen en klommen door het raam in de hooggelegen op-kamer, waar zij
jammerden over de barre wintersche ramp.
Maar als na de Maartsche winden de warme lente komt, nam de Maas haren
overvloed weer in hare boorden terug. Zij versmalde in hare lage bedding, in hare
liefelijke vallei. Zij kreeg het beeld van hare zomersche vriendelijkheid in de
uitgestrekte vette diepgroene uiterwaarden, waarin de wilgen in hun lichte loover
schoon geteekend staan en bewegen in den wind, in de wilde ruigten der grienden.
De koeien graasden in de waarden en werden er vet. En in Juli kwamen de boeren
het goed, kostelijke hooi met geweldige karrevrachten langs de rivier weghalen.
Alles wat ik u vertellen ga is in dit dorp geschied. Het dorp heeft historie, het is
oud als de tijd, het is door oorlogen gekweld en door vijanden geplunderd.
Watervloeden en dijkdoorbraken hebben het geteisterd, dit alles is lang geleden. Er
wonen kleine burgers op den dijk, winkeliers en ambachtslui. Het gemeentehuis met
het lage bordes, en de getraliede ramen beneden, en met de windvanen op het dak,
dat staat daar tusschen in. De kastelein Willem van Oijen had op den dijk zijn herberg
De Koffiekan, later heeft hij den naam van zijn herberg veranderd, hij noemde zijn
herberg toen café Moira, Moira, dat was om den klank begonnen. Het noodlot kan
over de menschen stormen als de winden over de dijken, soms viel een mensch om
met een slag, de Pale Pie, dien zij met een bijl den kop insloegen, Willem van der
Aa, die van de postkoets viel op den weg naar Oss en die met zijnen kop onder de
wielen terechtkwam, en de noodlottige ongelukken op den molen. Er was een trager
leed, Mammeke, dat aan de syphilis wegteerde, dat had in zekeren zin de Maas
gedaan, de Maas had dat voor haar meegebracht. Binnen den dijk langs de wegen,
daar woonden de boeren, dat waren meest kleine pachtboeren, die een acht of een
tien bunder bewerkten, die hooiland en grasland pachtten en land in den polder
bebouwden. De machtige groote heeren van den grond, die zaten hier of daar, die
zaten in 's Hertogenbosch, die inden de pachtsommen waarvoor hier de boeren te
werken hadden in dit klein dorp. Veel welvaart was er niet, de menschen hadden hun
zorg en hun wijze soberheid, als het gewas geen tegenspoed gaf en het vee niet, dan
waren zij tevreden, er was eenen enkelen rijken eigen boer, Janus de Mert op de
Bergen, de weduwnaar, dat was er zoo eene, dien maakten ze niks. Die had zijn huis
en zijn hof en zijn grond zoo hoog liggen,
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het water dat kon daar ook niet bij. Daar had hij lange jaren zijn geweldigen hoogmoed
over gehad, maar eens, toen het weken lang regende en het water geweldig waste,
toen er ook binnendijks huizen aan moesten gelooven, ja, toen was Janus de Mert
ook overstroomd geweest. Toen zat hij grif afgesloten, er waren koeien en varkens
van hem verdronken, hij zat in de groote opkamer van angst te klagen, sindsdien had
hij een noodklok op den nok van zijn zwaar rieten dak. Hij dacht, als het weer gebeurt,
dan zal ik die noodklok luiden, dan kunnen zij mij komen redden. Want Janus de
Mert, dat mocht nou voor zijnen doen in deze omgeving een flinke boer zijn, hij
mocht zijn grootspraak hebben, hij had een hazenhart, hij was schrikkelijk laf en
bang als het om zijn lijf en leden ging. Daar heeft hij later nog angst en ellende genoeg
over gehad, toen was hij te zwak geworden om de noodklok te luiden. Ge hadt hier
ook Cis den Doove, die woonde in een klein arkje op de Maas, dat had hij een beetje
buiten het dorp achter het veer liggen. Hij had het zelf blinkend groen geverfd, en
de spijlen van de ruitjes had hij blinkend wit geschilderd. Daar had hij plezier in, in
die heldere dingen. Hij had gordijnen van bloemen, zoozeer als hij geraniums, focksias
en phloxen voor het raam had staan, omdat hij daar zoo'n pleizier in had. In het warm,
klein, planken inwendige van zijn drijvende huis, hoe was het daar gesteld. Tegen
de planken zoldering hingen honderden hazenstrikken bijeen gekluwd. Cis zat
daaronder dicht bij zijn dubbelloops jachtgeweeren zijn petroleumstel, dat gaf als
het brandde 's avonds voor de koffie, die Cis ging zetten, nog op zekeren zin
gezelligheid. En Cis zijn onsterfelijke witte, bruingevlekte hondje, dat kefte als ge
binnenkwaamt en het sprong voor geweld, om Cis, die zoo doof was als een hout,
te waarschuwen. Waarom moest hij zoo gewaarschuwd worden. Daar was geenen
grooteren strooper dan Cis. Hij stroopte in zijn eenigheid, hij nam de hazen onder
schot. Hij luchtte ook den polder af met den lichtbak en had er bedrevenheid in, om
tegelijk te luchten en te schieten. Den oppasser Beysens, die loert op hem. Dat is er
eene, die is van verderop langs de Maas hier gekomen. Hij heeft felle jukbeenderen,
daar staan zijn diep liggende loeroogen zoo stekend boven als smalle spleetjes, waar
ge de kleur niet van kunt zien. Daar is natuurlijk maar één ding van belang in het
leven: stroopers vangen. Stroopers vangen, hoe dan ook, den oppasser Beysens zet
zelf de strikken, legt er een dooden haas in, sleept een strooper er naar toe en zegt:
nu heb ik u op heeterdaad betrapt. Dit is Cis den
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Doove gebeurd, omdat Cis in al zijn slimheid zoo onnoozel is en te goed van
vertrouwen. Op eenen keer slenterde Cis met zijn hondje langs zoo'nen strik, dien
Beysens gezet had, Cis zijn hondje waarschuwde dat den oppasser in de buurt op
den loer lag. Cis lachte hartelijk om te spotten met zulke streken. Maar Beysens
kwam voor den dag getreden, Cis stond nog te lachen, maar hij kreeg een proces aan
zijn broek gesmeerd. Cis was er in den Bosch voor voorgekomen. Maar aan het
kantongerecht gelooven ze maar één ding, dat stroopers altijd liegen en dat oppassers
altijd waarheid spreken. Cis werd veroordeeld. Een avond, dat Cis met zijn geweer
in den polder lag, kreeg hij een schot langs zijn ooren, hij wist dat dit schot van
Beysens kwam. Dit was in zekeren zin een mededeeling van Beysens. Cis was ook
al eens een geweer kwijt geraakt, daarom werd hij uitgerekend. Hij had zoo'n lang
smal kist gemaakt en die met zink gevoerd en bedaan, daar paste zijn geweer in. Die
kist kon hij met het geweer erin naar den geheimzinnigen bodem van de Maas laten
zinken. Dan konden de brasem, de bliek en de voorn eens nieuwsgierig aan die kist
komen snuffelen, de visschen waren stom zooals Cis doof was. Ze gingen geen
geheim verraden. Niemand verraadde een geheim van Cis, de menschen kwamen
hem liever waarschuwen als er ergens iets dreigde. Cis dat mocht nou misschien een
barbaar zijn in zijn bombazijnen broek, in zijn schipperstrui, met zijn petje en zijn
ongeknipt haar, mijn God, wat een voorname oogen had hij in zijn gezicht en hoe
waren zijn mond en zijn kin krachtig en mannelijk geteekend. Neen. Cis was op zijn
manier bemind bij de menschen, ze bewonderden hem als strooper, die niet gauw
gevat werd. En Cis kon op zijn waakzaam hondje aan voor de geluiden, die hij
vanweges zijn doofheid niet hoorde. Hij had een slecht gehoor, dat was waar, maar
hij had ook een hulpmiddel in de fijnheid van zijn andere zintuigen. Hij kon kilometers
wijd zeer scherp zien en onderscheiden. Hij kon eenen haas in het vizier krijgen als
geenen andere. Hij kende ieder spoor van het wild in het gras en in de rogge. Als hij
's nachts op den grond lag uitgestrekt, omdat zijn hondje zoo onrustig was gaan
kwispelen en met zijn voorpootjes tegen zijn broek krabbelde, dan voelde Cis in het
trillen van zijn wang, waarvandaan de dreigende voetstappen kwamen en hoe hun
richting was.
Wij hadden ook Brammetje Peccator, in zijn huis tegen den dijk buiten het dorp,
de voormuur van het huis lag op den dijk, maar den achtermuur lag zoo diep in de
dijkhelling, tegen dien blin-
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den achtermuur kon de storm waaien, het water kon er tegen opstijgen en de steenen
waren door het hoog water geteekend, dat kon Brammetje Peccator niet deren. Hoe
kwam Brammetje aan zijnen naam. Hij had zich verstoken van de sacramenten onzer
moeder de heilige kerk, ik heb een zonde gedaan, zei Brammetje, die geen biechtvader
in de wereld kent. Wat is dat voor een zonde, Brammetje? Dat zal ik u wijsmaken,
zei Brammetje, als de professors in de moraal die zonde niet eens kennen! Hij was
met zijn zonde in 's Hertogenbosch in de Sint Jan geweest. Hij was met het bootje
over de Maas weggevaren naar Kevelaer. In 's Hertogenbosch en in Kevelaar kenden
ze zijn zonde niet. Eens was hij naar Rome geweest, toen was hij wel een jaar lang
weggebleven. Hij kwam terug, mager en afgevast, neen, de Paus kende zijn zonde
niet. Wat heeft de Paus dan gezegd, Brammetje? De Paus heeft gezegd: Non novi,
zei Brammetje. O, zei hij, maar ge hebt alzeleven gehoord, dat de Paus eenen
gevangene van het vaticaan is? Ik dacht, dat hij in een kelder zou liggen met een
ketting aan zijn been. Maar ik weet nou, dat er geenen mensch op de heele wereld
zoo schoon en zoo rijk zit te wonen als de Paus, hij zit heelemaal niet in de
gevangenis. Hoe kwam Brammetje aan zijn non novi. Brammetje was pienter genoeg,
hij kon verrassen met de dingen die hij wist. Hij naderde niet tot de heilige
sacramenten, maar hij ging naar de kerk en hij luisterde naar de tekstwoorden,
waarmee de pastoor de lijdensmeditatie begon: non novi hominem. Ik ken dien
mensch niet. En dan deed Brammetje nog, of hij heelemaal niet extra luisterde.
Dwaasheid en kinderlijkheid, het komt goed uit of het komt kwaad uit, er was hier
een merkwaardig dorpsdokter, die heette Tjerk van Taeke, een Fries die naar hier
was gekomen, dat was een eigenaardig man. Hij werd bemind en gevreesd, een enkele
haatte hem, Janus de Mert op de Bergen, die moest niets van hem hebben. Janus de
Mert zat den dokter dwars. Nu moet ge weten, dat dokter Tjerk van Taeke een
hartstochtelijk jager was. Janus de Mert had gezegd: op mijnen grond zal hij niet
jagen, en Janus maakte daar nog al ophef van. Daar kwam nog bij, dat Janus de Mert
in de jacht van den dokter de hazen wegruimde, dat deed hij zelf of hij stuurde er
stroopers op uit, aan wie hij hagel gaf en die hij betaalde. Dokter van Taeke had hem
in de gaten, Janus de Mert had een groven hagenkorrel, daar schiet een goed jager
niet mee op een haas, misschien
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deed Janus de Mert dit, om den dokter nog meer te beleedigen. Janus de Mert heeft
zijn streken thuis gekregen. Daar was ook nog eenen anderen boer, Piet van den
Oudendijk, die had iets kwaads van den dokter gezegd, die had iets leelijks gezegd
van den dokter en zijn vrouw, Piet van den Oudendijk heeft het genoeg bezuurd en
hij is er later gek af geworden, zijn geval behoorde ook tot de vele klachten, die later
aan den gemeenteraad zijn voorgelegd. Die Tjerk van Taeke was niet zulk een
verschrikkelijk man. Hij kon bar lastig zijn en norsch, hij meende dat zoo niet, hij
was dikwijls teruggetrokken en voornaam en koel op zijn manier. Hij las veel. Hij
kon zitten lezen tot diep in den nacht. Cis den Doove, dat was zijn vriend, en wat
een vriendschap was dat. Dokter van Taeke zocht den omgang niet met den notaris
en den burgemeester, den burgemeester, daar hield hij heelemaal niet van. De
burgemeester was zoo'n kwiek kereltje met een grijs baardje, hij praatte druk, hij
vertelde altijd dingen die als grapjes bedoeld waren, daarom lachte hij er alleen zelf
om. Hij was een avond bij dokter van Taeke geweest, de dokter had toen zeven
sigaren gerookt, hij was een geweldig rooker. Hij zei tot den burgemeester: steek u
nog eens op, drink eens uit. Hij keek hem aan, terwijl hij daar zoo druk zat te praten
en met ingenomenheid zoo wijs zat te redeneeren over zijne gemeente. De dokter
rookte, luisterde en keek. Toen zei hij voor zich heen: Tous les gens qui raisonnent
sont la perte d'un Etat. De burgemeester keek op, ja, dat begreep hij, dat was aardig,
dat was fransch, zeker, nu moest de burgemeester eens opstappen. Goeden avond,
zei dokter van Taeke. Neen, dokter van Taeke ging liever met Cis den Doove om.
Cis wist iets van jagen, van hazen en van schieten, een strooper en een visscher, die
met zijn hengel op een hoopje ruwe steenen in de grienden aan den waterkant kon
zitten, Cis den Doove was mooier en belangrijker. Cis den Doove heeft de ziel van
dezen dokter misschien nooit begrepen, maar hij had er een grooten dienenden eerbied
voor, het was een stille vriendschap die niet veel luidruchtigheid kende en waarin
over en 't weer veel werd gezwegen. Dokter van Taeke had zijn wonderlijk hoog
ouderwetsch huis aan den hoogen Maasdijk, de dijkweg lag er open langs, het huis
had een vrij uitzicht over de Maas, over de uiterwaarden en grienden, over het veer,
over de landen en weiden achter de rivier tot ver in de naburige dorpen toe. Zijn huis
was prachtig om te zien, een oud-Hollandsche gevel, het was van binnen ruim, met
vele kamers, maar het was niet
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altijd gaaf. Want dokter van Taeke had een bende jongens, woest als roovers en als
Indianen. Ze hadden Friesche namen als hun vader, ze maakten carbidbommen en
schoten met de karabijn op een afstand van bijna een kilometer gaten door de
windvanen van het gemeentehuis en door den haan van den kerktoren. Thuis sloegen
ze de ruiten stuk, ze braken de serre naar den tuin af, als ze hout noodig hadden voor
latjes om eenen vlieger te maken. Ze liepen als hazen op de vlucht. Ze klommen in
den hoogsten canada voor de eksternesten. En ge moest ze zien zwemmen als ratten
in de Maas. Ze zwommen van de eene krib naar de andere, dwars de Maas over, ze
doken onder schuiten en schokkers door, dat ge dacht ze nooit meer levend terug te
zullen zien. Daar, uit het water, verrezen zij als een glorie in het licht, bruin, nat en
blinkend. Zij klauterden met lange, snelle beenen den dijk weer op. Hun vader had
zijn gestrengheid tegen hen in de opvoeding. Zij aten sober. Zij werden moedwillig
gehard. Zij mochten zichzelf niet ontzien. Als zij geaarzeld zouden hebben om te
zwemmen, dan zou hij ze in de Maas hebben gegooid om ze er toe te dwingen. Maar
hoe was hij daarbij in zijn hart. Als hij nu in zijn huis zat, dan kon hij plotseling
bedenken hoe zijn jongens op de wegen waren, of dat zij aan het zwemmen waren
tusschen de kribben, dan kon een vlaag van angst hem overvallen, een diep en stekend
instinct van vrees sprak in hem. Hij bedacht, dat ze vlug en behendig waren, dat ze
uitstekend konden zwemmen en niet zouden verdrinken. Maar hij zei: God bescherme
hen. En als ze nadien thuis waren, dan kon hij ze eens stevig vasthouden, ze door
mekaar schudden, ze tillen als een athleet. Hij hield hen in zijn armen als in groote,
krachtige voorpooten vast, voor de schoone vreugd hen te bezitten en weer te hebben,
en ook den trots, dat het zijn jongens waren. Er waren oogenblikken, als hij met hen
aan tafel zat, dat hij zijn zwijgen voor hen verbrak. Den keer dat hij een glas wijn
dronk, hief hij het glas, keek zijn jongens aan en zei: Wordt mannen, vrees uwe
vijanden nimmer, en sla hen neer. Dat was taal naar hun hart, ze hieven hun kroes
water op, en klonken met vader. Er waren dagen, dan bakte moeder van bloem van
meel eigenhandig groote pannekoeken in de keuken. Ze kwamen op tafel, de eerste
pannekoek legde vader op zijn hoofd, op zijn ruige wilde, rossige haren, daar wordt
een man niet belachelijk door voor zijne zonen, zij keken vader stil aan en wachtten
tot de pannekoek op een groote tinnen schotel werd gelegd. Vader sloeg een servet
uit, wreef zich de haren droog
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en sneed de koek in parten, ieder moest zijn bord bijhouden en kreeg zijn deel. Er
was er misschien een onder de jongens, die wat teergevoelig was in zijn maag, en
die haastig moest drinken, de anderen aten fier en vlug hun stuk op, daarna kregen
ze van de schaal nog meer. Maar de eerste, verdeelde pannekoek was de lekkerste.
Waarom? Omdat die op het hoofd van vader heeft gelegen, zei de oudste jongen.
Dokter van Taeke kon zeggen: wees kinderen, wordt mannen. Eens zei hij: wordt
heidenen! Toen voelde hij op zijn arm de zachte hand van zijn vrouw, die hand
vermaande zoo vriendelijk. Hij keek op en zag haar bedroefde en verwonderde oogen.
Gehoorzaam uw moeder, zei hij toen tot zijn jongens. In zijn gestrengheid bleef hij
zachtmoedig tegen zijn kinderen. Hij schreeuwde niet tegen hen. Hij sloeg hen niet,
dat kwam, omdat zijn handen dat niet konden, o, die handen van hem, rossig behaard,
in den gloed van een rossigen schijn, van een licht. Die handen, tot smalheid en lengte
gevouwen en geplooid, soepel en vloeiend als wieren op den stroom, die handen, die
als eene bescherming het ongeboren kind in den schoot der vrouw naderden en namen.
Zoo had hij zijne zonen uit het donker geheim genomen en getild, en in zijn vingers
het trillen gevoeld van hun eersten, kleinen armen kreet, van hun schreien omdat zij
geboren waren. Hij sloeg zijn jongens niet. Maar er waren dingen, daar dwong hij
hen toe met zijn gezag en zijn overwicht. Zij mochten het huis afbreken, maar zij
moesten volgzame, eerbiedige kinderen voor hunne moeder zijn en haar in alles
voorkomen, daar was geen straf zwaar genoeg voor die zich daar niet aan hield. Zij
beefden bij het dreigen van zijn oogen, zij bonden in bij hun felste drift en gingen
naar hun moeder, zij gingen voor haar staan om het hoofd voor haar te buigen. Hij
prees hen daarop niet. Hij wendde alleen zijn dreigende oogen van hen af, liet hen
ongemoeid en sprak hen, als zij hem nadien iets vroegen, weer vriendelijk toe. Tjerk
van Taeke, hij heeft geweldige, borstelige wenkbrauwen, een grooten snor en een
baard. Hij is zoo rood en zoo harig in zijn gezicht, hij is prachtig van leelijkheid. En
zij, zijne vrouw. Zij is niet wereldsch, zij zal niet bedwelmen. Zij heeft hare zachte
moederlijkheid. Hare groote oogen in het smal gezicht kijken altijd een beetje
verwonderd, ze heeft zich over vele dingen te verwonderen, zij heeft hare lieve
verwondering. Zij zal nu geen kinderen meer krijgen, hoe komt het, dat haar
moederlijkheid zoo weinig lichamelijk is, ge denkt aan haar gezicht, hoe in het huis,
in het leven hare goede zuivere, verwonderde en waakzame
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oogen zijn. Zij is een stille vrouw, gewillig bij haar man. Zij zwijgt veel bij hem. Zij
weet, dat hij soms klein kan zijn en beven kan om een aandoening, waarvan hij haar
niets zegt, dat hoeft niet. Er was een tijd, toen kon hij als een storm zijn, waaronder
zij boog en zich gewillig plooide, om goed voor hem te zijn. Zij bewaart een paar
dingen uit den tijd, toen zij nog een jong meisje was. Eén keer heeft hij haar toen
een brief geschreven. Zij bewaart ook het bruidsbouquet dat zij van hem kreeg, het
is oud en droog, en het moet zoo voorzichtig in de handen worden genomen. Zij
bewaart een paar gesmede oorbellen, zóó onmogelijk, dat zij ze kussen kan om de
dwaasheid van het geschenk. En eens, vond hij ook haar poëzie-album, waar hij bij
al de andere versjes het zijne schreef, zoo overgevoelig, zoo onmannelijk, met
woorden die hem vreemd moesten zijn, een woord was doorgehaald, omdat het niet
rijmde, maar het was niet door een ander vervangen. Zij weet niet, of het een warm
verdriet of een vroolijkheid, of een vreugde of een lieve teleurstelling geweest is,
die zij voelde toen zij, nadat hij lang bij haar had zitten schrijven, de regels in zijn
vast en klaar schrift las. En wat is er gebeurd toen zij zekerheid had over haar eerste
kind, en zij er over sprak in den warmen zomeravond, het is zoo lang geleden als
een schoon verhaal.
- Ja? had hij gevraagd.
- Ja, had zij geknikt.
Hij had daarop zoo maar iets gezegd. Toen ging hij de deur uit.
- Waar ga je heen?
- Even zwemmen in de Maas. Wànt het is zoo warm.
Een man in de Maas. Zijn haren en de ruigheid van zijn gezicht, het druipt van
water. Hij zwemt door zijn geluk. Hij is in gesprek met zijn geluk. Hij fluistert met
het murmelende water. Het geluk moet nu ook niet al te vriendelijk zijn, het moet
zich, voor het pleizier, een beetje verzetten. Hij zwemt tegen stroom in. De rivier
hoort een naam. Het water is een gevoelig klankbord, de vlak aan het water
gefluisterde naam heeft een echo tegen den dijk. Hier nu op den dijk staat de vrouw
en ze hoort den naam dien aan haar ongeboren kind gegeven is, het water draagt dien
naar haar toe. De moeder bewaart dit in haar hart, zij zal dit in haar leven nimmer
meer vergeten, de vreugde van een man. Er is geen kind waar zij meer verwonderd
bij kijken kan, dan bij den eerstgeborene, wanneer ze hem met hare handen zegent.
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Ringsteken
In de Vlaamsche Gids wijdt André de Ridder een uitvoerig in memoriam aan zijn
vriend Paul Kenis:
‘Met Kenis valt eigenlijk de eerste weg van die schrijvers, tusschen 1880
en 1890 geboren, rond 1910 in de letterkundige wereld opgetreden, die
eerst in Nieuw Leven en Vlaamsche Arbeid, daarna vooral in den
Boomgaard en eindelijk, na den oorlog, voor korten tijd, in Het Roode
Zeil een midden hadden geschapen, waar ze in thuis hoorden - zooals men
zijn eigen woning opbouwt en inricht - en waar ze met menschen van hun
slag, d.w.z. van ongeveer denzelfden ouderdom, dezelfde vorming, dezelfde
gezindheid, dezelfde strekking, zich konden vereenigen voor een
gemeenschappelijke taak, tot verdediging van een paar opvattingen en
meeningen waaraan ze waren gehecht, tot uiting van de
schoonheidsbegrippen en levensopvattingen waaraan ze hun voorkeur
hadden geschonken en, waaraan ze heel in 't bizonder hielden, eenvoudig
omdat deze (ten rechte of ten onrechte, daar komt 't voor het oogenblik
niet op aan) de hunne waren.
Paul Kenis op zijn best treffen we aan in Fêtes galantes. Ik voor mij stem,
zonder aarzelen, voor dit boek, wanneer 't er op aan komt het eigenaardigste
werk van den overleden vriend te noemen. Daarin zal men een voorbeeld
vinden van deze neoromantische literatuur in het historische genre, - poëzie,
legende, geschiedenis, folklore en werkelijkheid sprookjesachtig
dooreengegroeid, een kantwerk van bloesems en bladeren tegen de heldere
lucht - zooals we daarvan hebben gedroomd in Vlaanderen vijf en twintig
jaar geleden. Daartoe behooren o.m. de Gekke Sprookjes van Jozef Arras,
de Wondernacht van Constant Van Buggenhout, zekere vertellingen van
Felix Timmermans, Antoon Thiry, Hugo Van Walden, Jaak Lemmers,
enz., maar de twee superieure prestaties van het genre zijn Van den Oever's
Kempische Vertelsels en Kenis' rococo-fantasieën, de eerste bij uitstek
verdicht, de andere bewuster op de “petite histoire” vastgeschakeld. Hoe
voelde Kenis zich tehuis in de geschiedenis van de 17e en de 18e eeuw in
Frankrijk, in heel die aanminnige, beweeglijke, verleidelijke wereld van
jonkers en hofdames, avonturiers en courtisanes, tooneelspelers en
zangeressen, schrijvers en kunstenaars, dansers en wichelaars! Voor hem
waren Manon Lescaut, Madame de Pompadour, La Camargo geene doode
beminden, noch Versailles en Saint-Germain uitgestorven paradijzen, ze
leefden wezenlijk voort in zijn verbeelding. Daarom zijn bijv. Theodoor
de Beuzekom, die in de eerezaal van zijn oud kasteel zelfmoord pleegt
omdat de mooie du Barry op het schavot is gestorven en daardoor voor
hem de godendeemstering is aangebroken, het einde van een beschaving
van gracie en bevalligheid, cultuur en hoofschheid, welke hij niet wenscht
te overleven, of Clitander de Saint-Ildefonse, die om de lachende oogen
van Zerbinette in een reizenden comediantengroep treedt, veel echter,
wezenlijker personnages dan de meeste boeren en boerinnen, in wier
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Men kan aan zijn scheppend werk een zekere monotonie verwijten, er, als
modernist, het “unzeitmässige” van betreuren, er iets verouderd-smaakvol
en zoetzinnig-romantisch, naar geest en vorm, in vinden, dat niet ten volle
meer strookt met het harder, nuchterder sentiment en het
wrang-maatschappelijk besef van de tegenwoordige jeugd; maar een tijd
vertegenwoordigend, die grootendeels in het teeken van het symbolisme
en dus van het idealisme stond, zal zijn werk een blijvende, heuglijke
getuigenis zijn, rijk aan beteekenis in den ontwikkelingsgang onzer
literatuur. Dat hij niet alleen nog veel meer, maar wellicht ook nog veel
beter werk zou hebben gepresteerd, indien hij niet zoo vroeg door den
dooven, blinden gast van zijn werktafel ware weggehaald geworden, voor
mij staat dat vast. Een uitgelezen hart en een fijnzinnige geest was hij,
stellig van nog hoogere orde voor wie hem persoonlijk hebben gekend
dan voor wie hem alleen kunnen beoordeelen naar het slechts gedeeltelijk
verwoorde, zooals 't den lezers door zijn thans uitgegeven werk wordt
geopenbaard.’
Aan Cyriel Verschave, Van nu en strakser (evenals Persijn!) die zijne epische
gedichten verzamelde in den bundel ‘Zeesymphoniëen’, die, in 1874 geboren, vriend
was van den in 1880 overleden Rodenbach(!), die invloed uitgeoefend heeft op
Vermeylen, Teirlinck, Van De Woestijne en de andere van nu en straksers(!) en die,
ten slotte, lange jaren aan Dietsche Warande meegewerkt heeft, wordt in ‘L'esprit
Nouveau’ de volgende een beetje verrassende hulde gebracht:
On a fêté, le 30 avril dernier, son soixantième anniversaire; les écrivains
de langue néerlandaise, des revues flamandes, néerlandaises, allemandes,
autrichiennes se sont associés à l'hommage rendu à cette occasion, à un
des meilleurs représentants des lettres flamandes. Nulle mention de cet
anniversaire et de ces hommages dans la presse et les publications
d'expression française. Il ne nous est pas possible à nous qui ne lisons que
des périodiques belges d'expression française de connaître ce que l'étranger
pense et écrit d'un de ‘nos’ écrivains...
Originaire d'Ardoye, en Flandre Occidentale, Cyrille Verschaeve a fait
ses études au Petit Séminaire de Roulers, puis à Bruges; ordonné prêtre
en 1897, il enseigna d'abord au Collège épiscopal de Thielt; il est
actuellement curé près de Furnes. Il appartient à la génération ‘van nu en
straks’, comme Cyrille Buysse, Auguste Vermeylen, Herman Teirlinck,
Charles van de Woestijne, Maurits Sabbe, Jules Persijn; c'est cette
génération qui libéra les lettres flamandes des influences et des servitudes
trop purement locales; c'est la génération de ‘l'émancipation littéraire’,
parallèle au mouvement de la ‘Jeune Belgique’; ‘Van nu en straks’ est une
revue qui parut de 1893 à 1902, et eut une très grosse influence. Ce
mouvement d'émancipation littéraire précéda et annonça l'émancipation
sociale et politique; l'éveil d'une ‘littérature flamande’ fut ainsi l'éveil d'une
conscience collective flamande. En même temps, il devait libérer la pensée
belge de certaines sujétions étrangères trop fortes.
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Naar aanleiding van Urb. Van De Voorde's essay over Karel Van De Woestijne geeft
Leo Galle in De Tijdstroom uiting aan zijn bewondering voor Van De Voorde zelf:
‘Over de essayistische methode van Van de Voorde kunnen de meeningen
uiteenloopen, maar geen tweede in de Nederlandsche literatuur behandelt
zijn critische opstellen met eenzelfden diepgaanden ernst, een onwankelbaar
geloof aan innerlijke oprechtheid en objectieve beschouwingen en een
bewustheid zijn onderwerp meester te zijn. Deze
persoonlijkheidshoedanigheden worden daarenboven nog sterk belicht
door een indringende intelligentie en een helderheid van uitdrukking.
Zooals alle echte critiek is deze van Van de Voorde niet uitsluitend litterair
doch tevens moreel-wijsgeerig, al is deze laatste wel van meer gemengden
aard.
Zijn letterkundige arbeid draagt de sporen van een uitgebreide cultuur en
is een model van constructieve uitwerking.
Indien er mij moest gevraagd worden naar een parallelisme tusschen hem
en een Europeesch essayist, dan wees ik zonder aarzeling naar Stephan
Zweig. Vele affiniteiten brengen beiden tot elkaar en het ware wellicht
niet te zeer gewaagd Van de Voorde als de schitterendste Vlaamsche
student uit de school van Zweig te noemen. Ver van mij, hem voor een
klakkeloozen naprater te doen doorgaan. Van de Voorde heeft een te
koppige zelffierheid om stoppertje met andermans goed te spelen.
Maar ze gelijken op elkaar door treffende karakteristieken: Beider aandacht
schijnt vooral gericht op onharmonische figuren waarbij in het
psychologisch domein naar ingewikkelde zielsprocessen te peilen valt. En
vóór het mysterie van oorzaak, wezen en doeleinde van het leven, stellen
zij met een zekere pessimistische religie het geweten tegenover het angstig
onbekende. Het is evenwel zelfs de grootste essayisten niet ontgaan dat
een vaag agnosticisme hen deed landen in een wereld zonder uitkomst,
waar de onderwerpelijke personages geen spoor van eigen levensweg
zouden terugvinden; doch diepe ernst en persoonlijke constructie maken
veel goed, inzonderheid bij Van de Voorde, den eerlijken zoeker naar meer
licht.
En dat men zoo hoog in de Europeesche literatuur moet opklimmen om
Urbain Van de Voorde naar waarde te kunnen schatten, is voor hem geen
gewone onderscheiding. Ook verkiezen wij hem boven Stephan Zweig en
menigeen uit onze kunstparochiën, omdat zijn scheppingsdrang nooit het
verband verliest met onze liefde voor de grootheid van het doode en het
levende Vlaanderen.
W. Kloos waakt (N. Gids-Sept.) met een aandachtige bezorgdheid over wat over
hem en over Tachtig wordt geschreven. Ter rectificatie van zekere beweringen van
G. Stuiveling en anderen, schrijft W. Kloos over zijn eerste ontmoeting met Verwey:
‘En op een goeden dag weer eens bij Doorenbos komend en met hem
pratend, of juister naar zijn praten luisterend, zei hij opeens
ernstig-glimlachend tegen mij: Hoor eens, vriend Kloos, daar schiet me
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waar wel wat in schijnt te zitten. Hij maakt tenminste een heeleboel verzen,
die ik wel eens vluchtig heb doorgelezen. Want dat is een beter werkje
voor jou, dunkt mij, jij bent immers altijd met verzen bezig, dus laat hem
alsjeblieft eens bij je komen en onderzoek hem dan; wie weet wat je van
hem maakt en in elk geval ontdekt of er eenige hoop voor de toekomst in
hem schuilt.’
En ikzelf zei toen: ‘dat is goed, meneer, laat hem maar eens ‘komen’.
De jonge Verwey, die, heel anders als ik, levendig-druk was en vlot praatte,
voelde zich natuurlijk blij, dat hij een ouderen dichter - zes jaar lijkt heel
veel op dien leeftijd - die tevens kritiseerde, zou mogen bezoeken, en ging
zijn visite bij mij afsteken. En hij begon mij toen weldra, op mijn verzoek,
een eindeloozen hoop verzen voor te lezen, aan welke ik, om de waarheid
te zeggen, niet heel veel touw vastknoopen kon. En ik dacht dus heelemaal
inwendig: Wat heeft Doorenbos mij daar in 's hemelsnaam op mijn dak
gestuurd, en wat moet ik dus met dat blijkbaar nog onrijpe jongmensch
beginnen? Doch ik vatte spoedig weer moed, want ik had Doorenbos
beloofd, mijn best voor dien jongen te zullen doen. En toen Verwey dus
eindelijk klaar was gekomen met het voorlezen van al die rijmende tirades,
die aldoor in mijn ooren voortgingen met klinken, zonder dat ik eenig
besef van den eigenlijken inhoud begon te krijgen, zei ik ten slotte na een
twintig minuten misschien, toen hij ophield met dat nietszeggende
geluidmaken: ‘Verwey, je hebt misschien eenigen dichterlijken aanleg, of
tenminste aandrang om te rijmen, maar wat je mij daar liet hooren is nog
niets anders als uiterlijk gedoe. Kijk eens, je bent nu pas 17 of 18 jaar, en
wat je mij daar voor woudt lezen, is nog heelemaal niets waard. Doch over
die bevinding van mij behoef je je niet ongerust te maken, want het is in
de geschiedenis der menschheid slechts uiterst zelden voorgekomen, dat
iemand op jouw leeftijd reeds wezenlijke poëzie schrijven kon, waar een
ander iets aan had.’ enz., enz. ‘Weet je wat? je moest eens een onderwerp
bij den kop pakken, dan krijg je meer vastheid in je zelf en draaf je niet
meer zoo met je woorden weg als in de ruimte, zooals je in deze verzen
van je blijkbaar nog hebt gedaan. Ik heb ook wel eens zoo iets geprobeerd,
ik ben er nog aan bezig.’ En ik haalde toen papieren uit een laadje van
mijn antiek schrijfbureau, een erfstuk van mijn in 1845 als oude heer
gestorven grootvader, den literator Amelse, en liet hem de eerste helft van
Okeanos zien, en las hem er uit voor. ‘Maar daarop moet je nu niet afgaan’,
zei ik als altijd bedaard en literair-voorzichtig. ‘Er zijn groote Engelsche
dichters, vooral John Keats, die iets soortgelijks geprobeerd hebben, maar
op 25-jarigen leeftijd reeds is hij moeten sterven en zijn Hyperion kwam
dus ongelukkig genoeg niet klaar. Hier heb ik de prachtige Hollandsche
vertaling er van door Mr. W.W. van Lennep. Neem die maar mee naar je
huis, maar pas er goed op, het is niet in den handel. Want dan kan je daaruit
een vaag idee er van krijgen, hoe zoo'n epische stof behandeld worden
moet. En nu je onderwerp; weet je wat, probeer eens of je iets van de figuur
van Persephone kunt maken. En ik vertelde hem haar geschiedenis. En ik
gaf hem ook een boek er over meê: was het Lina Schneider: Frauengestalten
misschien? Of mijn exemplaar van Preller's Griechische Mythologie? Dat

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

weet ik niet precies meer, want deze onbelangrijke bijzonderheid is mij
in de meer dan 50 jaar, sinds dit les-uurtje van mij geschiedde, natuurlijk
eenigermate vervaagd. En in elk geval zal ik hem in Preller hebben laten
lezen wat daarover stond.
Verwey was toen nog een in literair opzicht totaal onontwikkelde jongen,
en daar hij van literatuur niets anders wist als dat wat valt te leeren op een
5-jarige H.B.S.,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

779
terwijl ik zelf als drie of ik meen, vier en twintigjarige, veel in de antieke
Grieksche en Romeinsche dichters las, en mij verder met Schiller en Heine
en Goethe en Platen en Leopold Schefer, met Victor Hugo en De Musset
en enkle andere Franschen, en wat het Engelsch betreft met Shelley, en
met Byron's Don Juan en ook met Milton en Thomas Moore en Felicia
Hemans, met Samuel Taylor Coleridge en William Wordsworth, bemoeide
en daartusschendoor hard zat te werken voor mijn candidaatexamen en
dus beter op de hoogte van alles was dan de nog niet heelemaal den
kinderschoenen ontwassene Verwey.’
Kloos verwerpt verder elke afhankelijkheid van Verwey:
‘Toen ik in 1897 in Bossum woonde en het hierboven reeds vermelde
opstel schreef (Kloos, Nieuwere Literatuurgeschiedenis, deel III, bladz.
21-28) over den eersten oorsprong van Persephone deed ik dit natuurlijk
geenszins om dien vroegeren leerling van mij te plagen, want wat zou ik
daar aan gehad hebben? Neen, maar het was onvermijdelijk geworden,
omdat ik toen ergens in het eene of andere orgaan had gelezen, dat Verwey
de eigenlijke grondleggende dichter van '80 was geweest, en dat Okeanos
niets meer dan een navolging van diens Persephone heeten kon. Door een
korte bedaarde mededeeling van feiten heb ik dat toen weerlegd. Maar
toen ik die rectificatie in De Nieuwe Gids had geplaatst, ontmoette ik op
een mijner dagelijksche wandelingetjes Frederik van Eeden, met wien ik
destijds oppervlakkig vriendschappelijk-verkeerde, en deze kwam toen
op eens, van den overkant van den weg, glimlachend naar mij toe en vroeg
mij: “Heb je nog niets van Verwey gehoord?” Of ik meen eigenlijk dat hij
“Albertje” zei, zooals Verwey schertsend, om zijn belangrijk jonger dan
de anderen zijn, in den allereersten tijd van De Nieuwe Gids, door zijn
mederedakteuren gewoonlijk werd genoemd. “Neen”, zei ik, “hoe dat?”
“Wèl”, hervatte van Eeden, “ik heb Verwey van de week bij mij gehad.”
“En wat kwam die bij je doen”’ vroeg ik verwonderd. (Want ik wist dat
de toenmalige zwagers niet goed met elkander waren. Immers Verwey
had een heelen tijd geleden een felle afkeuring van Van Eeden's ‘Ellen’
gepubliceerd. En hij had daarin o.a. gezegd, dat dit door de toenmalige
Pers zoo geprezene produktje niets anders als uiterlijk groot-doen was. En
zijn stukje eindigde: ‘Wie rhetorica schrijft liegt’!) ‘Wat Verwey bij mij
kwam doen’’ herhaalde van Eeden mijn vraag. ‘Wel, hij kwam flink er
over uitvaren bij mij tegen jou, omdat jij in De Nieuwe Gids hebt openbaar
gemaakt, zooals het ook is, dat Okeanos het eerste werd geschreven, en
dààrna zijn Persephone.’
Evenals van Eeden eerst zelf had gedaan, ging ik ook kalmpjes glimlachen,
en toen vervolgde elk van ons weer zijn eigen weg.
Maar sinds dien tijd schijnt de innerlijk-ambitieuse heer Verwey van tijd
tot tijd geen moeite gespaard te hebben, waartoe hij door zijn professor-zijn
veelvuldig gelegenheid kreeg, om het bij iedereen, zonder het met ronde
woorden te zeggen, toch te laten doorschemeren, dat hij en geen ander, de
eigenlijke man van de eerste Nieuwe-Gidsjaren zou zijn geweest en dat
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de wel wat droomerige Willem Kloos in dien tijd zelfs in zijn zoogeheeten
klassieke onderwerpen (Verwey kende als Hoogere Burgerscholier
natuurlijkerwijs geen enkele letter zelfs van de oude talen) gedeeltelijk
een afkijker dus nàdoener van zijne hem door mijzelf geïnspireerde
jeugdverzen zou zijn geweest. Doch, zooals ik hierboven met de historische
feiten bewees en zooals ieder
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redelijk mensch, die alles weet en onderzoekt, ook uit zichzelf moet dus
zal beslissen, alles zit heel anders in elkaêr dan Dr. Stuiveling in zijn
dissertatie vlot-weg heeft beweerd.
Maar het is wel een hard gelag, dat wat ik uit zuivere onbaatzuchtige
goedheid heb gedaan, nl. een jeugdig aspirant naar de dichtkunst opvoeden
en ontwikkelen tot hij goed werk ging leveren, aanleiding blijkt te zijn
voor sommige subjektieven, om de zaak geheel om te keeren en mij aan
te wijzen als den leerling, die iets aan Albert Verwey zou te danken hebben
gehad.’
Twee gedichten, het eerste van Paul Vlemminx in Roeping, het tweede van Mea
Mees-Verwey in Groot Nederland:

Paaslied
Klokken, luidt den Angelus;
mecum, tecum Dominus.
Klokken, luidt den Pasen in
voor den boer en de boerin.
Onze Heer is opgestaan,
onze zonden zijn verdaan.
Maar wie heeft er voor geboet?
O Maria, wees gegroet.
Englen, slaat de grote trom
en ontvang mij, als ik kom.
Want mijn ziel verlangt naar meer.
Hagelstenen, looft den Heer!

Zoolang...
Zolang ik gaan kan
Naar waar van de einder
Golven zich storten
Waat'ren zich wentelen
Tot aan mijn voet,
Zolang ik horen kan
Deinende dreuning
Machtige maatzang
Van brede branding
Diep in mijn bloed.
Zolang ik zien kan
Vogel der vrijheid
Meeuw van mijn kusten
Zwenkend en zwevend
Rondom mijn hoofd,
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Deert mij de wereld niet,
Nekt mij het noodlot niet,
Breekt mij het leven niet,
Worstel en rijs ik
Toch weer omhoog!

Over vertalen schrijft Constant van Wessem in ‘Vertalen’ het orgaan der Vereeniging
Nederlandsche Vertalingen:
‘Er zijn vertalingen, die men direct als onvoldoende kan signaleeren.
Mogen zij al, wat den tekst betreft, juist zijn, het Nederlandsch is stroef,
gewild, onjuist geworden. Dit zijn de vertalingen van de “liefhebbers”
voor wie vertalen een rustige en weinig inspanning vereischende
bijverdienste is, van hen, die niets anders dan de “woordjes” kennen en
bij wie kennis van en gevoel voor het Nederlandsch ontbreekt.
Er zijn echter ook vertalingen, die in het Nederlandsch vlot aandoen, zeer
leesbaar zijn en waar toch, vergelijkt men ze met het oorspronkelijk, geen
klap van deugt. Dat zijn de vertalingen van hen, die het Nederlandsch goed
kennen en weten te hanteeren, doch de daarmede hun gebrek aan kennis
van het oorspronkelijk bemantelen. Het zijn meestal “literatoren” zij, die
gevoel voor de Nederlandsche taal hebben en er wel wat van weten te
maken.
Het is echter de plicht van iederen vertaler niet alleen een boek te vertalen,
maar ook den schrijver, d.w.z., dat de vertaler ook den geest en de
stylistische eigenaardigheden van den schrijver in de vertaling recht laat
wedervaren. Daarvoor is in de eerste plaats noodig precies weer te geven,
wat de schrijver bedoeld heeft, maar ook hoe hij het bedoeld heeft. Het
komt maar al te vaak voor, dat deze soort vertalers uit gebrek aan grondige
kennis van de vreemde taal, den schrijver iets anders en vooral op een
andere manier laat zeggen dan hij het heeft uitgedrukt. Het beoordeelen
van zulke vertalingen, wanneer men niet in de gelegenheid is het
oorspronkelijk er naast te leggen en hier en daar steekproeven op het
resultaat te houden, is al heel moeilijk. Het zijn die vertalingen, waarvan
de critiek zegt, dat zij “vlot aandoen en aangenaam leesbaar zijn”. Zulk
een oordeel wekt dan tevens den indruk, dat de vertaling goed zou wezen,
wat vaak toch niet het geval is, ook al zou de beoordeelaar zich willen
verdedigen met een “maar dat heb ik toch niet gezegd”.
Een vertaler mag ongetwijfeld wel afwijken van het oorspronkelijk,
wanneer zulks door onvertaalbaarheden van te plaatselijke of te
taaltechnischen aard noodzakelijk wordt. Wanneer zulke “veranderingen”
echter voortvloeien uit luiheid in het gebruiken van een woordenboek, dat
vaak uitkomst kon brengen, moeten zij gelaakt worden. Vooral “literatoren”
zijn van meening, dat goed Nederlandsch er meer op aan komt dan de
juiste weergave van het oorspronkelijk.
De waarheid ligt middenin. Wel mag men niet ten koste van het
Nederlandsch een vertaling “juist” maken, maar evenmin mag men er
maar op los vertalen ten bate van het Nederlandsch. Bij schrijvers komt
maar al te dikwijls de neiging voor, een vertaling naar eigen nuance en
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zeggingswijze te vervormen. Wat zij een vertaling noemen, is in wezen
een paraphrase. Dit staat hun in zekeren zin vrij, wanneer het origineel
van een geaardheid is, die recht geeft op zulk een “kunst”-bewerking
(zooals b.v. bij het vertalen van gedichten, dat uiteraard moeilijk “letterlijk”
kan geschieden). Ook
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deze vertalers kunnen niet genoeg op de vingers getikt worden, wanneer
zij vinden, dat het eene woord net zoo goed is als het andere.
Vertalen, wanneer het zich als zoodanig aandient, blijft vertalen, dit mag
nimmer uit het oog verloren worden: en maar al te spoedig wordt met
“vrij” bemanteld wat in wezen onkunde is of, op zijn minst, achteloosheid
voor de vreemde taal’.
Anton van Duinkerken wijst in De Gemeenschap (Sept.) op twee teekenen van te
groot zelfbewustzijn bij geloofsgenooten:
In ‘De Maasbode’ schrijft C. de G. artikelen over André Maurois. Het zijn
beslist goede artikelen, voorbeelden van vlotte, pittige, daarbij deskundige
journalistiek. Terloops vermeldt hij, dat Maurois als ideaal had, filosoof
te worden. En dan zegt hij: ‘Maurois is niet van nature een filosoof, als
een Maritain of een Bergson’.
Kijk, hier worden de verhoudingen geschonden. Noemt men den
uitstekenden docent Maritain al eens in één adem met zijn oud-leeraar,
den oorpspronkelijken filosoof Bergson, dan laat men Bergson toch zeker
niet bij Maritain achteraf komen. Hier gaf een zekere ‘Roomsche bluf’ de
volgorde aan.
In ‘Het Schild’ betreurt E. dat Masefield eenige jaren geleden poet laureate
werd en niet de bekeerling Noyes. Hij spreekt zelfs van den veel minder
beteekenenden Masefield. De beide dichters, ofschoon moeilijk
vergelijkbaar, hebben hoedanigheden, die hun verkiezing tot poet laureate
zouden wettigen, maar John Masefield is zeker niet de mindere van Alfred
Noyes. Alleen is hij Roomsch-Katholiek en is Masefield dit niet.
Deze twee voorbeelden kunnen volstaan. Ze zijn niet ergerlijk, ze behooren
echter waarschuwend te zijn. Wij kwetsen onze godsdienstige overtuiging
absoluut niet door te erkennen, dat Bergson een grooter wijsgeerig genie
is dan Maritain en dat Noyes in verschillende opzichten onderdoet voor
Masefield. Het katholiek geloof garandeert niet het grootste talent. Wij
handelen in strijd met de waarheidsliefde als wij dit trachtend te ontkennen.
Ook zonder bluf kunnen wij goede sier maken, en het staat ons beter!
Het verbaast herhaaldelijk, hoe eenige kapelaans zoo'n hoogen toon
aanslaan in de filmkritiek. Men zou zeggen, dat naar hun meening alleen
de geestelijkheid begaafd is met moreel en artistiek besef. Zoo is het
nochtans niet. Kritiek, op welk verschijnsel ook, eischt inzicht, smaak en
ervaring. Daar was een tijd, dat men dit niet begreep en de letterkundige
kritiek beoefende als ware zij een aanhangsel der moraaltheologie. Vondel
heette toen verwerpelijk en men liet Thijm praten, wanneer hij den dichter
verdedigde. Hetzelfde gold voor de tooneelkritiek. Onder den schouwburg
brandde de hel, en, Sint Alfonsus de Liguori hebbende, meende men buiten
Molière te kunnen. Het was alles heel moralistisch en heel onbeschaafd,
omdat het werd voortgebracht door uiterst oppassende lieden, die alleen
bij vergissing binnenkwamen in de tooneelzaal. De moreele filmkritiek,
wier goed recht niemand ontkent, kan gehandhaafd blijven en mooie
resultaten opleveren, ook al wordt ze uitgebracht door geoefende leeken
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met verantwoordelijkheidsgevoel. Het kapelaanschap is noch een
voorwaarde tot de filmbeoordeeling, noch een verzekering harer
betrouwbaarheid. En een zekere bescheidenheid tegenover de kunst,
tegenover iedere kunst staat niemand slecht. Laat men niet doen of men
tot de uiterste schuilhoeken van de zedelijke wereld kan doordringen,
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wanneer men slechts een tractaat ‘de sexto et nono praecepto’ medevoert
als reisgids. Daar zijn meer geheimen in de ziel en op de aarde dan er staan
opgeteekend in het handboek: om deze mysteries te doorgronden moet
men begaafd zijn met talenten die door de genade weliswaar geadeld
worden, maar die men mist als de natuur ze niet gaf.
Menno ter Braak over de schrijvende dames in Nederland in ‘Het Vaderland’.
‘Ik leg hier den nadruk op het woord dame. Van de vrouw in de litteratuur
wil ik niets onaangenaams zeggen, en van de dame buiten de litteratuur
natuurlijk al evenmin. Ik geloof niet, dat Schopenhauer, en in zijn voetspoor
Nietzsche, gelijk hadden, toen zij de vrouw practisch het recht op den
“geest” ontzegden, en ondanks zijn onmiskenbaar geniale eigenschappen
geloof ik ook niet meer in Otto Weininger, den schrijver van Geschlecht
und Charakter. Maar dat er door de emancipatie der vrouw een soort
tusschenvorm van cultuur is ontstaan, die uit den booze is: dat geloof ik
met een aan verhardheid grenzende stelligheid; en ik noodig ieder
ongeloovige uit, ter nadere documenteering een kijkje te komen nemen
op de “damesplank” in mijn boekenkast.
Niet in alle landen heeft zich het verschijnsel “schrijvende vrouw”, die
meestal uit dameskringen voortkomt, zoo sterk (onevenredig sterk, mag
ik wel zeggen) ontwikkeld als in ons land. In Engeland is het proces
misschien te vergelijken met dat bij ons, maar in Duitschland en Frankrijk
is het stellig geheel anders. Blijkbaar hangt het kolossale overwicht van
gematigd-realistische schrijfsters in de litteratuur dus samen met een
gematigd-realistischen cultuurvorm, dien men dan ook werkelijk zoowel
in Nederland als in Engeland domineerend aantreft. Er is een atmosfeer
waarin dit type schrijfster bijzonder welig tiert; dat is de atmosfeer van
het huiselijke, van de bezwaren, die de wisselvalligheid der liefde zoo met
zich meebrengt, van de zorgen om gade en kind, van alles, kortom, wat
in den uitgebreidsten zin tot de moeilijkheden des dagelijkschen levens
behoort. Als neven variant vinden wij ook de ontspoorde moeder en vrouw,
die zich plotseling gaat inbeelden, dat de wereld van de ijselijkste
hartstochten aan elkaar hangt en dat de walgelijkste zonden door de
walgelijkste hypocrisie permanent worden bedekt (Edith Werkendam was
specialiteit in dit genre, mevr. Van Wijhe - Smeding heeft het tijdelijk met
succes beoefend, Taï Aagen - Moro, die ik vandaag bespreek, behoort
eveneens tot dit genus).
Ik wil allerminst generaliseeren, en alle boeken, die uit deze bepaalde,
onmiddellijk op den reuk en den tast af te herkennen sfeer stammen, over
een kam scheren; dat zou hoogst onbillijk zijn tegenover Marie Schmitz,
die tenslotte een schrijfster van distinctie is, en die er in zekeren zin recht
op heeft, dat men haar niet klakkeloos verwisselt met een producente van
aanstellerige vodden als mevr. Taï Aagen-Moro. Maar, met erkenning van
alle mogelijke qualiteitsverschillen, moet ik er den nadruk op leggen, dat
een gemeenschappelijke bevangenheid in een zeer zeker soort
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huiskamerproblemen hier het hoogste met het laagste verbindt; en dit zou
ik dan willen betitelen als het dameselement in onze litteratuur.
Er zijn betrekkelijk weinig vrouwen in deze onze letterkunde, die zich
volkomen aan deze sfeer hebben weten te onttrekken. Wij missen ten
onzent een Virginia Woolf,
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een Katherine Mansfield, een Annette Kolb, een Vera Figner, zelfs een
Marie Baskirtsjeff. Een schrijfster van zoo bijzondere gaven als Carry van
Bruggen is toch in vele opzichten (en zeker als Justine Abbing) blijven
steken in de eeuwige problematiek van het damesgenre; bij een dichteres,
waarvoor men als dichteres niet anders dan groote bewondering kan
koesteren, Henriette Roland Holst, ontbreekt het al evenmin aan zekere
gevoelsverteederingen in de richting van Ina Boudier-Bakker. Deze mevr.
Boudier-Bakker reprensenteert wellicht het best (ook qualitatief bedoeld),
wat de “dame” in de litteratuur wel en niet kan bereiken: een roman als
Armoede is in dit opzicht klassiek te noemen. Het familieleven als het
leven, de tragedies van het Nederlandsche burgerlijke milieu voorgesteld
als de groote tragedie der menschheid: ziedaar de mogelijkheden en de
grenzen van den damesroman, dien men vooral niet moet verwarren met
het vrouwelijk accent in het algemeen in de litteratuur! Er is gelukkig nog
een ander vrouwelijk accent; men leze daar de romans van Virginia Woolf
(mrs. Dalloway; To the Lighthouse) maar eens op na. Trouwens, zoowel
Eva van Carry van Bruggen als De Straat van Ina Boudier-Bakker hebben
qualiteiten, die buiten den damesroman liggen.’
Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw, naar aanleiding van een nagelaten gedicht van
Karel Van De Woestijne, waarbij een artikel van Prof. Brom over Gezelle te pas
gebracht wordt:
Over de van eruditie getuigende visie van Brom op Gezelle's kunst niets
dan goeds.
Maar waarom moet zijn betoog weer ontsierd worden door een
nietszeggende opmerking over Karel van de Woestijne, die getuigt van de
moeite, welke lieden als Prof. Brom hebben om zich los te maken uit
ingeheide vooroordeelen?
‘Het morbiede van Karel van de Woestijne, zoo lezen we, volstrekt artistiek
en uitsluitend artistiek als het is, blijkt enkel een kring van estheten aan
te spreken’...
Voelt de hoogleeraar niet, dat deze uitlating, deze ‘critiek’ in een stuk van
een zinnetje, geheel ridicuul is - een uitlating van den Verlichten Frik,
sterk herinnerend aan den sabelhouwer in Moller's letterkundige
geschiedenis?
Waarom trachten deze lieden toch altijd moerbeziën bij kersen te
vergelijken? Hoe kan een dichtwerk ‘volstrekt artistiek en uitsluitend
artistiek’ zijn (is dat soms de werking, niet door ‘abstracte ideeën’, maar
door ‘het levende woord’?), zonder contact te hebben met het leven, zij
het dan niet percies het leven dat de massa leeft?
Uit een calvinistisch atavisme beginnen menschen als Prof. Brom nog
altijd op de vreemdste wijze te schutteren, wanneer zij menschen tegen
komen wier fout het is, dat zij ‘every inch’ artist zijn. Dat moest niet
mogen. ‘Aesthetisch’ is voor hen een woord waarvan zij griezels krijgen,
en ‘morbiede’ heet alles wat op den spannenden, nooit eindigenden strijd
tusschen het schoone en het goede lijkt. Alleen wanneer de artist Guido

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

Gezelle heet, wordt dat volstrekt artistieke plotseling een verdienste welke
men breed mag uitmeten...
‘Gij moogt de Deugd hooger achten dan de Muze, maar de Deugd is de
Muze niet’, schreef terecht C.R. de Klerk, die in ‘De Tijd’ Brom's artikel
van begeleidende opmerkingen voorzag.
En hoedt u voor ‘les insinuantes hardiesses d'Apollons à talons lourds’.
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Als dessert het oordeel van Nikkelake uit de Limburger Koerier over de
spellingkwestie:
‘Nouw is 't zo en niet zoo, maar zoas we het nu moette schrijfve. De
menister heef het gezeg en nu zijn ze overal aan 't probere om 't zoo goed
mogelijk te doen om zonder foute te schrijfve of om nouw goed te schrijfve
wat eerts fout was en nouw fout te schrijve waddof eerts goed was. Maar
't is toch niet zo heel erreg gemakkelik azzik gemeend had, want ik doch
dat je nouw alle teetjes en deetjes asje van achtere ze hoorde as teetjes
moch schrijfve en de ys en eis zijn ook nog niet afgeschaf en as iets eindig
met isch dan moet tat zo blijfve eindige en alleen twee ees op 't laaste bij
vee mee thee knee enzovoorts en twee oos as er ch achter komp. As je dat
nouw weer allemaal obbeniews geleerd heb en je kent het dan weet je wie
of 't moet en dan komp er nog wie of je moet schrijfve met een n en
dezonder. As 't mannelik is moet je den zette en anders de maar 't is alleen
maar mannelik as het een dier is waar ook een vrouwelik van is zooas haan
en kip, beer en berin en zoo. Nouw das ook alweer gemakkelik as je 't
maar eenmaal weet. Dus de koetsier zat op den bok van de koets. Want
bok is mannelik en tuis speelt zij den baas, want baas is het ook en anders
moet 't maar uitgezoch wordde, maar de mense visse tusse de musse moet
allemaal zoo zowas je het zeg. Pa zeg ik snab niks devan. Ma zag ik schrijf
zo wie ik het hep geleerd en Servee vint het loogisch (moet zoo blijfve
omdat het uitgaat op isch), maar fris en vis en eis niet en die gaan ook trop
uit, maar anders. Enfin tis weer eens wat anders as anders alleen kan je
nouw fijne raadseltjes opgeve. Wie kan dit goed leze?
Ze waarre de straat aan 't betere en zijn Ma zij hem dat hij niet traan moch
koomme en toen wou hij zich al dalik betere maar omdat zijn hande vuil
waarre bleef hij zich betere. Nouw moet je maar zien waddof 't moet zijn
betere of betere en hij loop de hele dag te bedele in plaats dat men hem
laat bedele, en we zulle toch wel demet veerdig koomme en 't standbeeld
van meneer Veldeke is ook veerdig gekoomme.’
En als pousse-café ziehier wat André Thérive in ‘Le temps’ schrijft over het ‘basic
English’. Is het geen idee voor Minister Marchant zich thans te wijden aan het ‘basic
Dutch’.
‘Connaissez-vous le basic english? L'anglais-de-base, ou, si vous voulez,
l'anglais simplifié? C'est une langue internationale qui fut inventée en
1928, du moins dans son principe, et dont je viens de recevoir le prospectus.
Elle est patronnée par G.-B. Shaw, par M. Wells, par M. Wickam Steed
et par un grand nombre de professeurs de tous pays; entendons-nous: des
professeurs de sciences, des techniciens, des électriciens, des hygiénistes...
Les littéraires et les philologues semblent s'être abstenus.
Le Narkomindel de Moscou et l'Université Saint-Paul du Japon figurent
au comité, ainsi que des Islandais, des Mexicains et des Turcs. Le président
de la “Pan-europe”, M. Coudenhove-Kalergi et M. Sven-Hedin, le savant
suédois, ont donné leur adhésion. Et vous pensez bien que c'est à Genève
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que vous pouvez vous procurer la liste complète des Basiques, si j'ose
m'exprimer ainsi.
Le basic english part de ce fait que l'anglais officiel sert déjà de langue
officielle
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ou maternelle à un demi-milliards de personnes, mais il prétend extraire
de cet idiome vivant un petit nègre bien simple:
850 mots en tout, dont la nomenclature tient sur une feuille de carnet, et
qui servent à faire toutes les combinaisons - un ordre immuable de la
syntaxe (mon Dieu, comme en français classique). Avec ces matériaux,
vous pouvez, paraît-il, exprimer n'importe quoi, du moins dans l'ordre
pratique.
Pour donner des exemples, I can ne se dit pas en basic, mais I am able, ni
difficult, mais hard, ni disembark, mais get off a ship. Les combinaisons
des éléments simples, fussent-ils inférieurs à un millier, sont pratiquement
innombrables. Et la preuve, c'est qu'on a déjà traduit en basic Robinson
Crusoé, des extraits de la Bible, du Plutarque, du Shakespeare (horror,
horror!) et je ne sais pourquoi, le Karl et Anna, de M. Léonhard Frank. La
Prière sur l'Acropole, qui fut un des premiers textes tournés en espéranto
(bluskula diino, vous vous souvenez...), a été jusqu'ici épargnée.
Notez que si je parle de cette invention avec un peu d'ironie, ce n'est pas
que je doute de sa commodité. Si l'on me pressait, je parierais même pour
son succès. Un pari n'est pas un voeu bien cher. Le basic me paraît
infiniment plus raisonnable, quoique moins rationnel, que les langues
internationales fabriquées de toutes pièces.
Mais mon propos n'est pas de le juger. L'avenir s'en chargera. Ce que je
voulais marquer, c'est que si le basic english envahit le monde, ce pourrait
bien être la fin de l'anglais proprement dit. Le Capitole aura encore une
fois épousé la Roche Tarpéienne.
Imaginez, pour mieux comprendre la situation, que le français ait la même
diffusion que la langue de Milton et de M. Wallace, et que, pour l'étendre
encore, on s'avise de le réduire à un français de seconde zone, à une sorte
de bas-français capable d'être assimilé en deux jours par les Fuégiens et
les Samoyèdes. Ne sentiriez-vous pas un frisson de crainte, plutôt qu'un
frisson d'orgueil?
Il y a plus de dix ans, j'ai déjà prévu ce danger pour l'anglais. La déchéance
apparente de notre langue à nous dans le monde lui permettra peut-être de
garder son indépendance et sa supériorité. Son rôle, comme on dit, culturel,
est différent de son rôle pratique et Dieu nous garde d'une victoire qui
demande un jour l'abdication du vainqueur. Un jour viendra qui sait, où
l'univers aura le basic-english pour langue usuelle, et pour langue littéraire,
la nôtre, qui se sera gardée digne de ce rôle-là.’
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Boekbespreking
Paul Ernst: ‘Tagebuch eines Dichters’. 353 Seiten mit einem Bild des
Dichters nach einer Zeichnung von Fritz Silberbauer-Graz. In Leinen
gebunden 7.50 M., geheftet 5.50 M. Albert Langen Georg Mueller Verlag.
München, 1934.
Heet dit het dagboek van een wijze, of heet dit eenvoudig: gezond verstand; de waarde
van den wijze ligt in groote mate hierin: dat hij de dingen zuiver ziet en konsekwent
en zin heeft voor evenwicht, verhouding en orde. Gezond verstand op een hooger
niveau. De wijze heeft dit gemeens met den man van gezond verstand dat hij zich
geen ooren laat aannaaien en instinctmatig aanvoelt waar de kern der dingen zit; heet
deze geloof, of kunst of literatuur of eenvoudig: leven. We zouden deze eenvoudige
wijsheid misschien niet zoo merkwaardig vinden, indien ten minste bij hen die
schrijven over kunst en literatuur en leven, het gezond verstand en de zin voor
evenwicht en proportie eenigszins algemeengoed waren, zooals het behoort. Deze
bundel is een dagboek in dezen zin, dat het een keuze bevat uit de korte artikeltjes
en kantteekeningen die Paul Ernst van 1912 tot 1920 neerschreef en verschijnen liet
in bladen en tijdschriften over de meest diverse actualiteiten en aangelegenheden:
de nieuwe kunst, de kritiek, kunst en volk, kunst en persoonlijkheid, Goethe en
Shakespeare, poëzie en volk; over vrijheid en trouw; over den adel en over het
leiderschap; over gezelligheid en luxus, over macht en gerechtigheid; over moed en
revolutie; over dertig andere onderwerpen meer.
Daar is in deze eenvoudige, rustige, maar tot de kern doordringende beschouwingen
een soliditeit en een echtheid, waaraan hart en geest houvast heeft.
A.v.C.

De Pioniersdagen van Chicongo. een verhaal uit het Afrikaansch
Pioniersleven door Alfons Vermeulen. Uitgegeven door Scheltens en Giltay,
Amsterdam. - Ing. Gld. 2.90; Geb. Gld. 3.75.
Schrijver van deze ‘Pioniersdagen’ verbleef omstreeks 1900 langere jaren in het
hartje van Afrikaansch Kongo en drong door in streken, waar tot dusver nog geen
blanke den voet had gezet.
Met een groote oprechtheid, maar met de warmte van gevoel en de diepe
genegenheid, die schrijver door zijn omgang met de ‘Wilden’ voor dezen heeft
opgevat, is dit boek, dat eigentlijk één groote beschrijving is, geschreven.
Na een korte inleiding van zijn vertrek uit Europa, zijn zeereis, zijn aankomst in
Afrika en zijn verder trekken diep het binnenland in, beschrijft hij zijn leven in de
‘brousse’ en dat van de negerstammen zelf. Hoe hij, alleen in die onmetelijke vlakten
en wouden, alleen als blanke dan, met niets anders dan ‘Wilden’ bij en om zich heen,
deze laatsten leert kennen en wat meer is, dikwijls leert hoogschatten om hun moreel
en leerstellingen, die die van den blanke evenaaren, ja soms voorbijstreven. Maar
hoe ook de ‘Wilde’ in werkelijkheid wild wordt, als hij gelooft benadeeld te zijn.
Hij vertelt van zijn huwelijksleven met zijn zwarte vrouw, die hem in al die jaren en
vooral bij moeilijkheden met raad en daad ter zijde staat. Hij verhaalt van de pracht
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en de sterkte van dat oervolk, van hun godsdienst, die geen fetichedienst maar een
dienst van één almachtigen God is, van hun huwelijksgebruiken en levensopvattingen.
En men krijgt een kijk op dat zwarte volk, die hemelsbreed verschilt met de ideeën,
die men tot dusver over de ‘Wilden’ gehad heeft.
Een boek, dat ten zeerste is aan te bevelen en zeer zeker aan allen, die van verre
of nabij met Kongo te maken hebben.
K.

Dr. E. Gorter: Kindergeneeskunde, 2e druk, 2 deelen. Uitg. S.C. Van
Doesburg, Leiden.
De groote vorderingen waarin de Pediatrie zich de laatste jaren mocht verheugen,
gaven aanleiding tot het verschijnen van tal van handboeken, waarin vooraanstaande
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leermeesters de modernste resultaten en richtlijnen van de Physiologie en Pathologie
der kinderjaren uiteenzetten in de taal hunner landgenooten.
Aldus ontstond o.a. in Nederland een merkwaardig boek, het ‘Handboek der
Kindergeneeskunde’ van Dr. E. Gorter, een standaardwerk dat in eenvoudige,
glasheldere taal de modernste begrippen der pediatrie verwoordt, ten gebruike van
den Nederlandschen of vlaamschen familie- of kinderarts.
Doorgaans verschijnen zulke werken onder algemeene leiding van een erkende
bevoegdheid, die de verschillende onderwerpen der kindergeneeskunde indeelt en
ze laat behandelen door artsen, wier studiën zich bepaaldelijk op dat onderdeel hebben
gericht.
Prof Gorter schrijft zijn boek alleen en dit is een voordeel: hij vermijdt daardoor
vele herhalingen, tegenspraken, langdradigheden en nutteloos uitgebreide
uiteenzettingen-ab-ovo van de vraagstukken. Zijn goed ingebonden, mooi gedrukt,
met voortreffelijke, klare photos toegelicht boek, is een volledig résumé der
pediatrische praktijk, goed uitgewerkt in zijn onderdeelen en verwijzend naar talrijke
werken der fransche, engelsche, duitsche en nederlandsche pediatrische literatuur,
welke schrijver volkomen beheerscht.
Het eerste boek behandelt de Ziekten, teweeggebracht door een bekende of
vermoede agens, wiens specificiteit en algemeene uitwerking op het organisme
beschreven worden. Hier vinden wij gegevens over de voornaamste besmettelijke
ziekten, zooals mazelen, roodvonk, kinkhoest, variola, influenza, encephalitis en
poliomyelitis, waarvan in het bijzonder de etiologie en pathogenie uitstekend worden
uitgewerkt.
Het tweede boek, het voornaamste, beschrijft vooral de letsels die elk orgaan op
zichzelf oploopt onder invloed der verschillende ziekteoorzaken: microben, parasieten,
giften; voedingsstoornissen en diathesen en het geeft de klinische en
laboratorium-hulpmiddelen aan om deze afwijkingen te erkennen en wetenschappelijk
te behandelen.
Zonder de voordeelen dezer boekindeeling te willen betwijfelen, kan men toch
vaststellen dat zij den lezer de studie der ziektebeelden, verwekt door een of anderen
agens, niet vergemakkelijkt. Zoo wordt b.v. de Pathogenie, Symptomatologie,
Diagnose, Prophylaxie en Therapie der kindertuberculose beschreven in het Eerste
Boek en verder nog afzonderlijk in elk der elf hoofdstukken die de ziekten der
verschillende orgaanstelsels behandelen, zoodat leer en manifestaties van de
Tuberkelbacil niet slechts in het Eerste, maar ook op de meest uiteenloopende
bladzijden van het Tweede Boek verspreid liggen, b.v. long, mediostinum,
voedingsapparaat en peritoneum, gewrichten en sereuse vliezen; hersenen, ruggemerg
en meningen.
In het Eerste Boek, bij de ziekteoorzaken, missen wij de avitamosen, zoodat
Rachitis bij de ziekten van het beenderstelsel en de ziekte van Barlow bij de
bloedziekten gerangschikt worden. Ziekten die als primaire oorzaak eene insuffisentie
der endocrine klieren erkennen, worden niet in Boek I, doch in Boek II, overigens
op uitstekende wijze, behandeld.
Terecht brengt schrijver de Tetanie en de Diabetes in dit kapittel onder en niet bij
de ziekten van zenuwstelsel en spijsverteering.
De veelvuldigste ziekte-agenten zijn niet altijd in staat bij kinderen ziekten te weeg
te brengen. Daarvoor is aanleg of dispositie noodig. Dr. Gorter rekent dan ook de
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diathese bij de oorzaken der ziekten en beschrijft er in zijn eerste boek; maar om de
uitwerkingen der diathese te leeren kennen moet men dan weer naar het tweede boek
grijpen. De neuropathie b.v. is beschreven in boek I; de neurose verschijnselen echter
vindt men in Boek II, voornamelijk bij de functioneele aandoeningen van het
zenuwstelsel. Bij de pathogenie en behandeling der neurosen staat de opvoeding van
het kind op den voorgrond. Hierover is Prof. Gorter ons in een volgenden herdruk
van zijn werk een kapittel verschuldigd.
De aanleg voor ziekten beperkt zich evenwel niet tot de Diathesen. Ook de
ouderdom is disposeerend voor ziekte en dit ontkent Dr. Gorter niet, doch hij hecht
er niet het belang aan dat het verdient.
Het kind reageert anders dan de volwassene op dezelfde ziekteprikkels, dat bewijst
ons Dr. Gorter in elk hoofdstuk; doch vroeggeborenen, pasgeborenen en zuigelingen
vertoonen ziekelijke verschijnselen en vergen eene behandeling, die wij later, zelfs
niet meer bij den kleuter aantreffen en het valt dus op dat Prof. Gorter aan deze
verschijn-
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selen geen afzonderlijk hoofdstuk heeft besteed, te meer daar alle handboeken van
kindergeneeskunde, de hygiene en ziekelijke afwijkingen van het eerste en zelfs van
het twee levensjaar afzonderlijk behandelen.
De opmerkingen die ik mij veroorloofde te maken omtrent de indeeling, laten
volkomen onaangeroerd de wetenschappelijke waarde van den inhoud van dit werk,
dat ruimschoots zijn plaats verdient in boekenkast van iederen familiearts, kinderarts
en zelfs internist.
Dr. F. Philips.

Rev. J.C. Pringle: The Nations Appeal to the Housewife and her Response
(British social services). Longmans, Green and Co. London. - 2,6.
Dit boekje van 180 blz. stelt een aantal vraagstukken, opent heel nieuwe horizonten
voor sociologie en politieke huishoudkunde, en levert veel grond tot nadenken.
Schrijver is geen theoreticus, maar een man van de daad, die veertig jaren van zijn
leven aan sociaal werk besteedde. Hij spreekt dus niet als een dilettant over de
arbeidende klas, maar als iemand die ze goed kent en van alle sociale mistoestanden
op de hoogte is. Ook vraagt men zich onwillekeurig af, bij het lezen van zijn boekje,
of het geheel der sociale wetten tot hulp der arbeiders gestemd, en die slechts
collectieve liefdadigheid daarstellen, niet nadeeliger zijn voor de arbeiders zelf dan
voor de samenleving in 't algemeen. Schrijver komt tot het besluit dat ten minste in
Engeland, deze categorie wetten zwaar komen te wegen op de vrouw van den arbeider,
wier toestand zij verergert, verre van hem te verlichten. Al heeft schrijver geen eigen
leerstelsel over politieke of sociale huishoudkunde, toch formuleert hij enkele
economische theorieën, origineel en diep genoeg om de aandacht der meest bevoegde
theoreticussen te vestigen. Sprekend van de overdracht der sociale belastingen, bewijst
hij dat ze geschoven worden van den eenen tot den anderen, totdat ze eindelijk te
recht komen op iemand, die den last ervan op niemand anders meer kan schuiven.
Naar aanleiding hiervan geeft hij een nieuwe definitie der reclame: iets bezitten dat
een ander noodig heeft of verlangt. Hij die zulk stoffelijk of geestelijk goed mist is
de echte arme. Deze beide theorieën verklaren malkander, en wekken een menigte
opwerpingen voor en tegen. Doch ze werpen een nieuw licht op veel actueele vragen;
en men zou er een refutatie van het communisme kunnen uittrekken, gebaseerd op
de grondige ongelijkheid der menschen op lichamelijk en geestelijk gebied.
Dit boek zal met belangstelling gelezen worden door al dezen die zich met
sociologie en politieke huishoudkunde bezighouden. Ze moeten zich echter niet laten
afschrikken door de typisch Engelsche opvatting en bewerking ervan. Het is geen
handboek op z'n Fransch of op z'n Duitsch, waaraan we op het vasteland meer gewoon
zijn, maar het verdient gelezen en bestudeerd te worden: het zal menigeen tot een
gewetensonderzoek brengen, en met de noodige verbeteringen, kan het een volstrekt
nieuwen weg openen voor de sociale liefdadigheidswetten.
Hubert Mansion.
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Juan Dominguez Berrueta et Jacques Chevalier: Sainte Thérèse et la vie
mystique, avec 6 illustrations hors-texte. (Coll. ‘Les Maîtres de la pensée
religieuse’). - Denoël et Steele. Paris. - 20 frs.
Een boek geschreven met liefde en bewondering voor de groote heilige, maar tevens
zeer sober, met echte kennis van het onderwerp en stevige documentatie. In het eerste
deel vinden we eene beknopte levensbeschrijving van de H. Theresia, een interessant
overzicht van hare tijdgenooten, van de verschillende invloeden welke zij onderging,
alsook een goede analyse van haar actie als stichteres, van heel haar moreel en
intellectueel wezen, van haar genie, en van het leven der genade in hare ziel. Dit deel
is als een inleiding voor het tweede, heelemaal gewijd aan de ontleding van hare
gedachte. Schrijvers geven ons hier benevens een zeer goede studie over den
oorsprong der mystieke leering, over de mystiek in noordelijk Europa, en in het
Spanje der 16e eeuw, een zeer klare uiteenzetting der mystieke philosophie der heilige,
en insgelijks een goede, alhoewel beknopte analyse van haar schriften.
Het werk is zakelijk, en aangenaam om lezen. Schrijvers doel is niet alleen Ste
Theresia's vurige liefde tot God, haar wonderbare heiligheid, hare geniaal verstand
in 't licht te stellen, maar tevens dat onwankelbaar gezond verstand, dat als de
steunpilaar van heel haar wezen was.
L.D.
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Pierre Mac-Orlan: Villes. Mémoires. - N.R.F. Librairie Gallimard. Paris.
- 15 fr.
Herinneringen uit Rouen, Parijs, Brest waar schrijver in zijn jeugd tegen diepe
armoede te worstelen had, en dikwijls 's morgens niet wist hoe hij dien dag aan een
maaltijd, en voor den volgenden nacht aan een bed geraken zou. Met andere
kunstenaars, al even behoeftig, leidde hij een echt boheemsch leven. Overal waar hij
verbleef - later, na den oorlog, bracht hij ettelijken tijd door te Londen, of met het
bezettingsleger in de Rijnsteden, of te Rome - schijnt hij vooral de nachtkroegen te
kennen, het nachtelijk leven meêgemaakt te hebben van dezen, artisten, avonturiers,
wrakken, enz., die min of meer buiten maatschappij en beschaving leven, en liever
armoede en honger lijden dan regelmatig te werken. Hijzelf wist echter uit die middens
los te geraken, en zich een naam in de letteren te maken. Doch de herinneringen uit
zijn vroegere jaren zijn voorzeker de interessantste. Dat alles is vlot en aangenaam
verteld, in een keurige, soepele taal. Maar diep gevoel moet men er niet in zoeken.
T.

Joseph Roth: La Fuite sans Fin. Traduit de l'allemand par Romana Altdorf
et René Jonglet. - Librairie Gallimard. Paris. 12 fr.
De roman van een Oostenrijksch luitenant, Franz Tund, in den oorlog gevangen
genomen en naar Siberië gezonden. Als de revolutie uitbreekt, tracht hij naar zijn
land terug te keeren, en naar zijne verloofde van wie hij sedert jaren geen nieuws
heeft. Doch onderweg wordt hij plots door een andere vrouw, een bolsjeviste, bekoord,
blijft in Rusland, en is weldra meegerukt in volle revolutionnair geweld. Heel gauw
wordt hij een vooraanstaande leider, en tracht zich zoo goed mogelijk in zijn nieuwen
rol in te leven. Weldra trouwt hij met een zeer schoon, maar halfwild, Caucasisch
meisje. Doch na eenigen tijd, door heimwee gedreven, verlaat hij zijne vrouw, zijn
ambt, alles, om naar Oostenrijk terug te keeren. Een onderkomen vindt hij bij zijn
broer, den beroemden orkestleider, die in weelde en pleizier leeft. Doch na korten
tijd kan hij het daar ook niet uithouden. Zijn vroegere verloofde is getrouwd, en
hijzelf zoozeer veranderd door oorlog en revolutie, dat hij zich niet meer aanpassen
kan in de kringen waarin hij door zijne geboorte behoort. Van terug te keeren naar
Rusland of naar zijne vrouw, die geene plaats in zijn leven bekleedt, is ook geen
spraak. Overal voelt hij zich vreemd en eenzaam. Het is weer een van die wezens
zonder wil, zonder ruggegraat, zonder echte liefde, die zich laten meedrijven op den
stnoom der gebeurtenissen, zooals Joseph Roth reeds herhaaldelijk, met het hem
eigen talent, in vorige romans geteekend heeft.
L.D.

J. Meuvret: Histoire des Pays Baltiques. - A. Colin. Paris. - 10 fr. 50.
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Een zeer goede, en tevens beknopte geschiedenis der vier Baltische landen, Esthland,
Finland, Lithauen en Letland, zoo nauw verbonden met die van Polen, Rusland en
Zweden. Alle vier kenden ze, de eene wat vroeger, de andere wat later, dezelfde
wisselvalligheden, dezelfde harde beproevingen, dezelfde bittere nederlagen. Doch
geen een verloor, onder het vreemde juk, zijn personaliteit, zijn eigen cultuur of taal.
De wereldoorlog schonk hun, met de onafhankelijkheid, het recht zich volgens hun
raseigenschappen te ontplooien. Noch Germaansch, noch Slavisch waren ze of wilden
ze zijn. Polen of Rusland, zoo min als Duitschland, hebben hun dieper wezen kunnen
veranderen; ze bleven zichzelf getrouw onder de zwaarste verdrukking, en
terzelfdertijd, al worden ze door de toestanden door allerlei banden op malkaar
verwezen, toch zeer verschillend van elkander...
Niet alleen van de politieke of militaire gebeurtenissen geeft dit boekje een klaar
overzicht, maar insgelijks van den economischen toestand, zoowel als van de
geestelijke en godsdienstige stroomingen van de Baltische landen. Door velen die
weinig op de hoogte zijn van het verleden of zelfs van de huidige lotgevallen dezer
volkeren, zal dit wel opgevat werkje met nut en belangstelling gelezen worden.
L.D.

Fr. van Oldenburg Ermke:: Bruno Clasius, de roman van een verregend
Leven. - Teulings' Uitgev. 's Hertogenbosch. - 32 fr.
De mémoires van een jongmensch uit den handelaarsstand, die eindelijk in de
joernalistiek belandt. Het verhaal van veel kleine feiten en beslommeringen, die
samen
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het wel en wee en de matelooze verveling van het gewone leven uitmaken. De taal
is sierlijk en verzorgd, maar het onderwerp maakt dat de schrijver niet bereikt, wat
hij met zijn talent had gekund.
A.D.

Maurits Peeters: De wondere Kerstnacht. - Morgen de Verdelging van
Antwerpen. Eigen beheer, Leopold II laan, 240. Koekelberg, Brussel. - 3
fr.
Peeters bezit verbeeldingskracht, doch hij schrijft verbazend onhandig. Gewild of
niet is zijn taal erg verward en weinig nederlandsch van bouw. Slechts in ‘De wondere
Kerstnacht’ komen enkele bladzijden voor die beter zijn en zelfs ontroerend.
A.D.

V.T.A. Godemare: Gedichten. Uitgever niet vermeld.
Godemare is een dichter en zijn bundel bevat enkele verzen die verrassend van diepte
en zeggenskracht zijn. Zijn taal is echter al te gewestelijk, om hem zuiver en grootsch
te laten blijven. Ook dient hii zich te zwichten voor een overdadigheid in zijn
uitdrukkingswijze, die hem belet de beschränking der grooten te bereiken.
A.D.

A.J.D. van Oosten: Tijd der Nooden. - Uitgeverij 't Center. 's Gravenhage
1934.
Men kan twisten over de wenschelijkheid om tijdsverzen te schrijven. Het laatste
woord wordt het liefst door de dichters zelf gesproken. Van Oosten schijnt mij in
alle geval het best te slagen, waar hij zijn overtuigingen en verstandelijke zekerheden
in eenklank brengen kan met een werkelijke ontroering, zooals zulks gebeurt in ‘Door
Vuur’. Daar is samen met het anecdotische gegeven een persoonlijke doordringing
en wedergave aanwezig, die het gedicht veel beter maken, dan de meestal knappe
en ook welklinkende verzen die v. Oosten schrijft.
A.D.

N.A. Drojine: De algemeene Regel. - Uitg. Steenlandt, Kortrijk.
Drojine geeft in een ‘uitgeleide’ zooveel wenken aan de mogelijke besprekers van
zijn verzenbundel, dat er hen niet veel ruimte meer overblijft om persoonlijk te zijn
zonder met een greintje bitterheid te beweren dat bedoelde poëzie zoo uitzonderlijk
niet is, om er zooveel spel rond te maken. Alhoewel Greshoff en Minne bij de
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‘medewerkers’ niet vermeld zijn, schijnen hun voorbeeld en hun geest het meest op
Drojine te hebben ingewerkt. Bij hem is dezelfde hoon, die zelfbespotting wordt,
een baldadig schimpen, dat slechts een enkele maal verstilt en verinnigt tot het bloote
weergeven der ontroering, zonder de rem van den geest.
A.D.

B. Stroman: René François Aristide n.n. - Uitg. Brusse n.v. Rotterdam.
Stroman's gebrek ligt in zijn overspannen verbeelding, die hem een onderwerp
aanpakken en uitwerken doet zonder dat hij het verband met de werkelijkheid
eerbiedigt. Hij schrijft overigens vlot en verzorgd.
A.D.

Karel Vertommen: Neurien. - S.M. Sint Norbertus' Boekhandel Tongerloo.
Een omlijnde persoonlijkheid is Vertommen allerminst. Allerlei invloeden van
moderne voorgangers verstikken het eigene dat wellicht in zijn verzen om een
uitdrukking worstelt. Slechts één enkele maal ben ik door een kwatrijn verrast geweest,
niet omdat het volmaakt is, maar omdat het een uitgangspunt zou kunnen worden,
voor een verdere ontwikkeling naar iets beters. Het moge hier volgen:

‘Avend’
Nu worden alle dingen zo reëel en zo vertrouwd
en gans naar onze maat: oneindig en beperkt.
Een merel speelt met glazen bolletjes en plaatjes goud,
en uit de flanken van de huizen komen lichtjes opgevlerkt.

A.D.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

792

Manlio Sestito: Een vrouw heeft geweend. Vert. van Wallinga. Uitg. De
gulden Ster, Amsterdam. Ing. 2,90; geb. 3,90.
Deze roman heeft al de eigenschappen en al de gebreken van een
doorsnee-amerikaanschen film. Echtbreuk en de rest, in korte hoofdstukken verteld;
vlug en zonder atmosfeer. Zelfs berouw en biecht worden op amerikaansche wijze
bekeken door dezen Italiaan.
V.

Charles Dickens: Jesus leven, aan kinderen verteld. Uitg.
Wereldbibliotheek, A'dam.
De vertaling van Dickens ‘Life of our Lord’, waarvan we reeds de Engelsche uitgave
bespraken, is van Ds. E. Wanting. Het boek is versierd met illustraties van Gustave
Doré. In geen ander werk heeft Dickens zoo uitdrukkelijk uitgesproken de gedachte
die heel zijn leven en zijn arbeid heeft beheerscht: goedheid; goedheid naar Jezus
woord en voorbeeld; goedheid meest van al tegenover de armen en misdeelden in
de maatschappij. De geestelijke katholieke overheid in Engeland heeft tegen dit
verhaal gewaarschuwd, omdat Dickens niet de goddelijkheid van Christus zou hebben
erkend; en wie vooraf werd gewaarschuwd zal bij 't lezen der inleidende bladzijden,
dit voorbehoud begrijpen; maar tevens moet worden toegegeven dat Dickens verder
eerlijk het evangelieverhaal over het leven en de wonderen van Jezus Christus, die
was Gods eigen Zoon, voor zijn kinderen navertelt.

Alfons Jeurissen: Heikleuters. I en II. Met een levensschets van den
schrijver door Jos. Geurts pr. III. Heksendans, met een inleiding door
Aug. Van Cauwelaert. Uitg. J. Van Mierlo, Turnhout en het A.
Jeurissen-comité, Hasselt. Elk deel 10 fr.
Laat me uit wat ik ten geleide van Heksendans schreef, herhalen:
‘A. Jeunissen is een gezond volksschrijver geweest. Letterkundige eerzucht had hij
niet, en modische stroomingen lieten hem onverschillig. Dat gaf aan zijn werk houvast.
Hij schreef met den innemenden eenvoud en het warme medevoelen van een
gewetensvol ambachtsman, die schrijvend de diepere vreugde beleeft van den arbeid
die onder zijn handen geboren wordt.
A. Jeurissen was een goed schrijver en een edel mensch. Het leven heeft zijn
kracht, ook de literaire, gehard; en dit is een zegen geweest. Maar wie zijn werk, wie
vooral Op de Vlakte herleest, zal bevroeden wat deze gave volksschrijver zou hebben
voortgebracht indien de ziekte en de dood zijn kracht niet zoo ontijdig had gebroken.’
Het Jeurissen-comité heeft in samenwerking met de uitgeverij Van Mierlo het
beste gedaan voor Jeurissen's gedachtenis, wat zij voor een schrijver doen kon: zijn
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werk dat uit en voor het volk geboren werd, weer in goedkoope maar verzorgde en
handige boekjes beschikbaar stellen voor het volk.
Het is uitstekende lectuur voor de komende winteravonden en voor onze
volksbibliotheken.
A.V.C.

Whiting (Mary Bradford): ‘Dante and his poetry’; 218 bldz. Geb. 3/6. G.G.
Harrap, London.
In een recensie in dit tijdschrift (1934, p. 70) wees Dr. T.D. op ‘het overdreven belang
dat jongeren hechten aan louter biographische gegevens’. Voor een schrijver als
Dante heeft men echter, onzes inziens, veel te vaak, te weinig belang gehecht aan de
biographie van den dichter. Indien het, reeds in het algemeen gesproken, waar is dat
de gebeurtenissen in het leven van een dichter een hulp zijn voor het begrijpen van
zijn werk, moet voor Dante worden gezegd dat zulke kennis niet alleen nuttig doch
volstrekt noodzakelijk is. Daarom was het een uitstekend idee van Miss Whiting aan
dit bepaalde punt eens heel bijzonder haar aandacht te besteden. In de Dante-studie
heeft deze schrijfster trouwens reeds haar sporen verdiend met haar, een total jaren
geleden verschenen groot werk: ‘Dante the man and the poet’. Vooral zij die het
Italiaansch niet vol-
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doende of niet machtig zijn, hebben hier een kolfje naar hun hand want het boekje
wemelt van vertalingen. En deze zijn ontnomen aan goede engelsche bronnen, als
daar zijn Shelley, Cary, Dean Plumptre en Prof. Melville Best Anderson. Het is niet
de taal van Dante die moeilijkheden oplevert. Wie ze vergelijkt met de taal van
Florence van vandaag zal er niet zoo heel veel verschil in vinden. Wat een verschil
bv. het Chaucer, die omtrent zijn tijdgenoot was! De moeilijkheid zit hem vooral in
de duisterheid van de politieke en theologische zinspelingen in de middeleeuwsche
wereld waarin hij leefde. Dit boek kan dan ook op dit terrein heel veel diensten
bewijzen. En op den koop toe krijgen we hier een hoop oorspronkelijke dingen die
we nergens anders zijn tegengekomen. Zoo is ze bv. nu en dan erg polemisch bv.
waar ze het opneemt tegen hen die in Beatrice geen werkelijke persoon doch een
wijsgeerige abstractie zien. Deze en zooveel andere dingen maken dit werk tot een
stimuleerende lectuur. We kunnen dit beknopte, doch tevens zoo veelzijdige boekje
niet genoeg aanbevelen.
Dr. Raph. Kreemers.

Leigh (Gertrude): ‘New Light on the Youth of Dante’ (The course of Dante's
life prior to 1290 traced in the ‘Inferno’ Cantos 3-13). 278 bldz. Geb. 10/6.
Faber and Faber Ltd. London.
Dit werk is de resultante van 30 jaar onafgebroken studie van Dante zijn leven en
zijn werk en dezelfde methode die hier werd aangewend bezigde ze tevens voor het
sedertdien ook verschenen boek ‘The passing of Beatrice’. De schr. zegt ons in het
onderhavige werk dat ze 'n nieuwe bedoeling gevonden heeft in Dante's Inferno, of
liever de bedoeling die niemand vóór haar erin ontdekt had. Volgens haar zou Dante
niet geloofd hebben aan de hel, dat hij te vooruitstrevend was om er zoo'n gedachten
op na te houden. Zijn ‘Inferno’ zou niets anders zijn dan een satire op de barbaarsche
dogma's en het verdorven leven der pausen, dat alles gegoten in een
autobiographischen vorm. Hij schreef in het Italiaansch opdat zijn stem tot het gewone
volk zou doordringen en hij was gedwongen allegories te gebruiken om te ontsnappen
aan de Inquisitie. De schr. doorloopt de eerste 13 boeken van ‘Inferno’ en weeft de
geschiedenis van den tijd door haar verhaal heen waar de tekstverklaring die
ophelderingen noodig veronderstelt. Waarom de Inquisitie er hier nog eens met de
haren moet worden bijgesleurd is ons een raadsel. Dante heeft elders toch voldoende
geschreven om voor deze rechtbank terecht te komen zonder dat we daarvoor het
‘Inferno’ moeten uitpluizen. Ook zonder allegorischen vorm te bezigen heeft Dante
meer dan eens gewezen op het verkeerde in de pauselijke politiek en wel op zoo'n
manier dat men hem minstens tien keer had kunnen verbranden als de Inquisitie
werkelijk was wat de schr. ervan maakt. Doch niet alleen op dit punt zijn er
aanvechtbare dingen in dit boek. Zoowel op aesthetisch als op politiek en godsdienstig
terrein zijn er een hoope dingen die we bepaald ‘scheeve’ voorstellingen noemen.
En we denken hier aan het latijnsche adagium: ‘Qui nimis probat, nihil probat’. We
meenen tevens dat de poëtische gestalte van Dante eerder verminderd dan vergroot
uit deze vergelijkende studie te voorschijn treedt. En dat is jammer. Er is misschien
geen enkel vervelend boek over Dante geschreven. En ook dit is, ondanks zijn sterk
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polemisch karakter, zeker een van de meest, prikkelende die we over Dante gelezen
hebben. We wijzen er hier tevens op dat ook deze schr. gebruik maakt van de ‘Temple
Classics’ vertaling. Haar werk wordt besloten met een flinke bibliographie en een
zeer nuttige alphabetische inhoudstafel.
Dr. Raph. Kreemers.

Carter (Barbara Barclay): ‘Ship without sails’; 19,5 × 13,5; 423 bldz. Geb.
7/6 Constable and Co. Ltd. London.
We hebben elders reeds ons oordeel over dit werk uitgesproken. Toch meenden we
het hier bij deze verschillende Dante-boeken niet onvermeld te mogen laten vooral
voor hen die misschien tegen den zwaren kost van technische boeken over dit
onderwerp opzien en die toch iets zouden willen weten over Dante en zijn tijd en
tijdgenooten. Die hebben in dezen historischen roman zeker het beste wat ze over
het gegeven droomen kunnen. En deze vierde vrouw die zich zeer speciaal met
Dante-studie bezig houdt is beslist niet de minst interessante in het gezelschap. En
al wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het werk zelf van Dante in den tekst, de
mogelijke lezer
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late zich hierdoor niet afschrikken. Die stukken zijn zoo passend en zoo mooi door
den tekst geweven dat ze even belangrijk zullen geschat worden. Kunstliefhebbers
wijzen we zeer speciaal op Giotto die hier heel dikwijls aan het woord komt. Hier
hebben we Dante ten voeten uit geteekend, in zijn ballingschap en de 13 laatste jaren
van zijn leven. En hij wordt ons voorgesteld als zijnde eerst en vooral een oprecht
katholiek, dan een vaderlandsch Florentijn, heel weinig patriotisch Italiaan en nog
minder imperialist. Een boek om te lezen en te herlezen en dat een geweldigen indruk
nalaten zal.
Dr. Raph. Kreemers.

Mottram (R.H.): ‘The lame dog’; 286 bldz. 1934; M. 1,80; B. Tauchnitz,
Leipzig.
De bekende schrijver van de ‘Spanish Farm’ trilogie heeft sedert een paar jaren zijn
vroeger genre den rug toegekeerd en bemoeit zich nu vooral met het uitbeelden van
toestanden in het na-oorlogsche Engeland. Hij schijnt te willen bewijzen dat de
oplossing van na-oorlogsche problemen zeker zoo'n zwaar werk is als het
oorlogvoeren en het bewerken van den vrede. ‘Europa's Beast’ (1930) wees al in die
richting, en de bankbestuurder Mottram had natuurlijk een kolfje naar zijn hand in
‘Our Mr. Dormer’ (1927) waarin de geschiedenis van een bank op het platteland
wordt uitgewerkt. Dezen keer gaat het over een ‘herberg’ (de titel van het boek is de
naam van die kroeg) in hetzelfde landelijke milieu waarin de bank-roman speelde.
Ook hier is Mottram weer de geschiedschrijver van het ‘veranderende’, zoowel op
het platteland als in de verhoudingen tusschen den landjonker en den herbergier,
ouders en kinderen, meester en knecht, kortom al de personen die voortdurend in
zijn werk terugkomen en die ons Galsworthy herinneren. Wat deze was voor de
gegoede standen der metropolis is Mottram voor de oostelijke graafschappen. De
‘landlord’ Earl is als de verpersoonlijking van den strijd van het oude, het
vooroorlogsche tegen het nieuwere, van het landelijke tegen het mechanische dat
per slot van rekening de overhand krijgt. En naast hem zijn nog zuiver geteekende
en zeer aantrekkelijke personen: zijn oude knecht Sweetnin, Shotover en Marianne
zijn beste dochter. Dramatische gegevens worden er weinig in verwerkt en het boek
verloopt tamelijk kalm met hier en daar schitterende opflakkeringen van beschrijving,
ontleding en karakteruitbeelding. Het is een mooie roman die het eigenaardige talent
van Mottram op een zeer bijzondere manier doet uitkomen. Al wordt het realisme
getemperd door een diep en innig meeleven en meevoelen toch blijve dit boek
uitsluitend in de handen van volwassenen.
Dr. Raph. Kreemers.

Davies (Rhys): The red Hills’; 280 bl. 1934; M. 1,80. B. Tauchnitz, Leipzig.
H. Ferguson en M. Borden, onder de vrouwen en Fr. Stuart en Rhys Davies onder
de mannen gaan door voor de voornaamste volgelingen van D.H. Lawrence. Volgens
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ons is echter de laatste (een van de meest belovende onder de jongere schrijvers) een
van zijn meest consequente volgelingen. En deze roman is wel het sterkste product
van de heele school. We gebruiken met opzet het woord ‘sterk’. Want er dient van
meet af aan op gewezen te worden dat dit boek is, wat de Engelschen noemen ‘strong
meat’. Het is een realistische roman van het ergste soort. Geweldige hartstochten,
primitieve instincten en wat dies meer zij, zijn hier voortdurend aan het woord en
‘sex’ speelt hier de hoofdrol. Zoowel Iorwerth als de twee vrouwen waarmee hij
ongebonden door het leven gaat: Ceinwen en Virginia vertoonen zich in naar meest
dierlijke gedaante en de rest van de rollen zijn menschen uit de onderste lagen van
den zelfkant der maatschappij in het mijndistrict in Wales. De toestanden zijn zoo
als we ons die indenken in het bolsjevistische Rusland. En toch is het boek geschreven
met een dichterlijke intensiteit, met een warmte en een gloed die een eersten
rangsschrijver verraden. Er zit vaart in en tevens is het heele verhaal geschreven met
een oprechtheid die een zedelijker gegeven waard zijn. En we zijn ervan overtuigd
dat Davies, als hij Lawrence een beetje vergeten wil en zijn eigen paden bewandelen,
tot een grootmeester in den Engelschen modernen roman uitgroeien kan. Er zijn
fouten in 't boek,
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en zedelijkerwijze gesproken moeten we het beslist afkeuren. Doch zooals het daar
voor ons ligt is het niet te miskennen en hopen we enkel dat de schrijver ons een
ander maal, ook moreel voldoening zal geven.
Dr. Raph. Kreemers.

Oppenheim (E. Phillips): ‘Crooks in the sunshine’; 286 bl. B. Tauchnitz,
Leipzig, 1934, M. 1,80.
‘Miss Brown of X.Y.O.’, verschenen in 1927, was het honderdste boek van dezen
veelschrijver. We zijn nu ettelijke jaren verder en als we oordeelen moeten naar de
Nederlandsche vertalingen (er verschijnen er gemiddeld een dozijn per jaar) moet
hij kort bij de 200 zijn. Of we hiervoor onze gelukwenschen of ons rouwbeklag
maken moeten weten we niet. Een ding staat echter vast als een paal boven water:
dat als het leven van Oppenheim een wel gevuld leven is, het van letterkundig
standpunt uit beschouwd beter niet zoo gevuld ware geweest. Indien hij zich tot een
derde van zijn productie had weten te beperken zou het nageslacht misschien nog
wel eens een keer aan hem hebben teruggedacht. Doch daar hoeft hij nu beslist niet
op te rekenen. Als het nieuwe werk van Oppenheim van de pers komt is het vorige
al weer lang vergeten. Dat kan den leerlooier-schrijver Oppenheim misschien minder
schelen omdat hij zijn schaapjes op het droge heeft, doch wij voor ons vinden het
treurig. Goddank dat er in dit genre andere schrijvers zijn opgestaan in Engeland die
ons Oppenheim kunnen doen vergeten. Doch het mag wel eens worden herhaald dat
hij den smaak van het Engelsche publiek jaren lang hopeloos heeft bedorven en het
warm heeft trachten te maken voor dingen die beslist niet ‘worth while’ zijn. Laat
zijn verhalen met politieken inslag de beste zijn onder zijn romans, hierbij moet dan
nog niet vergeten worden dat ‘in het land der blinden de eenoog koning is’. Er zijn
er die beweerd hebben dat Oppenheim met den dag beter wordt in zijn werk. We
hebben daar in het onderhavige boek niets van kunnen merken. We mogen er enkel
voor herhalen wat me in 1927 schreven over zijn ‘Prodigals of Monte Carlo’: ‘een
niemendalletje dat menschen die niet beter weten een paar uren tamelijk vermakelijk
verzet geven kan’. We hebben het voordeel gehad enkele technische werken te lezen
over de ‘gangster-wereld’ die hier nog eens ten tooneele wordt gevoerd. Doch
Oppenheim lult er nog eens op los evenals zijn bentgenoot Wallace. Het trekt er
gewoonweg niet op. Een roman in de gewone beteekenis van het woord is dit boek
ook niet. Het zijn tamelijk losverbonden verschillende episodes waardoorheen één
draad geweven is. Kortom een boek dat als tijdverdrijf geen kwaad kan. Doch, heusch,
men kan zijn tijd best beter zoek brengen.
Dr. Raph. Kreemers.

Pember (Evelyn): ‘So we'll go no more’; 288 bldz. Geb. 7/6. Constable en
Co. Ltd. London.
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Dit is een nog betrekkelijk jonge schrijfster want pas 5 jaar geleden verscheen haar
eerste werk. En sedertdien is ze met zulke reuzenschreden vooruitgegaan dat ze onder
de heel goede van het oogenblik mag gerangschikt worden. Haar vorig boek, de
roman ‘Coucou’ had ons al bewezen dat ze een fijne beschrijfster was van atmosfeer.
Deze tweede roman toont ook dat ze een gave karakteruitbeelding geven kan. Het
gaat hier over 2 vrouwen: Isolde, die haar leven vergooid heeft in romantische en
liefdesavonturen, en Car die alleen op haar opvoeding terugwijzen kan. Isolde haat
haar verleden en tracht het te vergeten in een oud huis in Frankrijk. Doch het verleden
is niet zoo gauw vergeten. Ook hier laat het haar niet los en in haar laatste avontuur
wordt ook de jonge Car meegesleurd. Deze vindt dan ten slotte hulp en troost bij een
oude vriendin. Isolde is ongemeen scherp geteekend en is een van die figuren die we
niet vergeten kunnen. Het geheel is geschreven in een zachten humor die de pijnlijkste
oogenblikken eenigszins tempert. De schr. heeft zich zelf met een
bewonderenswaardigen moed door het leven geslagen toen ze eenmaal haar roeping
had gevonden. Ze richtte zelfs een hoenderpark op met de verdiensten van haar arbeid
te voorzien in haar levensonderhoud. Dat vasthouden aan den kouden grond vinden
we ook in haar werk terug en haar eigen hardnekkig doorzetten kenmerkt ook haar
karakters. De jongste publicaties van de schrijfster wijzen er tevens op dat de hooge
verwachtingen die door dit werk gesteld waren, niet bedrogen werden. Een mooi
boek dat hier en daar wel voorbehoud vergt, doch overigens aanbeveling verdient.
Dr. Raph. Kreemers.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

796

Bowen (Elisabeth): ‘Friends and relations’; 280 bldz. Geb. 7/6. Constable
and Co. Ltd. London.
Deze schrijfster (alias Mrs. A.C. Cameron), die we niet moeten verwisselen met Mrs.
G. Long (schrijversnaam ‘Marjorie Bowen) neemt onder de jongeren een zeer
voorname plaats in. Toch is dit niet haar beste werk. Het lijkt er te veel naar of ze
bang is het onderwerp aan te pakken en ze draait te veel rond den pot. Dingen die
we weten moesten worden te ver verschoven en ongewenschte hindernissen worden
ons in den weg gelegd zonder de spanning van het verhaal te verhoogen. Daarom
maakt het geheel een eerder onbehaaglijken indruk. Er wordt ook geen blad voor
den mond genomen in de beschrijvingen en het klinkt nog al cynisch hier en daar.
De korte inhoud van het boek zal trouwens voldoende duidelijk maken in hoever
zich hier de gelegenheid voordoet weinig aangename dingen te vertellen. Edward
huwt met Laurel ofschoon hij reeds betrekkingen gehad heeft met haar jongere zuster
Janet. Deze huwt dan op haar beurt met Rudney die toevallig de neef is van den man
die in een schandaal is gewikkeld geweest met Edward's moeder. De twee zusters
houden veel van elkaar en leven elk haar gewoon leventje uit de bovenste middelklas.
En als haar kinderen tamelijk groot geworden zijn vinden Edward en Janet elkaar
weer terug. Ondanks het weinig prettige van het boek getuigt het toch van goede
opmerkingsgave en subtiele ontleedkunst. De twee figuren die heel het verhaal
beheerschen zijn de wondergoed getypeerde moeder van Edward en Laurel. Doch
ze kunnen het verhaal als dusdanig niet redden. En we vinden dat de roman geen
vooruitgang beteekent op ‘The hotel’ van 1928. Waar dit boek een loffelijke
uitzondering maakte op de ziekelijke psychologie die veel vrouwelijk werk kenmerkt
in het Engeland van vandaag, lijkt het ons of dit boek te veel terugkeert naar diezelfde
psychologie die ze vroeger zoo zorgvuldig had vermeden. Daarom vergt dit boek
een streng voorbehoud.
Dr. Raph. Kreemers.

Maugham (W.S.): ‘Ah King’; 285 bldz. 1934; Ingen. M. 1,80. B. Tauchnitz,
Leipzig.
Somerset Maugham wordt dit jaar 60 en hij mag op een welgevuld letterkundig leven
terugblikken. Hij was zoowel romanschrijver, als dramaturg, doch daarnaast kregen
we van hem enkele reisschetsen en ook eenige bundels korte verhalen. In dit laatste
genre echter heeft Maugham weinig gepresteerd. Zijn eerste bundel ‘Orientations’
was van 1899 en toen moesten we wachten tot 1921 voor den volgenden ‘The
trembling of a leaf’. Nogmaals verliepen er vele jaren voor de derde kwam ‘First
person singular’ (1931) en hier hebben we den vierden van 1933. De titel van dezen
bundel is een nagedachtenis aan een van de knechts die den schrijver vergezelde in
de kolonies en dien de schrijver ook in een inleidend woordje herdenkt. Zoo komen
we meteen in de atmosfeer die heel dezen bundel omgeeft en die, door z'n
onopgesmukten stijl buitengewoon actueel blijkt. De meeste karakters in deze zes
verhalen zijn burgerlijke beambten en hun vrouwen in de engelsche bezittingen. En
hoe realistisch hun leven ook beschreven wordt hoe onplezierig hun velerlei
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ervaringen ook wezen mogen, Maugham gelukt er uitstekend in ons dit eigenaardig
bestaan ahw. te doen ‘aanvoelen’. En we zouden ons niet durven uitspreken als we
tusschen de romans of deze verhalen te kiezen hadden. In hun gedegen en gedrongen
vorm lijkt ons het zeer speciaal talent van Maugham het best uit te komen. Ook hier
komt natuurlijk weer cynisme bij te pas en er klinkt door de meeste een bittere toon.
Doch juist wegens den beknopteren vorm hebben deze niet den tijd om volledig op
ons in te werken en de indruk dien we behouden is dan ook veel zuiverder. Voor
bijna al de werken van Maugham is een zeker voorbehoud noodig. Toch lijkt ons
dat voor dezen bundel het minst gevergd al moet daaruit niet de gevolgtrekkingen
worden gemaakt dat het boek een plaatsje verdiend op de schappen van een
meisjes-pensionaat-bibliotheek.
Dr. Raph. Kreemers.

Curtayne (Alice): ‘A recall to Dante’; 245 bldz. Geb. 6/. Sheed and Ward,
London.
Prof. Dr. J. Persyn, zg. heeft indertijd den lof bezongen van de Dante-vertaling van
A.H.J. Van Delft; Prof. Dr. Gerard Brom heeft die van Prof. C. Kops O.F.M.
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lof toegezwaaid; Fred. Van Eeden schrijft in een bijdrage in ‘De Amsterdammer’
(10-9-1921) dat de beste vertaling die hij kent de Engelsche is uit de ‘Temple
Classics’; Pater Padberg, S.J. (De nieuwe Eeuw, 10-9-1921), zegt ons niet de vertaling
van Van Delft te nemen doch de prozavertaling van Boeken met de voetnoten van
Bohl; Prof. Dr. Poelhekke bedient zich van een fransche vertaling van L.
Espinasse-Mongenet en zegt dat de korte raakheid van Dante maar zelden bij zijn
vertalers terug te vinden is (id. id.). A. Curtayne staat in dezen naast Fred. Van Eeden
en vindt ook dat ‘it would be difficult to improve on the Temple Classics edition’.
Deze vertaling is evenwel van verschillende handen. Doch het overeenstemmend
gevoelen van den grooten nederlandschen bekeerling en deze bekende katholieke
engelsche schrijfster is wel het vermelden waard. De studie over de engelsche
vertalingen van Dante is echter maar een onderdeel van dit uiterst interessante boek.
Eerst krijgen we een historisch portret van Dante, dan beschouwingen over het ‘goed’
en ‘verkeerd’ lezen van Dante en vervolgens enkele bijzondere punten uit zijn werk
nl. ‘Dante and the Holy Name’, ‘Dante on our Lady’ (een onderwerp dat ook door
Prof. Dr. T. Brandsma behandeld werd in de Nieuwe Eeuw t.a.p. onder den titel
‘Maria in het plan der Divina Comedia’) en ‘Prayer in Dante’. Het werk is zoowel
voor den leek als voor den geschoolde geschreven. Het geeft ons een uitstekend beeld
van den dichter, een goed begrijpen van zijn invloed op de engelsche letterkunde en
tevens een goede waardeering van de poëtische schoonheid van Dante's werk.
Aanbevolen.
Dr. Raph. Kreemers.
Verschenen:
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[1934/12]
De Europeesche Mensch
In volgende bijdrage vat de Deensche schrijver JóRGEN BUKDAHL voor
Dietsche Warande en Belfort de leidende gedachten samen van zijn laatst
verschenen boek: ‘Det Europaeiske Menneske.’
Waarachtig gewichtige tijdsperioden zijn dezulke, waarin het voorgevallene niet
slechts een gebeurtenis is, maar een lotsbestemming.
Een ontwikkeling wordt bekroond, in zege of nederlaag, om 't even, haar boodschap
is afgekondigd en op de proef gesteld, haar ideële inhoud werd ontvouwd en ingekleed
in den vorm van alledaagschen kamp. Een historische ontwikkeling kentert altijd als
ze haar hoogtepunt bereikt. Het is op dat oogenblik dat het noodlot intreedt. Wat nu
geschieden zal, ligt besloten in de vele onbeproefde mogelijkheden, 't is een
aanvangstijd, een starttijd; we weten maar half wat we begonnen zijn en waarheen
we zijn gestart. We kunnen slechts vermoeden en gissen, het heeft den schijn alsof
donkere kultuurkrachten losgebroken waren en ons hadden meegewenteld. De
grondvesten wankelen onder ons. Waar vinden we houwvast? Wat is waarheid en
wat is werkelijkheid? De europeesche mensch stelt zich weer de oude vraag die
Sokrates stelde, en waarmee Platoon zich heel zijn leven lang het hoofd gebroken
heeft. Wij, noorderlingen, kunnen maar niet vertrouwd geraken met de gebeurtenissen
die bezig zijn Europa te omvormen. Stalin in Moskou, Hitler in Berlijn, Mussolini
in Rome. De vrije russische wetenschap geknakt, Benedetto Croce's bibliotheek te
Napels geplunderd en verbrand, de boeken-auto-dafeeën in Duitschland... we kunnen
in verzet komen en protesteeren, maar wat is de beteekenis van dit alles, wat steekt
er achter? Is het iets voorbijgaande, crisis-verdwazing, uitputting of afkeer die tot
wanhoop gestegen zijn? Ofwel is men bezig een nieuwe basis te leggen voor het
Europa der 20e eeuw? Een nieuw Europa dat zijn weg zal gaan ondanks onze
protesthouding, en zich openbaren als een nieuwe politieke werkelijkheid en een
nieuwe vorm voor kultuurleven. De tijd verandert, de grondstoffen worden omvormd,
treden in nieuwe
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samenstellingen die een nieuwe werkelijkheid zullen ontvouwen. Maar welke? Of
heeft de waanwijze en zwaartillige Duitscher gelijk, hij die van oordeel was dat er
geen sappen meer waren in den ouden kultuurstam, de avondlanden hadden hun rol
gespeeld, nu moesten we naar Azië of Halfazië terug, zoowel om stof voor nieuwe
gedachten als om nieuwe werkelijkheid, tenzij onze fierheid als West-Europejers
ons gebood aan boord te blijven van de oude schuit, en met haar onder te gaan.
Waarmee is dan de schuit bevracht, met welke lading vaart het schip? Dit is de
levensvraag der hedendaagsche europeesche gedachte. In de rustige kultuurperioden
naar 1914 toe, was die europeesche gedachte vooruitstrevend. Ze doorvorschte de
werkelijkheid, vooral die der dingen en der maatschappij; we hebben een
natuurwetenschappelijke wijsbegeerte, een sociologische en economische
wijsbegeerte, die op den keper beschouwd een pragmatische wijsbegeerte was, men
onderzocht de practische bruikbaarheid der gedachte in de wetten welke men meende
te onderscheiden in natuur- en gemeenschapsleven; men wou ze zoo spoedig mogelijk
overbrengen als drijfkracht in techniek en politiek, evenals men in de moderne
zielkunde (psycho-analyse en individueelpsychologie) de aanerkenning van psychische
oorzakelijkheidsverhoudingen de grondslag laat worden van een therapie, een
zielsgeneeskunde en geneeskundige methode.
Dit filosofisch en dit wetenschappelijk pragmatisme dat zijn kracht leende van de
ideeën van een 19 eeuwsche evolutieleer en vooruitgang, werd nu tot staan gebracht
- door zijn eigen resultaten. Het heeft nu Europa vastgeschroefd in een politieken en
sociaal-economischen vorm, waarin de mensch tewege is onder te gaan. Neem slechts
één domein: dat der techniek, die als vrucht van natuurfilosofie en natuurwetenschap
de voortbrengstvormen heeft gerationaliseerd, met als gevolg werkeloosheid zoowel
als overproductie; dit laatste werd katastrofaal, omdat men niet terzelfdertijd de
verdeelingsvormen had ontwikkeld. Vandaar een opeenhooping van producten, en
prijzen door beursmanoeuvres kunstmatig opgedreven. De natuur staat gewillig haar
geheimen af en hare krachten maar ze wreekt zich langs een omweg. Techniek is:
rationeel beheerschte natuur, maar het sociaal gevolg is werkeloosheid. Dit is de
achtergrond en de inspireerende bron van Oswald Spengler's boek: ‘Kultur und
Technik’.
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Met alle middelen had men er naar gestreefd de europa-schuit zeewaardig te maken,
de toestanden aan boord te rationaliseeren. En dan rijst het vermoeden op, eerst bij
Spengler, daarna bij vele anderen, dat de schuit lek is. Dat al die fijne instrumenten
en al die zeevaardigheid niet nutten kunnen. En zoo komt de gedachte op, welke last
er eigenlijk aan boord is, en welk doel het schip eigenlijk heeft. Het heeft rondgekruist,
vele eeuwen lang en onder schiftende sterrebeelden. Het vaarde bij hoogen golfslag
en bij kalme zee; soms met muiterij aan boord, dan weer in normale toestanden; nu
eens heeft de kapitein alle macht, dan weer de zeelui; het heeft last ingenomen in
vele havens, zoowel voor dagelijkschen nooddruft als voor het geestesleven; de
laatste eeuwen werd het volkomen gemoderniseerd, voor kompas en aardrijkskunde
heeft men de sterren vergeten, voor stoomkracht en techniek heeft men vergeten de
eeuwig-schiftende winden, de eeuwenoude, wilde, raadselachtige natuur; als een
lichtend feepaleis vaart het schip, op een zee om wier diepte men zich niet bekommert,
onder sterrebeelden wier raadsel de ziel niet heeft beroerd...T i t a n i c ; daar loopt
het vast, de grondelementen breken doorheen de beschaving, de ongeschminkte
realiteiten van leven en dood, de wereldoorlog, het heroïsme en het verlagende, het
sublieme en het bestiale: de soldaat, die van het leven en die van den oorlog, als held
en als moordenaar. Alle lichtbakens zijn gedoofd, enkel lichten de sterren en blazen
de winden.... de schuit zinkt, muiterij ontstaat aan boord, eenigen dringen zich
hardhandig op als meesters, ten einde de discipline te handhaven, ondanks alle
geplogenheden van recht en menschelijke waardigheid en de vrijheid van den
enkeling. Midden in deze crisis is het dat de vraag opgeworpen wordt aangaande het
doel der reis en den aard der bevrachting. Dit moet zijn het verondersteld-gekende
voor de europeesche metafysiek onzer dagen, en voor dezer zelfonderzoekende
kultuurfilosofie.

I.
De eerste aanduiding van zulkdanig zelfonderzoek was Spengler's eerste boek over
den ondergang der avondlanden. Hij was van meening dat de reis geëindigd was.
Over de scheepsbevrachting gaf hij verslag, een der beste die we hebben. Half intuïtief,
half empirisch kwam hij tot zijn gevolgtrekkingen. Zijn werk is een dichtwerk, maar
lijk alle waar dichtwerk kwam het de waarheid meer te na dan een samengeschroef-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

804
de stellage van kunstmatige brokstukken, die niets uitzeggen over het leven dat
geleefd werd in de nu ineengestuikte vormen, die niets laten doorschijnen van die
waarheid, welke doorbrak door de nu verzwonden kultuurverhoudingen. Alle
geschiedschrijving is in laatste instantie een kunst; de geschiedschrijver moet als
ingeboren gave de macht hebben dooden op te wekken uit het graf, door de puinen
op te roepen de heerlijkheid van den tempel. Geschiedkundige navorsching
daarentegen is een vak, dat lijk elk handwerk geleerd kan worden. Sommigen zijn
er bekwaam in, anderen zijn het minder. Absoluut noodzakelijk is zulk werk. Als
een gebouw moet opgetrokken worden, dient men eerst deugdelijke materialen aan
te schaffen, metsers en dienders moeten er zijn. En toch is het de architekt die het
gebouw optrekt, en het leven geeft, vorm en stijl. Het is als architekt dat Spengler
een genie is. Als kunstenaar is hij meteen profeet, hij brengt de steenen tot spreken
en den samenhang tot het openbaren dat het einde nabij is... want ten slotte is alle
geschiedschrijving een profetische daad die wil aansporen en verwittigen in het licht
van het visioen van een komenden tijd.
Na Spengler is er een heele reeks boeken verschenen, waarin de overweging over
de uitgangspunten der europeesche kultuur een domineerend element vormen. In de
engelsch-sprekende wereld dient vermeld Lippmann's boek over de redding der
westerlanden. In Engeland heeft immers de filosofische school van Oxford immer
stand gehouden tegen het pragmatisme en het materialisme waarin de kultuur der
19e eeuw uitmondde. Hier in het noorden zoekt men den weg van zuivere afleiding
naar idee, om daardoor gesterkt te worden in een samenhang. In de eerste plaats
natuurlijk in het Zweden van Gejer, Boström en Rydberg. Als Alf Nymann's laatste
boek heet: ‘Van Platoon tot Einstein’ wijst het de richting aan. Een poging om zich
de grieksche uitgangspunten der europeesche kultuur klaar te maken is niet alleen
Hans Larsson's ‘Platoon en onze tijd’, maar ook: ‘Dikê en Eros’ van Lönborg, en
Lindskog's groote vertaling van Platoon's werken. En in schrijvers als Landquist en
Ahlberg kan men de poging zien om hoofdvragen der wijsbegeerte te beschouwen
in europeeschen samenhang. In Denemarken merke men op Poul Helm's twee groote
boekdeelen over Platoon en Aristoteles, en Raeder en Hóeg's groote uitgave van
Platoon, waarvan het eerste deel pas verscheen. De nieuwe vertaling van Spinoza's
‘Ethiek’ wijst op het zelfde. Ook in Noorwegen merkt men eensluidende
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pogingen om van zuivere afleiding te komen tot idee; een typisch voorbeeld is Harry
Fett, en Johan Hjort's laatste werk: ‘'s Keizers nieuwe Kleederen.’
‘Van zuivere afleiding tot gedachte’, het is die beweging welke genoemd wordt:
Functionalisme. Want dikwijls is het gebeurd, dat de gedachte haar kracht verloor
in de resultaten die ze bereikte. Deze werden zelfgenoegzaam. Het is tegen deze
esthetische zelfgenoegzaamheid dat het functionalisme reageert, tegen dit dood
gewicht aan vormen, die geen uitdrukking meer zijn voor het leven der idee, en
slechts remmen op het dagelijksch leven. De vraag is omvangrijk, en de plaats hier
is schrap toegemeten. Maar rondom in Europa's kultuurleven onderscheidt men die
reactie, dit functionalisme, dien wil tot originaliteit, directheid, eenvoud, dit protest
tegen al die ronkende afleidingen. In den schoot der Protestantsche theologie heet
dit functionalisme: Barthianisme. En functionalisme beteekent: weg van halfheid en
nuancen, van het eigendommelijke naar het algemeen-geldende, van het origineele
naar het typische.
In 't kort: wat men ziet is een protest tegen heel de 19e eeuw, en tegen die romantiek,
welke ze heeft opengespreid zoo over geestesleven als over politiek. Al het overtollige
over boord... Maar het schip zeilt verder.

II.
De reactie tegen de Romantiek! Ziedaar iets dat we vaag kunnen onderscheiden in
het groote spel van tegenstellingen en tegenspraak waaruit de europeesche kultuur
onzer dagen bestaat. Klaar afgelijnd is die reactie niet, ze komt sporadisch voor en
is, lijk reeds gezegd werd, slechts hier en daar tot uiting gekomen in de
kultuurfilosofie. Klare lijnen kunnen we onmogelijk trekken. Maar wat is dan de
inhoud der evolutie der 19e eeuw? Welke boodschap bracht de Romantiek? Honderde
werken zijn er geschreven over deze strooming, ze is als een rivier die haar stroom
heeft, haar kolken en haar weervloed, een reeks van tegenstroomen, dikwijls van
gelijke kracht en beteekenis als de hoofdstroom, een kultuurstrooming dus, die alles
behalve klaar is. Ze steunt op tegenstellingen en tegenspraak, haar filosofie is een
filosofie over de spanning in de personaliteit, een verduidelijking van een samenhang,
die de spanning niet opheft, maar ze vruchtbaar maakt. Op die wijze komen gevoel
en waarde op den voorgrond,
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zonder dat daarom verstand en begrip over 't hoofd gezien worden. Ook Kant is een
der vaders der romantische filosofie, Fichte beschouwde zichzelf als zijn discipel en
voortzetter van zijn levenswerk. Maar de diepere oorzaak van de onrust en de passie,
die over de wijsbegeerte van het Romantisme liggen, bestaat hierin dat ze zich bewust
geworden is van het dualisme waarop leven en bestaan steunen. Het is die angel van
het dualisme, die de spanning geeft aan heel de idealistische metafysiek van het
Romantisme. Wel trachtte Fichte heel de werkelijkheid te verleggen naar de innerlijke
wereld, het domein van het Ik, en alle kennis af te leiden van het subject; doch het
protest der uiterlijke werkelijkheid heeft hem genoodzaakt tot heel wat dialectisch
hokus-pokus, hij moest een ‘niet-Ik’ onderstellen, en de productieve
verbeeldingskracht een scheppende macht toekennen. Dat kwam ten slotte neer op
een nevelachtig Neoplatonisme dat wel liet doorschijnen de laat-grieksche
inspireerende bron der Romantiek, maar meteen deze volledig buiten gebruik stelde
als een soort metafysisch quietisme. Van Fichte gaat de lijn over Schelling naar
Hegel, in wiens monumentaal dialectisch bouwwerk der gedachte, de wijsbegeerte
der Romantiek haar hoogtepunt bereikt, en kentert. Bij Fichte had het individu nog
scheppende macht, en zijn fundamenteele ‘Tathandlung’ was het stellen van het Ik,
bij Hegel is het een medium geworden voor het dialectisch wereldproces, Daartegen
was het dat Kierkegaard protesteerde, voor het behoud der fundamenteele beleving
der Oer-romantiek, het souveraine individuum, den enkeling. Hier houd ik even op
om een hoofdtrek vast te leggen in de bepaling der Romantiek. Ze heeft weer
opgeroepen het individualisme waarop de Renaissance het eerst gewezen had. Ze
heeft staande gehouden dat het criterium der waarheid lag in de belevingen van het
subject. Daar lag de bron van inspiratie tot een nieuwe dichtkunst, verbeelding en
gevoel kregen weer vrijen teugel en de dichtkunst werd ontbonden van verplichtingen
tegenover de gemeenschap. Het scheppende individu, dat een vrije en onafhankelijke
wereld daarstelde, legde in zijn droombeelden het grondpatroon klaar voor het weefsel
van het bestaan. De poëzie werd een geestelijke macht, en de stof deed een knieval
voor den geest. Maar de Romantiek is niet alleen een litterair-historische kategorie,
ze is een algemeene kultuurstrooming die, met haar boodschap over het heilige
individu, de eigenwaarde der per-, soonlijkheid, aan de gemeenschap den eisch stelde
die persoonlijkheid
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en hare ontwikkeling te eerbiedigen. Vandaar de vrijheidseisch in het Noorden der
jaren 30 en 40. Die eisch is van anderen aard dan de vrijheidseisch ten tijde der
‘Verlichting’: die was burgerlijk en sentimenteel, waar de Romantiek persoonlijk is
en dikwijls revolutionair. Als historisch betoog staat hier Rousseau en de Fransche
omwenteling. Rousseau's ‘Confessions’ is een der geschreven bronnen der Romantiek.
Daarmee begint het moderne individualisme en dezes protesthouding tegen
maatschappij en beschaving. Hier ontmoeten we voor het eerst het eigendommelijke
Ik, door de Romantiek vereerd, het origineele in zijn protest tegen het algemeene en
het typische, tegen de klassieke deugden, tegen discipline, orde, gehoorzaamheid,
tegen de levenskunst der zelfbeheersching, wat de Grieken noemen σωφροσ νη. Nu
kregen we het hemelbestormende, souverains genie, dat in zijn zelfgenoegzamen
overmoed zijn eigen wetten schreef.
In die vereering van het origineele individu, de eigen persoonlijkheid, staat de
Romantiek in scherpe tegenstelling tegenover het Klassicisme, tegenover den
Griekschen geest, die persoonlijkheid beschouwde als de typische uitdrukking van
het menschelijke. Het was de Romantiek die definitief den grondslag legde der
strijdende oppositie tusschen persoonlijkheid en menschelijkheid, oppositie waaronder
wij nog lijden op onze dagen. Op die wijze heeft de Romantiek den weg gebaand
voor psycho-analyse en individueelpsychologie; deze gaan uit van een gegeven dat
het resultaat is der pogingen om een grens te trekken tusschen persoonlijkheid
eenerzijds, menschelijkheid en gemeenschap anderzijds. De Romantiek heeft den
drang naar zelfverheerlijking opgedreven tot het absurde. Dat merkte Goethe en
Tegnér, ze reageerden beiden heftig tegen de Romantiek en vonden hunne wapens
daartoe in Hellas. Hetzelfde geldt voor Schiller. Tegenover het onverzaadbare en
matelooze, het stuurlooze en het daemonische der romantiekers, stelden zij de
Grieksche σωφροσ νη. Ze gingen achter Plotinos om tot de oerbron: Sokrates en
Platoon. Van christelijk standpunt uit reageerde Grundtvig, die, door de Romantiek
gewekt en door haar gedreven, zich echter niet kan tevreden stellen met haar
christelijk-genuanceerd pantheisme, en daarom over de orthodoxie heen, het
oerkristendom zocht nog vóór het Nieuwe Testament. Op dees terrein overwon hij
de Romantiek met ze te overwinnen in Rousseau, evenals Kierkegaard ze overwon
met ze te overwinnen in Hegel. De eerste vond zijn rustpunt in een menschelijkheid
en geloofsgemeenschap, de laatste maakte de kwestie van het kristendom tot een
tragisch paradoks.
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Wat heeft dit alles nu te beduiden: de natuurlijke, menschelijke zelfverheffing,
verheven en filosofisch gegrond als de waardevolle, scheppende persoonlijkheid,
het albeheerschende individualisme, ziedaar een der hoofdinzetten der Romantiek.
Daardoor heeft onze politiek en onze kultuur een conflictstof opgeslorpt, die nog
werkt op onze dagen. En op dien achtergrond dient beschouwd de kamp der
hedendaagsche jeugd tegen het individualisme, haar interesse voor allerlei vormen
van sociale en economische samenwerking, haar kultus der kameraadschap. Het
kommunisme - voor zoover het waarlijk een levensaanschouwing is en niet een vorm
van koketterie voor een geblazeerde burgersjeugd, staat in scherp contrast met de
Romantiek. Alle gedachten over planmatige economie en planmatige menschelijkheid
vinden in dit contrast hun uitgangspunt. We hebben hier een modern klassicisme,
niet door Hellas geïnspireerd, maar door een marxistische ideologie, die 's menschen
kultuurleven herleidt tot een product van voorhanden-zijnde maatschappelijke en
politieke omstandigheden, waar het Romantisme vast hield aan een van uiterlijke
verhoudingen onafhankelijk geestesleven, dat 's menschen reden van bestaat was en
de bron van zijn inzicht en macht over de natuur.
De Romantiek preciseerde den europeeschen mensch als de zelfstandige, vrije en
scheppende persoonlijkheid, maar terzelfdertijd bestemde ze de maatschappij tot een
onderlinge saamhoorigheid en een gemeenschap, waardoor dit recht en die vrijheid
moesten worden gewaarborgd. En zoo komen we tot een andere zijde der Romantiek,
een zijde welke een buitengewonen politieken invloed zou uitoefenen, en welke
eveneens werd geïnspireerd door Rousseau en de Fransche omwenteling. Wat
Duitschland en de noorderlanden aangaat is Herder hier een schakel. Het grondschrift
is ditmaal Rousseau's ‘le Contract social’. Van daar uit bewerkt de romantische
staathuishoudkunde het begrip der volkssouverainiteit, en van daar uit ontspruit dit
geloof in het volk, een theorie die de verantwoordelijkheid draagt van heel de reeks
omwentelingen, van af de groote fransche tot nu toe. Weer legt het Romantisme de
basis voor een dualisme, een sociaal-politisch ditmaal: de volkssouverainiteit als
tegenwicht tegen den staat. Iets dergelijks kende men wel van vroeger. De Romantiek
brengt echter een nieuwe motiveering door het nationale aan te wijzen als uitdrukking
van 's volks eigen aard. Die eigen-aardigheid is irrationeel en mythologisch - van
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daar de belangstelling van het Romantisme voor oudheid en middeleeuwen - ze
draagt in zich passie en bezetenheid, het is in zijn geheel hetgeen Fichte op het oog
had en motiveerde in zijn ‘Reden an die Deutsche Nation’. Langs daar komen we
tot het begrip: volksgeest, en tot Grundtvigs actie in Denemarken.
De Romantiek is de moeder der demokratie. En in opgroei, zege en val der
demokratie ligt besloten de geschiedenis van Europa van 1814 tot 1934. Een steeds
toenemende wrijving tusschen volkssouverainiteit en staat. De staat, steunend op
noodzakelijkheid en macht, volkssouverainiteit steunend op vrijheid en gelijkheid.
Deze volkssouverainiteit is in de eerste plaats nationaal geörienteerd: de
gemeenschap als de actieve uitdrukking voor een volkssaamhoorigheid, afgebakend
door nationale grenzen. Voorheen kende men patriotisme, wat in den grond
beteekende: onderworpenheid aan een monark als symbool van den staat. Het
nationale daarentegen grondt zich in het gevoelen de uitdrukking te zijn van het
eigendommelijke in een volk, om zich naderhand klaar te maken waarin dit
eigendommelijke bestaat. Door geschiedenis, mythologie taalkunde, folklore, enz.
In tegenstelling met aristocratische klassicisme gelooft de Romantiek aan de waarde
van het gewone volk, de volksklasse, gelooft dat dààr een verjongingsbron ligt voor
de kultuur Heel onze litteratuur draagt nu nog het merk van dit gezichtspunt.
De inzet der Romantiek in de 19e eeuw kan dan aldus samengevat worden: een
nieuwe, meer stevige bevestiging van het persoonlijkheidsprinciep, en een nieuwe
en meer omvattende bevestiging van het saamhoorigheidsprobleem. Van daar gaan
de vele geestelijke en sociale stroomingen der 19e eeuw uit: individualisme,
anarchisme, socialisme, liberalisme, darwinisme, feminisme, freudisme,
parlementarisme, enz. zonder einde. Een bonte stroom, drabbig maar vruchtbaar als
de Nijl. Het was die eeuw die zich spoedde naar den wereldoorlog, gedragen door
de passie voor den bevrijden, ontwikkelden mensch, den veredelden mensch waarin
Bjórnson geloofde. Men luisterde niet naar de stem van het verstand, dat sprak over
een menschelijke natuur, over het bestendige dat schuilt in alle evolutie. Die gedachte
komt van Parmenides, Socrates nam ze over: verandering en ontwikkeling is slechts
schijn, alles is rust, diep en raadselachtig vastgeankerd in het onveranderlijke. De
eeuw der Romantiek voelde zich beter thuis bij Herakleitos, met zijn duistere mystiek,
zijn lapidaire orakeltaal, zijn beweering dat ‘alles vloeit en men geen
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tweemaal in een zelfden stroom neer kan dalen.’ De Romantiek dweept met alles
wat bevrijd kan worden, zich ontwikkelen; het gevoelen overspande een wereld, die
de gedachte niet vatten kon, het hart had zijn impulsen waarvan het verstand niets
afwist. - De wereldoorlog werd de groote kultuurkatastroof, juist omdat ze de
oogverblinding blootlegde der Romantiek. Menschelijke grondelementen braken
doorheen de geciviliseerde gewoonten, de natuur wreekte zich op de kultuur. Zij die
terugkwamen uit de loopgrachten, allen hadden ze verloren, een beschavingsvorm
ging ten onder. Maar gewonnen hadden ze toch iets, ten minste een groot deel onder
hen: een kijk op de reserven der menschelijke natuur, een weten dat er achter alle
uiterlijke inwerking, kultuurgewoonten en moraalgewoonten een oorspronkelijke
grondslag ligt voor menschelijke waardigheid, waar het sublieme kan samenkomen
met het verlagende, het heroïsche met het lafhartige, het goede met het kwade, niet
als speculatieve waarden, maar als werkelijkheden van moreelen aard. De europeesche
mensch is in waarheid de ontgoochelde mensch, maar juist om die reden misschien
de nieuwe mensch, de hoop der toekomst.
Maar op het politieke wereldtooneel ziet het er pover uit met het romantische
geloof-in-het-volk. De dictatuur rukt aan, de vrijheid, de persoonlijke zoowel als de
volksvrijheid, wordt verkracht, de staat eigent zich alle macht toe en het tegenwicht
der volkssouverainiteit wordt geneutraliseerd. We gaan de klassieke tijden te gemoet,
waarin noodzakelijkheid, orde, gehoorzaamheid en discipline meer zijn dan vrijheid,
vooruitgang en ontwikkeling. In zulk een crisistijd laat de europeesche mensch zijn
gedachten weer wijlen bij zijn vooronderstellingen, niet alleen bij die welke hoor en
tot de 19e eeuw, maar ook bij die welke verder liggen in den tijd, ja bij de grondlagen
der europeesche kultuur.

III.
Vooraan het derde deel van zijn levensherinneringen heeft Goethe den zonderlingen
zin geschreven van Spinoza: ‘Niemand kampt tegen God dan God zelf.’ De beteekenis
is niet heel duidelijk, maar zal wel zijn dat God in de verwezenlijking van zijn plannen
zelfs den tegenstand als hulp gebruikt. Goethe echter heeft wel meer hieraan gedacht,
dat de strijd tegen het kristendom dikwijls
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gevoerd wordt van uit een kultuurbasis door het kristendom zelf geschapen, en die
daarom als tegen wil en dank kristelijke kultuur ontvouwt. Goethe wist wat hij schreef,
zelfs op de meest duistere en symbolische plaatsen. Hij bezat wat ik noemen wou
een kultureel instinct, dat altijd ingreep en de vergissingen van het verstand
terechtwees, even gelijk Socrates die zijn δαιμων had. Door een strenge zelfdiscipline
had Goethe zich opgevoed tot een soort klassiek verstandstype. Hij liet zich niet van
de wijs brengen door zijn ingenium. Uit zijn rijk onderbewustzijn schoot de intuitie
op, een synthetische macht die hem aller dingen oerbeeld liet zien, lijk Platoon ze
schouwde in de idee. Door dit intuïtief leven had hij een medeweten met de
grondelementen, waarmee zijn eigen kultuur was opgebouwd: vrijwillig maakte hij
zijn leven tot een symbool, en tot een zinnebeeld der europeesche kultuur. Van daar
dikwijls de tegenspraak in zijn uitspraken. Sommige stammen van zijn δα μων,
andere van zijn practisch en critisch vernuft. Het eerste is uitdrukking van zijn
kosmisch bewustzijn, het andere van zijn tijdsbewustzijn, van dezes sympathieën en
antipathiën. De frissche wasdom en de levende spanning in Goethe's leven is juist
de verhouding tusschen deze twee facetten van zijn wezen.
Niemand kampt tegen God dan God zelf. Toch ligt achter deze woorden de gedachte
als ware de kristene kultuur de vergankelijke verwezenlijking van Gods wereldplan
en de onuitroeibare grondslag voor europeesche kultuur. Deze heeft dan twee bronnen:
de Grieksche geest en het Kristendom; ze heeft twee steden: Athene en Jerusalem;
ze heeft twee dokumenten: Platoon's dialogen en het Nieuwe Testament. Wat er later
bijgekomen is, zijn afleidingen en afleidingen van afleidingen, het verward delta van
een grooten stroom die uitgaat van twee bronnen. Wat die stroom meevoert aan
levenden inhoud is niet veel meer dan wat zijn oorsprong vond in Platoon of het
Nieuwe Testament. Het werd alles grootsch opgezet en ingewikkeld, een
wetenschappelijke heksenketel van specialiteiten, maar de levende tegenstelling en
de blijvende verhoudingen breken nog gestadig door. ‘'t Verguldsel vergaat maar 't
leder bestaat’ zegt H.C. Andersen. Na de Romantiek heeft men zich blind gestaard
op evolutie en afleidingen, de vele veranderlijke vormen onder dewelke de
fundamenteele tegenstellingen tot uiting kwamen, bij zooverre dat men, evenals de
Egyptenaren bij de vruchtbare oevers van den Nijl, totaal vergeten was den oorsprong
van den stroom, vergeten
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het gevaar van zijn macht, tot op den dag dat de overstrooming kwam en alle
kultuurverguldsels meesleepte. Als een zevenkleurige regenboog staat over die
godendeemstering gespannen de europeesche humor, teer in schijn, maar onwrikbaar,
voor velen een pand der onkwetsbaarheid en onstuimigheid van den europeeschen
geest, omdat hij per slot van rekening zijn troost niet zoekt in het rijk der dingen en
hunne oogverblinding, maar in het rijk der gedachte; een geestelijke werkelijkheid,
die ten slotte ook de werkelijkheid der stof omvormt tot een rijk dat niet van deze
wereld is. Op die twee brugpijlers: Grieksche geest en kristendom, is de brooze
geestelijke werkelijkheid opgebouwd, een illusie mogelijk voor hen die de stof
erkennen als eenig-bestaande werkelijkheid. Oogverblinding, een schijngezicht, ja,
maar in dit teeken hebben de Europejers gezegevierd eeuwen lang, door duizend
nederlagen in den kamp tegen de tegenstrijdige stof en de tegenstribbelende geesten.
Men heeft de regenboog ontleed, en het besluit was dat het slechts lichtrefracties
waren in vochtige lucht, en van uit die opvatting heeft het marxisme dit
Grieksch-Kristen zinsbedrog bekampt, onder welks teeken het zelf geschapen is...
Weinig talrijk zijn zij die nog gelooven aan geestesleven; daartegenover heeft men
sociaal leven, sexueel leven, politiek leven, psychisch leven, biologisch leven,
enzoovoorts, een leven gebonden aan de dingen. Men spreekt over den crisis in
Europa: het is in den europeeschen mensch zelf dat de crisis is: die mensch heeft
verloren het geloof in de oogverblinding van den regenboog, en zich neergeslagen
op de werkelijkheid der dingen, en over den ondergang van den geestesmensch heen,
staart hij de opkomst te gemoet van den plan matigen mensch.
Achter de hedendaagsche kultuurcrisis in Europa ligt zoowel angst als blijde
verwachting. Eén ding staat vast: de 19 eeuwsche vormen voor kultuurleven zijn
verbruikt, het expressionisme (en niet alleen het litteraire) gaf den laatsten smeulenden
gloed van de schemering der Romantiek; het was een uitdrukkingskunst, ja, maar
doorheen dat het protest van den geest tegen de stof en de noodzakelijkheid, het rijk
der ziel dat opstond tegen het onverbiddelijk fatalisme der natuur, tegen den politieken,
socialen en economischen band van elken dag. Maar daarna kwam de grauwe
morgenschemering over de wereld der realiteiten waarin we zijn vastgeschroefd:
neue Sachligkeit heeft men in Duitschland genoemd die maandagstemming, die
gewaarwording van nuchterheid na den roes van het expres-
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sionisme. Een tijdperk loopt ten einde met een haast katastrofale haastigheid in zijn
val, ongelooflijke gebeurtenissen spelen zich af, uit toestanden die voor velen
middeleeuwsch schijnen, worden nieuwe staten geboren, machtsstaten waar vroeger
volksstaten beproefden het eens te worden met zichzelf over hun sociaal en politiek
bestaan; een brok geschiedenis speelt zich af voor onze oogen, niemand weet wat er
feitelijk voorvalt: is het een oud Europa dat zich verjongt met weer tot het leven te
roepen de fundamenteele tegenstellingen die tot hiertoe het leven daarstelden in zijn
kultuur, ofwel een heel nieuw Europa dat wordende is, een Europa dat heeft
afgerekend met de oogverblinding van geestesleven, van menschelijke waardigheid
en menschelijk recht, en nu de dingen neemt als richtsnoer? In elk geval, de
gebeurtenissen zijn geladen met een waarschuwend pathos dat ze tot lotsbestemming
maakt.
Daar ligt, onder vele andere, de oorzaak der functionalistische denkwijze, die door
alle zuivere afleiding, door en over radikale en reactionnaire stellingname - begrippen
die thuis hooren in de kampideologie der 19e eeuw - wil vinden de ware verhouding
tusschen de iddeën en hunne verwezenlijking. Dat zulkdanige denkwijze dialectisch
blijven moet, is klaar, de historisch-politische filosofie van Benedetto Croce is er
een uitdrukking van. Alle waar denken immers heeft dit dubbel aspect: denken
analytisch en synthetisch: van elkaar weg, en naar elkaar toe. Het eerste leidt tot een
empirische begripsfilosofie, het laatste tot een intuitieve filosofie. De geschiedenis
der wijsbegeerte gaat een slingergang tusschen die twee; maar die slingergang is
juist de polsslag geweest der europeesche kultuur. De dingen worden verpulverd op
onze dagen, tot atomen, electronen en ionen toe, een wet wordt voorgelegd, de dingen
worden saamgebracht of gezien in onderling verband, en zie, een universum ontstaat,
een sterrenhemel welft zich boven onze hoofden, een raadselachtige oneindigheid,
die zich niet vangen laat in de netten onzer kennis, we worden gesterkt in onze
menschelijke waardigheid en in de innerlijke kracht die het menschelijke maakt tot
iets meer dan ‘den mensch’; dat klinkt als kletspraat in moderne ooren, maar het was
de hoogste waarheid voor Plotinos; en Kant's gekende zin over de eeuwigheid van
den sterrenhemel- en het categorische in de zedelijke grondwet, die uitgaat van ons
zelf en niet bepaald wordt in verband met de dingen, wijst een zelfde richting uit....
van waar komt dit alles, dia arbeid eeuwen lang, om den menschelijken geest
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onafhankelijk te maken van de dingen: Platoon, Plotinos, Sint Augustinus, Descartes,
Spinoza, Leibnitz, Berkeley, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Hartmann,
Bergson, de groote idealistische grondstroom, die den hoofdinhoud geeft van Europa's
filosofische kultuur, die nimmer verpoozende arbeid om den mensch los te maken
van het determinisme der natuur, hem een eigenwaarde en een vrijheid te geven, die
ondanks allen biologischen samenhang met de natuurevolutie, hem stelt in
protesthouding tegenover haar?
De oorzaak ligt in ons Grieksch-Kristen kultuurerf. Hoe dit de drager geworden
is van het moderne Europa, dateert van de Renaissance, in een lange, ingewikkelde
historie, om dewelke heele bibliotheken werden geschreven, grootendeels bestaande
uit strijdschriften, nu van Grieksch oogpunt uit, dan van Kristen, maar bevattende
ook werken waarin men tracht den vruchtbaren samenhang te begrijpen; een der
laatste, en misschien het belangrijkste, is ‘The Greek Tradition’ van den
Amerikaanschen denker Paul Elmer More, die het verloop der ontwikkeling behandelt
van Sokrates' dood tot de kerkvergadering van Kalcedon in 451 (waarop de
dogmatische basis der Kerk werd gelegd door de geloofsbelijdenis). Hij tracht hier
te bewijzen dat het laat-Grieksche Platonisme den weg heeft gebaand voor de zege
van het kristendom in de wereld der oudheid. Kristus, het geïncarneerde Logos, was
een gedachte tot dewelke de grieksch-gekultiveerde wereld was voorbereid. Het is
niet aan mij dit geleerd werk te commenteeren, dat de Grieksch-Kristene tegenstelling
tracht te milderen met duidelijk te wijzen op het dualisme dat aan de basis ligt van
Platoon's filosofie: de wereld der fenomenen tegen de wereld der ideeën. Maar we
stooten hier op de moeilijkheid waarover Platoon zelf niet klaar was: nl. wat de juiste
beteekenis is van zijn ideeënleer. Hij schildert ze in ‘Sumposion’, ‘Faidoon’, ‘Faidros’
en ‘De Staat’, maar critiseert ze in ‘Parmenides’; in ‘De Sofist’ wordt ze uitgewerkt,
krijgt levensrecht en levensmogelijkheid, maar noch in ‘De Wetten’ noch in ‘Philebos’
wordt ze vernoemd. De groote moeilijkheid waarop Platoon stiet, was natuurlijk de
verhouding der ideeën tot de zinnenlijke dingen. Hier kan hij kop noch staart aan
krijgen. Indien de idee een onveranderlijke vorm is, dan stoot men op die moeilijkheid
dat de zinnelijke dingen, die onvolmaakte afbeeldingen zijn van de idee, menigvuldig
zijn en onderscheiden. Zegt men dat de idee de in de dingen inwonende kracht en
leven is, dan wordt de wereld
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der ideeën opgelost tot een soort wereld van het metaphysisch bestaan der dingen.
Platoon heeft dit behandeld in ‘Parmenides’. Het feit is echter dat er doorheen
Platoon's ‘Dialogen’ een stuwing voelbaar is om dit dualisme te overwinnen, door
de Ideeën te maken tot den grondslag van het ware wezen en de dingen tot een schijn.
Paul Elmer More klampt zich vast aan dit metafysisch monisme, zonder een echt
bestaan der dingen te loochenen. Daardoor is hij gekomen tot een meer diepgaand
dualisme dan dat, wat Platoon aanhing, en dat den onderbouw werd der christene
wereldbeschouwing. Hij voegt Platoon's Ideeën eenvoudig-weg een reëel bestaan
toe, ‘buiten de begrenzing der ruimte en over wat het lichamelijk oog kan
onderscheiden heen’. Hierdoor heeft hij Platoon een godsgeloof toegevoegd dat een
voorbereider is van Kristus als dezes verlichamelijking. Toch voegt hij er aan toe:
‘hoewel het Kristendom tusschen de wijze mannen nooit zijn verbinding verliest met
de Platonische ideeënleer, toch ligt zijn oorsprong niet in de wijsbegeerte, maar in
de mythologie, en vindt zijn aantrekkingskracht in de openbaring van een
persoonlijken God in een historische gebeurtenis, of zoo ge wilt in het dogma der
menschwording’. Deze zin geeft zijn godsdienstig-wijsgeerige en zijn historische
opvatting. Hij ziet in dat Platoon zelf, en vooral de Neoplatonistische en Stoïcistische
scholen, geen plaats bieden aan de werkelijkheid van het kwaad als lid van het
strijdende dualisme in de menschelijke natuur. Ze zoeken allen dit te ontgaan door
eene of andere monistische theorie. Hij zegt: ‘Voor hem die het gevoelen van moreele
verantwoordelijkheid stelt boven den rationaliteitseisch, is er slechts één weg
mogelijk: het goed en het kwaad te beschouwen als eene irrationeele gevolgtrekking’.
Daarmee zijn we van Grieksch terrein overgekomen op kristen terrein.
Paul Elmer More beschouwt dus het Grieksch-Kristen dualisme als den grondslag
der europeesche kultuur, maar tracht het te verzwakken. Op gelijken voet daarmee
staat zijn verhandeling over het feit dat de Grieksch-Romeinsche kerkvaders veel
nauwer bij het Platonisme bleven aangesloten dan de Latijnsche. Van daar uit
onderneemt hij een scherpen aanval op Sint Paulus, die de Grieksch-Kristene
tegenstellingen juist heeft uitgediept en het kristendom gemaakt tot een voorwerp
van ergernis voor de Joden en van afkeer voor de Grieken. Meer dan iemand heeft
hij doorgedreven het bewustzijn van vergankelijkheid.
Dit mag echter volstaan. Het onderwerp is onuitputbaar, de
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oneenigheid groot. Wat overblijft echter is het omstreden Grieksch-Kristelijk erfdeel,
als inhoud in de Europeesche kultuur. Langs Plotinos om wordt het Platonisme de
grondslag der middeleeuwsche wijsbegeerte, wier tweede groote leermeester
Aristoteles is. En heel het denkleven der middeleeuwen streeft er naar het kristen
geloof in overeenstemming te brengen met de gegevens der wijsbegeerte.

IV.
De middeleeuwen vormen een groot kultuur-historisch geheel, nog weinig gekend.
Slechts recente navorschingen hebben het duidelijk gemaakt in hoe hoogen graad
wij nog teren op het erfdeel der middeleeuwen, en in hoe hoogen graad ze den
levenden inhoud uitmaken van wat nij noemen: Renaissance. Die studie der
middeleeuwen is vooral vruchtbaar geweest in het domein der kunstgeschiedenis en
der aesthetika. In Zweden dient Siren vermeld, die de zoogezegde naïeve
middeleeuwsche schilderkunst in een heel nieuw daglicht heeft gesteld. In
Denemarken heeft Vald. Vedel een psychologische verantwoording gegeven van
vorm en inhoud der middeleeuwsche kultuur, in Noorwegen heeft vooral Hans E.
Kink de middeleeuwen beschouwd als de vruchtbare teelaarde voor het modern
kultuurleven.
Dit alles heeft de oude illusie verzwakt, als ware de Renaissance geweest een
her-geboorte der oudheid, het herrezen Hellas, het weergevonden heidendom. Dat
is een modern lievelings-droombeeeld, waarmee b.v. Georg Brandes dweepte. Maar
hij staarde zich blind op het aloverheerschende individualisme, - dat wel een der
karakteristische hoofdtrekken is van de Renaissance, - en hij bemerkte niet naast dit
individualisme de grieksch-kristelijke schaduw die het individualisme der Renaissance
tragisch maakte. De schaduw van Don Quichotte, de schaduw van Hamlet, de schaduw
van het oordeelsvisioen der Sixtijnsche kapel. Hij die in zijn jeugd, ja heel zijn leven
lang heeft gekampt tegen Sóren Kierkegaard, streed als onverbeterlijk romantieker
tegen het grieksch-kristen kultuurerf, waarvan hij zelf afhankelijk was. En in zijn
critische kunstwerken vertolkte hij die kultuur, bevestigend dikwijls in stijl en toon
wat hij verloochende in theorie.
De Renaissance, dat is de Romantiek in de 16e eeuw. Beknopter kan het niet
bepaald. Wat gebeurde was, dat die grieksch-kristene
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tegenstelling, die in den loop der middeleeuwen, door den strijd van Nominalisme
en Realisme, ten slotte toegespitst was door de bespiegelingen der Scholastiek, zich
nu ontpopte als een innerlijke gemoedstegenstelling, als de stremmende grondlaag
der persoonlijkheid; het individualisme der Renaissance is niet anders dan een
protesthouding daartegen. Daar is geen natuurlijke ontplooiing, geen voldoening
over de menschelijke zelfgenoegzaamheid te speuren. We zijn verre van Protagoras'
woord over den mensch, het doel aller dingen, we zijn vooral ver van de Grieksche
σωφροσ νη. De individualisten der Renaissance zijn tragische titanen. Zoo laat zich
Michel-angelo's onrust en mismoedigheid verklaren, hier ligt de diepere oorzaak van
den tragischen humor, die gespannen staat over Don Quichotte's avontuurlijke reis,
die precies geen Odyssea werd. Van onder die doorgedreven parodie op den
ridderroman steeg een schalksch-ironisch zinnebeeld op van de tragedie der
ontgoochelingen, wat na de Renaissance een blijvend motief werd in de litteratuur.
En Hamlet's zelfverteerende zelfverdediging... ook onder hem wankelt de bodem,
een moreele wereld stort in mekaar, maar over die wereld heen rijst zijn wereld, die
der verbeelding, de macht des geestes om de stof te begoochelen. Ziedaar de handeling
die uit zijn aarzelen ontstaat.
Hier zijn we ver van het grieksche heidendom. De belangstelling voor de oudheid,
die een lid is der uiterlijke geschiedenis der Renaissance, oefende een grooteren
invloed uit op haar kunstvorm dan op haar inhoud. De denkers der oudheid waren
niet vergeten in de middeleeuwen; het waren integendeel juist de middeleeuwen die
ze bewaard hebben, en aangewend als uitgangspunt voor hunne metafysische
bespiegelingen. In 't kort: de druif aan den kristen wijnstok is gerijpt in de grieksche
zon. Ziedaar wat er gebeurde. We hebben allen van dien wijn gedronken, en op ons
menschenleven heeft de glans dier zon gestraald. En zelfs al hebben wij als
kultuurmenschen, sinds lang in ons dagelijksch leven den oorsprong vergeten der
waterbronnen die in onze kultuur zijn ingesijpeld en ze hebben bevrucht, toch
ontvouwen wij gestadig voor of tegen onze actueele opvattingen, sympathieën of
antipathieën, de grieksch-kristene kultuur. We kunnen protesteeren tegen de
toestanden aan boord van het schip waarop we zijn ingescheept, we kunnen beweeren
dat het vaart met lijken in den last; we kunnen verklaren dat alles wormstekig is en
vermolmd, toch weten we dat dit schip ons lot draagt, en dat over boord springen
gelijk staat met de dood.
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Is een nieuw schip in aanbouw? ligt het reeds op de werf in Rusland of elders? Ziedaar
de groote vraag die gesteld wordt aan de jeugd. Deze kan een dag gesteld worden
voor een keuze, maar dan is het geraadzaam juist te weten wat ze kiest, en vooral
wat ze afwijst.

V.
De wereld des geestes, ja dat klinkt misschien banaal in den tijd, waarin Europa
vastgeloopen is in economische ellende. De mensch leeft niet van brood alleen, maar
toch óók van brood. En als nu dit laatste ontbreekt... De strijd voor het bestaan is
hard, en is geestesleven geen verpoozings-bezigheid, geen luxus voor ingezetenen?
En wat voorhanden was aan geestelijke en scheppende kracht in Europa, is dit niet
sinds lang uitgehold door esthetiek, een zielsziekte die moedeloosheid schept en
buitenstaanders-onverschilligheid?
Met die vraag als een prikkel in 't gemoed vatte Thomas Mann zijn hoofdwerk
aan: ‘Der Zauberberg’. Dit boek werd zijn ‘Als wij dooden ontwaken’.
Een tijdsvonnis en een zelfvonnis.
Meer dan wie ook had hij in zijn kunst de romantische 19e eeuw gevolgd, ten einde
toe. Wat er in de morgenschemering der Romantiek voorhanden was geweest aan
kracht, actie, visie, visioen, werd bij hem tot een weemoedige psychologie die haar
zacht maar sterk pathos ontleende aan het verval van een vrije bourgeoisie.
‘Buddenbrooks’, zijn eerste geniale, ironisch-sentimenteele, elegisch-pathetische
roman. Hier spookt reeds de romantische tegenstelling tusschen de toeschouwers
des levens en de acteurs des levens, en de psychologie van het boek is een voorstelling
van de conflicten, waartoe die tegenstelling de personagiën drijft. Later, in ‘Tonio
Kröger’ zou hij die tegenstelling tusschen den kunstenaar en den
werkelijkheidsmensch, tusschen artist en koopman, scherp isoleeren en nauwer
motiveeren. Hij laat den laatsten den slag thuishalen, maar op een ironische
voorwaarde welke een diepere bedoeling laat doorschijnen, een bedoeling die verder
gaat dan het artistieke. Ziedaar den tragischen fond dien hij als grondslag neemt voor
een kunst, die zonder dat zou vervluchtigen tot een esthetisch
romantisch-psychologisch spiegelgevecht. Ziedaar wat hij zocht op den bodem dier
burgerlijkheid, die in zijn vaderstad vrank en vrij uitgegroeid was, tegen de eischen
in van leven en werkelijkheid. Werkelijkheid is slavernij en
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het leven een last. Toch moet men de werkelijkheid verdragen en den last torschen.
Achter de oogverblinding onzer illusies steekt het leven zijn grijnzend aangezicht
op; dan komt het er op aan den moed te hebben, den tragischen moed, ‘ja’ te zeggen.
‘Neen’ zeggen, dat kunnen alle verraders van het leven en alle kunstenaars licht.
‘Zoo is het’, zegt Sesemi Weibrodt, als alles ineen stuikt voor het Huis Buddenbrook.
Hier komt weer de oude Kant aan het woord: ‘We leven niet om ons geluk te zoeken,
maar om onzen plicht te doen.’ De Europeesche mensch is nooit een gelukkig mensch
geweest. Hij heeft gestreden tegen zichzelf, gestreden tegen de dingen, een rijk leven
heeft hij geleefd, vol tragiek en geschiedenis. De gelukkige mensch heeft geen
geschiedenis. Maar terugblikken op de geschiedenis der Europejers, is als zijn blik
laten weiden over een Alpenlandschap. Het is tot rust gevallen in geweldige, trotsche
vormen. Nog op onze dagen kunnen we in onze crisis-mismoedigheid een fresco
bekijken van Giotto, een beeldhouwwerk van Michelangelo, een zang lezen van
Dante, of een tooneelspel van Racine of Shakespeare, een fuga hooren van Bach of
een ballade van Chopin, - voelen dat we bestaan hebben, niet in de vlucht van een
voorbijsnellenden tijd, maar door een contact met een grondlaag die kracht en
bestaansreden geeft aan onze menschenwaardigheid. Wij hebben tijd verspild, onze
belangstelling ging niet naar nuttige dingen. In de plaats daarvan konden we een
nieuw plan hebben ineengestoken voor de economische redding der wereld. Maar
het geheime van het europeesch geestesleven is juist dit, dat het geen boni geeft voor
privaat welvaren. Het schiet juist op uit een tragischen bodem. Schopenhauer zocht
die te verklaren, na hem Nietzsche. Op onze dagen heeft, van katholieke zijde, de
spaansche denker Unamuno getracht dit klaar te maken in zijn boek: ‘Het tragische
levensgevoelen.’
De gezonde zijde van Thomas Mann's kunstenaarschap was juist het bewustzijn
van dit tragisch levensgevoelen als waren oorsprong der kunst en der actie. Zulk een
grondslag wil hij geven aan zijn held in ‘Der Zauberberg’, Hans Castorp, om hem
te verlossen uit een schijnbestaan, het droeve spel met de schaduwen des levens.
Samen met andere cultuur-gefailleerden der 19e eeuw verblijft hij in een internationaal
sanatorium in de bergen, een grijpend symbool van het krachtelooze, zieke en
verfijnde der europeesche beschaving. De kultuur was een parasiet van het leven
geworden, de persoon-
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lijkheidskultus der Romantiek had ze los gemaakt van allen moreelen samenhang en
verantwoordelijkheid, had ze verfijnd tot eigennut. Want de persoonlijkheid steunt
juist daarop neen te kunnen zeggen: moeilijker is het ja te zeggen; daarop echter
bouwt de menschelijkheid.
Ja, Hans Castorp is de alledaagsche europeesche mensch die het leven verloochent
om te spelen met dezes schaduwen, die zoo een schijnleven leidt als een zevenslaper,
totdat hij brutaal gewekt wordt door den wereldoorlog die ons allen gewekt heeft.
En de deserteur van het leven wordt een mensch. Die neuswijze peuteraar wordt een
man van de daad, die neen-zegger wordt gedwongen ja te zeggen, de vlam des levens
sloeg op uit den grond bij de doodsgrens in niemandsland, en verbrandde het web
van zijn delikate filosofie. Van europeesch parasiet werd hij europeesch soldaat. Het
tragische had zijn leven inhoud gegeven. Nu bestond hij. Het is voor een mensch
altijd onvoldoende niets meer te zijn dan een persoonlijkheid. Ja, niets méér te worden
beteekent dood en ondergang. Ziedaar de leer van Thomas Mann in dit groot en
diepzinnig werk. Maar hij zou geen Duitscher zijn indien hij er geene overweging
aan toevoegde, die in quasi-filosofischen vorm zijn levensbeschouwing uitdrukt: ‘De
beteekenis, de zin, het doel van het critisch princiep kan slechts dit zijn: de gedachte
der plicht, het gebod het leven te leven. Ja, te gelijker tijd als de wetgevende Wijsheid
de grenzen afbakende voor het verstand, plantte Zij bij deze zelfde grenzen het
vaandel des levens, en verkondigde het als 's menschen soldateske plicht onder dit
vaandel te dienen.’
Ziedaar andermaal Kant, die zoo onrechtstreeks zijn boodschap brengt aan een
geslacht dat het verstandelijke vergeten heeft door de dingen, en de plicht voor het
genotzuchtige individu.
Zoo wordt in Thomas Mann de tragedie en het grieksch-kristen dualisme herboren,
die het leven een heroïstische waarde geven en de persoonlijkheid een vruchtbare
spanning, met te wijzen op die menschelijkheid, op welke het persoonlijke de
bovenhand kreeg, op dat algemeene, waartegen ze het eigendommelijke opgeworpen
heeft, op het oorspronkelijke dat haar waarde daarstelt.
Achter Thomas Mann echter staat Nietzsche. Men kan niet zeggen dat Mann
rechtstreeks zijn invloed heeft ondergaan. Maar onrechtstreeks is Nietzsche er zeker
de oorzaak van, dat Mann in ‘Der Zauberberg’ de tegenstelling overwint van ‘Tonio
Kröger’,
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die een ware goudmijn bleek te zijn voor elegisch-romantische psychologie, maar
tevens de oorsprong van een levensverloochening, die won aan kunst en kunstgenot
wat in het leven ten onder ging aan handeling en daad.
Nietzsche is het groote knooppunt in de laatste helft der 19e eeuw. In hem monden
de romantische stroomingen uit, in hem ook wordt de reactie voltrokken tegen dezer
naturalistische, liberale, eigennutte afleidingen, die vooral op engelschen bodem fel
waren opgeschoten. In zijn ziel werd de tegenstelling der Romantiek tusschen
gemeenschap en individualisme een brandende en gevaarlijke spanning, die in zijn
geest de zelfde gedachten opgraaft, welke den grondslag hebben gelegd voor den
oorsprong van het grieksch tooneel: het appollinische en het dionysiaansche, rust en
roes. Het individualisme der Romantiek werd bij hem tot een dionysiaansche
zelfverheffing boven een gewoon-menschelijk plan en dezes moreele categorieën.
In zijn filosofie van den Uebermensch kentert de Romantiek en verbrokkelt in
anarchisme en nihilisme, in een amoreel subjectivisme, dat in een absolute
zelfontvoogding, zelfverheffing en zelfgenoegzaamheid een nieuwe metafysische
ethiek wil grondvesten, die vrij van sentimentalisme de grenzen trekt tusschen het
sterke en het zwakke, een tegenstelling die niet verzacht kan worden door medelijden
of behulpzaamheid. Er was iets ziekelijks in Nietzsche's zin, en er is iets ziekelijks
in dit standpunt. De polemische, agitatorische, dynamische kracht van zijn stijl
verraadt dat dit standpunt eerder ontstaan is uit geest van protest, dan als vrucht eener
logische ontwikkeling. Hij is zoo onstuimig omdat hij niet alleen de wereld overtuigen
wil, maar ook zichzelf. Het was niet alleen met de profijtjesmoraal en het kristendom
van zijn tijd dat hij den strijd aanbond, het was tegen de kristene grondlagen van zijn
eigen vorming dat hij kampte. Weinig menschen hebben zoo aangrijpend uiting
gegeven aan het grieksch-kristen dualisme als grondslag der europeesche kultuur.
En voor weinigen speelde juist dit dualisme zulk een tragischen rol. Het ondermijnde
hem, en als zinnelooze ontsluiert hij in het onderschrift van een brief aan Georg
Brandes, wat het geheime tegenwicht was van zijn gemoed: hij onderteekent ‘De
Gekruisigde’. Die brief wijst ook op een overdreven intelligentie, wat gelijkaardige
brieven wel meer doen. Hij schrijft: ‘nadat ge me ontdekt hebt kunt ge me licht
vinden. Nu is het de kunst mij te vergeten.’ - In een kleinburgerlijken, naturalistischen
tijd dorstte hij naar ruimte en tragiek,
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naar het geweldige majestatische leven. Zoo werd hij de groote bevrijder. Wat hij
eigenlijk vrij maakte, was het bewustzijn dat het leven een mysterie is wiens raadsel
geen psycholoog kan oplossen, maar iets dat door het gevoelen in de groote tragische
en dionysiaansche oogenblikken vaag kan omspannen worden, zoodat de dichter
zich bevrijden kan van den tijd, en dat in het woord die bliksemstraal kan neerslaan,
die de verbeelding ontsteekt en de dichtkunst vleugels geeft. De afgrond is weer
open, de hemel weer peilloos, en de nacht dieper dan de dag vermoeden kan. Hij
hakte grondstoffen los voor de europeesche kultuur, en hier gebeurde het pardoxale
dat hij zoowel aanstoker werd van een modern heidendom: de zelfverheerlijking van
den souverainen mensch, als vernieuwer van het kristendom. Zijn onstuimig,
heidensch levensverlangen klopte ten slotte aan de poort van het doodenrijk. En de
gruwel der dood bekrachtigde het mysterie van het leven. Want dit is het geheim van
het dionysiaansche: dat het levensgenot dier toomelooze uitbundigheid gelegen is
vlak naast de zelfvernietiging. ‘Drink uit uw glas, zie de dood op u wachten’ zong
Bellmann. Geweldig waren de tegenstellingen die in Nietzsche's ziel tegen elkaar
aanbotsten, zoo geweldig dat hij ze niet verzoenen kan in humor, die vast stond als
een regenboog over het razen der oerelementen. - Hij had een massa opvattingen
over ‘Uebermensch’ en de eeuwige wederkomst, opvattingen die van weinig of geen
beteekenis waren voor den bevrijdenden invloed dien hij uitoefende, voor de
definitieve reactie tegen het naturalisme die hij inleidde, voor de scheppende machten
die hij ontbond, in Denemarken Georg Brandes, in Zweden Strindberg en Fröding,
in Noorwegen Arne Garborg. Door zijn strijd tegen het utilitarisme, tegen de gedachte
als zou alle menschelijke arbeid oogenblikkelijk moeten ingeschakeld worden in een
nuttigheidsdoelstelling, heeft hij door zijn trotsche houding den europeeschen geest
gediend, en door zijn val hem verheven en vervuld met pathos. Maar hij was oprechter
dan de meesten in zijn verhouding tot de kultureele grondstoffen, vooral tot de
Grieksche. De kracht sijpelde er niet uit langs afleiding en traditie. Het zelfde geldt
voor Kierkegaard. Zijn Hellas was geen fata morgana, geen romantische droom van
verlangen naar een ver geluk, het blije heidendom. Hij had verkeerd met Sokrates
en Platoon, had mee aangezeten aan het gastmaal, Diotima's woorden gehoord en de
grauwe olijfboomen hooren ruischen in de tuinen der akademie. De muze der tragedie
had hem iets ingefluisterd over uiterlijke ge-
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beurtenissen, die noodzakelijk waren opdat er een man als Sokrates zou kunnen
opstaan en het menschelijk leven zijn diepere beteekenis behouden, die ironie, die
den soldaat van Delios maakte tot den vroeden vader van Athene's jeugd.
Kierkegaard's werk behandelt uitsluitend het grieksch-kristen dualisme, maar het ligt
omsloten en gevangen in het fijne weefsel zijner dialektiek. En als hij het aanziet als
zijne opgave de gevolgtrekkingen te maken voor het protestantisme, het paradoxale
van het kristendom aan te toonen en dezes volstrekte ongelijkvormigheid aan de
wereld, dan is het het Sokratische dat het uitgangspunt wordt. Zijn strijd met Hegel
moet beschouwd worden in verbinding daarmee; door zijn metafysische dialectiek
had Hegel verzwakt het scheppende in de Grieksch-kristene tegenstelling, dat wat
de persoonlijkheid aflijnt en een opgave geeft. Zijn tegenstribbelen tegen Goethe
heeft een zelfde oorzaak.
Het zelfde geldt voor Tegnér; ook zijn gemoed is een slagveld voor den strijd
tusschen Athene en Jerusalem; zijn ‘Frithjof's Sage’ is gedicht over die tegenstelling;
van daar als slot het verzoenings-probleem. Ook in Ibsen is die grondslag klaar, zijn
drama ‘Keizer en Galilaeer’ is er rechtstreeks op gebouwd. En zoo zou men kunnen
voortgaan tot op onze dagen, aanduiden hoe de grondelementen der europeesche
kultuur gestadig uitkomen. Zoo kan ook een geschiedenis van het europeesch
kultuurleven geschreven worden, met aanduiding van den grooten levenden
samenhang. De draden der veelvuldige afleidingen loopen verward dooreen; de
grondverhoudingen echter liggen massief als de fundamenten onder een huis, dat
steeds wordt omgebouwd, nu eens afbrandt tot tegen den grond, maar weer
opgetrokken wordt in een nieuwen stijl; onpractisch was die in vroegere dagen, wij
hebben meer practischen aanleg, wij hebben meer comfort, maar de onderlinge
verdeeldheid blijft dezelfde. De mensch immers blijft dezelfde, ondanks alle uiterlijke
veranderingen. Zijn het dan de grondslagen waaraan iets hapert? Is het de
grieksch-kristene basis die in den weg staat voor 's menschen geluk?
Het doel van den mensch? Hij heeft zijn beschaving opgebouwd in protest tegen
de natuur, over de wereld der dingen heeft hij geschapen de wereld der ideeën, een
oogverblinding, die toch steeds haar eigen bedrijvigheid heeft ontvouwd en ontwikkeld
tot een heerschappij over de stof. De geestelijke mensch, die toch nimmer den
natuurlijken kant van zijn wezen ontvluchten kan, Shakespeare
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ook heeft dikwijls nagedacht over dezes bestemming en het uitgedrukt als volgt:
‘God handelt met ons gelijk wij met de fakkels:
Ze worden niet om hunnentwil ontstoken.’

VI.
Het is banaal het nog te zeggen. Doch als we denken aan den europeeschen mensch,
denken we aan Goethe. Hij is geen kristen, evenmin een Griek. Hij is iets meer, niet
iets anders, een uitdrukking van een zoeken en streven, dat de vrucht is van deze
tegenstelling. Hij bepaalde de europeesche kultuur als een ‘faustiaansche’ kultuur.
Daarover schreef hij zijn groot symbolisch drama. En in ‘Wilhelm Meister’ trachtte
hij de geschiedenis van haar ontstaan te schetsen. Voor een modern mensch is dit
geen spannend werk. Met Tegnér kunnen we klagen over een zekere onpersoonlijkheid
zoowel in vorm als in stijl. Namen we daarna zijn gedichten ter hand, ja, in de
jeugdballaden voelen we een bewogen persoonlijkheid, maar in latere werken heeft
Goethe zichzelf gemaakt tot medium voor de poëzie. We hebben zoo'n vage opvatting
van persoonlijkheid, originaliteit in stijl, eigendommelijkheid in de stof, we denken
aan de vibreerende innerlijkheid van Kleist, aan de fijngevoeligheid van Hölderlin,
aan den geest van Heine, zijn delicatesse en sentimentaliteit. Goethe bezit zulke
overheerschende eigenschappen niet, die het karakteristieke van zijn persoonlijkheid
uitmaken; ja, ze zijn er wel allemaal voorhanden, maar meer als een onder de poëtische
uitdrukkingen verborgen wereld dan als een in top geheeschen vaandel, dat wappert
over dicht en drama. En toch is Goethe de groote individualist, de groote
persoonlijkheid, in dien graad zelfs dat het persoonlijkheidsbegrip naar hem gevormd
is. Hoe is zulks mogelijk? Hij schijnt in zich de ontwikkeling van vele eeuwen samen
te vatten, en terzelfdertijd is hij de figuur waarop men terugstaart, als men zijn
begrippen over den europeeschen mensch wil klaar maken. Kristenen, Grieken,
vrijmetselaars, theosofen, allen vinden ze iets, niet als demonstratiemateriaal, maar
tot geheime zelfbekrachtiging.
De dichter van ‘Werther’ wist wel wat hij deed toen hij definitief verzaakte aan
alle deklamatorische explosies. Zijn rol als vulkaan was uitgespeeld; breedere
horizonten schoven voor hem open,
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toen hij ontdekte dat men bij gebrek aan ander onderwerpen, toch steeds zich zelf
uiten kan; ontglipt alles, zoo blijft nog als uitkomst: originaliteit. Litterair-historisch
spreekt men van zijn klassieke periode. Het is een feit dat deze man, die meer dan
wie ook brandstof heeft aangesleept voor het heilig vuur der duitsche Romantiek,
nu in absoluut tegenovergestelden zin werkt, volkomen gelijk Tegnér in Zweden.
Niet zoo demonstratief, maar niet minder afdoende. Het individualisme dier
Romantiek met de daaraan verbonden exhibitie van het eigendommelijke, het
origineele, het eigenaardige en zeldzame, ja het pathologische, dat ontspruit uit een
overdreven kultus van het ik. Al datgene wat den jongen Goethe gedragen had als
een zeebaar en dat vergruizeld werd door de branding der latere duitsche Romantiek,
Hoffmann, Novalis. Hij ziet hier het gevaar dat den europeeschen mensch dreigt,
ziet de Romantiek als een koorts, die den bloeddruk en den bloedsomloop opjaagt,
en waarin men de zeldzaam-schoone vizioenen ziet, die het lichaam verzwakken,
die het verstand verzwakken, het werkelijkheidsgevoel, het ware evenwicht tusschen
uiterlijkheid en ingekeerdheid, actie en contemplatie. Want lijk hij zelf het schrijft
als motto boven zijn herinneringen: er is voor gezorgd dat de boomen niet tot in den
hemel groeien. Dat is Goethe van den tijd van Weimar, een Goethe wiens ware en
onofficieele ontwikkeling men kan nagaan in de brieven aan Charlotte von Stein.
Hij ziet nu zijn eigen leven als een zinnebeeld, voelt dat, wat werkt en gist in hem,
uiting is van een grootere werkelijkheid, die slechts door symbolen bevattelijk is
voor de menschen. In 1777 schrijft hij aan Mevrouw von Stein: ‘Sie wissen wie
simbolisch mein Dasein ist.’ Dat is het sleutelwoord tot het begrip van Goethe als
den europeeschen mensch. De allermoeilijkste opgave had hij nu aangevat: zijn eigen
ontwikkeling te vormen onder de discipline van algemeen-geldende gezichtspunten.
Hij besefte nu dat de moeilijkste kunst hierin bestaat, algemeen te zijn zonder banaal
te worden, en typisch zonder kleurloos te worden. Zulk een algemeene en typische
figuur is Faust. Achter dezes rusteloosheid en onophoudelijk streven staan Platoon
en Kristus. Dit boek is een boek over de verzoening van een mensch met zijn eigen
noodlot, en ten slotte over de bevrijding van de tegenstellingen die het kruis zijn en
de kroon onzer aardsche dagen.
Zoo gedijdde bij Goethe een nieuwe vrucht der oude tegenstelling, waardoor hij
het oude Humanisme een nieuwen inhoud gaf,
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zonder daarom den prikkel af te stompen, die het kristendom heeft in zijn wantrouwen
tegenover het menschelijke, noch zich te laten verblinden door de grieksche
lichtaureool die de kroon is der menschelijke zelfgenoegzaamheid. Over den kamp
tusschen Keizer en Galilaeer staart hij het derde rijk te gemoet, dat ruimte biedt voor
allebei, als beider kampplaats. Dit derde rijk is geene utopie. We staan er midden in.
Ziedaar ons oude Europa.
Als Faust oud geworden is en zich bezighoudt met nuttige dingen, dingen die
verbetering kunnen brengen in het menschelijk lot, wordt hij blind. Toch gaat hij
voort land te veroveren op de zee. Men hoort de spaden graven en het geklingklang
der houweelen, die feestelijke geluiden van practisch kultuurleven. Hij glimlacht.
Maar hij weet niet dat het de Lemuren zijn die zijn eigen graf graven.
Ook wij zijn blinden. Ook wij hooren het feestelijk arbeidsrythme aan boord van
het europeesch schip.
Zijn het de Lemuren die wij hooren? Is het ons graf of dat onzer kultuur dat
gedolven wordt? Zijn wij uitgerust tot afscheid; zijn wij dapper, standvastig? Spengler
heeft het gerucht gehoord der gravende Lemuren, en hij heeft niet gepoogd zich in
te beelden dat er nieuwe aarde aan den dijk gedamd wordt. Hij meent te weten wat
de beteekenis is: ‘Slechts droomers gelooven aan een uitweg’ schrijft hij, ‘optimisme
is lafheid. Wij zijn in dezen tijd geboren, we moeten dapper gaan tot het einde toe.
Uithouden op de verloren posten, zonder hoop, zonder redding, ziedaar onze plicht.
Uithouden lijk de Romeinsche soldaat wiens beenderen men gevonden heeft vóór
een deur in Pompeï, en die omkwam omdat men bij de uitbarsting van den Vesuvius
vergeten had hem af te lossen. Dat is grootheid. Dat is rasbewustzijn. De roemvolle
dood is het eenige dat men de menschen niet ontnemen kan.’
Doodsgelui, delvende Lemuren, ja, de europeesche mensch heeft er waarachtig
reden toe bekommerd te zijn. De techniek en de stof triomfeeren. De oude schuit
lijkt te zinken. Toch zijn er die denken dat de europeesche mensch doorheen zulke
nederlaag opnieuw tot bezinning komen zal, zoowel in de grieksche als in de
kristelijke beteekenis, zijn humor weervinden, die dragen kan waar de galgenhumor
van onzen tijd slechts kan verteeren; die regenboog van den humor, die gespannen
staat boven den ondergang, en die voor ons
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het pand is eener onvergankelijkheid, de oude humor, die vroeger den europeeschen
mensch gedragen heeft onder rijzende sterren op een wankelende wereld, de groote
humor die juist ontstaat onder den prikkel der tegenstellingen in ons, en die vrij
maakt, omdat hij ons maakt tot souveraine heerschers over ons noodlot. In dien lach
ligt er verlossing en bevrijding. Hij is altijd zuur gewonnen. Het is van daar uit dat
we een zinkende wereld en een zinkend schip toeroepen:
‘Navigare necesse est, vivere non est necesse.’
‘Het is noodig te varen, maar niet te leven.’
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Drie zotte stroofkens
I.
Niet alles kan ik u vertellen
er is zo veel, ellendig veel...
Maar laat ons wezen goei gezellen.
Haha! Twee blommen aan enen steel!

II.
Ik heb drie borrels leeggedronken
ik zie de dingen donders goed,
maar hadden z'er mij tien geschonken
dan had ik jonger bloed!

III.
Ai, zon, ge meugt zo lang niet rouwen:
Brabant dat wordt Hollands grijs,
laat zilver de roem zijn van Hollands gouwen
wij kiezen het goud van 't paradijs.
LUC. VAN HOEK.
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Schaepman(1)
door Dr. Jul. Persyn.
XXIX.
De eerste Friesche Katholiekendag.
‘Overigens zal ik mijn weg langzaam maar zeker maken. Op den duur moet een
beginsel sterker zijn dan alle persoonlijke ijdelheid’(2) schreef Schaepman aan Nuyens
na de Nieuwjaarvacantie van '82. De laatste helft dier vacantie had hij dooorgebracht
in 't Belpairehuis te Antwerpen. ‘Il est plus gai que jamais, et nous amuse énormément.
Le soir il prend part à nos parties de Boston’(3). Maar de eerste Nieuwjaardagen was
hij de gast geweest van Monseigneur op 't Aartsbisdom. 't Was den laatsten keer dat
hij met zijn grijzen raadsman en grooten vriend dagen achtereen kon samenzijn. En
ofschoon de oude man toen reeds aan 't verzwakken was, zal er tusschen die beiden
nog heel wat zijn overlegd en heel wat aan plannen besproken. Dat de inzichten van
den doctor nogal bevredigend klopten met de raadgevingen van Monseigneur mag
worden opgemaakt uit wat zooeven aan uitlatingen werd meegedeeld.
In de Tweede Kamer zelf was er echter voor Schaepman aanvang '82 niet zooveel
drukte. 't Ging over deskundige dingen als het Handelstractaat met Frankrijk, over
vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende maten, gewichten en gasmeters; over
wijziging der wet op het zegelrecht, over verbetering van den ouden Ysel, en wat
weet ik meer.
Gelegenheid genoeg voor Schaepman om zijn aandacht op andere dingen te spitsen.
Katholieke organisatie over 't heele land... Kijk eens hoe prachtig Kuyper voor de
zijnen aan 't werk was.
En daar had je zelfs ‘De Sociaal Democratische Bond’ die thans bijna een jaar
zijn gang ging en die straks zijn eigen orgaan ‘Recht voor Allen’ zou krijgen.

(1) Uit het onvoltooide tweede boek van ‘Schaapman’, derde deel.
(2) Sch. aan Nuyens, 31 Jan. '82.
(3) Uit het dagboek van Mevrouw B. Belpaire-Teichmann.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

830
Heusch 't werd hoog tijd dat de Roomschen 't een beetje socialer aan boord legden.
Monseigneur vond het ook, maar waarheen met al die brave behoudsgezindheid in
Noord en Zuid?
Tot nog toe hadden de Katholieken het slechts tot een groote provinciale organisatie
gebracht: nl. de kiesvereeniging ‘Noord-Brabant’. Die bestond sinds 1873; ze was
eigenlijk gesticht op 3 November 1870 door niemand anders dan onze oude kennis
Mr. J.B. van Son, den oud-minister van R.K. Eeredienst, die het eerst op flinke
groepeering bedacht was en van den Bosch uit voor de heele provincie het ordewoord
gaf: De R.K. Kiesvereeniging ‘Noord-Brabant’ zou zijn, tegenstandster van het
moderne liberalisme in zijn voor katholieken veroordeelde beginselen en stellingen,
meer bepaaldelijk wat betreft het onderwijs en de betrekkingen van Kerk en Staat;
zij onthoudt derhalve steun en stem aan mannen, die bekend zijn of geacht moeten
worden als aanhangers van die veroordeelde beginselen of van de politieke partij,
welke die beginselen aankleeft, voorstaat of leeraart; daartegen steunt zij die mannen,
welke moedig hare beginselen belijden en overigens geacht mogen worden de
belangen van het algemeen welzijn zonder aanzien des persoons naar hun beste weten
te zullen behartigen.’ Met korter woorden, geen liberaal getinte katholieke kandidaten
meer. En de kiesvereeniging werkte zoo stevig dat vanaf 1884 de gunstelingen van
‘Noord-Brabant’ zeker konden wezen van hun zaak.
Nu waren ook wel, in den loop der jaren '70, elders in Nederland, zelfs zoo'n beetje
overal, dergelijke Roomsche kiesvereenigingen beproefd. ‘Gelijk Recht’, ‘Ieders
Recht’, ‘Recht voor allen’, ‘de Grondwet’ of hoe ze ook heeten mochten, te Almelo,
te Gouda, te Schiedam, de Bolsward, te Delft, te Utrecht, te Groningen, te
Haarlemmermeer, te Goes, te Leeuwarden, te Heusden, te Leiden, te Nijmegen, te
Medemblik, te 's Gravenhage, te Roermond, te Amersfoort, te Arnhem, te Rotterdam,
te Sneek, te Zutfen. Maar waar ook, ze kwijnden of ze stierven, tot uit Rijsenburg
de groote levenwekker verscheen.
Pastoor Geerdink had, zijn pijpje smekkend, gesproken van dichtersillusies; maar
daar was ook nog Pastoor Braam. En die, met zijn elf jaar ervaring aan zijn ‘Nieuwe
Ysselbode’ had gezegd:
Studien '82: Nederland in zijne verhouding tot het Christendom.
Studien '82: De handhaving des Christendoms in Nederland.
Koolen: De politieke Organisatie der Katholieken in ‘Het kath. Nederl.’
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het kan, in 't Noorden althans, als onze Doctor zijn boeken laat en voorgoed onder
de menschen komt.
Geen stouter durver dan Braam, en geen trouwer echo van Schaepman's stoutste
stukken in zake staatkundig-Roomsche verjonging dan de Nieuwe Ysselbode, die
wekelijks tweemaal verscheen. 's Doctors woord, 't zij binnen 't zij buiten de kamer,
werd hier telkens te pronk gezet. En geen helderder, soms ook behendiger, verklaarder
en uitwerker van de Schaepmanniaansche gedachte in zake scholing der massa op
staatkundig gebied.
Langs Pastoor Braam nu, waarschijnlijk, kwam Schaepman in betrekking tot J.F.H.
Bekhuis te Leeuwarden. ‘Een fraai type van een echten christenman... Hij had in de
tropen gezwoegd en gearbeid en was trouw gebleven aan alle vaderlandsche en alle
Roomsche deugden’.
Bekhuis ging aan 't werk, te Leeuwarden en over heel Friesland. Nog geen maand
verliep of de doctor kon komen.
In ‘de nieuwe Ysselbode’ van 11 Februari '82 prijkt zegevierend het verslag over
‘de vergadering van katholieke Friezen, gehouden op uitnoodiging van het bestuur
van de Katholieke Vereeniging te Leeuwarden in de groote zaal van den heer Van
der Wielen, den 5e Februari 1882.
Aanwezig ruim 300 katholieken.
De voorzitter Dr. Schaepman opende de vergadering en leidde met een hoogst
merkwaardige rede de vraag in:
Is de tijd aangebroken, waarop wij, Katholieke Friezen, ons moeten aaneensluiten?’
‘Na op even boeiende als overtuigende wijze de hooge waarde van een krachtige
aaneensluiting te hebben aangetoond, gaf de doctor zijn denkbeelden over de
uitvoering ten beste.
‘Een eenvoudige bond, samengesteld uit afgevaardigden van de plaatselijke
vereenigingen, kiesvereenigingen, enz. ten einde overal eenheid in werken en handelen
te brengen...
‘Na een korte bespreking van eenige onderdeden stemde de vergadering geheel
met de meeningen van Dr. Schaepman in, en benoemde de door verschillende
corporatiën van Leeuwarden, Sneek,
De Tijd, 8 Febr., 82.
De Tijd, 13 Febr. 82. (Sch. te Groningen)
De Tijd, 14 Febr. 82. (Sch. te Doesburgh).
Chromia III, 11.
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Bolsward, Harlingen, Franeker, Wortcum, Heerenveen aangewezen leden, tot het
bestuur van: ‘De katholieke Bond in Friesland’.
‘Aan dat bestuur werd opgedragen een reglement te ontwerpen en daar waar dit
noodig kan zijn, correspondenten aan te stellen.
Bekhuis werd verkozen tot lid van het Centraal bestuur voor Leeuwarden.
‘Over de laatste vraag “den arbeid van de katholieke pers in ons midden vruchtbaar
te maken” ontwikkelde zich een breede discussie.’ En in beginsel werd besloten tot
de oprichting van een nieuw provinciaal blad, onder toezicht van het hoofdbestuur.
Het kapitaal noodig voor de oprichting werd, staande de vergadering, in aandeelen
van f. 25, volteekend.
‘De hartelijkste dankbetuiging werd Dr. Schaepman door alle aanwezigen gebracht
voor zijn uitstekende leiding’.
Dat op den Frieschen polderbodem de Doctor bouwde als op graniet, heeft de
toekomst bewezen. Telken jare, nagenoeg zijn leven lang, was hij als voorzitter van
den Frieschen Landdag trouw op zijn post; en van de zeven aanvankelijke
kiesverenigingen aldaar groeide de Friesche Bond tot drie en twintig, eigenlijk de
stevigste Roomsche inrichting van haar slag over heel Nederland.

XXX.
Het Ministerie neemt ontslag en toch geen ontslag.
Voorzitter Dullert was opgevolgd door ‘koning’ Otto van Rees.
En Mr. Dr. Veegens, de griffier, had wegens zijn hooge jaren ontslag genomen.
Zijn zoon, Mr. J.D. Veegens, als talent zijn vader waardig, volgde hem op. De jonge
griffier was mede-redacteur van de ‘Vragen des Tijds’ en, ofschoon vormelijker,
toch weinig minder democraat dan van Houten.
Het lastige vraagstuk van het grondbezit op Java was weer aan de beurt; en, op
grond van het rapport door den Voorzitter zelf van de kamer, werd Minister van
Goltstein's koloniaal beleid afgekeurd. Het heele Ministerie stelde de
portefeuille-kwestie. Maar zoo plots hadden dit noch Tak noch Van Houten noch
een der
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beide Roomsche medestemmers met de liberalen, Vander Heeren en Schaepman
verwacht. Het kwam hun beslist te gauw. Van Rees verliet zijn voorzittersstoel om
te betoogen dat zulk een voornemen een latius os moest heeten. Maar Van Lynden
bleef bij zijn beslissing en 't ontslag werd ingediend.
Wat zou dat worden? Na zeven weken vol allerlei gissingen werd de tweede Kamer
weer samengeroepen om de hangende wetsontwerpen te behandelen, die dringend
afdoening eischten. Van Lynden was ditmaal welsprekend in 't zwijgen, en liet ze
allemaal weer naar huis gaan, in werkstaking. 't Werd een regeeringlooze zomer,
‘waarvan elders moeilijk een voorbeeld zou zijn aan te wijzen’.
Tak van Poortvliet, ongetwijfeld onder al de kamerleden de koppigste opposant,
was intusschen ontvangen bij den koning, die te Francfort in badkuur zat, Sire vroeg
hem om te regeeren naar 's lands wijs. Maar Tak verklaarde zich enkel bereid op de
voorwaarde dat hij 's lands wijs veranderen mocht; nl. door een grondwetsherziening.
Sire schudde 't hoofd, en tilde, eventjes kreunend van rheumatiek in zijn
autocraten-gestel, baron van Lynden tot graaf. Zoo werd Van Lynden weer de
verknochte of verknechte premier; hij tromde zijn trouwe collega's te zaam, en in
September vond de kamer het heele stel weer netjes in 't gelid, behalve Minister van
Goltstein, in wiens plaats Jhr Mr. W.M. De Brauw, hoofdambtenaar bij het
departement van Financiën.
Laat ze maar doen, knipoogde Schaepman naar Nuyens: 't Conservatisme gaat er
onder. ‘L'opinion est pour les jeunes, en Vander Hoeven en ik zijn jong’.
De Troonrede beloofde spoedige indiening van voorstellen omtrent het kiesrecht
en onderzoek naar de raadzaamheid van een Grondwetsherziening.
Maar de kamer kon niet gelooven aan ernst in de toekomst vanwege een mensch
die zich juist door gebrek aan ernst wist te handhaven. Ook was 't een feit dat Van
Lynden zijn prestige voorgoed was kwijt geraakt en dat dit op Pijnacker Hordijk was
overgegaan.
‘Van al de Troonredenen die kort geleefd hebben zal aan deze wel het kortste
leven beschoren zijn. Zonderlinger stuk heeft misschien nooit een Nederlandsche
regeering het licht doen zien... Het volk moet blijven gelooven dat de Ministers dag
en nacht zwoegen om de Nederlandsche Wetgeving te volmaken. Allerlei wetten
worden aangekondigd... Maar het kritiekste is vergeten... Alles ijdelheid en
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kwellingen des geestes, zoolang de wet op het lager onderwijs blijft bestaan.
Een troostende gedachte is deze dat van de meeste in de Troonrede beloofde
voorstellen ook niets behoeft te komen. In 1883 is de stembus aan het woord.’(1)
Schaepman weerde zich druk bij 't Adresdebat. Maar boeiendst van al is 't relaas
dat hij gaf in de pers:
‘De crisis in al haar verwikkelingen werd ontwikkeld. Atjeh en de oorlogstoestand
kwam ter sprake... De schoolstrijd werd nog eens doorgestreden. De belastingkwestiën
rezen dreigend op, maar werden bezworen door de kalmte van den minister... Maar
over de crisis zelve is geen nieuw licht verspreid. Of de bedoeling, waarmede men
den koning geraden heeft aan den heer Tak van Poortvliet de samenstelling van een
nieuw kabinet op te dragen een ernstige was, ja dan neen blijft onzeker... Zeker is
het ook dat de crisis van dezen zomer geen parlementaire maar een ministerieele
moet blijven heeten’.
‘Twee zeer nauw met elkander in verband staande indrukken heeft dit debat moeten
achterlaten’.
‘De eerste indruk geldt de Regeering: het grafelijk ministerie van Lynden moet in
kracht voor het baroniale ministerie van Lynden onderdoen. De herleving, de
“wederbaring” heeft het niet versterkt... De heer van Lynden is niet altijd meer de
heer van Lynden. Ziet hij zijn weg niet, of kan hij geen uitweg vinden? Geslepen als
weinigen, veelzijdig als slechts enkelen, rijk aan middelen in vondsten als niet velen,
schijnt hij toch óf afgewerkt, of uitgeput. Zijn beloften, zijn aankondigingen klinken
niet ernstig. Hij spreekt nog altijd boven zijn ambtgenooten uit; in hun midden is hij
nog altijd de premier in ervaring, in voorzichtigheid, in kalmte, in zelfbeheersching,
in menschenkennis, in staatsmanskunde - op staatsmanswijsheid heeft hij ook nooit
geboogd. Maar hoe ver hij ook boven hen uitsteke, hoe natuurlijk hij hen ook mag
beheerschen, - hij houdt hen niet meer te samen, hij verbindt hen niet meer; de
geheime kracht, die deze heterogene elementen toch tot iets homogeens wist te maken
is verslagen... Waarom?... Van Lynden staat voor de klove, en wat aan de overzijde
wacht is hem onbekend. Al heeft men dan in zijn

(1) Schaepman in ‘Ons Noorden’, 28 Sept. 82
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leven over vele greppels en slooten gehuppeld, - bij Rhodus maakt de luchthartigheid
plaats voor een huivering.
De tweede indruk: de nieuwe Minister van Binnenlandsche Zaken is geen
versterking voor dit kabinet.
Niemand zal den heer Pijnacker Hordijk talent of kracht ontzeggen. Hij is
onafhankelijk, stout, vol van zijn plannen en zijn ideeën. Aan goede voornemens,
zelfs aan het vermogen om deze te eeniger tijd uit te voeren ontbreekt het hem niet.
Hij gelooft in zichzelven en in zijn beginsel. Maar de ervaring heeft hem nog niets
doen vergeten en nog niets geleerd. Thorbecke is zijn profeet en Thorbecke's narede
is zijn wet. Het schijnt hem ontgaan te zijn dat de Thorbecke der narede en de
Thorbecke der praktijk zeer verschillen. Het ontsnapte zijn oog dat de staatsonthouding
door den denker gepredikt in staatsbemoeiing te loor ging... Hij wil in de toekomst
geen almachtige Staatsschool, maar het tegendeel. Wat doet dit ter zake? Durft gij
de neutrale school veroordeelen? Hij antwoordt niet of zijn antwoord is weer een
verwijzing naar de toekomst...
Men heeft den heer Pijnacker Hordijk Phaëton genoemd; het is de juiste naam,
Phaeton, niet Icarus. Een vermetele, die den Zonnewagen wil mennen, geen ijdeltuit
als Bilderdijk Horatius nateekende.
Het kan echter Icarus worden. Indien de heer Pijnacker Hordijk met een proeve
tot hervorming der kieswet ons Nederland uit het moeras denkt te heffen vergist hij
zich. De redder van Nederland is de man die den schoolstrijd beslist.
Op dit stuk hebben wij noch van dezen Minister noch van dit Ministerie iets te
hopen. Ze zijn te praktisch voor zulke dingen. Zij willen alleen dat beproeven wat
kans van slagen heeft. Het welslagen is alles.
Maar beter dan aldus te zegepralen is het te strijden ook zonder hoop.
Een jaar van strijd zal dit parlementaire jaar onbetwijfelbaar worden. Of het een
beslissing zal brengen en wel een zegenrijke beslissing is zeer, zeer betwijfelbaar.’(1)

(1) S. in ‘Ons Noorden’ 5 Oct.: ‘Na het Debat’.
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XXXI.
De Poolsche Reis.
Maar wat had Schaepman met zijn regeeringloozen zomer gedaan?
Pastoor Geerdink vertelt, al puttend uit zijn herinneringen, zooals hij dit voor den
vorigen bundel bij 't hoofdstuk deed, aan hemzelven gewijd, en al puffend aan zijn
pijp:
Ik geloof dat er moeilijk een reismakker te vinden is die met hem gelijk kan worden
gesteld. Hij wist zeer veel in zake ‘reiswetenschap’ wat hij niet, of niet genoeg, in
Baedeker of in andere gidsen vond vulde hij aan door dezen en genen in den Haag
te spreken die den voorgenomen tocht bij ervaring kende. Soms ging hij de attachés
opzoeken; een enkele maal den gezant zelven; iedereen wilde immers den Doctor
gaarne ter wille zijn.
Hij die in zijn werktijd reuzenarbeid in 't zweet zijns aanschijns verrichtte, zonder
in 't minst om te zien naar slaap- of etenstijd, spottend met alle eischen van het lichaam
en met elken vriendenraad wat de zorg voor zijn gezondheid betrof, had, als hij zich
eenmaal ontspanning gunde, geen kleine pretenties. Zoo kon de uitrusting voor de
vacantietochten niet keurig genoeg zijn; en 't beste coupé van den heelen trein moest
het zijne wezen. Hij eischte een gansche bank voor zich alleen; Van Heukelum en
ik vulden den overkant; want de Doctor zou 't heele personeel hebben omgekocht
om ons trio vrij te houden van ander gezelschap. Zoo liep hij te Hannover, bij onzen
tocht in 1881 een eigenaardig standje op. Hij weigerde toegang tot het coupé van
een dame, die zich niet zoo dadelijk liet afschrikken, noch door gestalte, noch door
gebaar, noch door stem. Toen ze binnen was en toen haar die Cerberus een Roomsch
priester bleek te zijn, overlaadde ze hem, die steeds tegenover booze luim van dames
in mekaar zakte, met zoo'n stortvloed van verbolgenheid, dat er geen twijfel overbleef:
we hadden te doen met de vrouw van een Pruisisch generaal. Staalvast, met een
uitdrukking die vertijgerde tot verscheurwoede, bleef ze den Doctor bestaren. Steeds
zat hij op 't zelfde bladje van zijn boek te turen zonder ook maar even naar ons op
te zien, tot de trein stopte in Maagdenburg, waar de Meduse ons verliet met de
boodschap dat ze dit staaltje van priesterlijke
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voorkomendheid bij al de andere leggen zou. De Doctor verkeerde den heelen dag
in doodsangst dat de dame bij 't personeel een klacht zou indienen en op een of andere
wijze zijn naam vernemen.
Hoe goed hij zijn hotels wist te kiezen heb ik reeds vroeger verteld. Steeds legde
hij beslag op het langste ledikant.
Van meet af aan hadden wij voor onze reizen eenige afspraken gemaakt, die later
weinig of niet gewijzigd zijn: a) ieder bleef volkomen vrij eenig onderdeel van de
reis al of niet mede te maken; b) onder geen voorwendsel mocht een van de drie een
vierden reisgenoot meebrengen (al ontmoette men dien ook toevallig in den vreemde)
zelfs niet zoo dat de voorwaarde gelden mocht: als de andere twee het goedvinden.
Dit heeft ons alle drie weleens last gekost. Maar ijzersterk bleef de regel standhouden.
De reis in 1882 ging over Berlijn en Posen naar Bromberg. Niet ver van Bromberg,
te Liskowo, woonde pastoor Lowinsky, een vriend van mij, die mij bezocht te Vianen,
en niet losliet tot ik hem ook zou bezoeken. Ik zeide ten slotte: als ik kom, kom ik
met nog twee: Dr. Schaepman en pastoor Van Heukelum. Hij viel in: O, 't is al klaar.
Mijn huis is groot genoeg, er is eten in overvloed, enz. Bovendien Dr. Schaepman
is in de bisdommen Guesen en Posen goed bekend, en het zal mij een groote eer zijn
hem in mijn huis te ontvangen.
Aanvankelijk waren de Doctor en Van Heukelum niet bijzonder ingenomen met
een reis door het Pruissische vlakkeland. Maar toch zij wilden Polen, en vooral het
Poolsche buitenleven, ook wel eens leeren kennen. Bovendien zou er nog een vrij
uitgestrekte tocht aan verbonden worden.
Schaepman zonderde zich nog een drietal weken af om over Polen na te snuffelen,
wat Poolsch op te doen, en vooral up to date te geraken met de Poolsche letterkunde.
Wij werden niet alleen gastvrij, maar vorstelijk ontvangen, en, om te beginnen,
met een keurig equipage van het naastbijgelegen station afgehaald. Op de pastorie
was alles piekfijn. Maar vooral het kasteel, waaronder 't land hoorde, was
merkwaardig. Wij hadden er vrijen toegang. Ook in de heerlijke stallen. Een eigen
veearts hield er toezicht. De eigenaar woonde niet op 't kasteel. Hij had er een
gepromoveerden, zeer bekwamen rentmeester. De pastoor had mij van te voren
gevraagd of er iets op tegen zou zijn dat hij den tweeden avond den rentmeester ook
bij 't souper vroeg; hij durfde dat niet
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goed te laten. Bovendien niet slechts in economie, maar ook in politiek en literatuur
was die rentmeester een heele baas, en nogal eens den pastoor te machtig. Zulk
gezelschap werd natuurlijk op prijs gesteld. De Doctor was bijzonder opgewekt en
spraakzaam; hij had het volkomen naar zijn zin.
De rentmeester was Hannoveraan. Eerst vertelde hij hoe 't daar stond met den
landbouw, hoe de verhouding was der Liskowo's tot den heer, en onderling; hoe het
stelsel der erfopvolging werkte, enz. enz. Op zijn beurt werd gesproken over
Hollandsche cultuur, over veenenland en over ontginning.
Natuurlijk kwam het gesprek ook op de politiek. De rentmeester was aardig goed
beslagen; Pruisische en Duitsche politiek, de verhoudingen der partijen in Land- en
Rijksdag, de historische ontwikkeling der beide Keizerrijken, want ook van
Oostenrijksche toestanden was hij flink op de hoogte. Wanneer de doctor hem niet
zoo nu en dan eenige terechtwijzing op zeer zachte wijze had doen voelen, had hij
den katheder beklommen.
Handigjes bracht pastoor Lowinsky het gesprek op literatuur, tot blijkbaar genoegen
van den rentmeester, want dit was eigenlijk zijn lievelingsvak. Maar nu ging eerst
voor goed de kat op de koord. Waar de rentmeester een vers wist reciteerde de Doctor
maar door, een halve of een heele bladzijde. Waar de rentmeester verkeerde titels
aanbracht of zich aleens in den auteur vergiste werd hij dadelijk te recht gewezen.
De pastoor zat te glunderen; wij niet minder. De rentmeester zelf was over den
avond bijzonder tevreden. Het uur was al ver gevorderd. De pastoor liet zelf den
rentmeester uit en bracht hem van 't hooge bordes tot den weg die regelrecht naar 't
kasteel leidt. Wij kregen onze kaarsen; ieder wist zijn kamer. De pastoor kwam nog
even bij mij aankloppen; hij kon zijn genoegen alleen niet op, en betuigde: ‘Zoo'n
avond heb ik in mijn leven niet gehad en krijg ik ook nooit meer. Ook de rentmeester
herhaalde mij daareven dat hij 't erg prettig had gevonden; zijn woord was: in heel
Duitschland hebben wij zoo'n kerel niet. Ook vroeg hij nog of het mogelijk was ons
een diner aan te bieden. Ik zeide: neen; de heeren vertrekken morgen vroeg...
Den volgenden ochtend bracht de pastoor ons naar 't station. Hij kon maar geen
afscheid nemen, en deed ons uitgeleide tot Thorn waar nog eenige uren in navreugde
de merkwaardigheden werden
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bezocht: het stadhuis, de herinneringen aan Copernicus. Toen wenschten wij pastoor
Christophorus Lowinsky tot weerziens en vervolgden de reis door Oost- en
West-Pruisen; bleven 's nachts over te Marienwerder, en bezochten de machtige
overblijfselen van de Duitsche orde. Langzaam trokken wij het land door tot Danzig
om vandaar, meer langs de Oostzee, de Baltische cultuur en vooral de Baltische
gothiek in loco te aanschouwen. We kwamen terug over Pommeren, Stettin,
Mecklenburg, Wismar, Lübeck. Wismar is allermerkwaardigst; daar is de Baltische
gothiek op zijn hoogst en nog veel is vrij goed bewaard; evenals in Lübeck trouwens.
Er wordt weleens beweerd dat de Baltische gothiek de Duitsche in fijnheid, en in
edele, slanke elegantie overtreft.
Na drie weken waren we in 't vaderland en elk onzer in zijn werkkring terug.

XXXII.
‘Ons Noorden’
Over de besluitselen van den eersten Frieschen landdag, ook wat de pers betreft,
groeide geen gras.
Op Maandag 10 Juli 1882 verscheen het eerste nummer van ‘Ons Noorden’ dat
beloofde te prediken ‘in veritate et justitia’.
Schaepman zelf nam de politieke leiding; zijn artikelen parafeerde hij S.
‘Ter Inleiding’ schreef hij onder meer:
‘Voor ongeveer twee jaren vatten eenige kloeke mannen te Bolsward het voornemen
op een weekblad te stichten bestemd voor de katholieken der Noordelijke provinciën.
Zij deden “Ons Noorden” het licht zien, eerst eenmaal, later tweemaal 's weeks’.
Hun blad houdt nu op te bestaan; ‘de titel is evenwel door den Frieschen Bond als
opschrift voor zijn orgaan gekozen.
... ‘Als politiek weekblad meent het zijn belijdenis het kortst en het bondigst uit
te spreken in de woorden: Katholiek en anti-revolutionnair.
Maar ‘als katholiek weekblad hoopt het nimmer te vergeten
Brief aan Belpaire, 25 Oct. '82.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

840
dat het leeft in een land met een zeer gemengde historie en een zeer gemengde
bevolking... Het zal in den strijd tegen de beginselen het geloof aan de eerlijke
overtuiging der tegenstanders trachten te bewaren.
“Als anti-revolutionnair acht het niet alle feitelijke gevolgen der Revolutie door
den Revolutiegeest aangetast en wenscht het geenszins alles wat liberaal of radicaal
geheeten wordt op het woord of als revolutionnair te veroordeelen.
Tevens erkent het - en ten volle - het recht der ontwikkeling in de lijn der eeuwige
beginselen, de daarmee verbonden overgangen van den eenen vorm in den anderen;
en het is geenszins geneigd in het feit van het bestaan het recht van het bestaande te
erkennen. Zijn geheele beschouwing laat zich te samen vatten in: Stat crux dum
volvitur orbis”(1).
Volgt dan doorheen de 102 nrs van den heelen eersten jaargang een reeks van
Schaepman-artikelen, zoogoed als een volledig handboek van theoretische en
practische staatkunde, logischer en methodischer dan hij 't in eenig ander blad heeft
gedaan.
In nr 3 den 17 Juli 1882 legt Schaepman als basis van de politiek “het groote
beginsel” dat ligt in de uitspraak van apostel Paulus: “Alle wensch is aan de hoogere
Machten onderdanig; want er is geen macht dan van God en de bestaande machten
zijn van God verordend”.
“In zijn diepste wezen is dus de staat geen maaksel van menschenhanden... De
natuur drijft den mensch tot het leven in de burgerlijke gemeenschap, in den Staat,
maar de Heer, de Schepper der natuur is God... De Staat behoort tot de door God
gewilde en gestelde orde; maar hij heeft zich aan die orde te onderwerpen, naar die
orde te regelen, in die orde te bewegen.”
Hier steunt Schaepman op de encycliek van Leo den XIIIe, Diuturnum illud van
29 Juni '81, om te bewijzen hoe de Staat, om kracht tot gebieden te hebben, moet
steunen op God.
Breng de tien geboden op het gebied der Staatkunde, en de practische aanduidingen
schieten dadelijk op:
“Of ligt in dat“: Gij zult den naam Gods niet ijdelijk gebruiken” geen vingerwijzing
tegen den fiskalen eed?

(1) Ons Noorden.
20 Juli 1882.
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“Of wordt door dat: “Eert uwen Vader en uwe Moeder” het recht der ouders op het
kind niet onweersprekelijk bevestigd, de eisch der “vrije school niet als een
rechtvaardige eisch gestempeld?
Of legt dat “Gij zult niet stelen” geen verplichtingen op, ook aan koloniale
mogendheden?
‘In het kort, staat in deze geboden niet de hoogste staatswijsheid beschreven: de
plicht der overheid om de huwelijkswet te eerbiedigen, voor de openbare zedelijkheid
te waken, alle rechten te beschermen, alle belangen te bevorderen; is hier, bij alle
vrijheid van groei en bloei, van vorming en ontwikkeling niet de vaste grens getrokken
binnen welke de rechtvaardigheid leven geeft?’
Voor de verhouding van kerk en Staat blijft het ideaal de Concordia Sacerdoti et
Imperi. Maar in 't gemengde Nederland kan dat niet. Toch blijft ‘het groote beginsel
van elke waarachtige Staatkunde volkomen vrijheid en onafhankelijkheid voor de
Kerk.
Die souvereiniteit Gods wordt geloochend door de Revolutie.
Om niet telkens over de Revolutie hetzelfde te zeggen haalt Schaepman dezen
keer aan uit de Encykliek van daareven. En ten slotte vat hij al zijn vroeger
beschouwingen hier eens terdege saam:
‘Tegenover het woord: ‘Alle macht is van God’ staat het andere: ‘alle macht is
van den mensch’.
‘Hierin ligt de kern van het groote vraagstuk dat in onzen tijd de geesten verdeelt.
Het is geen vraag van meer of minder; geen vraag, die tusschen het volk en de vorsten,
de menigte en de machthebbenden hangt. Het waarachtige en ware beginsel der
Souvereiniteit-Gods is in iederen Staatsvorm betaalbaar, evenals de Revolutie den
besten Staatsvorm bederven kan. Geen enkele volksvrijheid waar zij rechten bestaat,
is in tegenspraak met Gods ordening; de volstrekte alleenheerschappij kan evenzeer
een vrucht zijn der Revolutie als de bandelooze Commune.’
‘Of God of de menschen, de strijd is niet korter en klaarder te beschrijven.’
Na deze algemeene beschouwingen over de verschillende partijen houdt Schaepman
den 31e Juli bij ‘de Crisis’ stil.
Allerlei bladen waren eensgezind in zwaarmoedigheid, vooral zich uitend in der
vraag: waaraan mag het toch liggen dat onze Ministerieën zoo korten levensduur
hebben? Schaepman ziet er niets geen zwarigheid in: ‘Vooreerst toch zijn de
ministeriën ten onzent nog altijd minder talrijk dan in de fransche republiek die sinds
Au-
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gustus '71 meer dan eenmaal in het jaar van bewindslieden veranderde Minder talrijk
ook dan in het eén en vrij Italië of in het welbefaamde Griekenland. Een schrale
troost, zegt men. Maar ook in Groot-Brittanje, waar aan iedere crisis een
parlementsontbinding hangt, waar niet alleen de hoofden van parlementen, maar ook
de parlementaire ondersecretarissen worden vervangen en dus telkens een grooter
en omvattender verandering plaats grijpt dan wij hier vermoeden, ook in Engeland
gaat de levensduur van een ministerie zelden boven de vier of vijf jaren.
‘Zou een ministerie door een krachtige koninklijke wil gesteund van langer
levensduur verzekerd zijn? Indien van het bestaan van het ministerie doet opgaan in
den minister-president, dan, dan lijdt het geen twijfel of het middel kan goed zijn. Is
daardoor echter een ordelijke, een gezonde toestand verzekerd? Dan is Beieren het
modelland, Beieren waar tegen de meerderheid der Kamer en tegen de meerderheid
der kiezers in de heer von Lück den scepter zwaait. En toch is men nog niet
gewaarborgd tegen allerlei verandering. Zeker sinds 1862 is prins Bismarck, met een
tijdelijke vervanging door van Koon en Camphausen president van het pruisische
Ministerie. Heeft dit belet dat sinds 1872 aan Eeredienst Falk von Muhler verving?
Puttkamer falk en Gossler Puttkamer? Sinds 1878 aan financiën Hobrecht Camphausen
opvolgde, Bitter Hobrecht en nu een vierde Bitter? De geneesmiddelen zijn soms
erger dan de kwaal.‘
Bij den langen duur der crisis verloor het parlementair stelsel steeds meer krediet.
‘De hoogleeraar Buys, heet het den 3n Augustus '82, heeft zijn beschouwing over
onze aanstaande reform-bill met een vingerwijzing naar het ernstig koningschap
besloten’. Ook hoogleeraar Bellaar Spruyt heeft gepleit voor het eenhoofdig gezach.
‘Daar zijn twee soorten van geesten, die een krachtig éénhoofdig gezach boven
alles verkiezen. Vooreerst de krachtige koppen zelve tot het voeren van zulk een
gezach geschikt, bij wie de natuur zich in dezen voorkeur openbaart. En andererzijds
de middelmatige min of meer met ijdelheid behepte persoonlijkheden, die in de vrije
beweging, den bezigen, drokken strijd van een gemengd regeeringsstelsel onder gaan
of ten minste zonder beteekenis blijven. Voor hen biedt het eenhoofdig gezach meer
kansen; ambten zijn meer genaakbaar dan vertegenwoordigingen en in de
ambtenaarswereld heerscht de hiërarchische orde, in de vertegenwoordiging beslist
eer de waarde van den man. De laatste verlangen bij voorkeur,
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het volstrekt koninklijk gezag; de eersten vinden hun ideaal reeds verwezenlijkt in
een machtig regent: Ximenez; in een ijzeren kanselier: Bismarck; in een machtig
parlementair minister: Palmerston.
... ‘Zoowel de klachten over het parlementaire stelsel als de verzuchtingen naar
het eenhoofdig gezag zijn ontijdig.
... ‘Is het de schuld van ons parlementaire stelsel in Nederland dat wij kleingeestig
zijn en ijverzuchtig; dat wij meer houden van onze coterieën dan van onze beginselen;
dat wij meer op persoonlijkheden letten dan op zaken; dat wij wel van ‘alle gaartjes’
willen weten, maar niet van gezonde partijvorming?... Denk den Schoolwetstrijd
weg, en staan reeds dadelijk de kansen niet beter?
‘Hoe dit zij, het eenhoofdig gezag is ten onzent niet inheemsch, en de periode der
landsvaderlijkheid is niet het beste tijdvak uit onze geschiedenis.
‘Over het geheel pleit de geschiedenis, èn die van den dag èn die van het verleden,
niet voor het eenhoofdig gezag... Voor het oogenblik beteekenen de verzuchtingen
naar het eenhoofdig gezag weinig meer dan het verlangen van welmeenende menschen
om hun beginselen door een krachtigen arm zonder tegenspraak tot heerschappij te
zien brengen’(1).
Van het principieele komen we steeds meer in 't actueele met de volgende reeks:
‘De wortel van het kwaad’(2) over parlementaire en koninklijke ministeriën, tegen
Antonio in de Amsterdammer; ‘de Schoolwetpartij’(3) tegen de liberale
brooddronkenheid; ‘de klerikalen en de Schoolwet’(4) idem; ‘Een rapport over het
gemeente grondbezit in Rusland’(5) nl. dat van den Nederlandschen
gezantschap-secretaris te St. Petersburg, jhr. mr. V.D. van der Staal van Piershill,
‘die het Nut van 't Algemeen naar Rusland wou overplanten’; ‘Noch dankbaar noch
voldaan’(6), alweer over de Schoolkwestie, ‘een Middenpartij’(7) ongenadig jegens de
conservatieven, wijl zij met het oog op de stoffelijke belangen gericht, te veel vergeet
de ziel van het volk. ‘Wekken geestelijke vraagstukken meer drift, meer onpraktische
geestdrift, stoffelijke belangen houden sterker en

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Schaepman, Ons Noorden, 3 Augustus '82.
S. ‘Ons Noorden’ 17 Augustus 1882.
S. ‘Ons Noorden’ 21 Augustus 1882.
S. ‘Ons Noorden’ 24 Augustus 1882.
S. ‘Ons Noorden’ 24 Augustus 1882.
S. ‘Ons Noorden’ 28 Augustus 1882.
S.- ‘Ons Noorden’ 31 Augustus 1882.
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langer. Niemand is onbaatzuchtig, zelfs niet hij die in ieder ander baatzucht speurt
en wiens edelmoedigheid hem verplicht onmiddellijk zijn vermoeden als zekerheid
uit te spreken... Hoe het zij, hoe verleidelijk de leuze: ‘Enrichissez-vous’ ook zij, het
zoeken der gerechtigheid Gods blijft toch onze eerste plicht. Volkeren, die dien plicht
verwerpen, kunnen wel met volle buidels en een schommelenden hangbuik door de
wereld spanseeren, beelddragers Gods in de wereldhistorie zijn zij niet.’
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Persijn in Holland
door Piet Oomes.
(Persoonlijke Herinneringen)
Karel van den Oever woonde in de oorlogsjaren en nog lang daarna in Baarn en
Hilversum. Hij hoonde er niet alleen de vitrophanie der kerken en de horrible
beeldenwinkels, maar evenzeer de gecentimeterde grassprietjes der Gooische gazons,
de negen voetmatjes in de vestibule van zijn pension en de clichégesprekken der
beschaafde standen.
Ook Jules Persijn woonde omstreeks diezelfde jaren in het Gooi. Hij schreef geen
scherpe woorden over de dingen, waartusschen zijn Vlaamsche aard zich eveneens
bekneld moest voelen, maar hij arbeidde er hard voor zijn steeds groeiende gezin,
hij pelgrimeerde er naar het landhuis van Van Deyssel aan den boschkant van Baarn,
hij vond er deugddoende hartelijkheid in het gezellige huis der Steenhoff's en hij
hield winteravondvoordrachten voor een aandachtig gehoor in Baarn.
Twee winters - van October tot Maart, telkens in tien lezingen - heb ik het voorrecht
gehad hem daar te hooren. Hij sprak in den witten foyer van Hotel Centraal en de
aristocratie van Baarn en omgeving was er goed vertegenwoordigd. Zóó zag ik hem
voor 't eerst binnenkomen: actetasch onder den arm, lichtelijk naar voren gebogen,
in zijn uiterlijke verschijning geen kunstenaar, geen geleerde, met daarbij een
volkomen afwezigheid van wereldsche voornaamheid. Maar reeds vóór hij bij het
podium was gekomen, bracht hij de charmantste hoofdgroeten aan kennissen, die hij
ter linker en ter rechter zijde in de zaal bespeurde, en heel even onderhield hij zich
met een bevriende familie, waartoe hij zich, handengevend en zijn gelaat in gullen
lach, overboog. Het was klaarblijkelijk, hoe dit selecte gezelschap, meerendeels van
niet-katholieken, den beminnelijken Vlaming genegen was.
Persijn begon dan te spreken met zijn heesche en gebroken stem, die hij melodisch
toch nog zoo schoon te buigen wist en waar àltijd een groote gemoedswarmte en een
bewogen ziel in trilden. Ja, die
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stem van Persijn is mij vooral in latere jaren zoo vertrouwd en dierbaar geworden:
een ongeschoolde, altijd befloerste stem - een irritatie voor den spraakleeraar - maar
waarin iedere rimpeling van zijn gevoel zich direct registreerde; een stem, die vooral
ontroerde als Persijn vereerde. En vereering was het grondgevoel en de uiteindelijke
vrucht van zijn literatuurstudie.
In de beide reeksen van voordrachten nam hij ons, geboeide toehoorders, mee naar
de hooglanden der literatuur. Geen causerieën over het littéraire va-et-vient van den
dag, waar de meest indifferente klas van lyceumleerlingen nog mee te vangen is,
maar gestalten uit de wereldletterkunde, meesterwerken uit Nederlandsche en vreemde
literatuur. Hij verhaalde het leven der machtigen van het woord en van den geest.
Zijn voorliefde voor de kenschetsende en beeldende anecdote belette hem geenszins
een heldere en strakke synthese te geven van de persoonlijkheid, die hij bij zijn
gehoor inleidde. Hij behandelde op waarlijk epische wijze en met gevoel voor de
dramatische spanningen Dante, Cervantes, Milton, Victor Hugo en Vondel. Een
avond over Dante, daarna L'Inferno. Eerst het leven van Victor Hugo, daarna La
Légende des Siècles. Altijd zoekend naar parallellen om door vergelijking en contrast
het werk zelf meer relief te geven, toetste hij meesterlijk Paradise Lost aan Adam in
Balling schap.
Een andere cyclus van voordrachten was geheel gebaseerd op analogieën in eigen
en vreemde litteratuur. Zoo kwam Arthur van Schendel te staan naast Villiers de
l'Isle Adam: de visionnairen der ideëele wereld. Hoe bleek gedurig zijn geweldige
belezenheid bij deze voyages in eigen en vreemde literaturen. Edgar Allan Poe,
Björnson, Ibsen, Claudel, De Pereda en vele anderen liet hij leven in hun werk. Hij
schroomde niet om fragmenten van hun werk te laten klinken in de oorspronkelijke
taal. We hoorden Noorsche liederen van Björnson, Spaansch proza van De Pereda,
en als hij Engelsch ging voorlezen, vroeg hij eerst verontschuldiging voor zijn
onvolkomen uitspraak. Hoe wist hij de meest onderscheidene figuren te behandelen
zóó, dat hun eigen grootheid geheel recht gedaan werd, zonder dat hij naliet te wijzen
op ethische en religieuze tekorten. Nooit was hij bekrompen in zijn oordeel, daarbij
geheel zelfstandig. In ‘De Mensch van Nazareth’ van Arthur van Schendel wist hij
veel te roemen - een eenzame stem in het koor der afwijzende critiek - en op een
avond gewijd aan het H. Lijden, in lateren tijd
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te Hilversum, las hij zichtbaar bewogen het stervensdrama in de taal en in de visie
van Van Schendel.
De Baarnsche voordrachten in de aandachtvolle stilte van het witte empyre-zaaltje
zijn mijn oudste herinneringen aan Dr. Persijn. De warme stem van een diep-levend
en bewonderend mensch had het besef van een schooner verbeeldingswereld in mij
wakker geroepen. Hoeveel jonge menschen zullen door Persijn in dat andere land
zijn binnengeleid? In den kouden winteravond, als ik op het eenzame perronnetje
van Baarn wachtte op den laatsten trein - de donkere dennen stonden in zich zelf
gekeerd te peinzen - omringde mij nog geheel die gelukkige sfeer van schoonheid
en hooger geestesleven, die hij gewekt had.
** *

In latere jaren werd Dr. Persijn meer rechtstreeks mijn leermeester. Hij was toen
docent aan de Katholieke Leergangen, het instituut dat zijn hoofdzetel in Tilburg
had, maar ook in Utrecht gelegenheid gaf tot het volgen van enkele leergangen.
Persijn kwam alzoo naar de oude bisschopsstad om literatuur te doceeren.
Nu, na meer dan tien jaar, zie ik hem dien eersten keer binnenkomen in de hal van
de Gregoriusschool, waar ik hem met een studiegenoot opwachtte. Ik weet nog precies
wat hij zei en hoe aardig het klonk.
‘Is het hier dat men Persijn verwacht?’
Ja, ja, professor, wij mogen U wel voorgaan. - Hij kwam binnen en las onze namen
op. Met zijn goede maar indringende oogen doorkeek hij ons een voor een: een eerste
peiling. Maar er was geen tijd te verliezen. Er moest gewerkt worden. Ik meen mij
te herinneren, dat hij slechts om de vier weken kwam, maar dan een heelen middag.
Dat waren krachttoeren voor hem. 's Morgens in de vroegte vertrok hij van zijn huis
in Broechem. Op het middaguur was hij in Utrecht. Dan rap de stad door en
onmiddellijk, zonder verpoozen, vingen de colleges aan. Vier, vijf uur aan een stuk,
alleen even afgebroken, als er om vier uur thee geserveerd werd. Dan was het, dat
wij hem wel even losser en persoonlijker aan de praat kregen over jongerenbeweging
of over Vlaanderen. Maar terstond ging het dan weer verder. Tot hij met het horloge
in de hand haastig moest sluiten: de laatste gelegenheid om Antwerpen te halen en
te middernacht
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thuis te zijn drong hem naar het station. Een nacht van huis blijven was toen reeds
het ergste dat hem overkomen kon.
Persijn reisde zeer eenvoudig. Wij wisten, dat hij zijn brood in den trein at en ik
betwijfel het zeer, of hij zich op de aangeduide Woensdagen een warmen maaltijd
gunde. Eens heb ik met hem samen gereisd, nadat hij mij een tentamen had afgenomen
in Roermond.
‘Ge gaat denzelfden kant op, zie ik.’ En als wilde hij zich verontschuldigen: ‘Ik
reis derde.’ - Zooals die andere aristocraat van den geest, dien hij zoo hoog vereerde:
Dr. Ariëns.
Op de gele banken van een uitgezeten compartiment, te midden van het goede
Brabantsche werkvolk, voelde hij zich op zijn plaats. De fijne geest, die mij een uur
geleden naar de mooiste kinderkopjes gevraagd had in de Europeesche letterkunde,
sprak nu hartelijk met een volksman over de droogte. Wij zaten ‘rooken’ en hij
presenteerde me zoo'n zwarte Belgische sigaar.
‘'t Zijn geen Hollandsche! Ge moet daar wel om denken.’
Het was daar in dien verveloozen, vollen spoorwagen, dat ik met eerbied een sigaar
gerookt heb.
Maar ik wilde nog wat schrijven over den literatuurleeraar, over het wonder van
Persijn's lessen. Ik aarzel, nu ik het te schetsen tracht. Want hij was zonder eenigen
twijfel het ideale type van lesgever. Niet in dien zin was hij voortreffelijk, dat zijn
lessen doelwust en met moderne efficiency op de examens aanstuwden. Achter die
examens, die zijn leerlingen moesten afleggen, zag hij het veel belangrijker leven
en hij vormde, bewust of onbewust, tot een levend leeraarschap. Een heel enkelen
keer, toen de breede en grondige behandeling van een enkele figuur allen beschikbaren
tijd dreigde op te vorderen, was het, of hij zich met schrik bezon op het
examenprogram. Persijn werd zakelijk. Hij dicteerde onverwacht aan een lesbegin,
in snel tempo honderd vragen over Middeleeuwsche letterkunde. Belangwekkende
vragen, die tot zelfstandig denken en zeggen prikkelden... met weinig examenwaarde.
‘Weerleg de stelling, dat alle groote littéraire kunst noodzakelijk katholiek moet
wezen.’
‘Welke zijn uw denkbeelden over tendenz in de literatuur?’
‘Duidt het groote katholieke tekort aan in de Nederlandsche litteraire
geschiedschrijving.’
Daar zou ons waarlijk in Amsterdam niet naar gevraagd worden!
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Ook andersoortige vragen waren er bij, ingegeven door den belezen speurder.
‘Wat weet u van het verloop der studie over Hadewych's handschriften?’
‘Verhaal de Hadewych-Blommaerdinestrijd in de philologie en de
literatuurgeschiedenis.’
De bronnen wees hij ons zelf. We hadden ze maar te verwerken.
Heel typisch voor Persijn waren de opgaven, die getuigden van zijn scherpen zin
voor historisch-vergelijkende cultuurstudie.
‘Geef de Voornaamste parallelismen van gebeurtenissen in Ruusbroec's tijd.’
Hij leerde ons een groote figuur in het raam van den tijd te plaatsen. Pausen en
vorsten, staatkunde en mystiek, dichters en schilders, kathedralenbouw en
universiteiten trok hij binnen onze aandacht.
De honderd vragen stonden er. Nu kon hij weer wijd uit en niet zelden met
ontroering zijn lievelingsdichters behandelen. Hij werkte tegelijk aan twee kanten
der letterkundige geschiedenis: Middeleeuwen en Tachtigers. Ruusbroec bracht hij
door zijn woord en voorlezing tot leven; Hadewych, de adellijke mystica, gaf hij den
vollen prijs van zijn vereering. Orgelklank in haar verzen en forsch bewogen
rhythmiek. Hij las die verzen zonder declamatorisch gepraal. Maar zijn verscheurde
stem trachtte iets van den orewoet van minne te verklanken. Hij las altijd met zijn
ziel.
Natuurlijk bleef hij niet stààn bij Hadewych: àl de groote mystische vrouwen van
Duitschland, Frankrijk en Vlaanderen stelde hij ons voor.
Op denzelfden middag werkten we met hem in de nieuwe literatuur. Jacques Perk
en de Perk-kwestie, de dichter Willem Kloos, en vooral Van Eeden en Van Deyssel.
Daar zaten we innerlijk bij te popelen. Van Deyssel, de kunstenaar en de mensch.
Hoe fraai las hij het proza van Van Deyssel.
‘Zondag-ochtend. Aliquid dulce surgit... Daar beweegt zoo veel wits, rank en met
bevende knoppen, dat ik wel héél voorzichtig mag zijn om het ongeschokt te laten
gedijen. Ik woû u heel zacht iets zeggen, mijne liefste, even, als een luwte van mijn
levenszee aan de fijne schelp van uw oor.....’
Hij stond dan vlak voor ons, vóór den katheder en zijn fluisterende stem beefde.
Wij wisten, dat hij dan dacht aan den verdwaalden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

850
zoon van Thijm, dien hij van zeer nabij kende en om wien hij heel zeker echt en diep
verdriet heeft geleden. Aangedaan las hij het sterven voor van Jozef Alberdingk
Thym, zooals zijn meest begaafde kind het verhaald heeft in een sublieme bladzijde.
En dan Gezelle. Vele lessen over het geniale kind van Vlaanderen. Het prachtige,
volksche gezin van Pier Jan. De pijnlijke kanten in het leven van den seminarist en
van den leeraar. Walgrave of Caesar Gezelle? Tout comprendre, c'est tout pardonner
óf: wat zwart was, zwart noemen. Hij koos het laatste. Maar als hij de verzen las en
den heerlijken volkspriester schetste, was er geen gevoel van rancune of bitterheid.
‘Ik ben een blomme...’ was het hoogtepunt in zijn Gezelle-waardeering. Hij bad het,
bijkans met de oogen gesloten: zijn hoofd schudde mee bij de wereld-ontstijgende
rukken der ziel van den extatischen dichter.
Waar zou ik eindigen als ik den grooten leermeester geheel recht wilde doen? Het
is genoeg te zeggen, dat hij in ons overstortte zijn liefde en zijn vereering voor de
waarlijk groote kunst aller tijden. Dat was mogelijk, omdat ieder van ons wist, hoe
streng verantwoord zijn bewondering was en uit welk een eenvoud des harten zij
voortkwam. Persijn stond ver van iedere ondiepe, artistieke schwärmerei; nooit zou
hij het hoogste verlagen tot liefhebberij. Achter alle schoonheid speurde hij naar de
ziel, de goddelijke levensvonk, waaraan die schoonheid was ontsprongen.
Hilversum.
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Prof. Dr. P. Sobry: ‘Newman en zijn Idea of a University’
door M.E. Belpaire.
‘I am very well as far as health goes - but I am more and more infirm. I am dim
sighted, deaf, lame, and have a difficulty in talking and writing,’ schrijft Newman
in een brief, op 82 jarigen leeftijd. Hij zou er echter haast negentig worden.
Ook ik ben in mijn 82e jaar, maar gelukkig mag ik niet klagen over dezelfde
‘infirmities’, maar integendeel met jeugdig enthousiasme het boek toejuichen door
Prof. Sobry den grooten Newman - een mijner goden - toegewijd.
Newman - de naam alleen wekt de edelste aandoeningen der ziel. Mijn
schoonbroeder, Prof. Paul Mansion, een encyclopedische geest, placht te zeggen dat
het de moeite loonde Engelsch te leeren, alleen om Newman te lezen.
Het is vóór den oorlog mijn droom geweest uitvoerig over hem te schrijven - niet
met dezelfde wetenschappelijke autoriteit als de geleerde jonge Professor uit Leuven,
maar voorzeker met denzelfden gloed, dezelfde geestdriftige liefde.
Want dat kenteekent dit boek, dat het een werk van liefde is. Dat het dicht bij het
leven blijft. Den geest van Newman getrouw, die nooit aan dorre wetenschap deed,
maar steeds alles doordrong door eene even subtiele als diepe levenskracht.
Is dat niet het kenteeken van 't genie? - alles tot het leven terug te leiden? Tot het
leven door de liefde?
Mag hetzelfde niet gezegd worden van alle echte grooten: Beethoven, Shakespeare,
Lacordaire, St Augustinus, Dickens?
Hoe juicht dan een oud hart - dat nog warm klopt - door een jongen Westvlaming
die hooge gestalte te zien verheerlijken die heel het geestesleven van Engeland - en
van de denkende wereld - beheerscht!
Zeide ik sinds jaren niet aan de Vlamingen dat zij zich te zeer blindstaarden op
het uitgedroogde pedantisme der Duitsche geleerdheid - dit was vóór den oorlog en verwaarloosden het bonte,
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fijne, complexe, boeiende en steeds dicht bij 't leven blijvende, dat de Engelsche
auteurs kenteekent?
Want wat is philosophie zelf, zoo zij niet door het leven bevrucht is? Wat theologie,
of godsdienst, zoo zij niet terugvoeren tot de bron van 't leven - God?
Dat stelt Prof. Sobry in 't licht door zijn boek. En daarom heeft hij niet gekozen
een van Newman's werken zooals Apologia of een ander boek van godsdienstigen
aard, maar dit Idea of a University waarin Newman al de schatten van zijn subtielen
geest heeft gelegd, al zijn zoo breede als diepe gedachten over cultuur, opvoeding,
beschaving, onderwijs, letterkunde. Want het letterkundig element is het vormend,
opvoedend element, niet het wetenschappelijke, dat alleen 't verstand aanspreekt.
Nog eens, tot het leven worden al Newmans beschouwingen herleid en in dat boek
toont hij dat letterkunde een vrucht van 't leven is en van beslissenden invloed is op
het leven.
Trouwens heeft hij dat met al zijn landgenooten gemeen. Voor logica zijn de
Engelschen niet in de wieg gelegd. Dat laten zij over aan de Franschen, met hun
klaren geest - zóó klaar, dat soms een zekere koelheid ervan uitgaat en u op de
schouders valt. Artisten zijn de Franschen niet. Ook niet de Engelschen in plastischen
zin. Maar hoe winnen zij het, waar het letterkunde geldt! proza of poëzie. Is er wel
een rijker letterkunde dan de Engelsche. De Engelsche litteratuur is zoo afgewisseld,
oorspronkelijk, boeiend als het leven waaraan zij onuitputtelijk ontleent. Geen ander
land telt een Shakespeare. Italië heeft Dante, maar dat is de reus der gedachte. Om
het spel van 't leven op het tooneel der wereld of in de subtielste geheimen der ziel,
te schilderen, wint het een Shakespeare. Zou Dickens, in proza, veel lager staan?
Newman's genie is van gansch anderen aard. Diep dalend in 't mysterie van 't
goddelijk leven, dat zijn geest gedurig gespannen houdt - zonder dat hij daardoor
ooit contact zou verliezen met het menschelijke rond hem. Overgevoelig was hij.
Toen zijn 32-jarige, vriend, Ambrose St. John, vóór hem overleed, wierp hij zich op
hem en bleef den ganschen nacht op het lijk liggen. Alles deed die sterke en toch
bevende ziel zinderen. Dat kwam door zijn artisticiteit die hem in staat stelde iedere
ademtocht van leven of gevoel op te vangen. - Hij speelde viool, en troostte zich met
Mozart, als te drukkende gedachten hem plaagden.
Dezen kant van Newman's natuur laat Prof. Sobry misschien
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te veel in de schaduw. Of liever schijnt hij te vergoêlijken als een zwakheid. Wilfrid
Ward, integendeel, de zoon van Newman's eerst grooten aanhanger, daarna min of
meer tegenstrever, Wilfrid Ward, in zijn lijvig boek over Kardinaal Newman, laat
volle recht wedervaren aan de artistieke zijde van Newman's genie en ziet hierin de
vollediging zijner wonderbare gaven, de macht die uit zijn diepgodsdienstige ziel
straalde.
Het boek van Prof. Sobry is een thesis. Daardoor promoveerde hij op schitterende
wijze aan de Universiteit van Leuven, waaraan hij reeds met gezag doceerde. Hoe
gelukkig mag het heeten dat hij daarvoor koos de gedachten van een der hoogste en
subtielste geesten, in Engeland, Newman, gekneed aan de Oxfordsche Universiteit,
gedachten blootgelegd in een eenig boek: Idea of a University!
Ik mag er niet aan denken, leek als ik ben, onbevoegd als ik ben, den geleerden
professor te volgen in de studie die hij doet van leven en bronnen. Alles heeft Prof.
Sobry over Newman gelezen, alles bij Engelsche, Fransche, Duitsche en
Nederlandsche schrijvers. Zijn stijl pluist hij uit tot de fijnste draden.
Prof. Sobry is als de pionier die van de monding der rivier opvaart, op
ontdekkingstocht, naar de verre en zuivere bron waar de stroom zijn oorsprong vond.
Door zijn Stilforschung heeft hij getracht de zuivere beteekenis van Newman's woord
en den diepsten zin van zijn bedoeling na te sporen. - Mijne taak is elders, mijn
wensch ander. Dit Vlaamsch werk over den grooten Engelschman uit der harte te
begroeten, als een nieuw werk van beteekenis voor de heropleving van ons volk, op
de baan der wereldgeleerdheid.
Het Vlaamsche volk is vooral gekend door zijn schilders. Vroeger had het naam,
in 't Latijn, door zijne geleerden. Verheugend is het den dageraad te begroeten der
cultuur, der beschaving in het Vlaamsch aan onze Leuvensche Alma Mater.
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Uit ‘Amei, een kinderleven’
Het hondje van den verloren zoon
door Ruth Schaumann.
Telkens, als het verlof daar is, komt ook Amei bij de grootouders in huis.
Dat huis davert van binnen als een hart, dag en nacht, van den molen die al maar
door aan het malen is. De molen staat dicht bij het huis, zooals de man bij de vrouw.
Zij leeft van zijn arbeid en leven en zij waakt over zijn werk en slaap, en de molen
maalt koren tot meel, en meel tot brood.
Den eersten vacantienacht kan Amei nooit in slaap geraken; ze ligt te luisteren
naar het daveren van het huis en zij droomt van vele velden vol rijpende aren, waarin
het brood nog wast en sluimert. En de aren ruischen en golven tegen een onwerkelijk
zijden hemel, vele heuvelen op en neder, tot Amei eindelijk, tegen den morgen aan,
in slaap wordt gewiegd. Maar de volgende nachten is Amei reeds aan dat daveren
gewend; ook aan den reuk van meel en zemelen, die alle vertrekken vult en aan heel
den huisraad kleeft; 's nachts nog meer dan bij dag.
Wanneer Amei het molenhuis binnenkomt, kreunt daar boven, ten einde den engen,
smallen trap, de glazen deur open aan haar povere machinerie, om daarna weer
vanzelf dicht te kunnen vallen. En in de deuropening verschijnt de gestalte van
grootmoeder.
Grootmoeder heeft altijd hetzelfde grauwe kleed aan, altijd hetzelfde geelwitte
mutsje op met het zwarte lint over het ronde voorhoofd, altijd de soliede broche van
barnsteen, op den hoogen kraag onder de kleine, harde kin en immer roept ze van in
de deuropening als begroeting tot Amei die den donkeren, lastigen trap opklimt; ga
toch stil Amei; leer toch eens stil gaan.
Amei doet altijd zoo haar best om stil te gaan; maar ze is nog zoo klein en lomp;
het is nooit stil genoeg.
- Ge zult het nooit leeren, zegt grootmoeder, en kust het kleine voorhoofd van
Amei, dat op het hare gelijkt. En de kus smaakt als een verbranden geneverbessentak.
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Het is altijd vespertijd wanneer Amei in het molenhuis aankomt; en de tafel staat
gedekt met zooveel kostelijke en lekkere dingen, als Amei nog nergens heeft gezien.
En in het midden staat een groote koek; Amei bekijkt hem teeder en over haar
wezentje speelt een verlegen, verlangende glimlach. Maar grootmoeder maant ernstig:
eerst boterhammen, Amei.
Grootmoeders boterhammen zijn groot; en tot den uitersten rand zijn ze met boter
gesmeerd; niet te dik en niet te dun; juist van pas.
Amei knabbelt; netjes zonder te smakken. Daarom duurt het lang en over den rand
van den boterham heen, kijken hare oogen naar den koek; als twee hongerige,
meewarige vinken op een vensterbank in het hartje van den winter. Ze vergeet te
kauwen; hare oogen staan verbaasd te kijken: de koek is nooit zoo heerlijk geweest
als vandaag.
Lieve koek; schoone koek...
- Hebt ge geen honger meer, Amei?
- Toch wel.
- Eet dan.
Amei bijt felle beten, om met den boterham klaar te zijn, voor ze geen honger
meer heeft.
- Niet smakken, Amei.
Uit het gloeiende handje valt een stukje korst onder de tafel. Ameis lippen roeren
zich ijverig. Hare handen zijn leeg!
- Een stukje koek, Amei?
- Ja, Grootmoeder.
- Groot of klein?
Heel even speelt een glimlach achter grootmoeders koele gezicht. Maar Amei is
nog te klein om door muren heen te kijken en zwijgt. Want antwoordt ze ‘een groot
stuk’ dan zal het weer zijn van: dat gulzig meisje. En ‘een klein’ mag ze ook niet
vragen; want liegen is verboden.
Het stuk dat de zwijgende Amei krijgt is niet groot en niet klein; het is volgens
Ameis jaren. En dat is nog maar weinig.
De koek is heel lekker; maar de boterham was zoo voedzaam. De kleine dikke
Amei zucht met een bezwaard gemoed. Als ze eens groot is - maar wanneer zal dat
ooit komen - dan eet ze direkt koek en niet eerst...
- Hebt ge genoeg, Amei?
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- Ja, ja...
- Ga dan maar; vóór ge drukte maakt.
En Amei glijdt van haar stoel. De glazen deur valt weer aemechtig in slot, de treden
kreunen onder de kleine stevige kinderschoenen, en dan: plomp! gelijk een visch die
in zijn element springt. O, die drukke Amei.
Daarmee is Amei weg en ze krijgen haar niet meer te zien vóór het avond is en
grootmoeder haar pap in de voorkamer op tafel zet.
Ze roepen achter Amei op het hof; ze roepen achter haar in den tuin; ze roepen
hier, en ze roepen daar; maar Amei antwoordt niet. Nu beginnen ze te zoeken.
Grootmoeder kermt over dat wilde kind. Ongetwijfeld zit ze in den achtertuin, waar
die gebarsten molensteen ligt. Halmen zijn er tusschen opgeschoten, die zingen, gij
hebt ons gemalen, maar we leven toch. Amei is daar inderdaad geweest, kort na den
koffie; ze had daar op den molensteen gezeten, naast den zwijnhoeder Lambert en
ze had hem gezegd: Ja, Lambert dat ge daar weer zijt; en Lambert had daarop
geantwoord: Ja, Amei, en gij ook. Amei en Lambert zijn twee dikke vrienden. Lambert
is oud en zijn korte beenen staan zoo krom, dat de kippen en eenden meenen dat de
open staldeur daar over het hof gaat en ze loopen er zoo doorheen.
- Wilt ge de biggetjes eens zien, Amei?
Maar Amei was alweer verder. Ze had vele vrienden op de hoeve; en ze mocht
toch niet den eenen voor den anderen ontstemmen.
Rond den verwarden haarbos van Ludolf, den timmerman komen de duiven
gefladderd. Zij kirren en lachen en doen, waar ze maar drinken of eten vinden, zonder
vrees voor het monument van een neus op Ludolfs gezicht.
- Zijt ge niet bang? vraagt Amei.
- Waarom?
- Dat uw neus eens onder de schaaf te recht komt...
- Nee, zegt Ludolf, ik ben genoeg geschaafd; geef maar acht op u zelf.
De schaaf is weer aan schaveren, krollen vallen op den grond, een duif zit te kirren
onder den bek van een doffer, het ruikt naar kinnebak en pruimtabak; en Ameis helder
kleedje is al verdwenen tusschen de boomen van het broek.
Ze is bij al de maalders geweest.
Ze is bij den hovenier geweest en bij zijn vrouw, die goede sukkel,
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die onder haar reuze-zonnehoed geknield zit in een meer van onkruid.
Amei is ook bij de zwanen geweest; ze heeft ook op haar knieën gezeten voor den
rijpenden perzikboom; niet om ervan te snoepen, alleen maar om te kijken hoe hij
rijpt; eenvoudig om het te leeren, - de twee kuiltjes van haar knieën staan nog in het
zand gedrukt.
Amei is ook bij de rabarber geweest.
En men heeft haar kleedje gezien bij de kippennesten.
In het kantoor heeft ze lief de bedienden gegroet; nog liever dan de familie; maar
het liefst het hondje van meneer Immergrun: Spinett. Hij slaapt in een diepe
papiermand op oude offerten van gerst en maïs; en wanneer ge roept: Spinett, wipt
hij direkt uit zijn mand en zijn ooren trillen.
En ze hebben Amei ook gezien bij den gemeentevijver, die destijds een engelsche
haven is geweest en zoo ondiep is dat er nauwelijks een kind in zou verdrinken.
Maar Amei is tot alles in staat; men kan bij haar nooit weten.
De molenknechten springen in de boot en zoeken den vijver af. Zij staren naar de
armzalige diepte; soms blijft de riem steken in het slijk, of haalt een leege doos op
die weer terug in het water verdwijnt; kikkervisschen kwaken tegen den oever.
Grootmoeder roept niet; ze stapt stil en bedaard door den tuin. Wie kan door de
wanden van haar aangezicht heen kijken?
De kantoorbedienden vegen hun pen af, stroopen de zwarte mouwen af en krijgen
met moeite het blauwe lint los dat Amei uit haar eigen haren heeft getrokken en om
den hals van Spinette gestrikt. Ze lachen even; dan kijken ze weer ernstig.
Over het water klinkt nog altijd het geroep van de molenknechten.
Maar Amei zit bij den verloren zoon...
Daar boven in de kamer, waar Amei niet komen mag, waar grootmoeder de
rekeningen klasseert en 's avonds een lange moeilijke reussite legt, ligt Amei op het
tapijt met haar hoofd op het geopend boek. Daarin staat hij: de verloren zoon. Hij
zit daar tusschen de zwijnen. Niet zooals Lambert tusschen zijn dieren. De verloren
zoon is jong en ziet er treurig uit en zijn donker kleed is aan flarden. De wind steekt
op en blaast door de gaten. Maar de verloren zoon heeft geen ander kleed en rilt van
de koude. Vroeger had hij vele, rijke kleeren, en er was vroolijk gezelschap rond
hem, geen zwijnen, geen zeugen en beeren en biggen; en hij had een lief hondje dat
hem overal achterna liep. Maar nu hebben hem allen verlaten, zelfs
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zijn hondje is weggeloopen; de wind fluit; de zwijnen wroeten in draf; hij is alléen.
Ameis oogen beginnen te gloeien, nu worden ze vochtig; ze zou het blad moeten
omkeeren; maar kàn niet. Arme, verloren zoon.
Ware ten minste zijn hondje bij hem gebleven; zijn lieve witte hondje; haast zoo
lief als Spinett. Maar nu zou het grijs en vuil geweest zijn; wie zou er wit kunnen
blijven tusschen zwijnen. Maar het zou ten minste warm zijn en de magere voeten
van den verloren zoon zijn naakt. Naakt midden in den winter. Het zou met zijn
kleine muil aan den rok van den verloren zoon trekken: kom naar huis! Want het
hondje dat met hem van huis is weggeloopen, kent ook den weg naar huis terug. Het
rukt en trekt en wenkt. Het is nog slechts een hoopje knoken onder een vieze huid.
De verloren zoon ziet hoe hij zich moeite geeft. Arm hondje. Wat verlangt ge van
mij; ik heb immers niets. Het hondje blaft; zooals het vroeger liep te blaffen door
den wijngaard en om het witte huis van den vader dien hij verliet. En de verloren
zoon herhaalt: Vader. Het hondje is stil geworden; alsof het nu had wat het verlangde.
Vader, zegt de Verloren Zoon, voor de zwijnen; zij knorren; ze hebben zich lekker
verzaad aan den trog.
En zoodra de nacht valt, staat de verloren zoon op en gaat heen.
Het hondje loopt naast hem. Er is niets schrikkelijker dan de gang door den nacht.
Zij gaan vele bergen over, nog donker in de morgenschemering; zij gaan langs
een stad op een heuvel tusschen de bergen; en het wordt middag, eer de verloren
zoon en zijn hondje daar op de hoogte staan. Onder de wingerds staat een huis; en
daar staat een oud man op den drempel van het huis. En voor zijn voeten klimmen
zeven treden naar boven. Maar - al was iedere trede een snijdend zwaard -, vader...
zegt de verloren zoon.
Aan de onderste trede is het hondje blijven liggen; verder geraakt hij niet. Wat
daar op de bovenste trede geschiedt, gaat buiten hem om; het is maar een dom en
vies hondje; en het is moe.
Wauw, zegt Amei in haar slaap; en zoo vinden ze haar liggen met haar voorhoofdje
op het reusachtig boek; - het Woord des Woords. Wauw, zegt Amei tevreden, in
droom, en nog eens, heel zacht en bezorgd: wauw, zooals het hondje van den verloren
zoon.
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Vibrato
Den dag wordt avond
de dorre hardheid zal nu vallen af
dees uren geuren bloesems lavend
de koelte is zeer zoet maar mijn hart is laf.
het durft uw volle nadring niet bedenken
omdat het bang is dat het breken zal
het durft zichzelf niet te schenken
het vreest het stortende geluk, den hemelval.
LUC. VAN HOEK.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

860

Soliviënto
Een sprookje.
door Louis de Bourbon.
God werpt zijn lachen over de heuvelen van Solonië.
Hij ziet het goud glanzen van de zon en blaast een wolk over den einder.
De wind slaapt languit in de lage struiken.
De blik van God spant den hemel strak en blauw over de bergen. Tusschen zijn
oogen en Solonië staan rust en tevredenheid.
Maar later, als de zon rood achter de bergen glijdt, worden de schaduwen donker.
De voornacht trekt paarse vliezen op uit de dalen.
God's oogen vangen een zachten schemer, en uit de aarde waait ragfijn een
weemoed.
Het is de weemoed der eenzaamheid, der volstrekte stilte, die omhoog waait en
de sferen beroert.
God's onbewogenheid voelt het kloppen van dit verlangen, dat Hijzelve heeft
neergelegd in het kernpunt der aarde.
Dan steekt Hij het licht aan in de sterren en in de maan, een ronde maan die recht
op zijn handen schijnt.
Dien nacht schept God den schoonsten knaap, opdat hij wonen zal in het land van
zijn vrede.
Met eigen handen boetseert Hij het gelaat en het warme lichaam. Hij geeft hem
den hartslag der menschen. In zijn oogen laat Hij twee sterren wonen.
Maar over zijn haren strijkt God behoedzaam den glans van de zon.
En Hij noemt hem Soliviënto, dat heet ‘uit zon geboren’.
Als de nacht zijn donker verliest, brengen twee engelen Soliviënto naar den top van
den hoogsten heuvel in Solonië.
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In de dalkom bouwen zij snel en vaardig een wit paleis, opdat de knaap daarin wonen
zal en opgroeien tot de blonde man, dien God liefheeft in de uren van zijn rust.
En als de dag over Solonië staat, speelt een knaap op de hooge plateaux en de zon
herkent zijn stralen aan de lokken van dit kind.
En God verheugt zich dat zijn verlatenheid gedeeld wordt.
Alle dagen speelt Soliviënto aan God's voeten. Hij speelt eenzaam, maar hij is
tevreden. Uit het licht van de zon maakt hij bundels van vuur en werpt die lachend
over de bergen.
Met het rood van avond en morgen kleurt hij de harten van bloemen. En in de
schemering hoort hij naar de geheimzinnige fluisteringen der boomen.
Nu en dan zendt God Zijn lachen naar hem uit, zoodat er een lied van den hemel
daalt dat Soliviënto behaagt.
En na jaren zijn de boomen en de bergen vergeten, hoe zij vroeger eenzaam waren
in de felle zon, en hoe de avonden het verlangen hadden gedragen naar een knaap
die dit alles bezielen zou.
En Soliviënto wordt een man.
Om zijn kin en lippen groeit een blonde baard. Zijn spelen worden minder luid en
zijn lach wordt doffer.
Lange dagen zit hij in zijn wit paleis en droomt verre verlangens wakker, die hij
behoedzaam begraaft diep in zijn ziel.
Zijn oogen zijn nu verwend aan kleuren, en langzaam groeit een machtig begeeren
dat zijn nachten versombert.
De bloemen spreken zijn taal niet meer, de vruchten worden bitter met zijn mondsap
en de nachten worden zwarte, trage dieren waarop zijn verlangen rijdt.
En op een avond zingt Soliviënto zijn afscheidslied.
Het zijn sonore galmen, die hangen blijven tusschen de boomen of traag
voortgolven over het ademlooze plateau.
Hij zingt het zóó droef en zóó weemoedig, dat er regen valt.
Voor de eerste maal valt er regen over Solonië..
God roept zware, donkere wolken voor zijn aangezicht en de zon valt sneller naar
den einder, achter sluiers van bloed.
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Er bloeit geen maan aan den nachthemel.
Sterren slapen verscholen.
De wereld is een gapende holte, zonder licht en zonder geluid.
Het heelal is roerloos en wacht.
En te midden van die donkere stilte klinkt de doffe voetstap van Soliviënto, die
vlucht uit den lichtkring van God's aandacht.
Soliviënto jaagt voort langs ongekende geuren. Zijn handen tasten langs vreemde
gewassen. Maar zijn aandacht is weggelegd.
Zóó lang loopen zijn voeten op de koorts-geworden begeerte, dat zij van moeheid
slapen moeten tusschen de struiken.
En als hij ontwaakt is het bewustzijn vaag en voelt hij angst aanwaaien over de
wegen. Weer werpt schemering zich over de aarde en weer begint Soliviënto's doffe
voetstap te loopen door de luisterende nacht.
Zoo drijft hem de koorts, die men hartslag noemt.
Zij stuwt hem voort over steeds vreemdere wegen, steeds aanlokkender geuren
tegemoet. En met hem jagen angst en een groot, geheimzinnig verlangen.
Na dagen en nachten die niemand telde, ademt Soliviënto een zoete aanwezigheid.
Blijde beloften varen op een wind die warm is van zon.
Het land waarheen de vreemde wegen hem voerden, is schooner, maar wilder en
heeter dan Solonië.
De horizon beweegt onrustig en in de dalen is de lucht zwaar van spanning.
Soliviënto voelt zich thans maar weinig moe van de verre reis; strak en glanzend
ligt over zijn leden de bronzen huid.
Hij wil niet denken aan wat hij verlaten heeft. Hij wil de begeerte kennen die in
zijn lichaam groeit, en de ontroeringen winnen, waarvan de belofte hem vluchten
deed.
En het berouw om den Vader stelpt hij met de gedachte aan mogelijke, boetvaardige
weerkeer.
Op een hoogen berg staat hij stil en ziet over de bonte landen. Een lied springt
wakker, juicht uit hem op en golft voort naar de verte.
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In deze vrijheid is niet meer de eenzaamheid van Solonië.
Hij heeft zich losgemaakt en geworpen in de golven van het avontuur, hooge
golven die hard en benauwend om hem heenslaan, maar waartegen hij zichzelf weet
bestand, levenssterke zoon van het wijde verlangen des Vaders.
Door de kleine dalkom stroomt een heldere beek.
Boomen staan er met bonte en vleezige vruchten.
Er is een schaduw, waar Soliviënto zich kan neerleggen om te rusten wanneer hij
gegeten en gedronken heeft.
Vogels trekken strakke lijnen door het zonlicht en werpen hooge, korte geluiden
van heuvel tot heuvel.
Soliviënto's ziel is een zomerdag. Hij voelt haar opstijgen, en langzaam neerstrijken
in een lauw meer, dat zijn gevoel niet herkent.
En als hij, na een ruime slaap, de oogen weer opent, staat om hem heen het blauwe
donker van een zomernacht.
Maar maagdelijk rein zijn aan den hemel maan en sterren gerezen. Nu weet hij,
dat uit deze ademlooze tweekleurenpracht de vorm wordt geboren waarnaar slechts
een onrustig heimwee kon wonen in de luide, gloeiende schittering van den dag.
Als op dun glas zoo teeder, en ruischend als in een zijden gewaad schrijdt Soliviënto
door deze eeuwigheid.
In geheimzinnige droomen zijn boomen en bloemen gebonden.
De geheele atmosfeer is nu weggegleden in een slaap, ijl en vol overgave.
Aan den anderen voet van den heuvel, dien Soliviënto bestijgt is een kleine vlakte
van dor gras, waarover maanlicht vloeit.
En aan het einde is een woud, een heilig woud met hooge, strenge sparboomen.
Maar in een open plek schijnt weer de maan en in dit zachte, weerstandlooze licht
slaapt Lumatrice. Zij slaapt daar als een bloem in haar kleed van bloemen.
Geruischloos legt Soliviënto zijn lichaam naast haar lichaam, zijn wang tegen het
dons van haar schouder.
Hij luistert en hoort haar zachte ademhalen en daartusschen af en toe het rollen
van een nachtegaal, die een lied begint in de verte.
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Het is Soliviënto vreemd te moede bij de vervulling van zooveel schoons.
En als hij van terzijde naar Lumatrice's lichaam kijkt, dat in het maanlicht zuiver-wit
doorschijnt tusschen haar bloemenkleed, en als hij zich naar voren buigt over haar
smalle, nauwelijks geopenden mond, dan voelt hij luide slagen tegen de wanden van
zijn hart.
En als ook over hem de slaap valt, droomt hij van een heerlijk spel dat God,
Lumatrice en hij spelen op een onmetelijk weiland van varens en hooge bloemen.
Omschenen van morgenrood wordt Soliviënto wakker en ziet verbaasd in twee oogen
die diep en blauw zijn als de meren in Solonië; hij ziet in de oogen van Lumatrice.
En hij behoeft geen uitleg te geven van zijn komst, want zij zegt: ‘Ik wist,
Soliviënto, dat je zoudt komen. Vogels van een vreemd land hebben het mij voorspeld.
En winden droegen je geur en de melodie van je stem voor je uit. Doch ik ben in
slaap gevallen, terwijl ik je wachtte.’
Zoo begroet Lumatrice hem, en hij, hij neemt haar zingend in zijn armen en draagt
haar voort als een lichte last, verweg over de bergen van Idyllië.
Ergens heeft Soliviënto een kleine hut gebouwd van jonge boomstammen en groen
loof. En Lumatrice heeft daarin een bed gespreid van bloemen en bladeren, waarin
zij des nachts tesamen slapen als twee knoppen uit één loot.
Het is altijd zomer in Idyllië. Er is altijd een warme, heldere zon en een lichte bries
die de sterke lichamen verfrischt.
Meestal zoeken Soliviënto en Lumatrice de koelte van het bosch. Zij plukken er
wilde vruchten en spelen met vogels, reeën en boomhagedissen. Of zij baden zich
in een kleine, ruischende beek. En tegen den avond als de dieren gaan slapen, valt
er een aandachtige stilte over bosch en bergen.
Dan zitten Soliviënto en Lumatrice aan den zoom van het woud en zien zwijgend
naar het purperen afscheid der zon en de nevelen die geheimzinnig opstijgen uit den
schemering als dansende elfen.
En hoe schoon zijn de maannachten van Idyllië!
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Als alles overstroomd is van een zilveren licht, als ieder geluid - het breken van een
tak, het ruischen van een late vogel, die zijn nachtwoning zoekt - ephemeer en
onwezenlijk wordt als een droom, dan schrijden Soliviënto en Lumatrice dicht naast
elkaar naar de kleine hut in het dal.
Zoo gaan vele dagen en nachten voorbij in een smetteloos geluk, helder doch broos
als een ijsbloem.
Tot Soliviënto wederom in zich een onrust voelt groeien, die als een schaduw
grooter en zwarter wordt, naarmate in Lumatrice vrede en geluk zich verdiepen.
Geheel anders is deze onrust dan de drift die hem eertijds deed vluchten uit Solonië,
aan de hand van duizend dansende beloften; deze onrust die nu zwaar en zonder hoop
door dagen en nachten tot hem komt, dat hij alleen en peinzend dwalen moet over
de bergen, zich een weg banen door dichte, donkere bosschen, om dan eensklaps,
bang voor zichzelven en voor deze nieuwe eenzaamheid terug te snellen naar de
liefde van Lumatrice en de steeds nieuwe bedwelmingen van haar schoot.
Wat weet Soliviënto van einde en oorsprong?
En dat zijn dagen en werken beschreven staan bij God?
Hij herkent niet aan deze pijn, die zijn geluk verstoort, de zachte handen van dien
Vader die hem eens liefdevol hebben gekoesterd in de eerste tijden van zijn bestaan.
En hij weet niet dat berouw hem voert aan een onzichtbare doch sterke band, zijn
straf, zijn onheil tegemoet.
Eens als Soliviënto, alleen en bezorgd om de vreemde stemmen die nu steeds luider
in hem spreken gaan, ronddwaalt in een dicht en onbetreden bosch, staat eensklaps
voor hem, tegen een boom, een oude man. Hij heeft een bruine mantel om het magere
lijf, een grijze baard en grijze, lange haren.
Soliviënto staat stil en ondergaat in angstige afwachting den strengen blik, die
diep in hem doordringt.
Eindelijk spreekt de oude man en zijn stem is donker en dreigend:
‘Soliviënto wat doet gij hier?
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Was het niet schoon, niet uitverkoren, het rijk waarin God u schiep tot blijdschap
van Zijn aangezicht?
Ondankbare, die zijt weggevlucht uit den kring van zijn liefde.
Gij, die gemaakt werd om een gouden harp te zijn in Gods handen, een wellust
voor Zijn moede oogen, een late liefde voor Zijn vaderhart.
Gij zijt gevlucht. Ver van het hooge land der eenzaamheid hebt gij de vreugde
gezocht der menschen, de lage gemeenzaamheid.
In plaats van de melodie van den Machtige zong uw mond het lied der zinnen.
Meer dan het lied van den Machtige heeft u de melodie der zinnen bekoord.
Over uw haren streek God licht van de zon, in uw adem legde Hij kracht van
orkanen.
In uw hart bouwde Hij naar Zijn spiegelbeeld: trots van onbegaanbare bergen wijsheid van zeeën - weemoed van maannachten - jubel van adelaren.
En de oneindigheid - doch Hij vergat den weerstand, de kracht die de goddelijkheid
schragen moet.’
De oude man zwijgt, maar zijn blik rust op Soliviënto als een bedreiging, en
eensklaps wordt deze opgenomen in een hevig verlangen, een onuitsprekelijk heimwee
naar zijn Vader, naar de handen die hem uit zon en winden boetseerden, naar de
eerste tijden waarin, naar het hem schijnt, de wereld haar oorsprong vond; als vuur
brandt eensklaps in hem hartstochtelijk begeeren naar zijn land, naar Solonië.
Strak spant zich zijn aandacht naar de woorden van den ouden man als deze verder
gaat: ‘ik breng u een boodschap van God die mij zond:
Wijl gij vereeniging zocht zult gij vereenigd worden. De Vader zal uw schreden
leiden naar de gemeenschap der menschen. Wijl gij het leven zocht zult gij leven en
sterven zooals de menschen. En onder dezen zult gij zijn: verstooten, miskend, gehaat
en onbegrepen. En gij zult geen vrede vinden in hunne werken, in hunne vreugden,
in hunne genietingen van weelde en wellust, omdat uw ziel gevuld zal zijn van het
verlangen naar de eenzaamheid van uw verloren rijk Solonië.
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En zie, Lumatrice, de vrouw die u beminde in Idyllië, heeft God gemaakt tot nevel
en avondrood aan de horizonnen der aarde.’
De oude man is verdwenen, geruischloos en onzichtbaar zooals hij gekomen is.
Leeg als de ruimte en moe als een lichtlooze morgenster keert Soliviënto terug.
Maar de hut is verdwenen - het bloembed is verdord.
En evenals vroeger jagen donkere wolken langs den hemel en jaagt een veel
donkerder smart Soliviënto voort door regen en duisternis.
En na dagen en nachten die niemand telde, verrijzen de eerste steden aan den
einder, de eerste steden der menschen.
Altijd voort, rusteloos, verteerd door een onbluschbaren gloed zwerft Soliviënto
over het land en door dorpen en steden.
Onder de menschen gaat hij nu: een vreemde, verstooten, en veracht.
En zij noemen hem: dichter, dat is eenzame.
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Raadsel
In den klokken-toren
Van blauw porselein
Zit, strak, droom-verloren
De oude mandarijn.
Soms beroert de wind
Een der kleine klokken:
Eventjes vreemd tinkt
Het, in toovrend lokken.
Roode visschen komen
Plots dicht bij den boord
Van den vijver loomen
Loerend naar de poort.
In geel kimono
Trippelt vlug naar buiten
Waaierend een jonge vrouw
Buigt, bidt, strooit beschuiten.
Als haar stap verluidt
Zinken weer de visschen
Met hun lichten buit
Naar de koele lisschen.
Waarom in den toren
Van blauw porselein
Glimlacht nu, herboren,
De oude mandarijn?
FRANS DE WILDE.
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Boekbespreking
Stijn Streuvels: Zeelieden en Zeevisscherij. Verluchtingen van René De
Pauw. Uitg. Desclée De Brouwer
‘Onze welbekende vlaamsche schrijver, Stijn Streuvels, aldus het bericht van den
uitgever, komt hiermee voor onze kinderen uit Vlaanderen vertellen over onze
grijsgrauwe Noordzee, en onze stoere visschers. Hij beschrijft door de vier jaargetijden
heen hun zwoegen en tobben, wanneer zij ter vischvangst in volle zee zijn uitgevaren’,
en hun leven te huis
Het is een uitstekend kerst- en nieuwjaargeschenk. Streuvels verhaalt er van het
haven- en visschersleven of boeienden toon, eenvoudig en leerrijk.
Dr. V.

Stijn Streuvels: Vijf kerstvertellingen, naar het fransch van Camille Melloy.
Ill. van Jeanne Hebbelynck.
De gekleurde platen van Jeanne Hebbelynck, alleen reeds maken dit boek tot een
schattig geschenk voor onze kinderen. Maar bovendien zullen deze door Streuvels
bewerkte kerstvertellingen de kinderen boeien en verblijden.
Dr. V.

Contribution à l'histoire de la guerre mondiale 1914-1918 par le lieutenant
général De Selliers de Moranville. (1933. - Goemaere, imprimeur du Roi,
éditeur, 21 rue de la Limite, à Bruxelles et Charles Lavouzelle et Cle,
éditeurs militaires. - Paris, Bd. St Germain 124. - Limoges, 62, av. Baudin.
- Nançy, 53 rue Stanislas).
Met spanning heb ik dit lijvig boek gelezen, waarin luitenant-generaal de Selliers de
Moranville, achtereenvolgens behandelt: Het opperbevelhebberschap van leger en
militaire vloot volgens de belgische grondwet, - De algemeene legerstaf in België,
van 1830 tot de mobilisatie van het leger in 1914 en ten slotte: Het Groot
Hoofdkwartier en het belgische leger gedurende de mobilisatie en de twee eerste
oorlogsmaanden.
De schrijver van dit belangrijk werk heeft zich, naar hij verklaart, ten doel gesteld:
de waarachtige geschiedenis te schrijven van de gebeurtenissen waarin hij persoonlijk
was betrokken. En ten bewijze drukt hij talrijke officieele dokumenten af, die alvast
niet gekend zijn door het groot publiek maar ongetwijfeld van groot belang zijn voor
wie zich, voor de toekomst, bekommert om de verdediging van ons vaderlandsch
erf. Generaal de Selliers de Moranville heeft ongetwijfeld, met de publicatie dezer
bescheiden, nuttig werk verricht, waarvoor hij onzen dank verdient.
Van groot belang acht ik ook de beschouwingen in het inleidend stuk en het eerste
deel van het boek ontwikkeld, alhoewel deze zich meer tot vaklieden dan tot
buitenstaanders richten. Als leek in deze aangelegenheid wensch ik geen oordeel uit
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te spreken, maar ik verberg niet dat ik bij het lezen dezer beschouwingen een zeer
onbehaaglijk gevoel heb gehad. Want onweerstaanbaar dringt zich in onzen geest
dit dilemma op: ofwel heeft generaal Selliers de Moranville dit boek werkelijk
geschreven, zooals hij verklaarde te zullen doen ‘dans la plénitude de l'indépendance
de son jugement’ ofwel is zijn streven naar objectiviteit, onbewust, vertroebeld
geworden door andere drijfveeren. In het eerste geval is het onaanneembaar dat geen
rekening zou worden gehouden met de ervaring van een eerlijk man die de hoogste
plaatsen heeft bekleed in de militaire hierarchie; en dan is het ook vereischt dat
generaal de Selliers ons zegge of de talrijke gebreken en gevaren waarvan hij gewaagt,
nog steeds het opperbevel bedreigen en vergiftigen; in het andere geval zal de lezer
generaal de Selliers, dankbaar zijn voor het tweede deel van het boek, waarin schrijver
zijn persoonlijk aandeel bijbrengt tot de geschiedenis van den wereldoorlog. Deze
bladzijden zijn van zeer bijzondere beteekenis, maar het is niet uitgesloten dat de
vroegere algemeene stafoverste van het belgisch leger, die, naar zijn eigen verklaring,
‘n'a contracté aucune dette de gratitude envers les

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

870
hautes autorités de son pays’ getracht heeft te bewijzen - en we kunnen hem dit
inzicht niet euvel duiden - dat zijn houding en leiding een betere waardeering had
verdiend. In dit opzicht is er in dit boek wel meer te lezen dan er neergeschreven
staat. Het beeld van generaal De Ryckel ‘ce pelé, ce galeux, dont vient tout le mal’
is niet van aard om sympathie voor deze figuur, van wien men zich het wedervaren
na den slag van Haelen herinneren zal, op te wekken, maar bevreemdender zijn de
verwijten tot generaal Gallet gericht. Generaal Gallet heeft ongetwijfeld, door de
wijze op dewelke hij zijn taak vervuld heeft, recht op de dankbaarheid van het land.
In elk geval had generaal de Selliers de figuur van den koning buiten het debat moeten
laten. Verschillende passages van zijn werk geven in dit opzicht een onbehaaglijk
gevoel. De figuur van hem die ons leger aan den Yzer heeft aangevoerd en
zegevierend teruggeleid staat te zuiver en te hoog om in dergelijke debatten te worden
betrokken. De opdracht van het boek ‘à la dynastie belge seul obstacle insurmontable
s'opposant au morcellement en deux fragments dont notre patrie est menacée par la
rivalité et l'antagonisme des flamands et des wallons’ vermindert dit verwijt in geenen
deele. Het is trouwens bevreemdend en ongegrond de taalkwestie in deze
aangelegenheid te betrekken.
E.V.C.

W. Somerset Maugham: Plays. Vol. IV. The Circle. The Constant Wife.
The Bread Winner. - Bernhard Tauchnitz, Leipzig. - Librairie Gaulon et
Fils. Paris. - M. 1.80.
W. Somerset-Maugham is een geboren tooneelschrijver. Hij weet een intrige ineen
te steken, karakters te teekenen, de nieuwsgierigheid te doen stijgen van scene tot
scene; en zijn taal is keurig, zijn dialoog pittig en levendig. Uitmuntend kan hij ze
schilderen, die genotzoekers vol egoïsme en amoralisme onder het aanlokkelijke van
hun fijne manieren en schitterende geestigheid. In dezen 4o bundel geeft hij ons weer
dezelfde typen, maar onmeedoogender geteekend, scherper belicht. En finaal walgt
men van die mannen die geen enkel edel gevoel of verheven gedachte hebben; van
die ultra-verfijnde vrouwen, die zich geen oogenblik stooren aan hun plichten van
echtgenoote of moeder, en geen ander richtsnoer kennen dan hun willekeur; van al
die wezens, die hun ziele-dorheid, hun cynisme, hun volstrekt gemis aan ideaal,
schaamteloos blootleggen.
L.D.

R.E. Spencer: The Incompetents. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. - Librairie
Gaulon et Fils. Paris. - 12,50 fr.
Een interessant boek van een jongen begaafden Amerikaanschen romanschrijver.
Mrs. Barret's huwelijk bracht haar niets dan teleurstelling; haar man is een egoïst en
een leegaard, dien zij veracht. Wanneer hun dochter Angela zelf trouwt neemt Mrs.
Barret de gelegenheid te baat om van haar man te scheiden. Ze is nog jong, ze mag
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nog geluk verwachten. Doch, wanneer ze na enkele maanden, van een reis naar
Europa terugkomt, vindt ze haar man bij Angela gehuisvest, en beseft algauw dat
het echtelijk geluk van de jonge vrouw, door zijne tegenwoordigheid ernstig bedreigd
wordt. Te vergeefs tracht Mrs. Barrett door alle middelen dien toestand te verhelpen;
overal stuit ze tegen onbegrijpen en lijdelijk verzet. Tot ze eindelijk inziet, dat zij
zelve de schuld draagt van al die droefheid. Was zij niet gescheiden, haar dochter
zou gelukkig zijn. Zij zal dus het offer brengen, aan eigen geluk verzaken, en den
levensweg eens te meer volgen naast den man dien ze veracht.
Zeer goed zijn de karakters geteekend, en het boek leest gemakkelijk al is er niet
veel handeling in, maar vooral soms al te lang uitgesponnen gesprekken.
L.D.

P.G. Wodehouse: The little Nugget. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig. Librairie Gaulon et Fils, Paris. - M. 1.80.
Mr. en Mrs. Ford divorceeren. Hun eenig kind, een onbeschaamde rakker van elf
jaar, wordt aan den vader toegekend; maar de moeder wil hem niet opgeven. Cynthia,
haar jonge vriendin, zet haar verloofde Peter Burns aan om het kind te schaken.
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En dit verwekt de meest onverwachte verwikkelingen. Want niet alleen Peter Burns,
maar ook nog twee benden gangsters, die uit Amerika gekomen zijn om een hoog
losgeld uit den schatrijken Mr. Ford te trekken, hebben het op den knaap Ogden
gemunt. Ondanks zich zelf, moet men hartelijk lachen bij het lezen van dit grappig
verhaal. Die brutale jongen, Ogden, is kostelijk; en tusschen al het geharrewar van
zijn avontuurs, wonen we nog de verschillende wendingen van Peter Burns'
liefderoman bij. Echte ontspanningslectuur.
L.D.

Helene Schen-Riesz: Gretchen discovers America. - Bernhard Tauchnitz.
Leipzig. - Librairie Gaulon et Fils, Paris. - M. 1.80.
Gretchen, de dochter van een Weenschen hoogleeraar, is een der Oostenrijksche
kinderen, die na den oorlog door het Amerikaansch philantropisch Fonds werd
gevoed. Nu gaat ze kennis maken met haar Amerikaansche vrienden. Al wat ze ziet
en hoort en beleeft, al haar menigvuldige ondervindingen schrijft ze geestig en
levendig aan een vriendin. Amerika, en vooral de Quakers, bevallen haar zoo goed,
dat zij er blijven wil, zich bij de Quakers met haar verloofde aansluit, en dat beiden
op z'n Quakers trouwen... De roman heeft niet veel om het lijf; maar leest gemakkelijk
en is onderhoudend.
L.D.

A. O'Flanders: De vuurtoren van Erin. Uitg. Lannoo, Thielt. Pr. 16 fr.
Een bundel korte schetsen en verhaaltjes over de vereering van Ierland of Ieren voor
het H. Sakrament. De bedoeling van den schrijver is ongetwijfeld prijzenswaardig;
maar het geheel is een nogal bont allegaartje geworden in vrij onbeholpen stijl.

Bertus Meyer: Arbeiders gevraagd. Tijdgedichten. Uitg. de Korenaar,
Aalst.
Een volslagen prul.
V.

Dr. H.H. Knippenberg: Pro Pace. Uitg. N.V. Helmond, te Helmond.
We zouden graag zooveel goed kunnen zeggen van de inhoud van dezen bundel als
van de voorbeeldige typographische verzorging ervan. Deze proeven reiken echter
niet tot het vlak waar de poëzie aanvangt.
Dr. V.
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Naoshi Tokoenaga: Straat zonder zon. Japansche arbeidersroman uit het
Duitsch vertaald door Eduard Coenraads. - (301 blz.),
Wereldbibliotheek-Amsterdam 1934. Prijs: gebonden fl. 2,50.
Straat zonder zon is een Japansche arbeidersroman uit Tokio. Hij geeft een plastisch
beeld van het moderne Japan met zijn op Westersche schaal opgebouwde economie
en civilisatie, met dezelfde problemen die onze kapitalistische structuur verontrusten:
de strijd van het proletariaat tegen het kapitaal. Deze strijd is het episch bestek van
dezen roman. Tokoemaga beschrijft met hartstocht en geestdrift de groote staking
aan de Kyodo-drukkerij - hier in het boek Daido-drukkerij genoemd - van het jaar
1926. De exacte historische feiten verschuift hij wel een beetje uit artistieke redenen.
Desniettemin is het den schrijver niet gelukt de handeling te centraliseeren. Hij heeft
zelf aan die staking zeer actief deelgenomen en daarom voelt hij de neiging alle
kanten van dien reuzenstrijd te beschrijven, maar daaronder lijdt het geheel omdat
het uiteenbrokkelt in vele tafereelen. Nochtans zijn die tafereelen proeven van
degelijke woordkunst en van levendige beschrijving. Het verhaal groeit door tot echte
poëzie, waar de schrijver de lotgevallen van het arme arbeidersmeisje Okazo schildert.
Spijtig genoeg berust de Nederlandsche tekst op een Duitsche vertaling; aan het
bestuur van WB was het niet mogelijk een Japansch exemplaar in handen te krijgen.
L. DREES.

E.M. Lajeunie: Annie de Guigne. Vert. door P. Burchard Hansen. Uitg.
H. Franciscus Drukkerij, Mechelen.
Slechts enkele jaren heeft A. De Guigne op deze aarde vertoefd, maar daar was een
wonderlijke geestelijke rijpheid in dit kind, dat wellicht eenmaal als een voorspreekster
bij God zal worden vereerd.
P.v.L.
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Dr. Leo Breckx: Het heerlijk leven van Koning Albert de jeugd opgedragen.
Uitg. Desclée De Brouwer en Co Brugge.
Een verdienstelijk boekje, waaruit onze jeugd moge leeren den ongekreukten adel
van Koning Albert's karakter en zijn.

Camille Melloy: L'Offrande filiale. Collection Durendal, Bruxelles.
‘Bij de moeder begint de wereld’ heeft H. Roland Holst gedicht; en heel ons leven
blijft dwalen rondom deze kern. Het is ook de kern van deze herinneringen van Cam.
Melloy, aan zijn ouderlijk huis en het door den dood vergeestelijkte beeld der moeder.
Deze bladzijden zijn geschreven met ontroerden schroom en liefde.
V.

Anton Zischka: Wereldverdwazen. Uitg. Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg.
De schrijver heeft aan zijn titel een toelichting toegevoegd die zijn boek karakteriseert,
in zijn kwaliteiten en in zijn tekortkoming. Dit boek, schrijft hij, werd ‘geschreven
in vliegmachines, in expresstreinen, in expeditie-autos, in oerwouden, in woestijnen,
in poolzeeën, in hotelpaleizen, in pestholen.’ Het zou misschien niet meer hebben
volstaan te berichten dat het werd geschreven in vliegmachines, nu we niet eens meer
opkijken wanneer een vliegtuig boven ons hoofd voorbijronkt; maar Zischka heeft
de wereld doorkruist en doorsneden met een razende drift en snelheid die alvast niet
alledaagsch zijn. Grootere bezinning en meer synthese zouden het boek ten goede
zijn gekomen; maar er komen ontstellende bladzijden in voor over de verdwazing
van het menschdom en de gruwelijkheden tot dewelke deze verdwazing heeft geleid.
V.

Dr. H.Th. Fischer: Priestertalen. Een ethnologiese studie. Wolters-Groningen 1934; prijs fl. 1,25.
Dr. Fischer bestudeert uit ethnologisch - niet uit linguistisch of psychologisch standpunt de priestertalen, d.w.z. de van de gewone omgangstaal afwijkende talen
door priesters, toovenaars, enz. gebezigd, met het doel een systematiek der
priestertalen te ontwikkelen. Na een rijk feitenmateriaal over de priestertalen uit
Oceanië, Australië, Indonesië, Azië, Amerika en Afrika verzameld te hebben,
onderscheidt hij drie groepen van talen: 1o) De Priestertalen of de taal van den
priesterstand.
2o) De Geestentalen die door den priester of toovenaar in trance worden gesproken
en waartoe hij in normale omstandigheden niet in staat zou zijn.
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3o) De ceremonieele talen ‘die in de religiomagiese ceremonieën worden gebruikt
en afwijken van de gewone spreektaal, doch niettemin een meer of minder vaststaand,
bij de ingewijden (en soms ook bij de buitenstaanders) bekend, zij het dan ook niet
steeds begrepen, woordenschat bezitten.’ (blz. 47.)
Op grond van die natuurlijke en degelijke indeeling geeft hij ook een
geloofwaardige verklaring van die drie taalsoorten. De priestervaktalen zijn ontstaan
door de behoeften van het priesterambt en zijn te vergelijken met de talen van andere
beroepen (sociale taalkringen). De geestentalen verklaart hij door glossolalie die
voortkomt uit het onderbewuste en als zoodanig te vergelijken is met automatisch
spreken in slaap, onder hypnose, onder narcose, of wel in dronkenschap. De
ceremonieeële talen wijken van de gewone omgangstalen door archaistische, vreemde
ontleende en kunstmatig gevormde woorden af. Die talen zijn noch geheim, noch
met opzet door kunstzinnige lieden gevormd, maar verschillen van de omgangstaal
omdat ze door hun verband met den godsdienst onveranderlijk zijn en blijven.
Het eenig bezwaar tegen dit uitstekend boek is het relativisme in
godsdienstgedingen.
L. DREES.

Claude Taveau: Le Cardinal de Bérulle, maître de vie spirituelle. - Desclée
de Brouwer et C1e. Paris. - 5 fr.
Schrijver heeft voor doel gehad, een keuze der beste bladzijden van Kard. de Bérulle
te geven, deze op uitstekende wijze te commenteeren, er de echte beteekenis van te
laten uitschijnen, en ze aldus begrijpelijk voor iedereen te maken. Terzelfdertijd
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wil hij het plan van Kard. de Bérulle's gedachtengang vast stellen. Dit plan kan tot
drie punten herleid worden: Adoration, Action, Adhérence, die respectievelijk God,
den Mensch en Jezus-Christus beoogen. Een bijvoegsel ‘l'année liturgique’ neemt
in overzicht 1) ‘Cycle temporel et Fêtes de Notre-Seigneur’, 2) Cycle sanctoral.
Dit boek bevat buitengewone schoone bladzijden, getuigende van uitnemende
hooge zielevlucht, en diepte van gedachten. Onder de schijnbare stroefheid, geven
zij den klank weer van een vurige ziel, die heelemaal opging in God, en slechts in
haar liefde belijdenis tot haar Schepper en Verlosser een uiting vond.
Een boek voor mediteerende menschen.
T.

L'abbé Perreyve, raconté par lui-même, par M. l'abbé Cl. Peyroux, édition
Spes, Paris.
Onze tijdgenooten lezen zelden de werken van abbé Perreyve. Ze hebben ongelijk,
want in zijn veel te kort leven, heeft de jonge student, later de ijverige priester, aan
zijn tijdgenooten en vrienden, een schat van gedachten, een rijkdom van fijne
gevoelens gelaten. Door zijn werk, en door zijne briefwisseling straalt eene zuivere,
edele en aantrekkelijke zielsgrootheid. Schrijver dezer lijvige levensbeschrijving,
volgt, bijna dag voor dag, met lange uittreksels uit de brieven van Perreyve, het
steigen eener roeping langs de wegen eener rijke natuur, naar den glans der
genadevruchten.
Van Perreyve leeren wij hier alles kennen. Voor haastige lezers, had een kortere
keus van citaten, beter geweest, maar niemand zal het berouwen het boek te openen
en even te doorbladeren.
Er is een oogst van troost, opbeuring en geestdrift voor eenieder in dit boek
verborgen.
J.B.

Le solfège du travail industriel, par E. Boutry, ingénieur. - Parijs.
Desclée-De Brouwer.
Een klein boekje vol beroepsgeweten.
Schrijver beschrijft met fijn ontledingsvermogen de physische en psychologische
elementen, die voorhanden zijn bij de faktors eener voortbrenging: patroons,
meestergasten en arbeiders: hunne respectievelijke hoedanigheden; de in werkstelling,
de controol, het rendement.
Met de vermoedelijke uitslag, eene harmonie daar te stellen, in de collectieve taak.
De leiders van menschen in de nijverheid, zullen er de groote lijnen eener
plichtenleer in vinden.
J.B.
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Sagesse du chef d'entreprise, door Georges Cazin, uitgave van Questions
disputées, onder leiding van J. Maritain. - Parijs, Desclée-De Brouwer.
Dit boek is voor specialisten geschreven: voor oningewijden moeilijker te verstaan,
want men dient vertrouwd en met de industrieele techniek, en met de wijsbegeerte.
Voor ingenieurs, leiders van ondernemingen, bevat het nochtans een massa nuttige
wenken: met behulp van vele schematische inhoudstafels, laat schrijver gevoelen,
hoe men boven de schepping van stoffelijke voortbrenging, de geestelijke krachten
der medewerkers ontvoogden vermag, naar het ware levensdoel: God kennen en
beminnen.
Het boek is geen utopie, maar een bereikbaar ideaal. Dit mag wel soms worden
gezegd.
J.B.

Anthologie mystique, door P. de Jaegher, S.J., uitgegeven door Desclée-De
Brouwer, Parijs.
De zoo fijne schrijver van la vie d'identification au Christ Jésus, de jesuiten pater P.
de Jagher, geeft ons in dit boek, eene reeks documenten uit mystieke schrijvers van
alle tijden en uit alle landen: van Hadewijck in de XIIe eeuw tot Gemma Galgani in
de XXe eeuw. Alle groote namen vinden er hunne plaats, met typische uittreksels uit
hun schriften.
Laat het gedacht aan God, bij onze tijdgenooten, een meer voorname plaats innemen
in het dagelijksch leven. Dat zullen ons de mystiekers leeren, denkt schrijver. Hij
heeft gelijk. Dat iedereen het eens beproeve, bij lezing van dit schoone boek.
J.B.
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Berta Ruck: Change here for happiness. - Bernhard Tauchnitz. Leipzig.
- Librairie Gaulon et Fils. Paris. - M. 1.80.
Een pleizierig boek, vol fantaisie en levendigheid. Wie is die jonge Minnie Morris,
die het zuiverst ‘Cockney’ spreekt, en zich als bovenmeisje in een Welsch huisgezin
komt aanbieden? Hoe onervaren, en lomp en onbeschaafd toont zij zich, en tevens
hoe sympathiek! Bij toeval wint zij het groot lot van den ‘Irish Sweep’. Nu is ze rijk,
en blijft als ‘paying guest’ bij haar vroegere meesters. Maar weldra sleept zij ze allen
mee naar Londen, en rukt ze uit den sleur van hun alledaagsch leven. Welk is haar
geheim, en wat beoogt ze? Tot het einde wordt men geboeid, meermaals lacht men
hartelijk en men zucht van verlichting als de lieve Morris eindelijk triomfeert, waar
het zoowel hare kunst als hare liefde geldt.
Goede ontspanningslectuur.
L.D.

Maurice Baring: ‘Sarah Bernhardt’; 162 bldz. 1934. Rm. 1,80. The
Albatross.
Voor deze uitgave verlucht met een portret van S. Bernhardt in de rol van Adrienne
Lecouvreur uit het door haar zelf geschreven tooneelstuk met den zelfden naam,
verwijzen we naar het oordeel dat we reeds over de engelsche uitgave van dit boek
schreven in dezen jaargang, bldz. 50. Het boek is op de zelfde handige manier
uitgegeven als de andere deeltjes van deze interessante verzameling en eindigt met
een volledige lijst van al de stukken waarin S. Bernhardt een rol speelde, alsmede
met een alphabetische inhoudstafel die het naslaan vergemakkelijkt.
Dr. Raph. Kreemers.

Charles Dickens: ‘The life of our Lord’. 140 bldz. 1934. Rm. 1,80. Albatross.
De familie van den grooten engelschen schrijver had tot nu toe de toelating geweigerd
om dit werkje uit te geven. We mogen er ons om verheugen dat die toelating dan
toch eindelijk verkregen is. En zoo zien we 64 jaar na zijn dood nog een werk van
Dickens dat tusschen 1846 en 49 geschreven werd, uitsluitend voor het plezier van
zijn kinderen. Al de persoonlijke aantrekkelijkheden van den stijl van den schr. der
wereldberoemde romans vinden we terug in dit eenvoudige verhaal dat het leven van
Christus weergeeft zooals we het uit het H. Evangelie kennen. Waar het pas geeft
lascht de schr. zedelessen tusschen den tekst door. We wijzen er nog op dat er geen
‘imprimatur’ in het boekje staat en we het dus niet onverdeeld aan iedereen kunnen
aanbevelen. In bepaalde middens denken we echter dat de naam van den schr. wellicht
menschen aanzetten zal om iets over Christus te lezen. Wat ze anders misschien niet
doen zouden. Daarom kan deze uitgave ondanks een bezwaar voor ons toch zijn nut
hebben.
Dr. Raph. Kreemers.
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Bernh. Fehr: ‘Die englische Literatur der heutigen Stunde als Ausdruck
der Zeitwende und der englischen Kulturgemeinschaft’. 22 × 14,5; 97 bldz.
1934; B. Tauchnitz, Leipzig. Kart. M. 2,50.
Om de twee jaar geeft ons de Zürichsche hoogleeraar het resultaat van zijn ijverige
anglistische studies in een uiterst welgekomen boekje. In 1930 verscheen zijn ‘Die
englische Literatur der Gegenwart’, in 1932 zijn ‘Das England von Heute’ en nu
krijgen we het onderhavige dat zich bij de vorige aansluit en er een noodzakelijk
aanhangsel van vormt. Heel bijzonder komt hier de periode 1920 tot 1930 aan de
beurt waarin de strijd tusschen de ouderen en de jongeren vooral werd uitgevochten.
Eerst komt natuurlijk het tegenwoordige en zoekt hij de bewijzen voor de kultuurlooze
beschaving van nu, den omkeer de jeugd, der aanvallen op het verouderde systeem,
de aanklacht van de jongeren en hun hoop op de toekomst. Dan wendt de schr. den
blik achteruit en geeft een uitstekend overzicht van de cultuurbiographie bij en na
Strachey, de letterkundige cultuurbiographie zooals we die vinden bij D. Cecil, en
ten slotte den geschiedkundigen roman waarbij zelfs Harvey Allen te pas komt wiens
‘Little Madonna’ tegenwoordig bij ons zoo'n opgang maakt. In het tweede deel komen
Ierland en Schotland aan de beurt, twee schrijfsters: St. Benson en R. Lehmann en
wordt besloten met een behandeling van de bewustzijnskunst bij V. Woolf en de
‘parole
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intérieure’ bij L. Britton. Het laatste deel geeft beschouwingen ver M. Webb en de
twee Bowys en eindigt met Ch. Morgan. Ook dit boekje is weer uiterst nuttig al lijkt
het ons dezen keer of de schr. vooral op die punten heeft willen terugkomen die hij
niet voldoende belicht had in de twee vorige. Eén voordeel hebben we daar althans
bij dat ook het allerjongste zoo een beurt krijgt. Fehr is niet bang zijn gedacht te
zeggen over levende schrijvers. We zijn hem dankbaar om dien moed die bij zoovelen
ontbreekt die deze zorg maar liefst aan het nageslacht overlaten. Schreef C. Mackenzie
nog onlangs niet dat het over 20 jaar tijd genoeg is om over de menschen van vandaag
te oordeelen. We kunnen het werkje van Fehr aan alle liefhebbers van engelsche
letterkunde van harte aanbevelen. Het is kritiek van de bovenste plank.
Dr. Raph. Kreemers.

Verschenen:
E. CLAES: De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans. Uitg. De
Wereldbibliotheek.
Dit is het 40e duizendtal. En daarachter komen er nog. Vooral nu De Witte op
het witte doek is verschenen.
V.
ABBÉ ALBERT RYKMANS: Le problème du mal. Ed. de la Cité chrétienne.
Schrijver behandelt den oorsprong en de beteekenis van het kwaad en het leed
in de wereld en de wijze op de welke en de reden om dewelke wij als christenen
het lijden dragen moeten dat de Heer ons overzendt.
V.
Mgr Dr. TOTH TIHAMER: Zielzorg voor de jeugd. Uit het hongaarsch vertaald
door E.H. Dr. A. Cardyn, N.V. Vlaamsche Drukkerij, Leuven. Pr. 20 fr.
Dr. A. NANNENYA-BOM: Het denken van het doofstomme kind. Uitg. J.B.
Wolters, Groningen. Pr. 2,90 gl.
ANDRÉ DIDIER DE ROULX: Dans l'envol des Nuées. Poèmes mystiques. Ed. La
Jeune école, Bruges.
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Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen

Dr. C. DE BAERE: Beknopte
Nederlandsche Spraakkunst, ten
dienste van het Middelbaar en
het Normaalonderwijs in
Belgische Scholen, 8e druk

Prijs:
frs.

Ing.
9.-

Oefeningen bij de beknopte
frs.
Nederlandsche spraakkunst, deel
I, 7e druk

9.-

Oefeningen bij de beknopte
frs.
Nederlandsche spraakkunst, deel
II, 6e druk

10.-

Geb.

L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et
V. SONDERVORST, Exercices,
adaptés au Précis de Grammaire
française, à l'usage des
Flamands,
frs.
deel I, 5e
herziene en
verbeterde druk

9.-

frs.
deel II, 3e
herziene en
verbeterde druk

9.-

Eléments de Grammaire
française, à l'usage des écoles
primaires et moyennes
flamandes, 2e druk.

frs.

9.-

Dr. J.S. VAN VEEN: Beknopt
overzicht der Grieksche
Mythologie, naar het Duitsch van
Dr. S. Herrlich, voor
Nederlandsche Gymnasia
bewerkt, geïllustreerd, 15e druk

f. 0.80

L. BOT en J. HOUTEPEN:
Beknopte Engelsche Spraakkunst
voor Roomsch-Katholieke
scholen, deel II, 3e druk.

f 1.60

f 1.80

L. BOT en J. HOUTEPEN:
Oefenboek bij de beknopte

f 1.60

f 1.80
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Engelsche Spraakkunst voor
Roomsch-Katholieke scholen,
deel II, met woordenlijst, 3e druk
AUG. A. BOUDENS: Onze
Moedertaal, Taalboek voor de
R.-K. Mulo-school.
deel I, 3e druk

f 1.50

f 1.75

deel II, 3e druk

f 1.50

f 1.75

deel III, 4e druk

f 1.20

f 1.40

AUG. A. BOUDENS: Onze
Auteurs, Leesboek voor het R.K.
Voortgezet Onderwijs,
geïllustreerd, 2e druk

f 2.40

f 2.75

f 3.90

J.H.F. KOHLBRUGGE: 's
Menschen Religie, Deel II.
Voorstellingen der volkeren
betreffende de ziel,
J. VERSCHUEREN, S.J., Dr. H.
BALIEUS en L. HEYLEN:
Algemeene Atlas voor België,
met een alfabetisch register, 5e
vermeerderde druk, gecartonn.
frs. 35.-

frs.

30.-

frs. 40.-

Jac. VAN DER KLEI en J.B.
UBINK: Het ruischende Woud,
Leesboek voor de Lagere School
deeltje V,
geïllustreerd.

f 0.80

deeltje VI,
geïllustreerd

f 0.80

W. KRAMER: Literatuur- en
Stijlstudie, Een oefenboek voor
de hoogste klassen van scholen
voor Middelbaar en
voorbereidend Hooger
Onderwijs, 2e herziene en
vermeerderde druk

f 1.70

f 1.90

W.L.M.E. VAN LEEUWEN: Epiek
en Lyriek, Een Leesboek voor
H.B.S., Gymnasium, Lyceum en
Kweekscholen, met korte
aanteekeningen over inhoud en

f 3.50

f 3.90
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vorm van woordkunst, 3e druk,
geïllustreerd
M.A.P.C. POELHEKKE, Prof. Dr.
C.G.N. DE VOOYS en Prof. Dr.
GERARD BROM: Platenatlas bij
de Nederlandsche
Literatuurgeschiedenis, 4e druk,
gecartonneerd f 4.50

f 4.50

f 4.90

Dr. MARIE H. VAN DER ZEYDE:
Hadewijch. Een studie over de
mens en de schrijfster.

f 2.90

f 3.90

L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et frs.
V. SONDERVORST: Exercices
adaptés aux Eléments de
Grammaire Française, à l'usage
des Flamands, 3e herziene en
verbeterde druk

9.-

L. DORSMAN CZN. en JAC. VAN
DER KLEI: Dierenvreugd en
Leed. Voorlooper, deel II,
geïllustreerd

f 0.80
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Inhoud van Tijdschriften
LA REVUE GÉNÉRALE (Novembre). - Cte Carton de Wiart: Barthou et Poincaré.
- * * *: Le roi Alexandre. - E. de la Vallée Poussin: La querelle de la défense
nationale. - Frans Ansel: L'école des romanesques. - Albert Gille: Congo que nous
aimons. - Gaston Pulings: La voie souterraine. - Charles d'Ydewalle: Le testament
de Fern. Neuray. - Henri Pierre Faffin: Les pas dans les pas. - Henri Davignon: La
vie et les idées: la conférence hier et aujourd'hui. - Jean van den Bosch: L'Automne
de Paris: le théâtre ‘spirituel’. Rentrée de Louis Jouvet à l'Athénée. - Bon Pierre de
Gerlache: Trois grands romans étrangers. - Fernand Baudhuin: La crise en 1934. Les cinq: Personnalités et Personnages: M. Pierre Nothomb. - Auguste Mélot:
Chronique de politique extérieure. - Revue bibliographique.
DE GIDS (November). - Stemmen uit de redactie - Dr. J. Huizinga: Groei der
historische wetenschap sedert het begin der 19e eeuw. - Dr. K. Brugmans: Henry
Becque. - Dr. N.A. Donkersloot: Zakelijk humanisme. - Dr. H.T. Colenbrander: Het
menschenoffer. - A. Van Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche letteren. - J.W.
Werumeus Buning: Dramatische kroniek. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GEMEENSCHAP (Oktober) - A. Van Duinkerken: Rijksbisschop L. Müller. Verzen van G. Wijdeveld, A.J.D. Van Oosten, L. de Bourbon, P. Kemp. - A. Coolen:
Dorp aan de rivier. - F. Bordewijk.: Bint. - Kronieken door R.D.G., J. Engelman, A.
Van Oosten. - Hagel. - Boeken.
HOCHLAND (November). - Dr. Joseph Bernhart: Um das Alte Testament. - Gedicht
aus dem Lettischen von Aspasia: Josephs Träume. - Dr. Guiseppe Tonelli: Der
Erziehungsgedanke in Italien nach kathol, und faschistischer Auffassung. - Ruth
Schaumann: Der Major (roman). - Gedicht von Agnes Miegel: Franz. - Dr. Alexis
Gotthard: Umwälzungen im Baltischen Raum. - Prof. Dr. Alois Dempf und Wilhelm
Moock: Kritik: Um den deutschen Thomas. - Agnes Miegel: Rundschau. - Giulio
Salvadori - Die Orforder Gruppenbewegung. - Die Parabeln des Herrn im Gewand
dieser Zeit - Unsere Kunstbeilagen
DEN GULDEN WINCKEL (Oktober). - Dr. H. van Loon: Terzijde. - Anthonie
Donker: Dan trek ik naar Brabant... - van Uytvanck: Over boekillustratie en
boekverluchting. - W.A. Kramers: De ‘daadwerkelijke’ eer. - mr. L.J. Plemp van
Duiveland: Een ‘binnenmensch’. - Gerard van Eckeren: Kroniek van het Proza. Constant van Wessem: Troost voor veertigjarigen. - Emmy van Lokhorst: Een
Hollandsch novum. - Cultuurroof. - Boekenschouw. - Boekenfilm.
DEN GULDEN WINCKEL (November). - H. de la Fontaine Verwey: Barthou als
Bibliophiel. - Nederlandsche Romans. - G.H. 's-Gravensande: De stand
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der Nederlandsche Bibliophilie. - Van Uytvanck: Een schilder legt zijn kaarten op
tafel. - J. Gans: Verhalen van een eiland. - Gerard van Eckeren: Kroniek van het
Proza. - W.A. Kramers: Uit den stormhoek. - Duitsche letteren. - Boekenschouw. Uit de dierentuin - Boekenfilm.
DE NIEUWE GEMEENSCHAP (Oktober). - Joos Van Wel: Ontwerp van wet. Redactie: Program. - Verzen van Gabr. Smit, G. Gorris, Kees Vennings. - H.G.: Uit
de kernen. - A. Den Doolaard: Wandeling door Litauen. - Kronieken van G. Smit,
Ad Sassen, L. Beekeman. - Boekbespreking. - Hagel.
DE VLAAMSCHE GIDS (Oktober). - André De Ridder: Paul Kenis. - Marcel De
Koninck: De Kraanvogel. - Julia Tulkens: Twee Gedichten. - Dr. George Meir: Uit
de Noorsche Sagenwereld: de ‘Draug’. - Dr. J.P.: Boekbeschouwing.
DE VLAAMSCHE GIDS (November). - Prof. Dr. C. De Bruyne: Gedeeltelijke
Vervlaamsching van het Hooger Onderwijs in België. - Frans De Wilde:
Trans-Oceaan-vlucht - Karel Casteels.: Drie Sonnetten. - Julia Tulkens: Toover. Fr. George Meir: Uit de Noorsche Sagenwereld: de Draug (slot). - H.V.T. en Dr.
J.P.: Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
LEVEN EN WERKEN (November). - Dr. P. Endt: Roosevelt houdt vol. - J.S.
Carmiggelt: De Cadburys en hun arbeiders. - Mr. L. Vooys: Mensch en Maatschappij
in de Kentering. - W. Jos de Gruyter: De Plaats der Kunst in het tegenwoordig leven.
- Nico van Suchtelen: Madrigalen van Michel Angelo. - Dr. J.G. Van Gelder: Patrick
Bakker. - Dr. Nelly Geerts: Luther's Beteekenis voor de Duitsche Taal. - W. Van der
Veen -Van Rijn: Wijnvertegenwoordigers. - Boeken van dezen Tijd.
DE TIJDSTROOM (Oktober). - Paul de Vree: Tochten. - Schurman: Joannes
Reddingius. - Jan Gin: Voor de liefste. - Joost van de Venne: Summa Summarum. Karl Wagenfeld: Böntrops nood. - Rob. Franquinet: Twee Gedichten. - A.J.D. Van
Oosten: Razend Hasard. - Berten Schepens: Wake. - Bert Bakker: Inkeer. - Marcel
Matthijs: Menschen gaan voorbij. - Albert Westerlinck: Vaarwel. - Gust Aernoudts:
Bevrijding. - Maurice Peeters: De schaduwen der regenbogen. - Klaus Groth: De
afspraak. - Paul de Vree: Naar aanleiding van Celibaat van Ger. Walschap. - Paul de
Vree: Met zachte stem... - Rob. Franquinet: Salto Mortale. - Paul de Vree: Met
zachtere stem... - Aanteekeningen, enz.
DE NIEUWE GIDS (November). - Willem Kloos: Aan Dr. K.H. de Raaf. - N.G.:
Een nabetrachting over het feest van Lodewijk van Deyssel. - Felix Timmermans:
Boerenpsalm. - W.J.W. Koster: De ontwikkelingsgang der oude comedie. - Ralph
Springer: De Negerhut van Ouwe Toon. - Willem Kloos: Nieuwe
Gids-Correspondentie. - Hélène Swarth: Verzen. - Jeannette Wink-Nijhuis: Verzen.
- H. Eldermans: Verzen. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Willem Kloos: De
kwestie Vosmaer-Kloos. - Maandelijksch Overzicht. - Maurits Wagenvoort:
Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën.
- Herman Middendorp en Max Kijzer: Bibliographie.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1934

879

Inhoudstafel 1934
ANNS HUGO,: Morgengebed (Afl. XI, blz. 765).
BASSCHAERDE, P. DE: Liederen om doodswil (afl. III, bl. 164). - Liederen om
doodswil (afl. VI, bl. 248).
BAYER, P. CL.: Sint Elisabeth (afl. IV, blz. 256).
BEKAERT, F.: Georg Kaiser en het Drama van het Bewustzijn (afl. II, blz. 105).
BELPAIRE, M.-E.: Prof. Sobry's Newman (afl. XII, blz. 851). - De kroon is ons
hoofd ontvallen (afl. III, blz. 161).
BUKDAHL, JORGEN: De Europeesche mensch (afl. XII, blz. 801).
COOLEN, A.: Dorp aan de Rivier (afl. XI, blz. 799).
DE BOURBON, R.: Soleviento (afl. XII, blz. 860).
DE DEYNE: Scandinaafsche Letteren (afl. III, blz. 208). - (afl. X, blz. 700).
DEMETS, A.: De Zomer op Groothuyze (afl. II, blz. 116). - Ydel Verlangen (afl.
IX, blz. 607).
DE PILLECYN, J.: Bafoe (afl. V, blz. 357). - (afl. VI, blz. 446). - (afl. VIII, blz.
516).
DESCHAMPS, FERN.: Een merkwaardig boek (afl. X, blz. 695).
DE WILDE, F.: Gedicht (afl. XII, blz. 868).
DONKER, A.: Gedichten (afl. IX, blz. 583). - (afl. X, blz. 665).
GILLIAMS, M.: Over Karel Van de Woestijne (afl. X, blz. 685).
HELMAN, G.: Majorkaansche Olijven (afl. I, blz. 3).
JANSSENS, P.: Gedicht (afl. IV, blz. 262).
JONKERS, MAN.: In memoriam Stefan George (afl. IV, blz. 278).
KREEMERS, R.: Kath. Engelsche Letterkunde in 1934 (afl. I, blz. 42). - Kath.
Engelsche Letterkunde in 1933 (afl. II, bl. 137). - Jakob Wasserman (afl. III,
blz. 195). - Belangrijke Werken over Engeland en zijn Letterkunde (afl. V, blz.
375). - (afl. VI, blz. 456). - William Morris (afl. X, blz. 641).
LEBEAU, P.: Het Dilettantisme als Levenshouding in de Literatuur (afl. I, blz.
6). - Het leven van een Mensch (afl. IV, blz. 276).
MORLION, P., O.P.: Thomistische kunst of de menschwording van den wijsgeer
(afl. III, blz. 166). - Godsdienstige Film (afl. VI, blz. 428). - De hoofdwendingen
der Moderne Kunst (afl. XI, blz. 742).
ONTROP, LOD.: Bij de 100ste Verjaring van Peter Benoit's geboortedag (afl. IX,
blz. 561).
OOMES, P.: Jul. Persijn in Holland (afl. XII, blz. 845).
PEETERS, M.: De Tocht naar het Home (afl. VI, blz. 411).
PERSIJN, JUL.: Schaepman (afl. XII, blz. 829).
PRIMS, FL.: Krisis in de Westersche Cultuur? (afl. IV, blz. 250).
SCHAUMANN, RUTH.: Amei (afl. XII, blz. 854).
SOBRY, P.: Het Oriënteeringsproces in Newman's Geest (afl. V, blz. 321).
TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.: München zonder Münchener (afl. IX, blz. 597).
VAN CAMPAERT, A.: Diana (afl. I, blz. 41). - Koekoeksroep (afl. II, blz. 104).
VAN CAUWELAERT, G.: Harry (afl. I, blz. 23 - II, blz. 90). - Kritiek (afl. VII-VIII,
blz. 537).
VAN DEN AKKER, W.: De Belichting (afl. IV, blz. 287). - De Regen (afl. V, blz.
349).
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VAN DER HEYDEN, Dr. JAN: Bibliotheken en Bibliothecarissen (afl. IX, blz.
609).
VAN DE VOORDE, URB.: Vlaamsche Letteren (afl. I, blz. 52). - Ruusbroec in de
Mystiek (afl. V, blz. 339. - VI, blz. 412. - De Gothiek (afl. XI, blz. 721).
VAN DER MALLEN, OSC.: Wie heeft het woord (afl. IV, blz. 287).
VAN DRIESSCHE, Dr. A.: Klabound de Zanger der Tuberculose (afl. VII, blz.
508-VIII).
VAN DUINKERKEN, A.: Jan Van Glymes (afl. I, blz. 38). - Kroniek uit Amsterdam
(afl. III, blz. 217). - Henriette Roland Holst van der Schalk (afl. V, blz. 350). Kroniek uit Amsterdam (afl. VII-VIII, blz. 533).
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VAN HOECK: Gedichten (afl. I, blz. 20). - Gedichten (afl. XI, blz. 739). Gedichten (afl. XII, blz. 828, 859).
VAN NUFFEL, Kan. J.: Peter Benoit (afl. IX, blz. 578).
VAN OOSTEN, A.J.D.: Versje bij een Nieuwjaarskaart (afl. III, blz. 194). Speculant in kleine Huizen (afl. IV, blz. 255). - Glorie van den Lommerd (afl.
V, blz. 356). - Morgenzon over de Kapersvloot (afl. VI, blz. 445).
VERBEECK, R.: Liefdegedicht (afl. IX, blz. 596). - Envoi (afl. X, blz. 694). VERCAMMEN, J.: Irrequietam (afl. III, blz. 185). - Vers (afl. X, blz. 684).
VLEMMINX, P.: Gedichten (afl. VII-VIII, blz. 506).
WALSCHAP, G.: De Vierde Koning (afl. VI, blz. 401. - VII-VIII, blz. 481. - IK,
blz. 585. - X, blz. 667).
WECKX, P.J.: Snaren (afl. VII-VIII, blz. 532).
WESTERLINCK, A.: Vaarwel (afl. II, blz. 89). - Kerstlied (afl. V, blz. 338).
WEYDS, ST.: De laatste der Volders (afl. III, blz. 186. - IV, blz. 263). - Cyriel
Verlinden (afl. X, blz. 687).
X: Wat is katholieke kunst? (afl. II, blz. 83). - Kerk en kunst (afl. IV, blz. 241).
REDACTIE: Koning Albert (afl. II, blz. 81). - Cyriel Verschaeve 60 jaar (afl. V,
blz. 386).
RINGSTEKEN: (afl. I, blz. 61). - (afl. II, blz. 148). - (afl. III, blz. 21). - (afl. IV,
blz. 293). - (afl. V, blz. 388). - (afl. VI, blz. 465). - (afl. VII-VIII, blz. 543). (afl. X, blz. 704). - (afl. XI, blz. 775).
KANTTEKENINGEN: (afl. II, blz. 154). - (afl. III, blz. 230). - (afl. IV, blz. 302).
- (afl. V, blz. 394). - (afl. VI, blz. 472). - (afl. VII-VIII, blz. 557).
BOEKBESPREKING: (afl. I, blz. 70). - (afl. II, blz. 157). - (afl. III, blz. 233). - (afl.
IV, blz. 305). - (afl. V, blz. 396). - (afl. VI, blz. 474). - (afl. VII-VIII, blz. 549).
- (afl. IX, blz. 629). - (afl. X, blz. 713). - XI, blz. 787). - (afl. XII, blz. 869).
INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN: (afl. I, blz. 77). - (afl. III, blz. 238). - (afl. IV, blz.
318). - (afl. V, blz. 398). - (afl. VI, blz. 479). - (afl. VII-VIII, blz. 559). - (afl.
IX, blz. 638). - (afl. X, blz. 718). - (afl. XI, blz. 798). - (afl. XII, blz. ) 877.
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