Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

bron
Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937. Z.n., Antwerpen 1937

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_die004193701_01/colofon.php

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

i.s.m.

3

[1937/1]
Lieveke Glabeke's wedervaren
(Fragment uit den roman ‘Levensbloesem’)
door Stijn Streuvels
Op de proklamatie wordt Lieveke Glabeke de eerste uitgeroepen van hare klas. De
plechtige prijsuitdeeling, met tooneelspel, zangkoor en afkondigen der bekroonden,
is een glorieuze dag geweest.
Daarna werd met goed gevolg, haar examen afgelegd voor aspirante.
Lieveke is inwendig gelukkig, zonder ijdelheid of zelfbehagen alevenwel, want
hare verheuging gaat veel meer naar het dorp over - de bekenden bij wie zij in achting
komen wil. Het gevoel van eigenwaarde houdt zij van binnen: zij is bewust van hare
middels, hare bekwaamheid, gemak van begrip, werklust en wilskracht, en vooral
van de ambitie om iets en iemand te worden.
Nu ligt de weg open. Het is enkel nog eene kwestie van neerstigheid, de lessen
volgen, wetenschap opstapelen om na elk studiejaar het examen af te leggen. Daartoe
kent Lieveke zich in staat.
De overgang tot de afdeeling der regentessen brengt geen merkbare verandering
teweeg in het kostschoolleven; de kennis met nieuwe leerlingen, meesteressen, is
gauw gemaakt en vriendschap gesloten. De omgang heeft hier echter een afgemetener
vorm; het speelsche, woelzieke en dartele, aan jonge kostschoolmeisjes eigen, wordt
hier afgelegd - elk weet voor zich zelf wat hem te doen staat... om door 't examen te
geraken. Er is meer terughoudendheid in de vriendschapsbetuiging, en met die
verteedering en overgevoelige vertrouwelijkheid is het voorgoed uit. De toekomstige
regentessen zijn juffrouwen, bewust van den ernst hunner roeping. Dat valt Lieveke
meê. Hier heeft zij enkele jaren ver, een kalm
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en rustig bestaan in 't vooruitzicht, zonder stoornis van buiten, met tevredenheid van
binnen, in eene geschikte omgeving om er neerstig te werken - dat vervult haar met
stil geluk.
In zulke gesteltenis glijden dagen, weken, maanden onopgemerkt in effenen loop
voorbij. In die kalme atmosfeer blijft Lieveke echter onderhevig aan de
wisselvalligheden van haar karakter; er kwamen perioden dat zij afgetrokken, buiten
elke gemeenschap, te dolen liep, onder den druk van onberedeneerde lusteloosheid,
- neerslachtig en mistroostig, iedereen en zich zelf bleef wantrouwen, genot scheen
te vinden in hare droefgeestigheid. Zonder aanleiding of gekende oorzaak geschiedde
dan opeens de ommekeer, met nood aan vertrouwen en vriendschap, een drang om
haar innerlijk gemoed uit te storten. Daarop volgden dan bevliegingen van uitbundigen
levenslust, geestdrift en onstuimigheid, - zij stelde soms heel de klas op sprieten en
bracht iedereen aan 't lachen door invallen van geestigheid. Die ‘ups and downs’
hadden ook hun weerslag in haar geweten, - de neerslachtigheid ging gepaard met
overdrevene godsvrucht, met angstvallige nauwgezetheid in 't vermijden van 't geen
haar als kwaad en verderf voorkwam: afschrik voor haar lichaamsvormen, weerzin
voor alle wellustgevoel, met begeerte nooit in vleeschelijk genot eenig behagen te
scheppen en hare zuiverheid ongerept te bewaren. In die gesteltenis zocht Lieveke
toevlucht en steun bij de jonge kloosterzusters die met haar studeerden, ging haren
biechtvader te rade over hare roeping, bad in alle vurigheid om van God de genade
te verkrijgen tot den geestelijken staat toegelaten te worden.
Na eenigen tijd vervloeide die opgewonden gemoedstoestand en keerde tot het
normale terug. Een nietig voorval echter, eene achtelooze toespeling, een vertrouwelijk
woord, was soms oorzaak van eene nieuwe omwenteling: dan scheen het leven haar
al den schoonen kant toe, met aandrift naar genot. Zij werd een zoet behagen gewaar
in den bloei van haar lichaam, met zondige nieuwsgierigheid in 't bewustzijn harer
schoonheid. Voor den spiegel ging zij den vorm na van haar gelaat, de kleur der
weelderige haren, beschouwde met
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wellust den fluweeligen dons harer donkere wimpers die met den zwarten rand om
de blauwe iris, aan hare oogen de doordringende diepte gaven aan haren blik. Zij
kon niet weerstaan om met de hand over de malsche ronding der armen te streelen.
Niemand zou het bij haar vermoeden - niemand mocht het weten - dorst het zich zelf
niet bekennen - dit gebeurde dan ook in een soort afwezigheid van het bewustzijn,
alsof 't geen zij doende was, met een ander gebeurde. Er bleef altijd de innerlijke
schaamte, het verwijt, de gewetensplicht om in overeenstemming te blijven met hare
geaardheid.
In hare uitgelatenheid betrapte zij zich ook soms op een onwelvoeglijk woord,
eene gemeene uitdrukking, waarbij de gezellinnen vreemd opkeken. Dàt bracht dan
ook de plotselinge terugslag teweeg - zij wist van waar het kwam! - de opwelling uit
de geheime diepte van haar gemoed losgekomen werd dadelijk verdrongen. Overdaan
door schaamte kroop zij weer in hare schelp en beschouwde zich als een flauwhartige,
wankele, willooze kalle. Die terugstoot bracht dan noodlottig eene nieuwe periode
van neerslachtigheid mede.
Gelukkig dat werk en studie, gebed, goeden raad, er voor 't meerendeel den effenaar
in hielden en eene weldoende afleiding brachten in dit ziekelijke zelfbeschouwen.
Die gemoedsschommelingen deden zich ook slechts voor met lange tusschenpoozen:
terwijl zij aan de eene onderhevig was, had Lieveke de andere reeds vergeten.
De vacantietijd verliep nu ook heel anders dan vroeger - zij was geen kind meer
en telde voortaan mee bij de groote menschen. 't Geen tijdens hare afwezigheid thuis
of op het dorp voorgevallen was, vernam zij botsbollig bij het binnenkomen, ofwel
bij brokken en stukken naargelang van het toeval der gesprekken - zij vermoedde
altijd dat men haar het ergste verdoken hield. Daarvan bleef haar het angstig
voorgevoel, omdat er nooit verblijdend nieuws te verwachten viel. Gelijk nu weer:
haar broer een oog uit; Febronie in dienst vertrokken; André terug van de soldaten
en zonder werk; Gust bij de steenbakkers, en die geen geld
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thuisbracht; Juliette stond op trouwen; de kleine was reeds lustig aan 't kraaien in
zijn kakstoeltje; vader altijd dezelfde uitzitter en moeder aan 't slameur, bezorgd om
alles en allen in 't rechte bed te houden. Maar 't ergste was nog: de vijandschap met
de Verhammen!
Bij elke thuiskomst voelde Lieveke zich meer vervreemd in haar eigen gezin, waar
alles zijn keer nam zonder zij er bij hoorde of iets te verrichten vond. Daarom verbleef
zij meestal te grootmoeders, waar het haar beter afging met tante Anna en nonkel
Charel.
Anders was zij nu uitgegroeid en aan de jaren om aantrek te krijgen bij de jonkheid,
maar nergens iemand in de gebuurte of op 't dorp die er aan dacht met eene
schooljuffrouw minning te maken; hare houding en ernstige uitdrukking ten ander,
hield iedereen op afstand. Zij zelf zag niemand aan, gaf nergens aanleiding om in
gemeens te komen. Men zag haar zelden op straat, en meestal langs eenzame
veldwegels, met een boek. 's Morgens naar de kerk, op boodschap voor moeder, en
tusschenin naar 't klooster, waar zij door de jongste zusters aangetrokken werd en
gevraagd voor alle slag goede werken.
Sedert mevrouw van den notaris hare dochter groot genoeg achtte om zonder
uitgeleide de reis naar en van 't pensionaat alleen te doen, stonden de twee meisjes
niet langer de een de ander op een afstand te bezien. Zij waren van 't zelfde dorp,
van denzelfden leeftijd, studeerden aan 't zelfde gesticht; en nu Nietje Glabeke's
dochter niet meer het tenger, schamel dorpskind was van vroeger, maar zich voordeed
als; een welopgevoed en fatsoenlijk persoon, met minzaam uiterlijk, zag de juffrouw
van 't kasteel in dat verschil van rang en stand geen beletsel om met Lieveke in
betrekking te komen. Juffrouw Josephine was hoegenaamd niet grootsch noch
hooghartig, zag niet naar afkomst of rijkdom, en zonder hare moeder te raadplegen,
had zij bij de ontmoeting aan 't halte-station, dadelijk gezelschap gezocht en waren
zij samen gereisd. Toen ze beiden in vacantie kwamen en de koetsier van 't kasteel
de notaris' dochter met 't rijtuig aan 't station opwachtte, wilde Josephine volstrekt
niet dat hare
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gezellin met den koffer beladen, den langen weg te voet zou afleggen - deed haar
mede instappen en thuis brengen.
Tijdens de vacantie hield juffrouw Josephine zich onledig met sociale werken en
trachtte zich overal verdienstelijk te maken, verkeerde veel in 't klooster en bij den
heer onderpastoor, alzoo ontmoetten de twee kostschoolmeisjes daar geregeld
malkander, en kwam het onder hen stilaan tot vertrouwelijkheid.
Eerst voelde Lieveke zich wat vermijd en bedeesd in gezelschap van de voorname,
rijke notarisdochter, maar was inwendig toch zeer gevleid door dien omgang. In hare
verbeelding stond het kasteel nog altijd als de wondersproke uit de kinderjaren, waar
zij met heimelijke vereering, met ontzag, doch begeerig naar verlangde. Met haar
rondborstig, aanminnig en ongedwongen karakter, miek de dochter van den
kasteelheer het Lieveke gemakkelijk - er was op het heele dorp niemand van hare
weergade waarmede zij kon omgaan - die twee hadden iets aan elkander en werden
gauw dikke vriendinnen.
Met hun bezigheden hadden zij de handen vol en 't werd een wedijver onder huns
getweeën om zich verdienstelijk te maken. Hun dagen waren bezet met vergaderingen
en bijeenkomsten, nu eens in 't klooster, dan weer bij den onderpastoor aan huis,
voor schrijfwerk of boekhouding, omhalingen, bezoeken en armenzorg. De eene
werd voorzitster, de andere secretaresse van alle bestaande of nieuw te stichten
bonden en genootschappen van meisjes. Dit alles gebeurde met zooveel toewijding,
opgewekte geestdrift, dat zij iedereen op 't dorp meekregen, en al 't geen ze aanvatten,
om 't even bloeide.
De onderpastoor vooral vond eene geschikte hulp in de twee juffrouwen en hij
wist hen ook terdege werkstellig te maken. Jammer dat hij slechts voor den
vacantietijd op hen rekenen mocht, doch hij had reeds zijne vooruitzichten voor later!
Lieveke ging heel en al op in de bezigheden en achtte zich bovenal gelukkig op
zulke manier in betrekking gekomen te zijn met voornaam gezelschap. Het was een
loutere
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schikking der Voorzienigheid, - hoe zou zij zich anders eenzaam en verlaten gevoeld
hebben! zonder iemand om over dingen te spreken die haar aanbelangden, - thuis in
den weg loopen, en te grootmoeders waren nonkels en tante toch ook maar landsche
menschen, met wie men gauw uitgepraat is; de meisjes van hare weergâ - vroegere
schoolvriendinnen - waren haar allen ontgroeid, ergens aan 't werk of op den vreemde
- enkele reeds getrouwd! - en hare gezellinnen van 't fonds - van de vijf waren er
slechts twee aangebleven: Sarelke Tevenijn was naar de paters; Miel Costeur had
het opgegeven om boever te worden te Merlins; Gust Plaetsier was in de
normaalschool en Lizatje Verkest woonde bij familie in de stad en kwam zelfs onder
't verlof niet meer naar huis.
Wie zou ooit gedacht hebben dat Naarden Binders meisje zou omgaan met de
dochter van 't kasteel?...
Buiten het hooggewaardeerd en genoegelijk gezelschap, had Lieveke aan Juffrouw
Josephine eene kostbare vriendin, die haar met raad en daad helpen kon. Twee jaar
hare oudere, en met de algemeene ontwikkeling die zij in den hoogeren cursus voor
sociale en huishoudelijke wetenschappen had opgedaan, was zij in vele vakken
degelijk onderlegd en wist over een massa onderwerpen te praten waar Lieveke totaal
buitenstond, die haar echter aanbelangden en waar zij haar nut kon mee opdoen.
Doch meer dan om al het ander, hield Lieveke van juffrouw Josephine om haar
goedhartig karakter en den eenvoud waarmede zij met minderen kon omgaan.
De kennismaking met den heer onderpastoor was voor Lieveke eene ongehoopte
verrassing en eene aanwinst van heel anderen aard, die zij op eigen wijze hoogschatte.
Het was een persoon met aangenaam voorkomen, flink, zelfbewust in zijn optreden
- stadsjongen van voorname afkomst, maar die zich wonderwel wist aan te passen
met de landelijke bevolking en omgaan met geringe lieden; beleefd en welgemanierd,
opgeruimd, geestdriftig en bezield met onvermoeibaren werkijver, ondernemend
genoeg om eene heele parochie op stelten te zetten en den aard der menschen te
veranderen; bovendien veelzijdig ontwikkeld, welsprekend,
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beste predikant, liefhebber van muziek en al wat kunst en schoonheid betreft. Zijne
woning was met smaak ingericht, en de groote studeerkamer vooral, geleek wel een
museum. Daar voelden de twee juffrouwen zich als in een heiligdom - alles was er
om ter gezelligst: groote lederen zetels, de wanden vol met prenten en schilderijen,
eene vleugelpiano en eene welvoorziene bibliotheek - boeken overal op en overal
onder, waarin zij snuffelen mochten en hunne nieuwsgierigheid voldoen. Zij mieken
er dan ook gretig gebruik van en sleurden naar huis - Lieveke 't geen haar te pas
kwam voor hare studie, en beiden 't geen hun jonge weetlust aan romantisme en
poëzie kon voldoen.
Voor twee nuchtere studentinnen hield die studeerkamer eene wereld besloten,
waarin de onderpastoor hen den weg zou wijzen - over boeken en schrijvers was hij
nooit uitgepraat. Niet te verwonderen dat zij om 't even gesteld waren op zijn
gezelschap, en na hunne tochten of na afloop der vergaderingen vonden zij dan ook
meestal hunne toevlucht in zijn huis. Hier werd vooreerst hun werkplan geregeld,
hunne dagtaak van ijveraarster vastgesteld: huisbezoeken bij zieken en armen
aangewezen, het beloop om werkmeisjes aan te werven voor den jeugdbond, het
inrichten van vergaderingen en voordrachten besproken, - maar daarna bleven zij
nog gezellig aan 't kouten en vonden er gelegenheid hunne eigen zaken af te handelen,
- konden nu voorleggen al 't geen waar zij belang in stelden. Het ging er dan heel
vertrouwelijk toe, zonder de minste terughoudendheid; open en hartelijk mochten
zij hem over de innigste onderwerpen uithooren, - soms wel bij afspraak, met een
greintje ondeugendheid om hun raadgever op dreef te brengen, of met inzicht hem
verlegen te maken; dan konden ze onder huns getweeën, met heimelijk behagen,
hunne bevindingen mededeelen, gelijk het meisjes aan dien leeftijd eigen is.
Alzoo smaakte Lieveke nu voor 't eerst de genoegens van echte, innige vriendschap.
Bij zich zelve besefte zij hoe goed het is iemand te hebben waar men naar verlangt,
aan wie men in volle vertrouwen alles mededeelen kan wat men gevoelt en
gewaarwordt, - zich laten drijven op den stroom
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van het gemoed, in volle overgave... Dit had zij tot hiertoe in den eigen huiskring
zoodanig gemist. Tegenover den onderpastoor bleef er bij Lieveke nog altijd de
afstand van den geestelijke: ontzag en eerbied, met een lichte schuchterheid, vrees
van doorkeken te worden; zij voelde zich echter tot hem aangetrokken, door 't
voorname in zijne verschijning, het gemeenzame, kordate in zijn omgang, zijne
voorkomendheid en verfijnde manieren. Anderszins voelde zij zich gevleid om door
zulken hoogstaanden persoon, niet achteruitgesteld te worden naast de dochter van
den vermogenden notaris, den rijken ingezetene der gemeente, - integendeel: nooit
had hij iets laten blijken over hare geringe afkomst; het was te zien dat hij bijzonder
belang stelde in hare studie.
Met juffrouw Josephine was Lieveke heel en al overgave; tusschen hen hielden
zij niets verdoken, konden hunne intiemste bevindingen elkander mededeelen. Zij
hadden het vooral over hunne toekomstplannen, beschouwingen over het geluk, de
genoegens van het leven... maar ook over nietige snuisterijen, mode en opschik, en
't geen ze in boeken gelezen hadden...
Lieveke wist niet waar ze 't verdiend had en beschouwde het als eene uitzonderlijke
gunst en voorrecht - bijzonderlijk tegenover de menschen van 't dorp en tegenover
hare gezellinnen van 't gesticht - met de dochter van den notaris bevriend te zijn.
Maar het was bij haar ook eensdeels te doen om het kasteel zelf. Zonder er zich
rekenschap van te geven, vormde dit de kern van haar geluk: de geheime
aantrekkelijkheid, de onweerstaanbare drang naar 't geen nog altijd in hare verbeelding
stond met de heftige nieuwsgierigheid voor dat opperste weeldevertoon.
Heel natuurlijk dat er tusschen de twee vriendinnen soms afgesproken werd de
eene de andere aan huis te komen afhalen, - dat in 't terugkeeren van hunne
zwerftochten, Lieveke ontboden werd even binnen te komen op 't kasteel. Weldra
kreeg zij er vrijen toegang, en werd het iets van alle dagen. In 't begin had zij zich
wel verlegen gevoeld voor de hooghartige mevrouw, bang geweest den notaris te
ontmoeten, maar dat was gauw over: Josephine bleek hier heer en
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meesteres te zijn over heel de rijke doening, en beschikte er over het komen en gaan
van wie zij maar wilde binnenbrengen. Na nauwere kennismaking met de overige
huisgenooten, viel het wel meê: mevrouw betoonde zich vriendelijk tegenover de
vriendin harer dochter, en mijnheer noch den zoon kreeg Lieveke zelden en dan nog
heel vluchtig, te ontwaren; aan de twee jongere zusjes had Lieveke gauw aanhalige
speelvogels. Nu bracht zij er soms den ganschen namiddag over: zij wandelden er
gearmd door de lanen van den hof; lagen uitgestrekt in 't gras aan den boord van den
vijver, of onder de tent, of in 't lommer van den treuresch; zaten met een handwerkje
of een boek onder 't prieel of de pergola, en als 't regende bracht Josephine hare
vriendin op hare kamer, van waaruit zij 't zicht hadden over de weidsche warande.
Lieveke beleefde die stonden in verrukking. De meisjeskamer was ruim en luchtig,
met verfijnde weelde bemeubeld, vol snuisterijen, eene bedstede gelijk een
koningstroon, en overal prenten aan de blauwbebloemde wanden. Het gaf haar eene
kriebeling van genot, - het scheen haar het opperste wat een sterveling op aarde
wenschen kan: de verwezenlijking van een tooversprookje. Zij was er nooit
uitgekeken, - hare vriendin flodderde in die weelde rond als de fee uit een
wonderdroom. Zij kon nog altijd niet gelooven hoe zij, Glabeke's dochter hier toegang
had gekregen, - van die weelde genieten mocht. Nu eerst kwam haar het besef van
hoever zij gekomen was, - wat een eind weegs afgelegd, - wat een afstand van het
schamel boerderijtje tot hier in dit paleis! Zij herinnert zich den tijd toen zij samen
met kwajongens van 't dorp, te guwen stond tusschen de staven der hekkenpoort,
aangetrokken door het mysterie van weeldevertoon en rijkdom.
Er overviel haar dan ook telkens een stille weemoed in 't naar huisgaan, als de
tegensteling opviel, en zij weer het dochtertje werd van hare ouders - gemeene
werkmenschen. Maar... er was moeder, waarmede zij zich eigen voelde, waarvan zij
zielsveel hield; van vader hield zij ook - op eene andere manier; er was de huiselijke
atmosfeer harer jeugd-
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jaren, - de gezelligheid van het slaapkamertje dat al de droomen uit den kindertijd
besloten hield.
Morgen klaarde weer een andere dag, met ander geluk. Gedurende heel die lange
zomervacantie had Lieveke geen oogenblik verveling gekend - het was een nieuw
leven, een nieuw inzicht over de wereld; elke dag bracht zijn nieuwe verrassing, en
het ging altijd stijgend. Zou dit nu het toppunt zijn? Overdaan door de veelte, en uit
vrees hetgeen zij nu te beleven kreeg, niet te kunnen bijhouden, heeft Lieveke
besloten, dag voor dag, elke gebeurtenis op te teekenen, om er latertijd van te genieten.
De weelde van hare jeugd doorleefde zij met intensen wellust, zonder nog naar iets
anders te verlangen, in de overtuiging dat het niet beter worden kon, of nog iets
bijkomen.
Toen is het gebeurd, een vroegen morgen, dat zij met 't korfje aan den arm, uitgezet
was naar 't dorp om boodschappen te doen, het haar te binnenviel met eene afspraak
belast te zijn vanwege het klooster, voor Josephine. In 't voorbijgaan zou zij even
aanbellen en de boodschap afleggen. Josephine die hare stem herkend had, riep van
boven de trapzaal, dat zij aanstonds naar beneden kwam, - de tijd van zich aan te
kleeden! Om hier niet te staan wachten, wilde Lieveke zoolang in den hof loopen.
Zij wandelde op goed geluk door de lanen, bewonderde altijd weer die prachtige
boomen, het dicht gewas der sierstruiken, tooverachtig omneveld door den
morgenmist. Zij sloeg een zijweg in, en kwam onverwachts in den rozentuin terecht.
Daar zag zij Albert doende tusschen de struiken. Hare eerste opwelling was
onopgemerkt keerom te maken, doch te laat: nu hij haar gezien had, zou het onbeleefd
geweest zijn niet te groeten.
Hij stond met een nikkelen snoeitangje in de hand, keek verrast op - verveeld,
meende zij.
- Juffrouw... (hij deed alsof hij haar naam niet kende) zoo vroeg op wandel??
- En gij?... wilde ze antwoorden, maar het kwam er niet uit. Zijne verlegenheid
bracht haar nog meer van streek en zij voelde zich rood worden. Toch moest zij hem
de reden opgeven:
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- Ik kwam met eene boodschap voor juffrouw Josephine...
- Die nog in haar bed ligt! Ha, ha!
- Neen, juffrouw heeft mij gevraagd even te wachten, en ik kwam hier wat
rondloopen in den hof...
- Of zij van rozen hield?
- Zeker!
Nu moest zij toch laten zien er zeer veel belang in te stellen, kwam dichter bij.
Hier was het perk der hoogstammigen; ginder, over heel de lengte der laan, zoover
ge zien kondt, al maar rozen, elk bij zijn soort. Hij noemde er enkele bij naam, wees
de nieuwste variëteiten; scheen rond te zoeken om er de gewenschte uit te kiezen,
en na zorgvuldig beraad, knipte hij eene prachtig witte bloem af en hield ze haar
voor.
- Dat is de British Queen.
- Was het om de bloem te laten bewonderen, of aan te bieden?...
Het bleef een moment van pijnlijk aarzelen, en weer kwam dat vervelende blozen.
- Of zij misschien meer hield van roode rozen?
Hij wendde zich naar een ander perk en kwam terug met eene halfontlokene,
vuurroode roos:
- Dat is de Red Star.
Zonder te weten hoe 't gebeurd was, stond zij met de witte roos in de ééne hand
en met de roode in de andere. Om zich eene houding te geven neigde zij het hoofd
lichtjes voorover en rook beurtelings aan beide bloemen, trachtte alzoo hare
verlegenheid te verduiken.
- Ho, als gij van rozengeur houdt, moet gij deze nemen, zegde hij lachend, en nu
reikte hij haar eene groote, volontlokene bloem:
- Dat is de gewone boerenroos!
Was dat niet kleineerend, snoeverig gemeend? Wat kon zij anders dan hem verder
langs de perken te volgen, al maar in stilzwijgende bewondering.
Met het nikkelen snoeitangje wees hij naar de Madame Butterfly, de scharlaken
roode Talisman, de perzikroode Fancy, de roodgele Amis de Lille, de garnaalroode
Willow-
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mere, de vermiljoenroode Queen Alexandra, de oranjekleurige Shot Silk, de bleek
goudgele Pax Labor, de zalmroode Lyon-roos, de vuurroode Los Angelos, de
rood-en-geel geschakeerde George Beckwith, de Golden Emblem... Er kwam geen
eind aan, en alle om 't even prachtig!
- Ik ken geen namen... meende zij zich te moeten verontschuldigen. Zulke
hoeveelheid en zulke variëteiten had zij nooit gezien, geen vermoeden dat er zulke
wondere rozen gekweekt waren. Voor die havanakleurige vooral bleef zij verrukt in
bewondering staan. Belangstelling was hier het eenige middel om de verlegenheid
weg te krijgen. Nu kwamen zij aan het perk der laatste nieuwigheden: witte bloemen
met roze hart, donkerroode op het zwarte af, met een glans als van levend fluweel;
- en onderwijl knipte hij met bedachtzaam en beraden keus, hier en ginder een half
ontloken specimen af:
- 't Is alsof deze pas uit hun slaap komen, zegde hij binnensmonds.
Bepereld met morgendauw, waren ze van onwezenlijke schoonheid - eene pracht
die dreigde geschonden te worden bij 't aanraken! Effenaan hij de hand vol had,
bracht hij haar de afgesneden bloemen, en omdat zij nog altijd de twee eerste weiger
in de hand bleef houden, legde hij de andere in het korfje dat zij aan den arm droeg.
Nu kon hij gaan denken dat zij dat korfje opzettelijk had meegebracht! - Hij noemde
al maar namen op, knipte en bracht er altijd meer, zoolang tot het korfje vol lag en
er geene meer bij konden. Zij dacht maar: hoe dit hier eindigen zou? Hoe hier weg
te geraken?
- Pas op! zegde hij, deze is eene prachtige soort, maar ze heeft verraderlijke, felle
stekels - echte weerhaken!
Ze schoten beiden in een gedwongen lach.
Moest zij nu bedanken, zich verontschuldigen, zeggen dat het te veel was? Jammer
heel die jonge pracht in den jeugdigen bloesem te schenden? Dit alles ruischte haar
door het hoofd, maar woorden vond zij, geen. Het was zoo onverwachts gebeurd,
zonder er op voorbereid te zijn, - niet eens gedacht aan de mogelijkheid. Josephine's
broer kende zij nauwelijks, tenzij van veel vroeger, toen hij naar de nonnen-
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school liep. In den laatsten tijd had zij hem zelden en slechts terloops ontmoet, - en
altijd ontweken, - nooit rechtstreeks aangesproken; en nu zij botsbollig tegenover
hem stond, voelde zij zich paf geslagen, weerloos, beduusd, bloode, verward,
kleinzielig als een schijtjonk, en diep ongelukkig om hare verlegenheid tegenover
een collegejongen van de eerste broek!
Toen galmde uit de verte een kristallen stem, welluidend als vogelzang, en tusschen
de hooge schachten der beukenlaan, boven de bloeiende rhododendrons uit, verscheen
de lichtende gedaante in wit flodderend zomergewaad, frisch als de morgen zelf,
opgewekt, met lachend gelaat en stralende oogen: voor Lieveke de verlossende engel!
- Ik heb u lang laten wachten, maar nu zoek ik overal en ge houdt u hier verdoken!
Meteen bemerkte Josephine het korfje vol rozen, en hare vriendin met rozen in de
hand, en hoe zij er ontdaan uitzag...
- Kom, en lichtvoetig zweefden de twee meisjes tusschen de hooge boomen door
de laan.
- Heeft mijn broer u misschien eene dwaasheid verteld?... De jonge snuiter is niet
gewend met meisjes om te gaan - ge moet er geen acht op geven.
Lieveke protesteert uit al hare macht, en denkt onderwijl met schrik en spijt... dat
zij zonder groeten of bedanken, zonder afscheid te nemen, den jongeheer heeft laten
staan - was zij zelf wel gewend met jongens om te gaan? Wat moet hij van haar
denken? In elk geval heeft zij een slechten indruk achtergelaten! Dat ongelukkig
blozen heeft haar in de war gebracht. Hoe kon zij zich zoo dwaas aanstellen? Zoo
verlegen, zoo totaal de kluts kwijt! Tegenover de heeren van de jury had zij
onbevangen gestaan, geen speur van beknelling of schaamte gevoeld, en nu, tegenover
een knaap, jonger dan zij zelf! Nu 't voorbij is - en te laat! - vloeien de woorden toe
die zij had moeten zeggen, - los, zwierig, supérieur, op het spotzieke af, een beetje
plagend, gelijk hij het verdiend had... Misschien was het beter zoo; wat gaf het hoe
hij over haar dacht? Mogelijks was hij 't geval reeds vergeten - een nufje van
niemendal die hem was komen storen in zijn lief-
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hebberij - de kasteeljonker en het herderinnetje!... Aan moeder niets er van zeggen.
En die mand met rozen? Van 't kasteel natuurlijk. Maar de jongeheer werd niet
vernoemd.
Dien namiddag was Lieveke bijzonder opgewekt en uitgelaten - de terugslag, de
revanche van hare vernedering - met lust om te stoeien, buitensporigheden te begaan...
Na hunne vergadering in 't klooster, kreeg zij een gewaagden inval: deed hare vriendin
het voorstel een ontdekkingstocht te ondernemen naar den Leegemeersch, eene
escapade! Josephine stemde er mede in: 't was prachtig weer, en de laatste vacantiedag.
Onderweg vertelde Lieveke 't geen zij er van wist - herinneringen en gebeurtenissen
van toen ze nog als klein meisje uit ravotten ging - om alzoo hare vriendin voor te
bereiden op 't geen zij zouden zien. Zij vertelde van Gorie den mulder; Vandoorn
den smid; Barisjan den houtkapper; Verkomst den wildeman; Sperluut, Spreeuwe,
Loket, Slootse, - met van elk de eigenaardigheden. Zij kwamen aan den Pothoek,
trokken door het Vossenhol, langs de hutte van de Baarden, en liepen de helling neer
die leidde naar den Hollepit met de Borreputten, van waaruit het waterleike stroelde
onder hooge lischsprieten, varens en kattesteert. Hier moesten ze over vermolmde
steigers, schoten tot aan de enkels in verraderlijke zonken en brutselende modder,
bleven haperen aan stekels en bramen, moesten zich vastgrijpen aan struikhout om
den steilen barm boven te klauteren naar den Bullebukkersberg en 't Boekeliebosch.
Voor Josephine was het eene openbaring; een echte ontdekkingstocht: nooit had zij
kunnen vermoeden dat, op een half uur afstand van het dorp, zulke wildernis bestond
- nooit van hooren spreken!
Net een oerwoud, gelijk het in de boeken beschreven staat: boomen, tronken wirwar
dooreen, zonder een levend wezen, niets tenzij schelle kreten van vogels - spotlach!
In die woeste verlatenheid waren zij twee meisjes alleen, konden er hun gemoed
loslaten, dartelen naar hartelust. Lieveke's onstuimige aanhaligheid werkte
aanstekelijk. Zij vleiden zich neer op 't mos en vielen aan 't stoeien en worstelen
gelijk uitgelaten kinderen, tot ze hijgend, met de haren verward
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en de kleeren gekrookt, bleven liggen achterover uitgestrekt, de armen opengespreid,
de speling van het zonlicht na te gaan door den koepel der boomkruinen hoog boven
hun hoofd, elk bij zich zelf in gedachten - de wereld vergeten, de studie, de
meesteressen, 't examen, het sociale werk...
Lieveke prevelde in exstase, alsof het een vers was:
- Ik behoor tot de aarde; ik voel het gras over mijn lijf groeien...
Josephine voelde dit alles vreemd aan: iets als onstuimige bewondering, die
terzelfdertijde onrust en afkeer in haar verwekte; - te denken dat hier menschen
woonden - en welk soort menschen! - verscholen, buiten de gemeenschap, als een
wilde volksstam, - bracht in haar de overtuiging der mogelijkheid: dat de mensch
vergroeid geraakt met het beeld van het landschap dat hij bewoont. Voor 't eerst zag
zij de natuur in haar ongerepten staat, niet opgeschikt of aangelegd als een siersel
voor het oog - verukkelijk, maar wreed en angstwekkend. Bij den zinnelijken lust
doorkriezelde haar beklemming - later zou zij er aan terugdenken als aan een naren
droom.
Terwijl lag Lieveke bedwelmd door opbruischenden wellust en zoete zinnelijkheid,
te fantaseeren, neurde hare vervoering uit met flarden van liedjes die in haar hoofd
hingen, in haar gemoed opwelden gelijk de waterkralen uit de borreputten, en die
haar voorkwamen als verwerkelijkte poëzie:
Au fond des bois silencieux
La brise est douce et parfumée,
L'oiseau s'endort sous la ramée...
Bois paisibles, verts feuillages...
Viens dans la forêt verte,
L'ombre y fait des heureux...

Zoo dicht bijeen gelijk ze daar lagen, vermoedde geen van beiden den overgrooten
afstand tusschen hun geestelijk wezen. Voor de een was hier alles vreemd, benauwend;
terwijl de ander door de natuur zich voelde opgenomen in haar eigen element.
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Hoelang had het geduurd? Waren ze in slaap weggedommeld? Ze kwamen tot
bezinning en moesten weg. Langs drie kanten ingesloten door struikhout, was het
nu kwestie een begaanbaar pad te vinden om uit het bosch weg te geraken. Gelijk
verkenners in een oerwoud, klaverden zij achter mekaar op het speur tusschen dicht
houtgewas. Ze kwamen uit aan den Hollepit en de Zijpte tegenover de hutte van
Peelzie Koetsier. De deur stond open.
Kom, ze zouden maar eens binnenkijken om te zien hoe 't er gesteld was bij een
boschwijf.
Peelzie keek vreemd op naar de twee voorname bezoeksters.
- Peelzie, kent ge me nog?
- Ha, ja, gij... Binders meiske... maar die andere?...
- De juffrouw van 't kasteel, de dochter van mijnheer notaris.
- Ha, ja! menheer Robert, ja zeker! Dat wist ze, van 't kasteel, waar Nietje Glabeke...
gediend had.
Josephine stond verslagen rond te kijken in dat akelig spookhol, waar men wennen
moest aan de duisternis vooraleer iets te onderscheiden - lage zoldering, leemen
wanden, waar hoenders en konijnen uit en in liepen, de geit achter een berdelen
beschot te bleren stond; en die muffe schimmelreuk van roet en rook.
Terwijl was Lieveke luchthartig aan den kout met dat vuile wijf, als met een goede
kennis. Josephine keek maar uit om hier weg te komen, reikte Peelzie een geldstuk
als aalmoes, maar dat werd brutaal afgewezen: zij zou de juffrouwen een glas van
haren wijn aanbieden. Toen gingen ze loopen!
Onderweg vertelde Lieveke met argelooze opgetogenheid hoe zij hier eens door
Peelzie getrakteerd werd en van den zoeten drank te veel had geproem, voor den
eersten keer dronken geweest... Josephine hoorde het aan en glimlachte - er waren
kanten aan hare vriendin die zij niet begreep.
Zij kwamen vermoeid, gehavend en besmeurd in de bekende wereld. Zij hadden
eene merkwaardige excursie gemaakt.
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Dit was de laatste dag hunner zomervacantie, en de gewichtigste gebeurtenis.
Morgenuchtend de afscheidsbezoeken en dan weer voor drie maanden onverpoosd
aan de studie.
Bij Lieveke was er wel weer de aantrek naar 't gesticht, doch dezen keer liet zij
iets achter dat in hare verbeelding eene plaats zou innemen en levend blijven - een
kostelijk bezit, iets nieuws in haar bestaan, om er ginder in stilte over na te denken,...
met 't verlangen - nu reeds - naar de volgende vacantie.
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Gedichten door Willem de Merode
I
Vervulde profetie
Men had het mij zoo vaak voorspeld:
Ik zou niet bukken voor geweld,
Maar roekeloos en onbezonnen
Door liefde zwak zijn en verwonnen.
Ik ging mijn gang, ik deed mijn werk,
Ik sloeg mijn slag, en ik werd sterk.
Door Uw gelaat, o hemelsch teeken,
Ben ik veroordeeld en bezweken.
Ik hoorde Uw stem, ik zag Uw lach.
Verduisterd werd de lichte dag,
'k Stamelde: Heerlijke! bevrijd mij!
Breek mijn hoovaardigheid, verblijd mij!
Uw hand beroerde mij; ik schrok
Van de eerste nieuwe levensschok,
Die al mijn zenuwen doorrilde,
Stroom werd, en me aan U binden wilde.
Sinds was ik sterk door Uwe kracht,
Mijn onderworpenheid werd macht.
Want Gij geeft wat ik heb gebeden:
Het goed geluk, de ware vrede.
Nu ben ik weerloos; want naar recht
Heb ik U lief, en ben Uw knecht.
'k Leef van Uw gave en Uw erbarmen,
Uw stille zoen, Uw troostende armen.
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II
De bent
Wij roepen 't luid: gelukkig zijn de dooden,
Ontkomen aan beroerdigheid en nooden,
Hoe meer er zwijgen met of zonder sterven,
Hoe meer (wij hopen het) den hemel erven,
Hoe minder er in deze wereld blijven,
Hoe minder ruziemaken om de schijven.
Daarom, o oudren, treedt vrijwillig af.
Wij graven u een fijn en rustig graf.
Of, zoo gij nog gehecht zijt aan dit leven,
Er zijn ook eerebaantjes te vergeven
(Zonder salaris, macht, emolumenten)
Ons blijft het kapitaal en ook de renten.
Ons is 't gesproken en 't geschreven woord.
En de gedachte? Die is lang vermoord.
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III
De Duitsche herder
Hij loopt door 't huis en opent alle deuren,
Bekommert zich niet veel om mijn gezag,
Komt heel nieuwsgierig de bezoekers keuren
En wee, wien hij niet zien of luchten mag.
Hij wil vroeg spelen, maar de ontstelde gast,
Weet niet hoe snel hij onder 't dek zal kruipen.
Gekrenkt en zeer onaangenaam verrast
Gaat hij diep zuchtend naar zijn kleedje sluipen.
Hij staat met zijn vier pooten bij elkaar
Op 't hooge hek te luistren en te loeren.
En blaft staartzwaaiend en met opstaand haar
Als men zijn heilgen bodem durft beroeren,
En weet, 't dorp luistert eerbiedvol en vreest.
Hij is heel zacht, maar speelt heel graag den beest.
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IV
De visscher
O wemelende moederschoot,
Vruchtwater, waarin God besloot
In den beginne al wat sliep
En wakker werd toen Hij het riep.
O zware, zwalpende oceaan,
Omwentlend worden en vergaan,
Muil, waar de wereld aan ontglipt
En telkens weer in binnen slipt.
'k Slinger mijn aaslijn; zij staat strak.
Ik haal omhoog wat zich verstak;
Wat in 't oerdonker bloeit en blinkt:
Verbleekt in 't licht en sterft verminkt:
't Lantarendier, de duivelspot,
Het vrouwtje van de siddergrot,
Strijdkrachten in het vreeslijk spel
Tusschen den hemel en de hel.
En ik verklaar wat goed en kwaad
Is naar mijn eigen zin en baat,
Tot straks de dood zijn haken slaat
In mij, en voor God vallen laat.
o Visscher, die mijn wezen kent,
En drift en eeuwig element,
Vang me aan Uw lijn, lier op de klos,
En laat me in 't levend water los.
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Maria Viola
door Anton van Duinkerken
I
‘Het litteraire leven onder ons, katholieken, is helaas nog maar zwak; wel zijn in de
laatste jaren jonge, al krachtige strevingen tot verheugende uiting gekomen, maar
het kringetje van wie dezen opbloei werkelijk innig meeleven en meegenieten, is
nog klein. Ik zeg dit niet om verwijten te doen, want daartoe mis ik het recht; en
evenmin om onaangenaam klinkende dingen hier opzettelijk te herhalen - maar omdat
ik het bepaald noodig acht, deze waarheid allereerst scherp voor me uit te zetten.’
Het was in October van het jaar 1900, in het eerste nummer van het nieuwe
maandblad Va n O n z e n T i j d , dat Maria Viola deze klacht neerschreef, maar of
men haar verstond? Deze vrouw, eene bekeerlinge, die zeggen durfde, dat in een
land, waar de groote Schaepman zijn lyriek neerschreef, het litteraire leven van de
katholieken n i e t bloeide, had reeds vóór de oprichting van het ‘eigenwijze’ nieuwe
blad zoo veel ergernis verwekt door haar stelselmatige ontevredenheid over haar
nieuwe geloofsgenooten, dat men haar niet beter meende te kunnen raden dan tot
zwijgzaamheid. Ze was niet van het eigen bloed der vrome Roomschheid, ze kende
noch achtte de traditie, in al te vrije zelfontwikkeling was ze schadelijk beïnfluenceerd
door de heidensche nieuwlichterij van Kloos en consorten, en nu rachtte deze dame
den katholieken een nieuwen stijl aan te praten, zonder ontzag voor het bestaande
of eerbied voor het gewordene, eenvoudig omdat het haar was ingevallen, modern
te moeten zijn. Er werd niet gunstig over haar geoordeeld. Ook zag men niet graag
bij een vrouw de kordaatheid, waarmede Maria Viola optrad. Dat leek maar te veel
op de gevaarlijke Engelsche feministerij, zoo weinig in overeenstemming met den
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Brief aan de Ephesïërs en met de heerschende goede gebruiken. Schreef een vrouw
al eens een verhaaltje, dat kon nog. Doch wie vroeg naar het oordeel eener dame
over de verzen van Schaepman? De Doctor zelf was er allerminst over te spreken.
Hij opende het offensief in zijn C h r o n i c a (I, 64) met ‘Een vraag slechts: Behoort
het tot de moderne kunst, dat zij aanvangt met moderne beeldstormerij?’ en kwam
op de zaak uitvoerig terug (II, 132) om mede te deelen, dat hij in het nieuwe blad
noch knop, noch bloesem van een kunstgewrocht had bespeurd. Hij wilde overigens
het orgaan niet afwijzen, maar beweerde met een duidelijke, schoon weinig
waardeerbare woordspeling:
‘Waar ik goede dingen vind zal ik bewonderen; waar ik mag bewonderen
zal ik dankbaar zijn. Voor de rest zal ik v i o l e n laten zorgen. Het bedrijf
van onze beeldbestormers, die tevens hemelbestormers zijn, zal ik niet
alleen niet storen, maar ik zal trachten er op ouderwetsche wijze in te
vinden nut en vermaak.’
In de moderne kunst geloofde hij niet. ‘Het onmogelijke wordt hier beproefd’ (I,
137). De ‘eenzijdige voorliefde tot de mystiek’ stond hem tegen (I, 139). De
beschouwingen van het jonge tijdschrift vonden zoo min zijn instemming als de
gedichten zijn bewondering. En hij was dan nog de verstandigste der reactionnairen.
Hoe de kritiek van Maria Viola bij de katholieke dagbladen ontvangen werd, kan
men zich dus voorstellen! Er was nog geen geregelde kunstbeoordeeling, zoodat men
met een ongeregelde ergernis, uitgedrukt in de kolommen van T i j d en M a a s b o d e
zich moest tevreden stellen. Het eerste nummer bracht als kunstbijlage een Madonna,
toegeschreven aan Jan van Schorel en bewaard in het Bisschoppelijk Museum te
Utrecht. De redactie ontving van verschillende pastorieën fel protest tegen het
reproduceeren dezer voor wulpsch gehouden schilderij, en een pastoor had zelfs den
goeden smaak, de plaat te verscheuren en de snippers aan de redactie te zenden,
begeleid door zijn hartgrondig ‘Bah!’.
Tegen zooveel preutschheid is het kwaad vechten, en men mag zich dan ook vooral
niet ontveinzen, dat het diepe misverstand tusschen Maria Viola en haar katholieke
omge-
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ving dateert uit de eerste dagen van haar optreden. Ze had het voordeel, een
bekeerlinge te zijn, en Schaepman, die er zich tegen haar op beriep, te zijn opgevoed
in de ‘école du respect’ - waarmede hij de Katholieke Kerk bedoelde - bleef blind
voor de omstandigheid, dat ook in deze school de meesters er zijn voor de leerlingen,
maar niet andersom, en dat in de negentiende eeuw de schoolsche vooroordeelen
sterker waren geworden dan de vitale leer. Maria Viola, van Italiaansche afstamming,
echter te Rotterdam geboren, en aldaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten
opgeleid, kwam uit een rijker genuanceerd milieu, en was met een soepeler beschaving
toegerust dan haar nieuwe geloofsgenooten. Ze durfde de waarheid zoo stoutmoedig
belijden, omdat ze haar zoo eenvoudig zag. Het is haar echter niet gelukt, die visie
te doen deelen door de geboren Roomschen, voor wie ze een vreemdelinge bleef, tot
ze buiten den benauwden katholieken kring als kunstjournaliste aan een liberale krant
kwam, terwijl haar echtgenoot C.R. de Klerk, de uitgaven van de neutrale
Wereldbibliotheek verzorgde, hetgeen achteraf als een belangrijk verlies van krachten
voor de ‘eigen cultuur’ is betreurd, maar toen juist zijn waarde toonde, omdat de
katholieken in Nederland niet alleen een eigen cultuur te verzorgen hebben, doch de
medeverantwoordelijkheid voor de nationale cultuur moeten dragen.
Buiten het Roomsche isolement hebben de beide krachtigste geesten van het
maandblad Va n O n z e n T i j d een ondankbaar werk moeten verrichten, dat
misschien nog méér pionierswerk was dan de arbeid, waarover ze in een uitgave van
Theo de Jager en Gerard Knuvelder als P i o n i e r s (1) gehuldigd zijn.
Deze noodzakelijkheid teekent de verhoudingen, zooals Maria Viola ze aantrof,
toen ze tegen het einde van de vorige eeuw haar eerste bijdragen aan de katholieke
tijdschriften zond.

(1) Pioniers. - C.R. de Klerk, A.M.J.I. Binnenwiertz, Theo Molkenboer, Maria Viola, Gerard
Brom, H.W.E. Moller, L.J.M. Feber. - Werk uit ‘Van onzen Tijd’, verzameld door Th. de
Jager en G. Knuvelder. - Van Munster's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, z.j. (1925).
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II
Dichteres en novelliste, had de jonge vrouw, die in de kunstkritiek eerst de
gelegenheid tot volle ontplooiïng harer rijke begaafdheid zou vinden, reeds voor de
stichting van een eigen maandblad medegewerekt aan bestaande organen als D e
K a t h o l i e k e G i d s , een vreemdsoortig amalgaam van luidklinkende
litterairigheden, en H e t D o m p e r t j e v a n d e n o u d e n Va l e n t i j n , dat den
hedendaagschen lezer vooral bewijst, hoeveel kleinburgerlijks in de Roomsche
emancipatie meesprak. Het was immers niet alleen een artistieke of intellectueele
emancipatie, noch uitsluitend een politieke bevrijding uit staatsdruk: er was aan de
emancipatie ook een eigenaardigen economischen kant, omdat de statuten der Unie
van Utrecht den Katholieken in de practijk geen hooger sociaal niveau gunden dan
dat van den kleinen neringdoenden middenstand. Van nature is deze stand
conservatief. Vruchtbaar in het voortbrengen van menschen met een bijzonderen
aanleg, verdraagt de cultureele middenstand zulke menschen het slechtst, maar van
den anderen kant is deze minst bepaalde der maatschappelijke groepeeringen het
gunstigst voor de ontwikkeling van het individu, dat geroepen zal zijn, de grenzen
te doorbreken. Er heerscht een bekrompen deftigheid, door de ascese der financieele
zuinigheid onderhouden; vooroordeel en fatsoen zijn er sterker dan goede smaak en
waarachtige offervaardigheid; doch de burgerman zal altijd droomen van de toekomst
zijner zonen, die hij schooner wenscht dan zijn eigen verleden. Zoo legt deze
behoudzuchtige stand in het individu de kracht der vooruitstrevendheid. De
Roomschen in Nederland behoorden er toe, en ze namen de kans op ontwikkeling
waar, toen die eindelijk kwam, met al de voorzichtigheid van den bonus paterfamilias,
die zich ook zonder een held te zijn voor God en zijn geweten verantwoorden kan.
Te midden der oudbakkenheid van deze Nederlandsche Roomsche
middenstandsatmosfeer was het optreden van bekeerlingen als Jan Kalff en Maria
Viola psychologisch misplaatst, al was het cultureel nog zoo hoog noodig. Toen
Kalff in
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1899 voor de soliede vereeniging G e l o o f e n We t e n s c h a p te Arnhem ging
spreken over O n s Te k o r t i n d e K u n s t , hiermede het voorbeeld stellende tot
Poelhekke's beroemde rede van enkele jaren later over O n s Te k o r t i n d e
We t e n s c h a p , moest hij wel stuiten op de natuurlijke vijandigheid van een
zelfvoldaan, ofschoon welwillend publiek. Maria Viola viel hem bij in het Dompertje.
De actie van de jongeren was ingezet, maar de kiem van het misverstand was meteen
gelegd. Deze jongeren wilden iets ondernemen, waartoe de tijd niet rijp heette. Het
was goed voor onze kinderen. Later misschien...
De burgerman begrijpt nooit, dat het leven sneller gaat dan de klok. Hij houdt zich
aan de wijzerplaat van het uurwerk, terwijl de dichter gevoelig is voor de wisseling
van de seizoenen. Het was hem nog te vroeg voor de aangekondigde lente. Hij sprak
van ‘litteraire fratsenmakerij’, terwijl de nieuwgekomenen een ander tijdperk
inluidden.
De vruchtbaarheid van dit nieuwe tijdperk voor de Nederlandsche litteratuur in
haar geheel, schijnt achteraf kleiner dan verwacht werd. Met geen der tachtigers is
geen der katholieke dichters van het maandblad Va n o n z e n T i j d te vergelijken.
Hun klank is een na-klank. Stemmige sonnetten, van een heimwee naar beter tijden
vervuld, gevoelig proza, dat droomen wekt, maar geen droomen bevredigt, knappe
essais, doch wier invloed zich niet verder strekt dan hun onmiddellijken lezerskring,
vulden het tijdschrift der jongeren, die op de gebruikelijke wijze van adoration
mutuelle werden beschuldigd, en van collectieven hoogmoedswaan, maar die zich
heel wel bewust bleven, dat het hun taak was, een b e g i n te maken met de
zelfstandige artistieke cultuur van Roomsch Nederland. Aan zelfoverschatting hebben
ze over het algemeen niet geleden, al waren ze aangenaam verbaasd, toen ze bij Johan
de Meester van de Nieuwe Rotterdamsche Courant de erkenning ontmoetten, die
hun in eigen kring door veel kleinmoedig wantrouwen werd misgund. Ze waren
elkander trouw, spijts de gebruikelijke Roomsche ruzies, die de geschiedenis van
ons tijdschriftwezen tot de kroniek van onze karaktergebreken maken.
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Buiten eigen kring publiceerden de jongeren weinig, en zochten ze nauwelijks contact.
Ze streefden naar de organisatie van de beschikbare katholieke krachten, en in
denzelfden tijd als het nieuwe maandblad ontstonden achtereenvolgens, door
denzelfden geest bezield, de apologetische vereeniging, de liturgische vereeniging,
de R.K. Kunstkring De Violier, de Katholieke wetenschappelijke vereeniging, de
R.K. Kunstenaarsvereeniging, het Kruisverbond ter bestrijding van het
alcoholmisbruik, en geleidelijk-aan de groote Roomsche standsorganisaties, die hun
laatsten uitbouw kregen in de Katholieke Jeugdvereenigingen. De periode van Va n
o n z e n T i j d (1900-1920) is er eene van onvermoeide activiteit voor het
organiseerende intellect; helaas, dat een dichter als Schaepman aan de jonge groep
ontbrak. Want hoe verdienstelijk en noodzakelijk hun litteraire arbeid geweest is, de
kunstenaars van Va n o n z e n T i j d misten de persoonlijke begeestering, die noodig
is om een krachtige litteratuur te handhaven als operatie-basis voor een krachtige
cultureele vernieuwing. Hun werk is eerder teeder dan sterk. Het heeft zijn belangrijk
aandeel gehad in de hoog noodige gemoedsverfijning van de Roomsche massa,
waartoe het langs allerlei kanalen middellijk, zelden onmiddellijk doordrong. Het
heeft zijn kans gemist als inspiratie-bron voor de massa-bezieling. Niemand voelde
dit scherper dan Maria Viola, die in haar activiteit voor de kunst als factor eener
harmonische volksbeschaving den arbeid van Jozef Alberdingk Thijm voortzette, in
het pijnlijke bewustzijn, dat zij maar een vrouw was. Haar strijdbaarheid is moedig
tot het uitdagende, in die eerste jaren van haar optreden. Maar het is de strijdbaarheid
van een critischen geest, het is niet de levenwekkende discipline van een stimuleerend
dichterschap.

III
Toch zou men Maria Viola miskennen, deelde men haar eigen klaarblijkende
geringschatting voor de gedichten, welke zij schreef, en zorgvuldig naliet te
verzamelen in boekvorm. Nooit heeft ze aan iemand het herhaaldelijk gevraagde
verlof willen geven, haar beste geschriften samen te vatten

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

30
in een behoorlijke uitgave. Is deze bescheidenheid een sieraad, ze schept ook
moeilijkheden: goede gedichten hebben recht op een boekband en komen daarin ook
beter tot hun recht. Het is waar, dat de verzen, bijgedragen aan de eerste jaargangen
van Va n o n z e n T i j d de kenmerken van hun dagen duidelijk medevoeren, maar
niet, dat ze hierdoor waardeloos zouden zijn voor de jongere generatie, die in de
klare woordkeus het teveel aan gezochte allitteratie, en in de teedere gevoeligheid
de neiging naar een vereenzelviging van stemming en geloof zal afkeuren zonder
tegenzin voor het geheel. Wat Schaepman een ‘eenzijdige voorkeur voor de mystiek’
noemde, toen hij C.R. de Klerk van antwoord diende op diens klinkende beschouwing
over ‘een eigen litteratuur’, was in werkelijkheid te vaak een lichtvaardig gebruik
van woorden, aan de mystieke practijk ontleend, maar niet door eenige practijk
verantwoord. Eduard Brom met name zou een dichter van wereldbeteekenis zijn
geweest, indien de helft zijner ‘extazen’ op echte extazen hadde berust! Tegenover
den verouderden galm van Schaepman, wiens aanleiding tot dichten altijd het
uitwendige feit bleef, werd hij de eerste en de beste getuige van de innerlijke ervaring,
doch zijn ervaringsleven vertoonde noch de kracht, noch de uitgebreidheid van
Schaepman's vlotte maar visionaire historie-kennis. Hij was de schuchtere belever
van zeer kuische vervoeringen, beminnelijk als geen ander katholiek dichter dezer
eeuw en teeder als een ongerepte maagd; hij werd echter niet, wat zijn tijdgenoot
Rilke kon worden, omdat de geloofsbeleving van het gevoel, die zich in Rilke
ontbindt, bij hem opnieuw moest beginnen in een land, waar de dogmatiek niet tot
het hart, maar uitsluitend tot het geweten scheen te spreken. Dat ze God beminnen
moesten uit geheel hun verstand, was voor de Roomschen van Nederland een levende
waarheid, zelfs wanneer ze nauwelijks verstand bezaten, doch de functie van het hart
en vooral van de zintuigen konden ze niet met hun vroom kerkgeloof vereenigen.
Het moest hun opnieuw geleerd worden, omdat ze naar Thijm niet geluisterd hadden.
Eduard Brom toonde hun de mogelijkheden van het katholieke gevoel, Maria Viola
pleitte
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ondertusschen voor de paradoxale, maar evangelische ‘katholieke zinnelijkheid’.
Haar gedichten zijn helderder van zintuigelijke waarneming dan de gedichten van
Eduard Brom, die meer smaak voor muziek dan voor schilderkunst had, en lichter
een stemming aanvoelde dan een situatie. Er is in het poëtisch werk van Maria Viola
minder afhankelijkheid van de tachtiger taaltechniek, meer overeenkomst met de
picturale verbeeldingen van de nieuwe school, die sterk beinvloed werd door
Derkinderen's toenemende drang naar styleering. Men zou haar verzen kunnen
verluchten met de schetsen en teekeningen uit dien tijd van haar mederedacteur,
Derkinderens oomzegger, de betrekkelijk jong gestorven Theo Molkenboer. Zij ziet
de heilige Caecilia in den hemel, spelend voor de engelen, zooals men een heilige
slechts zien kan op een muurschildering in een neo-gothische kerk:
Caecilia, wier luit den lof
Zong van 't gezegend hemelsch hof,
Is op den klank van stem en snaren
Ten open hemel ingevaren;
En vleit daar met muziekgerucht
Een wit-gewiekte Englenvlucht
Te volgen waar haar zuiv're voeten
De heerlijkheid des Lams ontmoeten.
O maged, leid ons met uw stem
Naar 't luisterrijk Jerusalem,
Waar in Zijn zonne-lichte zalen
De Heiland heerscht, die wilde dalen
Voor ons in 't duister Bethlehem.

Zoo treedt Jesus voor haar verbeelding als ‘de kleine Herder’, die - ‘in blinkend-wit
gewaad’ wederom - de lammeren toelacht, en eer Hij slapen gaat de ‘blanke’ kudde
zegent, de vachten der lammeren streelt, om vervolgens te droomen over de
hemeldreven, waar nooit een schaapje om den herder schreit. Dit is weer een picturale
visie uit de eerste jaren onzer eeuw. Ze houdt te weinig verband met de werkelijkheid,
doch ze is niet zonder stijl en heeft charme. Een pendant is het kleine
evangelie-tafereeltje, dat begint met de regels:
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Maria leidt aan hare blanke handen
De zoete knaapjes Jezus en Sint Jan.

De poëzie van Maria Viola, mocht ze gebundeld zijn, zou ons den indruk geven van
een intieme kapel vol zachte kleuren, waar nog de geur van wierook hangt in de
schemering na het Lof. Het is stemmings-poëzie, zuiver en devoot, doch zonder
sterke oorspronkelijkheid. Het mooiste gedicht van Maria Viola blijft het sonnet
Advent:
Roerloos gezeten in het kuische licht,
Dat uit de luchten trillend neer komt zweven,
Aanbidt Maria 't heimlijk-bloeiend leven
Van 't ongeboren Goddelijke Wicht....
Aan verre kimme, langzaam, langzaam zwicht
De matte dag-glans voor het ijle beven
Van vage nevelen, die àl nader dreven
Tot 't wijde land in bleeken schemer ligt En eindelijk is 't alomme donkre nacht....
Maar biddend waakt de Maagd, en wacht - en wacht
Het zilver-zachte lichte luchte-gloren,
Waaruit weldra hél-glanzend breken zal
De schitter-blanke hemelzangen-val,
Verkondigend, dat Jesus is geboren.

Huldigde de dichteres een meester in Eduard Brom, ze vond een verwant in den
priester-dichter A.M.J.I. Binnewiertz, wiens eerste verzenbundel door de katholieke
kritiek schraaltjes onthaald was, maar die dan toch ‘den moed had gehad’ modern
te zijn. Ook voor Maria Viola was dit moderne dichten een daad van vrijwel
onbeloonden moed, waardoor ze den toenmaligen lezer verraste, en - indien hij jong
was - begeesterde. Vandaag treft haar dichtkunst eerder door de schuchterheid,
waarmede zij de belijdenis van alle persoonlijke gevoelens vermijdt. Zeker ontbrak
het haar niet aan dichterlijke personaliteit, maar wie haar kennen wil, vindt haar
vreugden en smarten, haar vervoeringen en haar onrust het zuiverst uitgesproken in
haar altijd fraai geschreven kunstkritiek. Zij voelde zich klaarblijkelijk het veiligst,
als ze kon meê-voelen; misschien is dit een kenmerk van het
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specifiek vrouwelijke talent. Maar vrouwelijke gracie vindt men ook in enkele
speelsche gedichten van haar hand, welke niet door godvruchtige stemmingen werden
ingegeven, met name in de beide verzen ‘Katjes-escapade’ en ‘Katjes-spel’, die niet
meer dan een lieven glimlach zijn:
Kijk, hoe op lieve voetjes vier
Mijn katje, 't listig lapjesdier,
Onhoorbaar komt geslopen
Naar 't luikje, halv'lings open,
Van 't donker-gapend keldergat,
Waar 'n argelooze vlieg op zat Leêloom en zonnedronken Te ronken.

Men moet er niet aan denken, dat dit geschreven werd, gelijktijdig met het werk van
Karel van de Woestijne, P.C. Boutens, J.H. Leopold en Henriëtte Roland Holst, maar
om het zuiver te waardeeren, moet men het beoordeelen naar de mogelijkheden, die
het schiep. Het gaf den katholieken dichters in Nederland, waar alle factoren ongunstig
waren voor den opbloei eener nieuwe katholieke poëzie, weer de noodige
vingervrijheid en verbeeldingsruimte. Zonder deze bevrijdende werkzaamheid in
eigen kleinen kring, zou de latere ontwikkeling van het Roomsche dichterschap geen
plaats hebben gevonden, en pater Schreurs herinnert met zijn beste en meest
oorspronkelijke lyriek gedurig aan het overigens welhaast vergeten feit, dat Maria
Viola eenmaal verzen schreef.

IV
‘Ons, katholieken, is het een weelde, waar anderen met verlangende oogen speuren
naar een zeldzaam goudsprankje in het door verdieping van naturalisme moeizaam
blootgelegde litteratuurland, te wijzen op de glanzend-gave vonden, door onzen
Thijm uit de rijke mijn zijner Roomsche overtuiging zonder bezwaar aan den dag
gedragen, en hun vasten goud-krans te heffen in het wankele licht der moderne
levensvisie’.
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Toen zij dit schreef, in den tweeden jaargang van Va n o n z e n T i j d had Maria
Viola het steunpunt harer critische activiteit gevonden. Haar proza, vaak naar het
model van Willem Kloos geschreven, en altijd precieus van beeldspraak en syntaxis,
begint dien eigenaardigen gloed te vertoonen, waardoor hetgeen beschreven wordt
den lezer toestraalt. Het is de gloed van Thijm. In strijdwijze komt Maria Viola
weinig met den ouden pionier overeen, in schrijfwijze benadert ze herhaaldelijk zijn
beste eigenschappen. De overtuigingskracht van haar betoogend proza vindt zijn
oorzaak, als bij Thijm, in den vorm der gevoeligheid. Van dialectische vaardigheid
maakt Maria Viola nauwelijks gebruik, ze spreekt echter met de onweerstaanbaarheid
van een eerlijken aandrang des gemoeds. Bij Thijm heeft ze geleerd, dat de
verdediging van den goeden smaak het veiligst geschiedt door op het goede en mooie
te wijzen, en, hoewel ze scherp kan zijn als geen van haar tijdgenooten, begint ze de
Roomschen te laten voelen, wat hun ontbreekt aan waarachtige schoonheid. Haar
L i t t e r a i r e K r o n i e k wordt weldra aangevuld door de geregelde bespreking van
tentoonstellingen; vooral na 1907, als ze te Amsterdam gevestigd is, en de gelegenheid
geniet, al het belangrijks te zien, dat de ontwikkeling van de schilderkunst oplevert,
gaat ze geestdriftig vertellen van de mooie schilderijen, zoo dat de menschen wel
luisteren m o e t e n . Ze beteugelt haar aandacht niet.
Ook het niet-Roomsche, beseft ze, is voor den geloofsgenoot van belang, als het
schoon is, want naar Thijm's voorbeeld, houdt zij het schoonheidsbegrip voor een
in wezen religieus bezit. Het zal haar verscheidene malen worden verweten. Immers
haar geloofsgenooten verdragen geen loutere aesthetica. Ze zijn vervuld van wat ze
de zedenleer noemen, en kunnen zich den dienst van God niet afgescheiden denken
van de zorgvuldige onderhouding van allerlei wetten. Dat Breitner heelemaal niet
katholiek is, zegt hun meer dan dat hij goed schildert, en ze weten deze beide zaken
niet te scheiden, zoodat ze het een met het ander nog vereenzelvigen zullen in den
laten roem, dien ze Jan Toorop gunnen, lang nadat Maria Viola bewondering voor
hem gevraagd heeft,
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echter met aanwijzing der zwakheden, waarin juist zijn kracht wordt gezien door de
goede Roomschen.
De Zondagsmis en de Vrijdagsche vleeschonthouding zijn voor hen de conditiones
sine qua non van het Roomsche kunstenaarschap, tot ergernis der jonge
kunstenaarsbent, die met pleizier zijn Roomsche plichten onderhoudt, doch het op
den duur niet uithoudt in de Roomsche levenssfeer. De beste menschen van het
maandblad Va n o n z e n T i j d zullen hun plaats moeten zoeken buiten die sfeer.
Ze hebben het gevoel van te verstikken, en ze zeggen het ook. ‘Van een katholieke
cultuur-kunst is nog geen spoor’, beweert Theo Molkenboer bitter. Als Maria Viola
een paar pastoors-portretten moet beoordeelen, geeft zij gezonde ergernis door de
opvallende lichamelijkheid van de voorgestelde geestelijken, overigens zonder zweem
van spot, met groote nauwkeurigheid te beschrijven. De gewekte onrust wreekt zich
in de kranten. Va n o n z e n T i j d , dat eerst werd doodgezwegen, geeft aanleiding
tot herhaalde polemieken over den eerbied, over de verhouding van kunst en zonde,
over de gevaren der aesthetische levensbeschouwing. Zelfs komen er conflicten van,
die hun historischen neerslag vonden in het huisarchief van het Haarlemsche Bisdom.
Maar de beweging wint veld. Had de jonge Willem Smulders schuchter zijn
seminaristen-verzen bijgedragen onder schuilnaam, de priester-dichter Smoor was
een aanwinst, en in volgende jaargangen worden onder de medewerkers de clericale
namen talrijker: Th. Kwakman, pater Van Lieshout, B.H. Molkenboer O.P., Alb.
Doodkorte O.P., J. Hoogveld, J. van Mierlo S.J. Zulk een uitbreiding beteekent, dat
het pleit officieel gewonnen mag heeten, wat niet inhoudt, dat de ergernis geheel is
opgeklaard. De betrekkelijke zegepraal van de jongere school vindt haar duidelijkste
uitdrukking in den bundel Ve r z e n van Eduard Brom, waarin de vernieuwing van
de katholieke poëzie een verfrissching van het katholieke leven aankondigt. De
jongeren werden als autoriteiten erkend. Een breed publiek begon in te zien, dat er
verband bestond tusschen de idealen van Thijm en de strevingen der nieuwe school.
De inmiddels opgekomen sociale actie deed droomen over de ‘kunst voor net volk’.
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In haar maandblad brengt Maria Viola verslag uit van voordrachtavonden en van
zomerspelen: ze wil beleven, dat er contact tusschen kunstenaars en publiek wordt
gevoeld. Jonge priesters in het Zuiden schrijven hun bijbelspelen voor
openlucht-theater, de populaire toespraken van Hugo Verriest over Guido Gezelle
vinden bijval; in de bibliotheken der priesters maken de dichtwerken van Schaepman
ruimte voor die van Gezelle, wiens poëzie, in de aantrekkeljike lichtgrijze bandjes
van Veen, voor jaren het wijdingscadeau aan heerneven wordt. Dit alles zijn kleine
veranderingen, nauwelijks vermeldenswaardig, indien de cultuurgeschiedenis zich
niet voor het minst opgemerkte en meest ingrijpende gedeelte afspeelde in de intimiteit
van de huiskamers, waar de gemoedsveranderingen het secuurst geregistreerd worden.
Overtuigde vriendin van Vlaanderen, maakt Maria Viola het werk der Vlaamsche
schrijvers aan Roomsch Nederland bekend: niet alleen Guido Gezelle en Hugo
Verriest, maar Prosper van Langendonck en Karel van de Woestijne ook. Ze hoorde
den laatsten uit eigen werk voorlezen en het maakte dieper indruk op haar dan de
voordracht-avonden van Willem Royaards uit Vondel en van Eduard Verkade uit
Shakespeare:
Het stille, innige lezen der gelatene stem, die af en toe, tusschen de verzen
in, een beschroomde duiding zette; de kiesche sierlijkheid der, naast het
boek, spaarzaam gebarende handen; de moede distinctie van dezen
modernen Breêroo-kop - dat alles te zamen was van een bekoring, zeer
subtiel maar zéér echt; en het is de vraag, of tegen deze bezielde eenheid
van zeggen en zijn - natuurlijk lijkend door verfijnde opzettelijkheid - de
volleerdste voordrachtunst zou opwegen. (Va n o n z e n T i j d VIII).
Bij de lezingen van Hugo Verriest dacht ze echter meer aan het eigen ideaal:
levensverruiming in Roomsch Nederland:
Wie, van Amsterdam tot diep in Limburg, heel Roomsch Nederland over,
heeft Hugo Verriest niet éénmaal minstens gezien en gehoord? Wie
herinnert zich niet bij den eersten aanblik het zachte, milde gezicht van
den charmantsten mensch en verrukkelijksten prater van Vlaanderen?
Menig schoon- en edelsprekend Vlaming kregen we hier, maar geen als
Verriest; geen had de zwierige gemakkelijkheid van zijn vlotte, pittige,
zingende praten in de frissche, kleurige, ons Hollanders door kracht en
rijkdom telkens weer verrassende taal van zijn gewest; geen wist als hij
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de vonkelende muziek der woorden zóó vleiend te laten deinen op de fijne
bewegelijkheid van een luchtig en toch weloverlegd gebarenspel. Als
Verriest praat, hoéveel gezichten heeft hij niet en welke schakeeringen
van menschelijkheid zaagt ge niet ontluiken in den vurigen blik, in de
aldoor wisselende trekken van dat welgevormd gelaat, in de nerveuze
levendigheid der gansche gestalte van dien ouden en toch zoo
wonderbaar-jongen man? Als Verriest spreekt en wij hem in de oogen
zien, als zijn welige, welluidende, zinlijke woord zoo zoet en
onweerstaanbaar zingen komt in ons hart, dan voelen we onze diepste
krachten rijzen: wij, Roomschen-van-Holland, zouden niet sterk, niet
zelfstandig genoeg zijn om het volle leven van onzen tijd te aanvaarden,
niet moedig genoeg om uit te werpen wat onze ontwikkeling in den weg
wil staan? (Va n o n z e n T i j d XIII).
‘De Vlaamsche jongeren’ - schreef Karel van den Oever in 1920 - ‘behouden een
historische herinnering aan hun meewerking aan Va n o n z e n T i j d ; geen
hollandsche periodiek stond hen meer nabij: door gevoelens, door inzichten. Er waren
mooie algemeen-nederlandsche oogenblikken, toen Amsterdam en Antwerpen in
Va n o n z e n T i j d met katholieke weelde zich utspraken; het land der effen
tabbaarden, dat soms zoo moeilijk het land der gepluimde mutsen begrijpt, kan in
vele jaargangen van Va n o n z e n T i j d nagaan: een stuk katholieke cultuur van
Noord- en Zuid-Nederlandsche eenheid. En hier was Maria Viola steeds het gelukkig
bindteeken.... Geestelijke verruiming en moderner inzicht is de katholieke kritiek
haar verschuldigd; naar het voorbeeld van Thijm heeft zij de katholiek-belletristische
banier het liberale kamp ingedragen, waar ze bewonderd werd.’

V
Het liberale kamp in... Ja, maar niet dan nadat zij in eigen kamp het uiterste gepoogd
had. De Thijmsche droom eener katholieke wereld, waarin de schoonheid weder de
harmonische uitdrukking van het menschelijk gemoed zou zijn, wilde zij althans
voor een deel gerealiseerd zien. Het volk moest het kunstgenot opnieuw leeren
smaken. Tien jaren lang heeft Maria Viola aan dit ideaal gearbeid door haar populaire
kunstbeschouwingen in het weekblad D e K a t h o l i e k e I l l u s t r a t i e , een
periodiek voor de huiskamer. Het was niet vol te houden, maar het was niet
vruchteloos. Hoe gaarne herinnert zich J a n E n g e l m a n
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de uren zijner jeugd, die hij met de platen en bijschriften van D e K a t h o l i e k e
I l l u s t r a t i e doorbracht, en die hem den smaak gaven voor het werk, dat hij
tegenwoordig te verrichten heeft? De werking der kunst is een paradoxale: juist wie
de massa zoekt, treft soms den enkeling. Nog is D e K a t h o l i e k e I l l u s t r a t i e
het rijk verluchte bolwerk der burgerlijke Roomschheid, maar de toon der katholieke
cultuur wordt door andere bladen bepaald. De aanleiding tot schrijven in dit blad
zocht Maria Viola zelden bij de actualiteit van het Amsterdamsche kunstleven;
meestal werd haar de stof gedicteerd door een sierprent voor Kerst- of Paaschnummer,
of door een reeks reproducties van beroemde schilderijen. Zoo schreef ze haar zeer
instructieve opstellen over de gebroeders van Eyck, over Hans Memlinck, Rogier
van der Weyden, Geertgen tot Sint Jan, Jan Gossaert van Mabuse, Pieter Breughel,
over de portretten van Antonio Moro, over Frans Hals en over Rembrandt, over Van
Goch en Toorop, over Fra Angelico, Giotto, Morales, Lippi en Murillo. Er is een
boek uit samen te stellen, dat met de beste Nederlandsche inleidingen tot de
schilderkunst te vergelijken valt. Ter karakteriseering volgt hier een fragment uit de
schets over Brueghel als landschapsschilder: de lezer bedenke, dat ze geschreven
werd voor het ‘groote publiek’, nog geheel niet ingewijd in de eenvoudigste raadselen
van de kunstenaarsziel. De schrijfster wil de menschen leeren z i e n , maar ze moet
ze eerst nog leeren k i j k e n . Hoe gevoelig is de plastiek van haar proza, dat zoo
precies mogelijk den indruk van al het zichtbare weergeeft:
Wat moet dat werk van Breughel vreemd geweest zijn in zijn tijd, en hoe
weinig begrepen! De schilder zelf kan 't niet vermoed hebben, wat zijn
schilderijen voor latere eeuwen zouden beteekenen; maar zijn ziel, zijn
diepgewortelde liefde voor zijn land, dat hij mooi vond, omdat het zijn
eigen was, heeft hij er in gelegd en de schoonheid dier liefde genieten we
nog heden
Breughel was voor de afbeelding van het landschap een baanbrekend genie;
want wie heeft als hij met zoo grootsch en toch subtiel gebaar in breede,
effene kleurvlakken en in fijn-geschakeerde grijzig-groene tinten voorgrond
en verschiet van de Nederlandsche natuur weergegeven? Breughel was
het, die dit geheel van kleuren, tonen en licht-spelingen vereenvoudigde
en samenvatte tot zoo sober-indrukwekkende schoonheid als op het
wintergezicht met de jagers. Het land onder sneeuw - hoe prachtig leent
zich dit tot zijn werkwijze: als ééne blindende witheid, witter
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nog schijnend tegen de rijzigdonkere stammen, strekt zich de voorgrond,
waar de jagers, afgemat van de jacht, neerdalen naar 't besneeuwde dorp,
en hun honden, slap en uitgehongerd, zich druilend voortsleepen door de
rulle sneeuw.
Wijd-uit gebouwd ligt het Brabantsche dorp, waar de huiverende menschen
vuurtjes stoken of zich warm rijden op de ondergeloopen landen; tot heel
in de verte liggen de lage huisjes en bruine boomgroepjes verspreid over
't witte veld en de dorpskerk met haar besneeuwden toren onder de grijze,
drukkende sneeuwlucht En alweer rijzen daar de vreemde bergen, en er
is ook een uitheemsch kasteel - maar we hebben er haast geen erg in, want
lucht en land en lieden, alles is Nederlandsch, en er kan niets gebeuren op
Breughel's tafereelen of in Brabant heeft hij 't meegemaakt.
Zoo zag hij ook, naar de wijze zijner voorgangers, de heilige
Gebeurtenissen als plaatshebbend in eigen omgeving: de Bethlehemsche
volkstelling geschiedt op een Vlaamsch dorp. 't Is Kerstavond en de wereld
ligt dik onder sneeuw: de kerk, links, met de huizen er om heen; de ruïne
aan den rechterkant met de andere groep der dorpswoningen, door een
bevroren vaart gescheiden, waarop boeren aan 't schaatsen zijn. Overal is
leven en bedrijvigheid, want er zijn veel lui van heinde en ver gekomen
voor de ‘beschrijving’ en die moeten nu voor den nacht onderdak worden
gebracht, en de meegekomen beesten hunkeren naar voer en stalwarmte.
Wagens met leeftocht beladen staan klaar om afgelost te worden; brandhout
wordt aangedragen, bier van groote vaten afgetapt, een varken wordt
geslacht, waarvan een vrouw, tot groot vermaak van een paar hongerige
kinders, het rookende bloed opvangt in een pan. En midden in 't dorp, op
een groote open plek, timmert men hutten, want 't is Godsonmogelijk dat
al die menschen in de herberg terecht komen, waar op 't oogenblik de
ambtenaren met de telling belast, de handen vol hebben om de opdringende
huislui weg te helpen. Maria en Jozef, die met hun ezels juist zijn
aangekomen, zullen dan ook alle woningen vol en alle deuren dicht vinden,
en het Heilig Kind, dat straks geboren worden moet, zal slapen bij het
redelooze vee.
Kinderlijk vindt ge deze voorstelling? Maar voel dan ook de vrome
innigheid van dit gemeenzaam tafereel: hoe de beteekenis van den naam
Emmanuel, dat is God met ons, zich verwezenlijkt in de gemoedelijke
sfeer van een Brabantsch dorp, dat tot Kerst-viering zich voorbereidt; hoe
een Mysterie, dat het aanschijn der wereld veranderen zal, in de gedaante
eener alledaagsche gebeurtenis binnen nederige omgeving zich voltrekt.
Roerig en druk gaat het Vlaamsche boerenleven z'n gang, en toch bewegen
te midden ervan de heilige Personen: Jozef en Maria, die draagt in haar
schoot den Zaligmaker; als iedereen hebben ook zij het koud, en de Moeder
duffelt zich in haren mantel, en blij zullen ze zijn, als straks de aangifte
gedaan en het ergste geleden is.
Op een andere schilderij: weer het Brabantsche dorp en weer overal
beweging en alleman op de been. Maar nu is 't er lang zoo genoegelijk
niet als toen huis aan huis vol vreedzame reizigers was: nu is er plots een
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bende woest krijgsvolk komen binnenstormen en ocharm, al de kleine
jongskens moeten sterven.
In 't midden van 't dorp, op een open ruimte, houdt de ruiterstoet stand en
wordt er afgestegen. De paarden worden aan de boomen vastgemaakt en
het ruwe krijgsvolk gaat met lansen en zwaarden te keer, dat het
hartbrekend is om aan te zien. Overal worden de kleine kinderen uit
moeders armen geroofd, en of de deuren al stijf dicht en de luiken op slot
zijn, wat baat het tegen de bijlen en hellebaarden der woestelingen? Als
't moet hakken ze de boomen om en loopen met den stam de hofpoort
open, of sleepen vaten aan en klimmen zoo naar binnen, waar 't kindje
slapend ligt in een donker hoekje, of schreit op moeders schoot.
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Jammerlijke tafereelen vertoont dat wit-besneeuwde dorpsplein: daar komt
een soldaat met een grimmigen dog aangeloopen en dreigt een vrouw met
het barsche dier, als ze haar knaapje niet willig laat aan den lansknecht,
die er mee heen loopt; terwijl een andere met valsche gebaren plagend het
kleine meisje lokt, dat zich aan moeders rokken klemt. Daarachter is een
groep smeekelingen rond een aanvoerder-te-paard gedrongen, die met
meewarig hoofdschudden te kennen geeft, dat hier geen klagen baat en
Herodes' last volvoerd worden moet. Overal handenwringende, schreiende,
troostelooze moeders; buren, die, zelf geen kroost hebbend, de ongelukkige
ouders met veel gebaar beklagen of een woedenden vader trachten te
weerhouden, die zich krankzinnig van smart in de zwaarden der soldaten
werpen wil. Smeeken noch dreigen baat, en de vader die daar, linksaf, een
wat ouder meisje voor 't eenig jongske ruilen wil, vindt evenmin gehoor
als hij die, op den voorgrond, jammerend een ruiter valt te voet.
En ondertusschen rusten genoeglijk de goede paarden, den kop aan een
boom geleund en raggen speelsche honden in de rulle sneeuw. (D e
K a t h o l i e k e I l l u s t r a t i e , XLI, 1906).
Voor het volk was ook haar met verfijnd beleid gekozen B l o e m l e z i n g u i t
A l b e r d i n g k T h i j m ' s Ve r h a l e n d P r o z a ,doordeWe r e l d b i b l i o t h e e k
uitgegeven, het eenige boekje, dat ze zelf in het licht zond, en dat niet haar eigen
werk, doch het werk van haar meester bevatte, al schreef Maria Viola er een inleiding
voor, die zelf een meesterstuk was.

VI
Iedere Roomsche krant zou haar noodig hebben gehad, want al had een heftig debat
in D e V i o l i e r en een daarop gevolgde vlugschriften-strijd tusschen Jan Kalff en
Ferdinand Wierdels (den uitgever van het dagblad D e T i j d ) een gunstige wending
gebracht in de Roomsche kunstjournalistiek, de toestand was nog verre van behoorlijk.
Over tooneel werd niet geschreven. Het paste niet! Terwijl Thijm zijn theaterkritieken
geregeld inzond aan D e G r o e n e A m s t e r d a m m e r , namen de katholieke
dagbladen nog twintig jaar na zijn dood niet de geringste notitie van hetgeen er op
de planken gebeurde. Wij waren er te braaf voor! Wat ging ons de uitbeelding aan
van het zondige hartstocht-leven? Musea werden geschuwd wegens het ‘schaamteloos
uitgestalde naakt’, en als een katholiek wilde schilderen, waren er kerkmuren genoeg,
die kruiswegstaties noodig hadden.
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Het was al mooi, dat een katholieke dichtbundel in de kranten kon worden
aangekondigd. Geen dagblad-directeur was vooruitziend genoeg om de begaafde
Maria Viola aan zijn redactie-staf te verbinden, en toen zij een betrekking aannam,
in 1914, bij het liberale A l g e m e e n H a n d e l s b l a d bleek de ergernis der
Roomschen grooter dan de spijt. Men had het altijd wel gedacht, dat er iets haperde
aan de katholiciteit van de jongeren! Daar zag men het nu! Er werd medegewerkt
aan een liberaal orgaan, terwijl toch onze priesters op den preekstoel hun uiterste
best doen, om tegen dat soort bladen hun kudde te beveiligen. Zou er geen propaganda
worden gevoerd met die Roomsche medewerking, natuurlijk ten schade van onze
eigen voortreffelijke kranten, die zoo veel beter zijn? Met angst vroeg men het zich
af, maar naargelang men gewend raakte aan den toestand, vergat men Maria Viola,
en toen in 1920 het tijdschrift Va n o n z e n T i j d ophield te verschijnen, was de
schrijfster practisch geïsoleerd buiten het Roomsche verband. Slechts haar voorbeeld
werkte door... op een jongere generatie, voor dewelke zij met haar genooten de baan
had vrij gemaakt en die dan ook optrad zonder de edele schuchterheid der schrijvers
in Va n o n z e n T i j d .
Het werk van Maria Viola in het H a n d e l s b l a d , loopende over de jaren
1911-1936 en welhaast dagelijks vermeerderd, is zonder specialen en langdurigen
toeleg niet te overzien. Grootendeels is het journalisten-werk, dat naar
catalogus-nummers verwijst en inmiddels terecht vergeten talenten met min of meer
mildheid opmerkt ter gelegenheid van toevallige exposities, maar altijd heeft dit werk
de charme der plastische gevoeligheid, en zoodra er eenige aanleiding is tot
begeestering, volgt de stijl spontaan de geestdrift, en ontstaan er in de alledaagsche
krantenkolommen kleine meesterwerkjes van prozakunst, zooals de volgende
beschrijving van baby-portretten door J a n S l u y t e r s :
Wat een ideale modellen moet de hartstochtelijke realist, de rappe en
verwonderlijke knappe teekenaar, die Sluyters is, aan dat vermakelijk
goedje hebben gehad! Ze voelen zich nog niet, die kleine
menschjes-in-den-dop, ze hebben nog niets te verbergen. Naakt en bloot
- in de letterlijke beteekenis van het woord - geven
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zij zich over. In de zotste poses, de meest gewaagde situaties, vertoonen
zij zich aan den kennersblik van hun portrettist; van de intiemste
verrichtingen als het sabbelen op een duim of het doen van kruip-proeven,
is hij de oplettende getuige. Al hun stemmingen, de ups en downs van hun
ontwakende humeurtjes, maakt hij mee.
Kijk ze maar aan, één voor één, de kleine heertjes en dametjes, die de
wereld nog verkennen vanaf het baby-kussen of uit den kinderstoel, hoe
ze allen reeds hun innerlijke conflicten hebben, hun zonnig of donker
moment: daar zijn er, die liggen te krijschen als nijdige monstertjes, paars
van woede in hun witte wieg. Anderen, stil in hun stoeltje, lachen, het
lieve gezichtje enkel glans, of ze opeens iets heuglijks zagen opengaan,
of zitten met een wijs snuitje zoetjes te gnuiven. Hier daagt een driftig
baasje met booze oogjes en gebalde vuistjes dreigend de wereld uit, ginds
ligt een blozend ding te glunderen in de blanke lakens. Telkens, op elk
welgelijkend portret, is het een nietsje van een mensch, een wezentje,
nauwelijks in wording, dat reeds met wakkere oogjes en graaiende handjes
op het leven reageert. Dit maakt Sluyters' kinderportretten zoo verrassend:
het worden der onbewuste menschelijkheid... (A l g . H a n d e l s b l a d , 1
Mei 1925).
Behoeft men den lezer van zulk proza te verzekeren, dat de strijdvaardige Maria
Viola, de vurige en onbedwingbare voorstrijdster eener jongeren-school, die moest
opvechten tegen veel dom misverstand, naar het karakter een allerliefste,
allergevoeligste vrouw is, innerlijk kwetsbaar door het geringste, ook door luidruchtige
genegenheid? Men dient in zachte woorden te zeggen, hoezeer men haar bewondert.
Ze heeft te veel van het luide gehoord. Het heeft haar echter niet gedeerd in haar
ontvankelijkheid, die frisch bleef en open, toen er een nieuwe jeugd opkwam. Ze
kon niet alles bewonderen, maar toen ze het eerste Kerstnummer van D e
G e m e e n s c h a p ter aankondiging kreeg voorgelegd, was zij de uitzondering, die
niet de heele onderneming dwaas en belachelijk vond, en min bezwaren dan
instemming toonde.
Jongere katholieke schilders, Jan Grégoire, Matthieu Wiegman, Joep Nicolas,
Charles Eyck, maakte zij met hartelijke belangstelling bekend aan een breeder publiek
dan het Roomsche, zonder zich door geloofsverwantschap te laten afhouden van
noodzakelijke gestrengheid. Over de portretkunst van A n t o o n v a n We l i e
oordeelde zij b.v.:
Het portretteeren van wat men noemt ‘vooraanstaande’ en beroemde
persoonlijkheden, is hem tot routine geworden, een gewende bezigheid,
welke hij tot voldoening zijner modellen (die dikwijls weinig tijd of geduld
tot rustg poseeren hebben) met gemak volbrengt. De gelijkenis gaat niet
dieper dan het uiterlijk. (A l g . H a n d e l s b l a d , 6 Juni 1935).
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Voorliefde voor de eene of andere school liet Maria Viola zelden blijken, maar van
een bijzondere charme zijn vaak de artikelen over schilderessen, die goed hun vak
verstaan, zooals de A m s t e r d a m s c h e J o f f e r s (Lizzy Ansingh, Coba Ritsema,
Mej. Van Rengeren-Altena, Coba Surie, Mej. Van den Berg, Mevrouw
Westendorp-Osieck) wier tentoonstellingen zij steeds met een bijzondere hartelijkheid
aankondigde:
Deugdelijk en gedegen is de kundigheid, waarvan ze ieder op eigen manier
blijk geven in haar werk, en ouderwetsch - dat wil hier dan zeggen
traditioneel Hollandsch en typisch Amsterdamsch, als we aan den invloed
van de Academie onder Allebé denken - de opgewekte en nimmer falende
schilderlust, de liefde tot het métier, die haar kunst levend houdt. (A l g .
H a n d e l s b l a d , 25 Nov. 1925).
Het métier, en het eigenlandsche, ziedaar, waarnaar haar voorkeur uitgaat. Hoe gaarne
ziet ze het Hollandsche landschap verheerlijkt, hoe dierbaar is haar Amsterdam! Ze
heeft het gezegd, toen B r e i t n e r stierf:
Geheel van zijn land - dàt te zijn is Breitners kracht geweest; zijn roem
bij den tijdgenoot, zooals het voor de toekomst zijn onsterfelijkheid zal
blijken. De grootheid van zijn verschijning is eenvoudig en onverdeeld.
De weg, dien hij ging, was die van den Hollandschen kunstenaar: rechtuit
en zonder omzien, naar een zéker doel. Geheel van zijn land - dat is geheel
van zijn stad, waarin 's lands hart het vurigst klopt, waarin 's lands
schoonheid zich het rijkst en het edelst weerspiegelt. (A l g .
H a n d e l s b l a d , 6 Juni 1923).
Zoo waardeert ze bij C h a r l e s E y c k het Nederlandsche landschap van het Zuiden:
Italië begint in Limburg, heeft een Limburgsch dichter eens gezegd, en
wie de Italiaansche dorpsgezichten van den jongen Limburger Charles
Eyck bekijkt, moet Felix Rutten gelijk geven: er is geen diepgaand verschil
tusschen zijn werk uit de eigen streek en dat uit het verre Zuiden. (A l g .
H a n d e l s b l a d , 9 Febr. 1927).
Ook de zee ziet ze gaarne verheerlijkt, en bij de zeegezichten van P e r m e k e slaagt
ze er een oogenblik in, te vergeten, dat deze, in hare oogen àl te moderne schilder,
haar zelden sterk aansprak. Ze geeft zich gewonnen:
De zee, de ruige zee van ons Noorden, is Permeke's element: hij kent haar
dóór en dóór, in haar toorn en in haar verraderlijke teederheid. Hij meet
aan haar woede zijn eigen kracht, hij leerde zich bedwingen aan haar
stilten. De zee werd hem: beeld van zijn eigen binnenste.
Zoo zien we hem hier in een breede reeks van zeetafereelen. Als in zijn
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landschappen, is hij ook in deze zeeën zeer ongelijk. Er zijn er, die meer
onbeheerschte, duister-woelende passie inhouden dan schoonheid; er zijn
andere, ontstaan in momenten van zelf-contrôle en innerlijk evenwicht.
In deze toont Permeke zich een groot, een waarachtig bewogen kunstenaar.
Zijn zeeën verschijnen ons dan als gloeiende of glanzende fantasieën van
kleuren en licht. (A l g . H a n d e l s b l a d , 24 Maart 1934).
En in een beoordeeling van H e n d r i k W i e g e r s m a belijdt ze nog eens duidelijk
haar artistieke standpunt, door geloofsgenooten wel eens met amoreele aestheterij
vereenzelvigd:
De menschelijke beteekenis van het innerlijke wereldbeeld, dat hij tracht
te vertolken, den moreelen inhoud van zijn werk, om zoo te zeggen, kan
men verschillend waardeeren. Zijn visie mag wat onbarmhartig voorkomen,
zich door een vaak troebele zinnelijkheid kenmerken, de kunstcritiek heeft
zich mijns inziens niet daarmede bezig te houden, maar slechts te
beoordeelen in hoeverre de schoonheid, met de aan schilder- en teekenkunst
eigen middelen is verwezenlijkt. (A l g . H a n d e l s b l a d , 11 Nov. 1934).
Eerlijke handhaving van het inzicht, dat de kunstcriticus en de biechtvader niet één
en dezelfde persoon zijn, oprechte verdediging van de vrijheden der kunstenaars
tegen de bekrompenheden van den burgerman, onvermoeibare strijdvaardigheid voor
het verwezenlijken van den Thijmschen schoonheidsdroom stelden Maria Viola,
spijts tallooze en diepe teleurstellingen in staat, de ruimte open te vechten, die het
Nederlandsche katholieke kunstleven behoeft. Een goed deel van dezen strijd heeft
ze niet op eigen terrein kunnen beslechten, maar de katholieekn zijn gevolgd, toen
de ‘anderen’ voorgingen, en het zuivere inzicht begon geleidelijk-aan te ontluiken.
In zeker opzicht begint elk geslacht den ouden strijd van voren af aan, maar het
is niet onverschillig, welke voorwaarden tot den strijd het aantreft. Maria Viola heeft
de verhoudingen gezuiverd, den zin voor kritiek aangewakkerd en het pad voor de
jongeren gebaand. Zij heeft het contact tusschen katholiek en andersdenkend intellect
ten zeerste vergemakkelijkt. En ze heeft vele bladzijden geschreven van ontroerende
schoonheid, die waardevol blijven, als de actualiteit van den strijd vergeten zal zijn.
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Koude nachtgedichten
door R. Herreman
I
Wie dezen nacht bekomt? Wie zal het raden?
Reeds op den aftocht windt het hart zich los;
en spannen naar den hemel zich de draden,
nog trekt mij de aarde aan een bebloemden tros.
Dit zal nochtans geen klagen en geen vragen,
geen hunkren zijn, want mij behoort de nacht
gelijk de dooden de eindeloosheid dragen
en niet meer weten wat hun was of wacht.
Verbeiden is mij beiden. Wie bekomt
dien nacht? Hij luistre. De eenzaamheid verstomt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

46

II
Vreugd is de nacht. Wij keeren naar den schoot
der duisternis, met in ons oog al 't weten
van 't lichten dat de dood niet kan vergeten
en waaruit onvergankelijk donker schoot.
Gescheiden onafscheidelijk vereend,
is nu geen licht meer door dit licht te schieten.
Hoe zal ons morgen 't ijdel spel verdrieten.
Daarom alleen wordt machtloos hier geweend.
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Keten van vuur
door Herman de Man
Het is nooit mijn bedoeling geweest, rustig met die moeder te gaan redeneeren, maar
er moest toch een degelijke afspraak worden gemaakt. Was nu de boer zelf maar
thuis. Daar zou misschien nog mee te praten zijn. Maar haar vent, Jan Kaspar, liep
als een verlorene over het land, zoekende, zoekende. Een redelooze taak.... Wie vindt
een kind van amper twee jaren uit het ondergesneeuwde land, zonder dat hij weet
waarheen hij zich richten zal.
Wijd is de polder, slechts begrensd door weer andere wijde polders en ook die
wijken wijd naar den horizont. Waar te beginnen en waar te eindigen? Ach, die kleine
voeten kunnen zoo ver al zijn gegaan. En toen? Is de snerpende kou het mannetje te
bar geworden? Of hebben barmhartige menschen den kleinen parmans al in hun
woning gehaald?
En dat het nu ook avond worden moet en nacht. Men denke zich dat in: welk een
nacht voor de vrouw uit het Vo o r m a l i g Ve r l a a t : haar kind weg, ergens verloren
in de wijdte, haar man op zoek, wild en zonder overleg.
Maar toch weten we de vrouw te beduiden, dat ze nu kalm moet zijn; 't is in het
belang van haar kind. ‘Kalm? Maar ik bèn toch kalm!’ gilt ze, en haar oogen zijn
beestig groot. ‘Zeg dan maar, zeg dan wat ik doen moet om mijn keind!’
‘Je moet niets anders doen vrouw, dan hier wachten op ons.’
‘Wachten? Ik! Terwijl m'n keind, m'n bloed weg is? Ik!’
‘Ja vrouw. En als er goed bericht komt, dan steek je in de koeibocht het vuur aan.
We hebben daar hout opge-
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stapeld met droge takken er tusschen. En er staat een kan olie klaar.’
‘Moet ik dat doen?’
‘Ja. En anders niets. En als wij wat vinden, dan steken we ook vuur aan en als de
anderen die we waarschuwen zullen goed nieuws hebben, dan zie je ook vuur aan
den hemel. Ga nou vredig in uw huis en wacht af tot je 't vuur ziet.’
‘Mensch!’
‘Ik weet het, moeder, zeg maar niks; ik versta je tóch wel. Het wachten zal je zwaar
vallen.’
‘Jaat ik.’
‘Maar dat is toch het beste. We zijn nou met zes man en zes lantarens, waar?
Overal waar we komen (en we gaan allemaal een anderen kant op) zetten we andere
mannen aan 't werk, mannen met lantarens. Eer 't nacht is zoeken we met duzend
man.’
‘O.’
‘En allemaal wachten we op het vuur. Wie wat vindt, laat het de anderen weten
met vuur. En zoo zie jij dat ook, wààr 't mag zijn.’
‘O.’
‘En daarom moet je hier kalm afwachten, vrouw. Want door radeloos te zijn zullen
we 't jonkie niet vinden.’
‘Ja.’
‘Zal je dan hier blijven?’
‘Nee, ik ga mee. Ik ga zoeken; mee met jullie.’
‘Maar dat is toch niet goed. Als ze in Lopik wat vinden en jij bent ievers anders
met ons in het land, dan heb je je kind nóg later weerom.’
‘Ja.’
‘Zal je dan hier wachten? Je vent kan ook elk oogenblik weerom komen. Dan moet
je toch hier zijn.’
‘Ik ga zoeken.’
‘Nou, goed, maar wie blijft dan hier voor het vuur?’
‘Weet ik niet.’
Meer viel er niet te praten; de vrouw tornde al de schemering in en ze had niet
eens een doek om, of een mantel aan. Waarheen zou ze zoeken? Zoo in den wilde?
We hebben
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haar maar laten gaan; moeders vallen altijd wel weer op het eigen nest terug.
We hebben toen afspraak met de stoepmeid gemaakt, dat ze 't vuur ontsteken zou,
zoodra ze ergens in den polder een ander vuur zag branden. Maar ze moest uitkijken
en geen gaande lantarens voor 't vuursignaal aanzien. Als Jan Kaspar den Besten op
't Ve r l a a t terug kwam, moest ze hem bepraten van thuis te blijven. En wat de
vrouw betreft, den raad aan hààr had de stoepmeid zelf uit onzen mond vernomen.
Leg de kinderen maar te slapen, àls ze slapen kunnen en verder.... afwachten.
Op dat parool zijn wij gezessen uiteen gegaan, zuiver een halve cirkel rond het
ouderhuis beschrijvend. Want ten Zuiden behoefden we hopelijk niet te zoeken; daar
lag de Lek, waar barre schollen in dreven. Was 't blaagje daarheen verdwaald, dan...
de hemel beware... dan kwam onze hulpe toch te laat.
Mijn taak was het, rechtuit de polders Zevenhoven, Lopiker Boveneind en
Benschopper Boveneind te dwarsen, als 't moest tot de Achtersloot. Mijn part liep
van Lanswijk over de Snellenbrug naar de Broodwetering voor wat de landwindgrens
betreft en in 't Westen over Landlust naar 't Huis te Jaarsveld. Tusschen die
bewoningen zou ik al het mansvolk de wacht aanzeggen, dat er gezocht moest worden
met lantarens. En wijders de afspraak met het vuur, welk signaal zou worden
doorgegeven van man tot man, van hofstee tot hofstee.
Waterlaarzen noch polsstok behoefde ik op mijn tocht, die ik ondernam tezamen
met Dan Rijkelijkhuizen, die zich al ongevraagd had opgegeven voor de hulp. Want
alle binnenwater lag zwaar ingevroren en had de polders toegeregen tot een wijd en
ijzig veld, zonder belemmeringen hoegenaamd. Koud was het, maar houdbaar. Dat
zou met het voortschrijden van den nacht nog wel veranderen, was de meening.
De eerste woningen langs den Lekdijk hadden we eigen-
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lijk kunnen overslaan, daar was toch een elk al gewaarschuwd, dat er een kind verloren
was. Maar we moesten secuur zijn en overal het wachtwoord doorgeven van 't
vuursignaal. En we hadden immers manvolk noodig met lantarens, om breeder en
breeder ons veld van speuren te spreiden.
Bereidheid allerwege, ondervonden we. Uit sommige hofsteden trok àl wat broek
droeg met ons den nacht in. En ook daggeldersvolk, winkeliers, ambachtslui bleven
niet achter. Toen we een uur alarm hadden gemaakt en alle levende zielen tusschen
't Kersbergsche en 't Jaarsveldsche Veer bereikt, trok een zwerm manvolk - hoeveel
man? niet te tellen! - met lantarens de polders in. We liepen in waaiervorm; zoo was
dat uitgedacht door meneer Koekkoek, van 't Dijkhuis. Toen we den dijk verlieten
en de knerpende weilanden onder onze schoenzolen voelden, was dat een aandoenlijk
gezicht door den bladstillen nieuwemaannacht. Overal dwaallichtjes; een aardkloot
bezaaid met sterren. Ieder pierend gering licht, dat beteekende een zoekende vent,
die trouw zijn warme woning verlaten had, Jan Kaspar den Besten ter hulpe. Waar
zou Jan Kaspar zijn en... ja, waar Kommerijntje, zijn vrouw, zijn arm wijf met de
verdwaasde oogen. Alleen was ze in den schemeravond verdwenen, zonder mantel...
en nu is het al nacht. Dat daar maar geen ongeluk op ongeluk worde gestapeld; dat
ziet men toch meer geschieden. En de radelooze mensch, zéker de radelooze moeder...
ze heeft haar leven al lang overgegeven, als 't betreft haar kind te vinden. Wàt zal ze
daarvoor niet doen? Zoo'n vrouw in dunne kleer kan doodvriezen tegen den ochtend,
als 't priemend koud wordt en ze van moeiïgheid ergens zitten gaat. Dat is bekend:
éven maar zitten... éven maar... en dan komt de zoele warmte door de leden en rond
de oogen... een milde droom... en uit dien droom ontwaakt de vervroren mensch
nooit meer.
En àls haar kind gevonden wordt, zal ze nog van de afspraak der vuren weten in
haar ontdaanheid? Of zal ze dwalen blijven als een in 't wezen geraakte, totdat ze
van moeheid ievers neerstort? Moge dat dan zijn, dicht bij de menschen.
Tusschen den Lekdijk en de Kapelsche Buurt hebben we
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niets gevonden. In Kapel hebben mannen van onze troep ook de boeren en de burgers
van daar en uit Willige Langerak aan 't zoeken gezet. Daar en overal troffen we
bereidheid bij oud en bij jong. Zoodat tenslotte al wat man heet uit twee bebouwde
buurten naar een onnoozel blaagje liep te zoeken.
Tusschen Kapel en den Achterdijk hebben we niets gevonden. We zijn de Lopiker
Wetering gedwarst, voor 't eerst in mijn leven zonder de brug achter de Posthoorn
te passeeren, we hebben in de graslanden daar rondom niets gevonden. Tusschen
Lopiker en Benschopper Wetering hebben we in de sneeuw versche sporen gevonden
van een man. Als dat geen strooper is geweest... misschien dan wel een kinderroover.
De tijden zijn zoo vreemd. Maar 't was de afdruk van Driek Heycoop's pas, Driek
was op inspectie achter de stroopers aan. Van àl die lichten, komende uit het
Lopiksche had hij niet veel begrepen. ‘Dat lekende wel, of er oorlog op komst was
en soldatenvolk over 't land liep’, was zijn gedachte. Driek heeft beloofd, het
wachtwoord van het vuur door te geven in de richting van den Damweg. Want op
de Benschopsche Zuidzijdskaai sloeg hij links af; zijn plicht riep hem en we waren
met bekwame mannen genoeg.
En nu betraden we het land van 't Benschopper Boveneind. Tusschen de
Zuidzuidskaai en de Achterwetering hebben we niets gevonden. Maar tusschen de
Achterwetering en de Slikzij van den Benschopper Buurt zagen we ineens wat zwarts
op de sneeuw. Eén tel stonden we als palen in het land; toen gingen vier man
dravelings daarheen. 't Was maar het kreng van een hond en er was aan gevreten;
zeker door kraaien, want de oogen ontbraken. En dan moet je, zelf vader zijnde, op
zoo'n moment niet aan dat tweejarig endje man denken en hoe dat ievers kan liggen
op de harde sneeuw; ba... 't is om te ijzen.
Wijders hebben we tot Benschop niets gevonden. We hebben 't volk op den
S n e l l e n b u r g moeten wekken; een boer in den winter gaat vroeg naar de kooi en
de avond vorderde. Maar toen hij van het kind vernam, heeft hij ons in zijn baaien
onderboks binnen gelaten en hij heeft het wijf gewekt. Marregie Batenburg heeft
koffie gezet voor ruim
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zestig man; maar we dronken die in de wagenschuur. 't Vee zou 't kalf verleggen
kunnen van zooveel drukte in den nacht. Jakob Batenburg is daarop zijn geburen
gaan wekken; overal werd doorgegeven het signaal van het vuur. En nóg breeder
werd de baan, die wij zoekende bestreken.
Tusschen den S n e l e n b u r g en de Middelwetering hebben wij niets gevonden.
Het wier koud, het wier bitter koud. En soms viel er een vlokje of wat droge stekende
sneeuw.
Tusschen de Middelwetering en het Broeksche Dijkje hebben wij niets gevonden.
Hoewel we neerstig gezocht hebben in de hakhoutpartijen en de grienden, die daar
rijkelijk geteeld worden. Maar toen zegde de een al eens tot den ander: ‘Kan zoo'n
tweejarig keind, als 't den huis uit loopt, zóó ver wel verdwalen?’
‘Ja’, opperde de zware Bart Zijdersveld; ‘dat kan heel best. Daar heb ik meepraten
van. En als 't zoo koud niet en was, hiew ik er veur stil om 't jullie fijn uit te leggen.
Maar as ik loop, heb ik al m'n asem noodig om te loopen.’
Toen trokken we dus maar weer verder. De Noordzijdskaai heeft ons ook al niet
veel wijzer gemaakt. En we keken maar weer eens om: overal bewegende
dwaallichtjes; nievers een vuursignaal dat naar den hemel steken moest. Ja, menschen,
wat was het stil. De waakhonden, die toch heinde en ver vreemd gerucht hoorden
over de landerijen, zaten zeker allegaar warm in hun ton onder den hooiberg, want
nievers wier bassen gehoord. Wàt was het stil. En hoe is dat mogelijk, als meer dan
duizend man een halve cirkel van een dik uur gaans afzoekt. Want zoovele moeten
't er waarlijk geweest zijn. Wij getweeën alleen, wij hadden zeker bij elkaar
driehonderd kerels aan 't zoeken gezet; een kleine honderd waren hier met ons al bij
elkaar tusschen de Nieuwe- en de Broodwetering. En we zagen goed, hoe onze naaste
groep - zeker wel zoo sterk als wij -, de polders en waarden rond IJsselstein afliepen
met hun lantarens. De mannen die in de Hooge Biezenpolder zochten en die dus ook
niet afkomstig waren van de buurten waar ik mannen gewekt had, konden we op
zeker oogenblik goed beschreeuwen: ze hadden alleen maar
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een ingevroren zwaan gevonden en dien bevrijd.
Dan maar verder. Natuurlijk verder. Kleine voeten kunnen wijd gaan, daarover
komen nu de verhalen rond. Nu en dan staan we ineens stil; wie geeft aan al die
mannen 't bevel daartoe? Dan staan ook subiet de verhalen stil. En de kille
geluidloosheid van het polderland in winternacht valt ons dan als een lap lood over
het lijf. Dat hier menschen wonen in deze verlatenheid van groenland en hakhout en
dichtgevroren weteringen.
In deze stilte worden wij 't gewaar, dat al deze zoekende honderdtallen uit dit door
den winter saamgeregen waterland, een vaste eenheid vormen. Allen zijn zij bereid
geweest, het verloren kind voor den geslagen vader en de moeder te helpen zoeken.
Eerbied is hier voor het menschelijke leven betoond, hoe gering ook nog maar 't
verloren kereltje is. Wat is dat trouw. Dat besef geeft in den barren vorstnacht toch
eenige verwarming. Wat vele menschen vereenigd ten goede doen, stemt mild en
blijde. En 't doet deze ontbering geree weerstaan.
Daarom zouden ze zoo wel willen zoeken blijven, al was 't tot het Woerdensche
land, hoe wel 't keind toch dààr niet meer te verwachten mag zijn.
Maar tusschen Broodwetering en Achterslootsche Zijdekaai hebben we niets
gevonden. En toen wier beraadslaagd. Een vergadering van ernstige mannen in den
nacht. Ze bliezen in hun handen en warmden de wanten aan het lantarenlicht.
Onderwijl wier geluisterd.
‘Wie is eigenlijk van Kapel uit naar hier gezonden?’ vroeg de grijze Jochem Klever
en ik trad naar voren.
‘Dat ben ik en dat is hij.’ Ik wees op mijn maat.
‘Ik vat er zóóveel van, dat wij niet alleenig zoeken. Ginder zie ik ook licht. Tot
hoever is afgesproken, dat we gaan zouden?’
‘Tot omtrent Blokland’, was mijn bescheid.
‘Naar recht; want verder zoeken is toch haast ondoenlijk. We zijn al zoo wijd van
dat ouwerhuis. Laten we daarom geen menschen meer wekken, maar van hieruit met
tweeën uiteen gaan.’
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‘Goed. Dan loopen wij Blokland af en keeren terug langs het H o u t e n H u i s van
Piet Coljee. Zien we elkaar niet weerom, dan mag ik nou alvast zeggen, namens de
familie, ge zijt altegaar in Godsnaam bedankt voor de hulpe.’ En op dat, mijn woord,
trokken we zwijgend uiteen, tot een waaier van menschen. Het duurde lang, maar
eindelijk hoorden we geen stemmen meer. We waren weer tezamen en alleen, Daan
Rijkelijkhuizen en ik. Al de nachtelijke verstoring, die we verwekt hadden op ons
alarm, lag nu stom achter ons en terzijden. M'n maat begon lijzig verhalen te doen
van verloren keinderen en 't was toch casueel, dat hij nu heelegaar niet stotterde. Was
dat, omdat hij me niet aan hoefde te zien in den nacht, of wijl hij zoo begaan was,
met de ellendigheid van die twee ouwers? Zoo wist hij de geschiedenis van een
meisje van acht en dat was in een beerput gestikt. Overlek was een jongen verdwenen;
uit de kerk niet tehuis gekomen en nooit is van dat keind meer een draad
teruggevonden. Leeft het? Of leeft het niet? Niets en niemand weet daar bescheid
op. De nacht in 't open polderland zal daarover zeker geen klaarheid geven. Ik trek
aan mijn pijp en laat hem praten. 't Is zoo barmenschelijk koud. We komen den
Rijksveldwachter van Heeswijk tegen en doen ons verhaal. Hij hoort ons wijdbeens
aan en vraagt, of Driek Heycoop al verwittigd is. ‘Driek komt toch daaromtrent
vandaan? Hij kent àlle kampen, alle dijken, alle wateren, ja alle boomen als 't er op
aankomt in z'n streek.’
‘Die koddebeier hebben we ontmoet; hij is van alles op de hoogte.’
‘Goed. En ik zal ook hier en daar speuren. Geef me een signalement.’
Maar daar hebben we nog niet eens op gedacht. Een vierjarig kereltje alleen is
toch al rare verschijning genoeg. Toch probeer ik, zooveel als me dat jonkie voor
den geest kan halen, te verklaren hoe 't er uit ziet. En dan krijgen we nog dezen raad:
‘Ga naar Hendrik Lekkerkerker Azoon, hij woont op het Hoogeland... dat is een
ziener. Maar of hij heelemaal zuiver is, dàt durf ik niet verklaren.’
‘Zuiver?’
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‘Hij komt in kerk noch kluis. Maar duistere zaken ziet hij. Dat kan even zoo goed
duivelswerk zijn.
Ik heb het meer op zoekers die met God zijn, dan zieners met den Duivel,’ zegt
mijn maat. En ook ik beaam, dat we Hendrik Lekkerkerken Azoon in vrede zullen
laten slapen. Zijn woonhuis ligt ook niet op onzen weg. Maar wel on ons pad woont
Gerril Lakerveld. Die boert maar heel alleen met zijn oud wijf op de Bloklandsche
Kaai en wijd en zijd in den omtrek staan geen behuizingen. Om te schreeuwen van
louter alleenigheid, zóó te moeten wonen midden in het land. En dan nog zonder
kinderen. We komen op zijn werf en hooren er zelfs geen hond. Dat is waar, ik weet
het, Gerrit Lakerveld heeft zijn keeshond dezen zomer kapot geschoten; 't beest
maakte te veel leven.
Het is of die kleine hofstêe stilte uitasemt. Er is hoornvee daar binnen, men ziet
dat aan de rijpglinstering op 't rieten dak. Maar gerucht hoegenaamd is er niet. Als
zoo'n kind toch eens tot hiertoe geloopen is en daar opgenomen, zonder dat het heeft
kunnen verklaren, vanwaar het komt... ja, wie (buiten deze twee menschen zelf) heeft
er dan weet van?
't Is wijd na middernacht en toch moet het dan maar... ik ga Gerrit Lakerveld
wekken. Maar eerst kijken we om, naar al de buurtschappen, die we overgestoken
zijn. Maar neen, neen, 't was verbeelding, nergens brandt het vuur, ten teeken dat het
kind dat aan den Lekdijk thuis behoort, wedergevonden is.
Ik klop aan het opkamerraam en meteen ploft iemand uit de bedsteê. Men heeft
ons dan toch hooren komen. En dat verwondert me niet: wie zou hier in deze
grauwelijke alleenheid niet zoo scherp worden als een velddier?
We maken ons aan den vragenden boer bekend en hij ontgrendelt de deeldeur.
‘Vertel op’, zegt hij, met de klanklooze stem van een die zelden praat: ‘waarom word
ik gewekt?’
‘Er is een keind verloren’, zeg ik op den man af.
‘Dat weet ik’, is 't weerwoord.
‘Hé?’ Groote gerechtigheid... hebben we eindelijk gevonden? Er gaat een woeste
davering van geluk en angst
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beide, door heel mijn gebeente. ‘En leeft het?’ vraag ik prangend. Neen, 't is nu niet
koud meer... we zijn terecht, ons zwaarbereikte doel is hier eindelijk.
‘Of het leeft? Man, vraag jij dat? Ik weet niet of het leeft.’
‘Maar praat toch, wàt weet jij. Waar is het keind! Zeg toch op!’
‘Kom binnen!’ commandeert hij barsch en bevend steekt hij de petroleomlamp
aan. Maar ons den rug toekeeren, dat schijnt hij niet te durven.
Nu zien we elkaar. Hij ziet ons; twee welingebakerde mannen, zwaar vermoeid
van 't urenlange loopen en zoeken, wij zien hem, een pezigen boerman, oudachtig
en hoekig, een vent die niet meer lachen kan.
We zwijgen nu. Want hij staart ons aan met oogen, alsof hij van den beheksten
hond gebeten is. Is hij bang van ons? Dat is niet zeker. Maar wèl is zeker... ik ben
bang van die harde oogen. Wat wil die man, wat weet die man van 't kind, dat verloren
is?
‘Er is een keind verloren, ja, er is een keind verloren’, zegt hij schor. ‘En hou je
stil, dat Zwaantje nou nog niet wakker wordt en 't niet schielijk hoort, want er is een
keind verloren.’
‘Maar waar is het keind?’
‘Onder den grond of in den hemel, als er een hemel is. Of misschien zwerft het
rond.’
M'n maat stoot me benauwd aan en ik zie, hij zou hier wel weg willen zijn.
‘Lakerveld’, zeg ik, zoo kalm mogelijk en toch zit m'n keel bekanst dicht: ‘Lakerveld,
hoor nou eens. We zoeken een kind, dat van heden morgen vroeg af aan den Lekdijk
onder Jaarsveld verloren is... zeg jij nou eens op je gemak: wat weet jij van dat kind
af?’
We zien zijn hooge gestalte ineentootelen, nu hij zich loom neerzet op de
keukenbank. ‘Zoo; nou vat ik jullie, mannen; jullie zoeken 't keind van een ander.
En ik, die bericht docht te verkrijgen van mijn verloren keind... maak Zwaantje niet
wakker, mannen.’
‘Ben je óók een keind verloren, Lakerveld?’
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‘Acht en dertig jaar her.’
‘Dood?’
‘Ik en weet het niet, mannen.’
‘Nooit iets van terug gevonden, Lakerveld?’
‘Nooit, mannen.’
‘Zuiver als die jongen van Overlek’, zegt mijn maat onvoorzichtig.
‘En toen boerden we gunter. Overlek, ja, daar woonden we tusschen de menschen.’
‘En sedertdien woon je hier in de alleenigheid?’
‘Vijf en dertig jaar, mannen.’
Hoe kom ik nu weg. Ik maak beweging van op te staan, maar een magere hand
houdt me tegen. ‘Zoek maar niet wijër’, zegt deze verhanselde mensch verlaten, ‘ga
maar ievers wonen achteraf... als 't keind terugkommen wil, dan komt het.’
‘'t Is niet mijn eigen kind, Lakerveld.’
‘Dat is waar, dat ha'k vergeten. Geef die ouwers maar de compelementen van mij
en van Zwaantje. Wil je al gaan?’
‘Wat moet ik langer hier doen, Lakerveld? We zoeken immers het kind.’
‘Goed dan. Maar luister naar mijn woord. Op den dag dat we gedochten, dat de
Zoon des Menschen was geboren en ons tot Verlosser was gegeven, is mijn zoon me
ontnomen. Maar of 't voorgoed is, dat weet ik niet.’
‘Je hoopt toch op weerzien in den hemel, Lakerveld?’
‘Of hier. Ik weet het niet. Ik weet niks. Ik weet niet of hij leeft, of hij niet en leeft.
Of hij in den Hemel leeft, of dat er geen Hemel is. Of hij wegblijft, of weerom komt.
Toen jullie, mannen, hier klopten op het raam... ik had jullie hooren kommen, toen
docht ik: hier is hij terug, de zoon. En toen jij zee: daar is een keind verloren, toen
docht ik het ten tweeden male en met vastigheid. En nou weet ik wéér niks. Acht en
dertig jaren heb ik niks geweten. Maar Zwaantje weet meer er van, om reden Zwaantje
weet dat de Hemel bestaat. Ik weet niks. Dag mannen.’
We staan op en nijpen alle twee ontdaan de magere hand van dezen eenzamen
dulder, die ook nog zijn geloof verloor
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door dit groot vaderleed.
En we treden buiten. Maar we zijn nog niet zijn hofheg gepasseerd, of daar zien
we, pal in het Zuiden: vlammen. Zoo waar, we zien vlammen. Wat herkent men in
ijle winterlucht een klein vuur ver. En zie toch, zie toch, daar gloeien nóg meer
vlammen. Overal komen vlammen, links van ons en rechts, dichterbij óók vlammen;
een keten van vlammen die rijen van hofstee tot hofstee, van buurt tot buurt. Ik treed
terug en roep Lakerveld.
‘Zie’, zeg ik, ‘zie daar al dat vuur’.
‘Branden?’
‘Neen, maar 't verloren kind is weergevonden. Dat teeken hadden we afgesproken
onder mekare.’
‘Dag mannen.’
‘Maar jij, Gerrit Lakerveld, jij als ouwer, die dat toch óók hebt meegemaakt, jij
die weet hoe zwaar dat weegt, ben jij nou niet verheugd om Jan Kaspar den Besten
en zijn boerin. Hun kind is weergevonden!’
‘Ik vraag, mannen: waar is m i j n keind, het keind dat ik af moest staan, Overlek,
of ik wou of niet en wou, acht en dertig jaren her?’
‘'t Is hard, Lakerveld. En je kunt weten dat ik het zwaar met je meevoel. Anders
was ik toch geen uren gaans komen loopen voor het kind uit Jaarsveld. Maar juist
daarom en om je verhard gemoed te verzachten, vraag ik je, toch niet in de verbittering
te blijven. En je te verheugen om 't geluk van deze ouwers; juist jij.’
‘Omdat hun gegeven wordt, wat mijn ontnomen blijft? En dat acht en dertig jaren?
Heb je ooit Zwaantje gezien? Ze is grijs, ik zeg ze is wit, van heur vijf en dertigste
jaar af.’
‘Jou is nog 't geluk van het weerzien niet gegeven, Lakerveld. Waarom? Weet jij
het, weet ik het? Onze Hemelsche Vader weet het. Wat Hij doet is welgedaan.
Wanneer treedt het geluk voor jou aan? Dat kan morgen zijn, dat kan alle dagen zijn.
Waarom zou je dan verbitterd je levensdagen slijten? Kan je niet meer verhopen op
Onzen Vader, Die toch ook wel barmhartig is geweest voor die ouwers in Jaarsveld?’
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‘'t Kan allen dag zijn, waar mannen.’
‘Dat is zoo, Lakerveld. Zoo is het heel zeker. Alles wat geschiedt, dat moet
geschieden.’
Op dàt woord buigt de pezevent zijn kop. Hij is zeker en vast vergeten dat hij in
nachthemd staat en dat de winterochtend nijpend koud is. ‘Jullie gelooven dus ook,
dat ons keind nog weerom kommen kan. Dat geloof ik dus niet alleen met Zwaantje.
Zal het dan ook zoo zijn. Ik weet niks!’
‘Een ding weet jij zeker, Lakerveld. En kijk daarvoor maar rond je neen, naar ài
die vuren. God Onze Vader is barmhartig geweest, voor die ouwers in Jaarsveld.’
‘Jaat’, zegt hij prangend en hij vecht met zijn wezen zwaar - dat zie ik terdege aan
den vent - ‘Jaat, de Heer is barmhartig geweest veur die ouwers. En gaan nou maar
weg, mannen. Mannen, ik wil dat jullie heen gaan! Ik kleed m'n eigen aan. Ik ga een
vuur aansteken, mannen. Opdat alle menschen weten zallen: de Heer is den vader
van dat verloren keind barmhartig geweest.’
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Handel
door W.A. de Witte
Ik heb mijn winst berekend met stalen pen,
Het is een stijve zaak met sekuur percentage
De heer, mijn concurrent weet best dat ik men
'n Auto langs de zijne in dezelfde garage.
Zijn stereotiepe groeten waarvan ik ken
De fijne deernis lijkt zoo iets als - schep courage Ik ben erop gezet, mijn morgengroet wreekt en
lacht stiekum indolent - bij mij is geen coulage 't Berekenen van winst blijft nuchter, zonder gril
De heer, mijn concurrent - ik mag het niet vergeten Ment eigen sterk verstand tot in mijn levenspil.
Daarom dag-in, dag-uit het groeten met den hoed
Duel langs ieder kant hoogst hoffelijk gekweten
- Beleefdheid is een wissel zonder discontovoet.
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Willem Paap
of
Alles komt terecht....
door Raymond Brulez
Zijn er nog onbekende of miskende litteraire geniën? Men kan het betwijfelen.
Daarentegen is het zoo goed als zeker dat vrij interessante talenten somtijds ongemerkt
voorbijgaan, 't zij dat de gedachten die zij voorstaan onactueele waarheden zijn, 't
zij ook dat de stijl waarvan zij zich bedienen niet meer, of nog niet, in de mode is, 't
zij ook nog dat een samenloop van ongunstige omstandigheden het nieuwe werk
reeds bij zijn ontstaan den levensadem afsnijdt. Zoo heeft inderdaad het beruchte
‘doodzwijgen’ menig misdaad op zijn geweten. Gelukkig zijn er talrijke archivisten
en essayisten die zich inspannen om de ten gevolge van een onrechtvaardig vergeten
verwelkte scheppingen door den zegen eener milddadige kritiek weer te doen
opfleuren. Dit is thans ook het geval met den roman V i n c e n t H a m a n (1) van
Willem Paap en de dolende ridder die het in onderhavig geval opneemt voor den
langen tijd verdrukte is niemand anders dan de intelligentste Nederlandsche essayist
van dezen tijd: Dr. Menno ter Braak. Om het scherpe vonnis dat hem destijds trof,
vóór den rechtbank der litteraire geschiedenis te doen herzien, kon Willem Paap geen
meer welsprekend advokaat uitkiezen dan precies deze Dr. Ter Braak die, anderzijds,
heel wat hedendaagsche would-be litteratoren tot den strop deed veroordeelen...
Willem Paap werd in 1856 geboren als zoon van niet

(1) Heruitgegeven in de ‘Salamander-Reeks’. Uitg. Querido, Amsterdam.
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zeer welstellende kleine burgers. Dank zij de milde tusschenkomst van een huisvriend
werd hij nochtans in staat gesteld universitaire studies te doen.
Van meet af aan wilde hij ‘letterkundige’ worden en besloot dus de letteren als
vak te kiezen. Maar juist op dit oogenblik doet zich een gebeurtenis voor, die
beslissend zal blijken, zoowel voor zijn loopbaan als voor zijn intellectueele vorming:
hij knoopt betrekkingen aan met Multatuli, die in hem terecht een goeden vriend
ontdekt (na den dood van Douwes Dekker zal Paap zich inderdaad het stoffelijk lot
van Mimi Hamminck Schepel, Dekker's weduwe, aantrekken) en hem den ietwat
paradoxalen raad geeft maar liever de rechten te studeeren: ‘Aldus voortaan: jur.
stud.!’ schrijft Douwes Dekker. ‘Ik ben zeer blij, dat ge het besluit genomen hebt
niet “de letteren” als vak te kiezen. Het is geen vak! O m i n d e l e t t e r k u n d e
i e t s d e g e l i j k s t e l e v e r e n m o e t m e n e r n i e t i n d o e n . Om iets uit
de sloot te visschen moet men niet in de sloot gaan liggen, men moet met behoorlijk
gereedschap er naast staan.....’
Bij de stichting van D e N i e u w e G i d s zou blijken dat de raad van Multatuli
vruchtbaar was. Willem Paap speelde bij deze stichting een meer belangrijke rol dan
zijn vrienden later wel wilden bekennen. Het is waar dat hij enkel één jaar lid bleef
van de redactie en dat zijn eenige bijdrage aan het tijdschrift een artikel was over het
Romeinsch Recht, waarin de kritiek niet minder dan twaalf juridische fouten ontdekte.
Moeten wij Willem Kloos in zijn ‘Nieuwere Literatuur-Geschiedenis’ gelooven, zoo
werd ‘de heer Paap, wegens gebrek aan voldoende mate van literaire bekwaamheid,
uit de redactie van De Nieuwe Gids gezet’.
Wat er van deze smalende motiveering ook weze, deze afdanking was tevens zware
ondankbaarheid, want zoowel Frank van der Goes als Frans Erens getuigden
eenstemmig dat alleen Paap's ondernemings-lust, volharding en zaakkundige
bevoegdheid de stichting van De Nieuwe Gids mogelijk maakten.
Eens dat hij uit De Nieuwe Gids was geweerd, ver-
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zaakte Willem Paap nochtans niet aan zijn litteraire ambities. In 1896 geeft hij een
eersten roman uit, J e a n n e C o l l e t t e , een sleutelroman waarin de bankier,
Wertheim, de ‘dollarbaron’ gehekeld wordt. Twee jaar later verschijnt een nieuwe
sleutelroman V i n c e n t H a m a n , waaraan wij verder meer uitvoerige aandacht
zullen wijden. Eens te meer echter blijkt het dat de romanschrijver geen profeet in
eigen land is. Willem Paap vestigt zich enkele jaren te Berlijn en schrijft er zelfs
rechtstreeks in het Duitsch een tendenzroman M a x D a n n e n b e r g .
Later zou hij echter nog enkele Hollandsche romans schrijven: D e D o o d s k l o k
v a n h e t D a m r a k en D e K a p e l a a n v a n L i e s t e r m o n d e . In dit laatste
werk doet de auteur alvast zijn naam geen eer aan, want hij neemt er het katholicisme
duchtig in het vizier. Dat op zijn sterfdag, den 7 Januari 1923, Willem Paap reeds
volkomen vergeten was, wordt op bittere wijze geïllustreerd door het feit dat, reeds
in 1921, de Encyclopaedie Winkler Prins hem vermeldt als ‘overleden in 1914’!...
Het is dus uit een zeer verwaarloosd en vergeten graf dat, in den jare 1936, deze
Vincent Haman redivivus opstijgt!.. Sleutelroman, zegden wij. De hoofdheld is
klaarblijkelijk: Lodewijk van Deyssel. In de andere personnages erkent men tevens
gemakkelijk Willem Kloos, Hein Boeken, Ary Prins alsook de meeste andere
Tachtigers. Om deze reden verwekte bij zijn verschijnen Vincent Haman felle
opspraak. De brave W.G. van Nouhuys b.v. noemde dit werk ‘de slechte daad van
een knap artiest, een daad waarvoor hij zich schamen moet én tegenover degenen
die hij zoo dacht te treffen, én tegenover de kunst die hij op deze wijze misbruikt,
én vooral tegenover zichzelven...’ En hij besloot: ‘Moest ik hem ooit tegenkomen,
ik neem dadelijk met mijn linkerhand mijn hoed af, maar met mijn rechter gooi ik
een steen naar hem...’ Nu moet toegegeven worden dat, thans, veertig jaar na datum,
de durf van Willem Paap niet is zonder bij den lezer soms een zekere malaise te
verwekken, vooral daar waar deze het noodig achtte, niet alleen de moreele
minderwaardigheid van zijn personnages bekend te maken, maar tevens met een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

64
zekere schadenfreude de physische ongevalletjes aan te stippen, die het gevolg waren
van hun erotische avontuurtjes. Hier zitten we waarachtig midden in de chronique
scandaleuse. Dergelijke onthullingen kunnen na het afsterven van den betrokkene
wel pikant zijn, maar gedurende zijn leven heeft hij het recht te eischen dat het
beroepsgeheim even streng gelde voor den romanschrijver als voor den arts. De
bedoelde persoon had onzen jurist-romanschrijver vóór den rechtbank kunnen brengen.
Als de dichter oordeelde hij echter wijselijk dat in dergelijke gevallen: ‘Seul le silence
est grand, tout le reste est faiblesse...’ Maar Willem Kloos gelastte zich den onverlaat
een duchtige bolwassching toe te dienen. Hij beticht Willem Paap van satyrisch
smalende verdraaiing van personen en feiten, directe onwaarheid, scheeve voorstelling
en belachelijk Asmodée-gedoe. Het heele boek is er op aangelegd om, met een
mengelmoes van reusachtige verzinsels en commérages het groote publiek, voor
zoover dit van schandaal houdt, een rad te draaien voor de geloovige oogen...
En Willem Kloos waagt het met superbe zekerheid te voorspellen dat, na tien jaar,
als al de uitsluitend-persoonlijke kwesties reeds lang zullen vergeten zijn, dit boek
niet meer zal gelezen worden, omdat zijn auteur alles mist wat noodig is ‘om een
waarachtig episch kunstenaar te zijn: diep en grondig inzicht in zijn onderwerp,
hartstocht voor de waarheid, en plastisch vermogen met een stijl die van dat alles de
vertastbaring is...’ Willem Kloos had het stellig bij het rechte einde, daar waar hij
beweerde dat al wat dit boek aan polemisch-persoonlijke aanvallen bevat voor het
nageslacht slechts een zeer geringe waarde, laat ons zeggen hoogstens deze van min
of meer schilderachtige anekdotiek, kon bezitten. Maar hij vergiste zich stellig daar
waar hij Paap alle talent ontzegde en op dit stuk had van Nouhuys, die hem, ‘een
knap artiest’ noemde, een meer schrander inzicht getoond, dank zij vooral de
omstandigheid dat zijn critisch oordeel niet door partijdige stellingname vertroebeld
werd. En hiermee komen wij meteen aan den kern van het vraagstuk. Ook de
hedendaagsche lezer hoeft in deze interne ruzie
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der Nieuwe Gidsers geen partij te kiezen. Hij kan dan ook gereedelijk erkennen det
V i n c e n t H a m a n , buiten de polemische en satirische motieven die aan den
oorsprong liggen van zijn ontstaan, nog een algemeene beteekenis bezit, die dit werk
op een hooger plan stelt. Terwijl hij een persoonlijke veete koelde, is Willem Paap
er in geslaagd een onvergetelijk personage te scheppen. Menno ter Braak aarzelt niet
te schrijven dat Vincent Haman ‘op het peil staat van een figuur van Dostojewski,
al is het dan ook een bijfiguur...’ Deze figuur is inderdaad zoo levend en zoo waar
dat zij de waarde krijgt van een symbool. Vincent Haman is de ‘eeuwige’ artiest met
zijn luiheid, zijn ellende, zijn ijdelheid, zijn immoralisme, zijn reclamezucht; de
maatschappelijke parasiet (soms doet deze roman aan Gil Bas denken!) die leeft van
bedeesde ‘leeningen’ of behendig gecamoufleerde aftroggelarijen; de geestelijke
parasiet tevens, want het blijkt dat, wanneer ze aan hun allerindividueelste lyrische
inspiratie overgelaten worden, al deze ‘Goden in 't diepst van hun gedachte’ weldra
buiten adem zijn en zij, om maar steeds de aandacht van het litteraire forum in beslag
te nemen, zich verplicht zien: 't zij Dante, 't zij Shakespeare ‘na te dichten’.
Zoo Willem Paap dan toch in zijn opzet slaagde, is dit waarschijnlijk hieraan te
danken: dat hij precies naar levende modellen werkte - methode die, naar men weet,
ook een Multatuli of een Marcel Proust zoo zeer ten stade is gekomen. Over deze
vraag heeft de auteur zich trouwens zelf in het voorwoord van zijn roman
verantwoord:
‘Wie meent dat met de personen in dit boek levende personen zijn b e d o e l d of zij er op l i j k e n is een totaal andere vraag - die begrijpt van de groote, breede
strekking van dit werk niemendal. En daaraan zij voor de gemoedelijke ploeteraars
in het plasje van de nederlandsche belletrie nog toegevoegd: w i e n i e t n a a r
m o d e l l e n w e r k t , z a l n o o i t e e n k u n s t w e r k s c h e p p e n ’.
Een ander element, dat aan dit werk een belangrijke beteekenis verleent, is dat
het, op het oogenblik dat de ‘woordkunst’ zijn grootere triomfen vierde, de ware
essentie van alle litteratuur poogde te doen erkennen met resoluut
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het proces te maken van het aestheticisme.
Deze ‘huisknecht die bij groote lui heeft gediend, en na weggejaagd te zijn, gaat
kwaadspreken van meneer en mevrouw’ (dixit Frans Netscher), deze romanschrijver
die ‘genoeg talent mist om buiten alle polemische bedoeling, buiten alle tendenz om,
een kunstwerk te maken’ (dixit Kloos), bleek van al de Tachtigers dan toch de eenige
te zijn die onmiddellijk de kwaal erkende, waaraan De Nieuwe Gids beweging zou
ten gronde gaan. Op geen enkel oogenblik liet Paap zich bedotten door de
taalgochelarijen der van Deyssels en andere Ary Prinsen. Zooals het argwanig dier
uit Esopus' fabel heeft hij de bont bemaalde pleisteren scheppingen der Tachtigers
eens van dichtbij bekeken en met schamper leedvermaak vastgesteld dat ze breinloos
waren.
Hoe drastisch juist heeft Paap de essentieele tekortkoming der Tachtigers
vastgelegd, zonder daarom nochtans blind te zijn voor zekere positieve waarden van
hun streven:
‘In zijn goed geschreven artikelen eischte Moree (Willem Kloos) nieuwheid van
beeld en klank van woord. De eisch was goed; wie wat aan zijn volk te zeggen heeft,
moet het goed zeggen. Maar de hoofdzaak is dat hij wat te zeggen hééft, dat in het
kunstwerk het hart klopt, het intellect licht van een mensch, d i e m e e r i n z i c h
h e e f t d a n h e t l i t t e r a i r e j a r g o n v a n z i j n t i j d . Elke tijd heeft een
hoeveelheid beeldspraak, het litteraire jargon van dien tijd. Dat jargon, dat is: de jas,
het vest, de broek, de pommade, de hooge hoed van m'nheer den auteur. Maar onder
de pommade moeten zitten de hersenen van m'nheer den auteur.
Eerst de kerel, en dan de stijl: al het andere is
c o m e d i a n t e n d o m ’.
In de bestrijding van dit ‘comediantendom’ is Paap onverbiddellijk geweest en
ook in zijn persiflage van het litteraire jargon van zijn tijd heeft de auteur van Vincent
Haman zich een waardig volgeling getoond van den onvergetelijken schepper van
Woutertje Pieterse. Deze amusante persiflage bestaat o.m. hierin: dat de auteur enkele
hoofdstukken van zijn roman.... à la manière de Lodewijk van Deyssel schreef. Dit
pastiche is wondergoed geslagd. Het fameuze
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procédé van het pointilistisch verbalisme wordt er raak nagebootst met zijn uitsluitend
gebruiken van werkwoorden, het omzetten der woorden van den zin om klankgehalte
te verkrijgen, het gesmeed van ‘nieuwe woorden honderdvoudig te groot voor de
zaak die zij moeten voorstellen, een adjectievengestrooi over de pagina dat de pagina
in zijn geheel mistig grijs wordt’. De ironie van den auteur is van een eerlijk gehalte.
Zij geeft alvast niet den indruk: er zoo maar kunstmatig op gelijmd te zijn. Zij spruit
ongedwongen en natuurlijk voort uit de barokke toestanden geschapen door de
intrigue van het verhaal. Ook hier heeft Paap zich een goed discipel getoond van zijn
vriend en leermeester Multatuli. Het is trouwens de groote menschelijke figuur van
Multatuli, die ook in deze tijden meer en meer verschijnt als de grootste schrijver
der Nederlandsche letteren, welke Paap verheerlijkt als antithese van den
‘woordkunstenaar’ Vincent Haman. Tegenover den socialen parasiet, den geestelijk
onmachtigen aestheet zal de auteur trouwens nog een ander nobel beeld oprichten,
dit van een wonderlijk goedgeslaagde vrouwenfiguur: de intelligente, milde en
natuurlijke Esther Luzac: een mild wezen dat nooit weigert den onwaardigen artiest
materieel te helpen, zonder daarom de dupe te worden van zijn ellendige comedie.
Aldus is deze roman niet alleen boeiend maar, af en toe, ook aangrijpend. Met de
aandacht niet alleen der ‘lettervrienden’ maar ook van het groote publiek op dit
vergeten boek te vestigen heeft Menno ter Braak meer gedaan dan een ‘daad van
eenvoudige rechtvaardigheid’.
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Boekbespreking
Pierre Lhande: Mijn priesterjongen. 2e Druk. Uitg. P. Brand, Hilversum.
Katholieke propagandaliteratuur van goed gehalte.

Panaït Istrati: De distels van den Baragan.. Vert. E. en M. van
Rompaey-De Lannoy. Wereldbibliotheek, A'dam.
Ook dit werk van Istrati werd weer geschreven met die onstuimige vaart en dien
blinden natuurdrift die zich schrijvend bevrijden moet. De vertaling van dit verhaal
dat Istrati in vrij hortend en onhandig Fransch geschreven heeft, is met groote zorg
geschied.

Dr Jul. Persyn: Over de ziel der lage landen. Vert. uit het Engelsch,
ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Dr. R.F. Lissens. Uitg. door
het Persyncomité.
De kleine gebreken van deze overzichtelijke reeks zijn te wijten aan de
tijdsomstandigheden waarin ze geboren werd; de overtolligheid van tientallen namen
aan de soms overdreven behoefte van Dr. Persyn aan volledigheid. Men bedenke
bovendien dat dit boekje geschreven werd in 1915-1916, waardoor het oordeel over
schrijvers die thans hunne volle kracht ontvouwden, slechts voorloopig en betrekkelijk
kon zijn.
Maar wat Dr. Persyn schrijft over de Nederlandsche letterkunde tot den aanvang
dezer eeuw, kan gelden als een klein model-overzicht van het aandeel dat deze lage
landen hebben bijgebracht op het gebied der literaire schoonheid en kultuur. Het is
geschreven met rustige kennis en evenwicht.
Dr. V.

Ernst F. Löhndorff: Bloemenhel aan den Jacinto. Vertaald door Th. Van
Berkel, 360 blz. Uitg. Wereldbibliotheek. fl. 2,50.
In dit boek toovert Löhndorff ons voor oogen een wereld van exotische schoonheid
en weergalooze pracht, die tegelijkertijd is een ware hel van verderf en ondragelijke
ellende. Het zijn de ondoordringbare oerwouden, de heet-broeiende moerassen van
de Amazone, in 't bijzonder aan een zijrivier, de Jacinto, waarvan hij ons de gruwelen
en verschrikkingen leert kennen: de moordende hitte, de muskieten, de krokodillen,
de menschen-etende mieren en alles-verslindende piranha's, de inboorlingen met hun
zenuwsloopende getrommel en hun giftige, feillooze pijlen. En dan in schaarsche
oasen, de uiterste aanknoopingspunten met de ‘beschaafde’ wereld: de blanke
hotelhouders, die de rampzalige rubber- en orchideeënjagers met behulp van eenige

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

verslenste senorita's, binnen enkele dagen het loon van maandenlange inspanning
en ontbering afhandig maken.
Het boek is zeer boeiend geschreven. Wat de literaire waarde betreft is het echter
hier en daar opvallend onevenwichtig.
S.W.

Llbert Viksten: Hout. Vertaald door N. Boelen-Ranneft. 338 blz. Uitg.
Wereldbibliotheek.
Ziehier een boek dat van het begin tot het einde belangwekkend is, en m.i. onder een
te weinig aantrekkelijken titel de wereld wordt ingezonden. Het verhaalt
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ons van het harde leven in het houtbedrijf in het hooge Noorden. Van het leven van
menschen die in de donkere uitgestrektheid der bosschen, midden de kilte van bergen
en sneeuw en watervallen een hardnekkigen strijd voeren voor hun bestaan dat door
de schuld der werkgevers altijd even onmenschelijk en ellendig dreigt te blijven;
maar waarin eindelijk het socialisme een gelukkige verbetering zal brengen.
Het boek staat in een sobere maar sterke taal die ons méér dan eens aan de beste
Scandinaviers doet denken. De figuren zijn levendig geteekend, geen langdradigheid,
ook weinig of geen beschouwingen, iets waarin de schrijver van een tendenzroman
doorgaans zonder moeite vervalt, op gevaar af zijn boek ongenietbaar te maken. De
Wereldbibliotheek zorgde voor een keurige uitgaaf.
S.W.

Auguste Bailly: Louis XI (Les Grandes Figures Historiques). - A. Fayard
et Cie. Paris. - 15 fr.
Een zeer interessant boek over een van Frankrijks grootste vorsten. Een groot verstand,
een fijn politiek beleid, een verziende ambitie, vasten wil, een onvermoeibare
werkkracht. Reeds als aangroeiende knaap, nog geen 15 jaar oud, als gouverneur
naar Languedoc gestuurd om orde te herstellen in die groote provincie, een der rijkste
van 't land, en door oorlog, oneenigheid, oproer, verwoest en geteisterd, gaf hij blijk
van zijn genie. Als Koning beging hij meer dan een flater, getuige hiervan zijn
expeditie naar Catalonië, en hetgeen schrijver noemt ‘la tragicomédie de Péronne’.
Nochtans lukte hij erin zijn land met verscheidene provincies te vergrooten; de
zelfstandigheid - ja, zelfs het bestaan van Frankrijk te verzekeren tegen de
gecombineerde krachten van Engeland, Burgondië en feodaliteit; de koninklijke
macht aanzienlijk te versterken; het koningschap op reeds moderne basis op te
bouwen. Een politiek genie, maar geen verheven karakter, en in de verste verte geen
sympathieke personaliteit. Slechte zoon, slechte echtgenoot; hardvochtig, intrigant,
grof van zeden en gevoel, gewetenloos en zonder bezwaren van eerlijkheid, met een
geloof dat veel op bijgeloof trok, kende hij slechts een enkele hartstocht: zijn eerzucht
voor Frankrijks grootheid. En om zijn doel te bereiken warn alle middelen hem goed.
Zeer fijn en juist zet schrijver die veelzijdige personaliteit in 't licht; misschien is
hij niet heelemaal onpartjdig of rechtvaardig waar hij Karel den Stoute bestudeert
en beoordeelt.
L.D.

Auguste Bailly: Mazarin. (Les Grandes Etudes historiques). - A. Fayard
et Cie. Paris. - 15 fr.
Een Italiaan van geringe afkomst, maar geholpen door een buitengewoon verstand,
een stalen wil, een allersoepelst, arglistig karakter, komt, als opvolger van Richelieu,
aan het hoofd van Frankrijk te staan; en alles wijst er op dat hij een heimelijk huwelijk
met de koningin, Anne d'Autriche, aanging. Eindelijk, zonder priester te zijn, werd
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hij tot het Cardinalaat verheven. 't Lijkt wel een sprookje uit de
Duizend-en-Eén-Nachten. Doch als minister had hij het niet gemakkelijk. Oorlog
tegen den vreemden vijand, burgeroorlog in het land zelf. Daarbij de vreeselijke
ellende van het volk, en de wanhopige financieele moeilijkheden. Gedurende heel
de minderjarigheid van Lodewijk XIV, verkeerde Frankrijk in den hachelijksten
toestand. Doch Mazarin was tegen zijn taak opgewassen. Toen hij stierf, mocht hij
wijzen op den ‘Traité de Westphalie’ en den ‘Traité des Pyrénées’. Hij had insgelijks
den jongen koning zijne verantwoordelijkheden leeren begrijpen, zijn koninkljk ambt
uitvoeren, en den last der regeering op zijn eigen schouders te nemen. Hierin toonde
hij zich een echt staatsman en een groot dienaar van
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Frankrijk. Daarnevens vallen als zwarte schaduwen op, zijn dubbelhartigheid, zijn
soms zoo kleine kanten, zijn nepotisme, en de fabelachtige rijkdommen die hij
achterliet.
Het boek is uiterst interessant, stevig onderlegd, aangenaam geschreven, en laat
zich lezen als een roman.
L.D.

Véga: Henri Heine, peint par lui-même et par les autres. - 22e éd. Librairie Académique Perrin. - 15 fr.
Heine was wel een der meest complexe naturen die men zich denken kan: uiterst
aantrekkelijk, de fijnste artist, innig en kiesch, open voor de poëzie van den
godsdienst, en vooral van het katholicisme, bekwaam tot echte, trouwe liefde; en
tevens afstootend, grof zinnelijk, cynisch liederlijk, en een hatelijke godslasteraar.
Zelf bekende hij: ‘Ik ben een jood, een christen, een tragedie, een blijspel, een Griek,
een Hebreeuwer, een aanbidder van het despotisme geïncarneerd door Napoleon,
een bewonderaar van het communisme, verpersoonlijkt door Proud'hon, een Latijn,
een germaan, een hart, een duivel, een god...’.
En heel zeker ook, een der grootste onder Duitschland's dichters.
Die veelzijdige personaliteit komt goed tot zijn recht in dit goed gedocumenteerd
boek. Het hindert wel eens, de aangehaalde gedichten in Fransche vertaling te moeten
lezen; maar was er een anderen uitweg? Daarbij het boek is geen bloemlezing van
Heine's werken, maar wel een goed gelukte studie van zijn leven en veelzijdige
persoonlijkheid.
L.D.

Princesse de Chimay: Madame Tallien, loyaliste, et révolutionnaire.
Librairie Plon. Paris. - 18 fr.
Madame Tallien, Theresia Cabarrus, is een der meest beruchte figuren der Fransche
Revolutie, en voorzeker een der meest belasterde. Wonderschoon, vol geestdrift en
levenslust, trok ze alle harten tot zich... en ze was zoo goedhartig, dat ze niets kon
weigeren aan haar aanbidders. Strengheid kende ze niet. Maar haar goedheid had
toch een ernstigeren kant, en bracht er haar toe alles op 't spel te zetten om zooveel
slachtoffers mogelijk aan de guillotine te onttrekken. Dank aan haar invloed over
Tallien, een der wreedste onder de vooraanstaande revolutionnairs, gelukte zij erin
honderden levens te redden. Totdat zij eindelijk zelf aangehouden werd, en haar
medelijden met haar eigen leven zou betaald hebben, had Tallien op 9 Thermidor
Robespierre niet doen vallen, en aldus menig hoofd gered. Nog enkele jaren lang
zette Theresia haar avontuurlijk leven voort, totdat ze eindelijk, uit liefde huwde met
Joseph de Caraman, prins van Chimay, met wien ze lange jaren van kalm en diep
geluk kende.
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Het boek is ernstig gedocumenteerd, zeer goed en levendig geschreven, en uiterst
interessant, vooral deze hoofdstukken die handelen over Theresia's actie gedurende
de Revolutie. Het is wel waard gelezen te worden.
L.D.

Mirda Neixkens: Zieleblomkens. Drukkerij Averbode, 1935.
Mirda Neixkens behoort tot de eenvoudig-vlaamsche dichters die zich uitdrukken in
de woorden van elken dag.
Er ligt eenvoudige menschelijkheid in al haar poëzie, en doorheen haar droevigste
verzen straalt mild en kristelijk haar offervaardigheid. Er ligt virtuositeit in haar
zeggen; maar haar gedicht is er niet om dit talent uit te drukken. De virtuositeit staat
in dienst van haar eenvoud en helpt alleen een stemming te scheppen. Hoewel het
thema van bijna al haar gedichten droeve verlatenheid en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

71
ontgoocheling is, toch is haar talent en haar gevoel vatbaar voor het schoone en de
blijheid die de natuur haar brengt. Het rythme is een wakkere bondgenoot van haar
expressie om ons de mooiheid van haar gedacht te doen aanvoelen. Haar accentueering
is meeslepend en levendig.
FRANS BROEKAERT.

Rosamund Lehman: Intempéries, roman traduit de l'anglais par Jean
Talvor. (Coll. ‘Feux Croisés. Armes et Terres értrangères’). - Librairie
Plon. Paris. - 18 fr.
Schrijfster munt er in uit zekere middens te schilderen, zoowel in de aristocratische
als in de artistieke wereld, die één trek gemeen hebben: een volkomen gemis aan
princiepen, 't zij op godsdienstig, 't zij op moreel gebied. Haar helden volgens
blindelings hun gevoelens of instincten, denken geen seconde dat het mogelijk zou
zijn een schijn van weerstand te bieden, beseffen in de verste verte niet dat er een
hoogere wet zou kunnen bestaan, van meer belang dan gewone wereldsche conventie.
Geen spoor ook van wroeging, geen flauwe notie van de zonde. 't Is de eeuwige
geschiedenis: een gescheiden vrouw ontmoet een vriend uit haar prille jeugd,
getrouwd, niet al te gelukkig, en die in een moeilijke periode verkeert. Ze beminnen
malkaar, dan keert hij terug naar zijn vrouw, die hij nooit opgehouden heeft te
beminnen, en die hem eindelijk een kind schenkt. De verlaten vrouw vindt geen
andere oplossing dan de gepaste middelen aanwenden om het kind dat ze zelf verwacht
te doen verdwijnen. En dan gaat het leven verder alsof er niets gebeurd was.
Daarbij is het boek niet vrij te pleiten van langdradigheid; maar schrijfster kan een
atmosfeer scheppen, menschen doen leven; en, met nu eens den eersten, dan weer
den derden persoon te gebruiken, wordt haar verhaal levendiger en directer.
L.D.

L. Dennefeld: Histoire d'israël et de l'ancien orient. (Bibliothèque
catholique des sciences religieuses). - Bloud et Gay. Paris.
Het doel van schrijver was een juiste en zoo bondig mogelijke uiteenzetting te geven
der voornaamste gebeurtenissen, zoowel als van de algemeene evolutie van Israël's
geschiedenis. Daarbij het zorgvuldig weergeven van het kader waarin zij zich
ontwikkelde, nauw betrokken als de lotgevallen van het Hebreeuwsche volk waren
met de geschiedenis der omringende volkeren, Egypte, Mesopotamië, Griekenland,
Rome. Speciaal stipt hij aan, waar het te pas komt, de door hedendaagsche
ongeloovige exegeten betwiste punten uit Israël's historie, gelijk de Bijbel ze aangeeft,
en het antwoord dat hier gegeven wordt dank aan de laatste ontdekkingen der
wetenschap. Terzelfdertijd toetst hij de katholieke traditie aan de negatieve theorieën
der rationalistische scholen.
Een boekje dat zeer veel dienst kan bewijzen.
T.
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A.M. Jacquin des frères prêcheurs. Professeur à l'Université de Fribourg
(Suisse): Histoire de l'Eglise. I. L'Antiquité chrétienne, 1 vol. grand in-o
de 700 pp. - II. Le Haut Moyen-Age. 1 vol. grand in-8o de 683 pp. - Desclée
de Brouwer et Cie, Paris. - Chaque vol. br. 65 fr. belges.
Schrijver heeft van de conventionneele verdeelingen in eeuwen en tijdvakken afgezien,
en getracht meer algemeene overzichten te geven, de historische personen in hun
kader te doen leven. Het eerste deel bestudeert de eerste eeuwen der Kerk,
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van den tijd van Jezus' openbaar optreden tot het Concilie van Chalcedonië. Schrijver
geeft ons een levendig tafereel van het geleidelijk opkomen en uitbreiden der Kerk
en van de christene zeden en het ontstaan van het monachisme, zoowel als van de
verschillige gedachtenstroomingen, ketterijen, vervolgingen enz. waaruit de Kerk,
altijd bedreigd, toch altijd zegepralend opstond, dank aan haar pauzen, aan haar
heiligen en martelaren.
Het 2e deel gaat van het Concilie van Chalcedonië tot de troonbestijging van Karel
de Groote. Twee eeuwen lang beheerschte het Concilie de geschiedenis der
Oostersche, zoowel als die der Westersche Kerk. Met Karel de Groote begint feitelijk
een nieuw tijdstip. We wonen het einde van een wereld bij, het opkomen van een
andere. De Kerk, opvolgster van het Keizerrijk te Rome, verkondigt het Evangelie
aan de Barbaren die het rijk overrompeld hebben, en breidt haar invloed altijd verder
over het Westen uit; terwijl het Oosten, door toedoen der ketterijen door ambitreuze
keizers en bisschoppen begunstigd, zich al meer en meer van haar losscheurt.
Zorgvuldig worden die tallooze ketterijen in al hun ingewikkelde complexiteit
ontleed. En waarlijk geen beter bewijs van den goddelijken oorsprong der Kerk, dan
haar zegevieren over de, als woekerend onkruid altijd weer opschietend, dreigende
ketterijen, en eerzucht of lafheid van haar zoogezegde voorstanders en beschermers.
Dit werk, hoe lijvig het ook is, laat zich aangenaam en gemakkelijk lezen, want
de menigvuldige historische personen, leeken of geestelijken, heiligen of ketters,
zijn met enkele, vaste trekken getypeerd, en het kader waarin ze handelen en bewegen,
levendig geschetst.
Deze boeken zullen nuttig zijn aan al wie Kerkgeschiedenis onderwijst, zoowel
als aan hen, die hunne kennis ervan willen opfrisschen of voltooien. Ze mogen warm
aanbevolen worden.
T.

Sainte-Beuve. Introduction par André Thérive. (Coll. ‘Choisir’. - ‘Les
Meilleurs Textes’). Un vol. in-12, cartonné, LXXIII, 542 pp.; table
analytique, bibliographie. - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 20 fr.
belges.
Sainte-Beuve's roem als criticus schijnt met de jaren steeds toe te nemen. Wie kent
niet zijn ‘Lundis’ waarin hij menschen en boeken op de hem eigenaardige,
ongeëvenaarde wijze, tot hun diepste vezeltjes ontleedde, in artikels die meesterwerken
waren van goeden smaak, geleerdheid, tintelenden geest, en geschreven in de meest
soepele, genuanceerde taal, Stichter der historische, zoowel als der impressionnistische
en wetenschappelijke kritiek, gaf hij insgelijks een zeer goede theorie der dichtkunst,
en heeft daarbij nog enkele schoone verzen en een merkwaardig roman op zijn actief.
Zijn groot werk over ‘Port-Royal’ hebben we te danken aan de ‘inquiétude religieuse’,
die hem nooit losliet, zonder hem ooit tot een oplossing te brengen. Hij was een fijne
schrjver, een brillant verstand; maar een edel karakter, een verheven ziel? Dat kan
bezwaarlijk worden beweerd.
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De anthologie welke André Thérive ons geeft, is zeer goed opgevat. Ze zal veel
dienst bewijzen aan allen wier drukke bezigheden hun den tijd niet gunnen om
Sainte-Beuve's werken in hun geheel te lezen.
T.

Jerome K. Jerome: Mes enfants et moi. (They and I). Roman mis en
français par Maurice Beerblock. Seule traduction française autorisée en
Europe. (Coll. ‘Intermède’). - Desclée de Brouwer et Cie. Paris. - 15 fr.
belges.
Een pleizierig roman, vol fantasie en humor. Hier en daar dreigt het komische
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wel tot klucht over te slaan en vallen enkele episoden wat al te lang. Maar tal van
bladzijden, ja, heele hoofdstukken zal niemand lezen, zonder in een lach te schieten.
Daarbij is de vertaling zeer goed, hetgeen een heele kunst is voor een boek als dit.
Gezonde lectuur, voor jongeren als voor ouderen.
T.

Jón Svendsson: Nonni et Manni en mer. Adaptation de Madeleine Pinard
de la Boullaye. Illustrée par Elisabeth Ivanovsky. - Desclée de Brouwer
et Cie. Paris. - Fr. 50 belges.
Jón Svendsson's boeken voor de jeugd zijn genoeg gekend; het zal dan ook niet
noodig zijn lang uit te weiden over dit verhaal: de wondere redding van twee kleine
jongens, op een klein bootje, in vollen oceaan verloren. Levendig en boeiend verteld.
Uitstekende lectuur voor knapen en meisjes van acht tot veertien jaar.
T.
De uitgeverij Desclée de Brouwer, zendt ons weer vijf nieuwe keurige boekjes voor
de jeugd. We bevelen echter graag heel de reeks voor de jeugd van harte aan. Inhoud
en uitgave zijn uitstekend gekozen en verzorgd:
JEAN MALLECH: D e L e g e n d e v a n K o n i n g i n A s t r i d ; verluchtingen
in kleuren door Jeanne Hebbelynck. Formaat 20 × 20 cm., 64 blz. en 3
buiten-tekst-platen. Gekartonneerd: fr. 10.00.
CAMILLE MELLOY: H e t E z e l t j e v a n B e t h l e e m ; verluchtingen in
kleurendruk door Jeanne Hebbelynck. Formaat 22 × 22 cm., 100 blz. en 5
buiten-tekstplaten. Gekartonneerd: fr. 15.00.
HENRY GHEON: S i n t N i k l a a s ; verluchtingen door Elisabeth Ivanovsky.
Formaat 18 × 20 cm., 48 blz. en 25 teekeningen in kleurendruk. Gekartonneerd:
fr. 15.00.
MARIE GEVERS: K e p , d e h o n d d i e b i j n a s p r e k e n k o n ; verluchtingen
door Eric de Nemès. Formaat 22 × 22 cm., 48 blz. met 3 buiten-tekstplaten in
kleurendruk. Gekartonneerd: fr. 10.00.
JEANNE CAPPE: B o n t e G e s c h i e d e n i s s e n ; verluchtingen door Elisabeth
Ivanovsky. Formaat 18 × 24 cm., 64 blz. en 30 teekeningen in kleurendruk.
Gekartonneerd: fr. 18.00.
ANDRÉ BERGE: D e K o n i n g d e r K w e l g e e s t e n ; verluchtingen door A.
Delataille. Formaat 22 × 20 cm., 56 blz. en 2 buiten-tekstplaten in kleurendruk.
Gekartonneerd: fr. 10.00.
ALICE BOURCET: K o n i n g A l b e r t ; vertaling van De Roover; verluchtingen
in kleuren door Roméo Dumoulin. Formaat 23 × 28, 60 blz., 2 buiten-tekstplaten
en 19 hoofdversieringen. Gekartonneerd: fr. 15.00.
STIJN STREUVELS: P r u t s k e 's Ve r t e l s e l b o e k ; met platen in kleuren door
Gerard Baksteen. Formaat 20 × 28, 80 blz., 9 buiten-tekstplaten. Gekartonneerd:
fr. 15.00.
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M. REGOUT: K o r t e Ve r t e l l i n g e n v a n Ta n t e N e n e ; vertaling van
De Roover; verluchtingen door A. Serebriakoff. Formaat 23 × 25, 48 blz., 49
verluchtingen in kleuren. Gekartonneerd: fr. 15.00.
ELISABETH IVANOVSKY: G r o o t e e n K l e i n e , tekst en verluchtingen. Formaat
24 × 25, 28 blz., 8 platen in kleurendruk. Gekartonneerd: fr. 10.00.
ELISABETH IVANOVSKY: Tw e e R u s s i s c h e Ve r t e l l i n g e n , tekst en
verluchtingen. Formaat 24 × 25, 32 blz., 21 teekeningen in kleurendruk.
Gekartonneerd: fr. 10.00.
STIJN STREUVELS: V i j f K e r s t v e r t e l l i n g e n ; naar het fransch van
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Camille Melloy; verluchtingen in kleuren door Jeanne Hebbelynck. Formaat
22 × 22 cm., 78 blz., 5 buiten-tekstplaten in kleurendruk. Gekartonneerd: fr.
10.00.
CAMILLE MELLOY: O p A a r d e a l s i n d e n H e m e l ; met platen in
kleurendruk door Jeanne Hebbelynck door Jeanne Hebbelynck. Formaat 22 ×
22 cm., 62 blz. Gekartonneerd: fr. 10.00.
STIJN STREUVELS: Z e e l i e d e n e n Z e e v i s s c h e r i j ; verluchtingen door
René De Pauw. Formaat 22 × 22 cm., 64 blz., 10 buiten-tekstplaten in
kleurendruk, bandversieringen en culs de lampe. Gekartonneerd: fr. 10.00.
CAMILLE MELLOY: K o r e n w e e l d e ; verluchtingen in kleurendruk door
Georges Frederic. Formaat 22 × 27 cm., 28 blz. Gekartonneerd: fr. 7.00.
A. HUBLET, S.J.: A l a i n w e l g e r u i m d ; vertaald door J. Witlox. Formaat 15
× 19,5 cm., 240 blz. Fr. 12.00.
ELISABETH VON SCHMIDT-PAULI: J e z u s e n i k ; formaat 10 × 15, 48 blz., 21
prentjes in steendruk naar teekeningen van Ida Bohatta-Morpurgo.
Gekartonneerd: fr. 8.00.
ELISABETH VON SCHMIDT-PAULI: I k g a t o t J e z u s ; verluchtingen door Ida
Bohatta-Morpurgo. Formaat 10 × 15 cm., 62 blz., en 9 teekeningen in
kleurendruk. Gekartonneerd: fr. 8.50.
CAMILLE MELLOY: We e s G e g r o e t ; 9 verluchtingen in kleuren, door Jeanne
Hebbelynck. Formaat 9.5 × 12.5, 28 blz. Gekartonneerd: fr. 7.50.
H e t G e b e d d e r K l e i n e n ; met 11 verluchtingen van Jeanne Hebbelynck.
Formaat 9.5 × 12.5, 30 blz. Gekartonneerd: fr. 7.50.
L i e v e V r o u w k e s v a n V l a a n d e r e n , naar de verluchtingen van Jeanne
Hebbelynck. Formaat 19 × 18, 58 blz., 8 buiten-tekstplaten. Gekartonneerd: fr.
12.00.
JEAN ARNOLD: B e r n a d e t t e h e t K i n d v a n h e t We e s G e g r o e t , in
het vlaamsch vertaald. Formaat 22 × 22, 54 blz., 7 buiten-tekstplaten;
gekartonneerd. fr. 15.00.
RENÉE ZELLER: K e r s t m i s ; vertaling van Ant. Van de Velde; prentjes van
Jacques Le Chevallier. Formaat 14 × 19 cm., 102 blz., onder versierd omslag.
Gekartonneerd: fr. 15.00.
HENRI GHÉON: E p i p h a n i a ; vertaling van Ant. Van de Velde; prentjes van
François Bisson. Formaat 14 × 19 cm., 100 blz. onder versierd kartonnen omslag.
Gekartonneerd: fr. 15.00.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
B.E. BOUWMAN und TH.A. VERDENIUS: D e u t s c h e
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , nebst Lesebuch für höhere Lehranstalten; deel II,
geillustreerd, 9e druk, f 2.75; gebonden f 2.50; deel I en II samen in één band
f 6.25; deel I en II in twee banden, f 6.75.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST: E x e r c i c e s adaptés au
Précis de Grammaire française, à l'usage des Flamands; deel II, 4e drug, francs
9.00, toeslag inbegrepen.
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H. GODTHELP: N i e u w e N e d e r l a n d s e P o ë z i e , concentrisch verzameld.
Eerste bundel, f 1.25; tweede bundel, f 1.25; derde bundel, f 1.25; gebonden à
f 1.50.
H. GODTHELP en A.F. MIRANDE: H e t n i e u w e N e d e r l a n d s e p r o z a
i n n o v e l l e n . Deel II, voor de hoogste klassen van alle inrichtingen van
V.H.O., M.O. en voor de Kweekscholen, f 1.00; gebonden f 1.25.
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H. GODTHELP en A.F. MIRANDE: H e t n i e u w e N e d e r l a n d s e p r o z a
i n n o v e l l e n . Derde bundel. Voor de hoogste klassen van alle inrichtingen
van V.H.O., M.O. en voor de Kweekscholen; f 1.40; gebonden f 1.70.
C.R.C. HERCKENRADT: F r a n s Wo o r d e n b o e k . Deel II. Nederlands-Frans.
7e uitgave door Albert Dory. f 3.75; (tweede delen in twee banden f 7.50).
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST: E l é m e n t s d e
G r a m m a i r e f r a n ç a i s e , à l'usage des écoles primaires et moyennes
flamandes, 4e druk, frs. 9.00.
DR. J.S. VAN VEEN: B e k n o p t o v e r z i c h t d e r G r i e k s e m y t h o l o g i e ,
16e druk, herzien door Dr. M. Engers, geillustreerd, f 0.80.
DR. C. BROUWER en DR. G. RAS: N i e u w e D u i t s e S p r a a k k u n s t ; voor
het eerste jaar f 0.80; voor het tweede en derde jaar f 0.80; gebonden à f 1.00.
DR. C. BROUWER en DR. G. RAS: N i e u w e D u i t s e O e f e n i n g e n , bij de
Nieuwe Duitsche Spraakkunst; voor het eerste jaar f 0.80; voor het tweede en
derde jaar f 0.80; gebonden à f 1.00.
DR. C. BROUWER en DR. G. RAS: N e u e D e u t s c h e S p r a c h l e h r e , für
das zweite en dritte Jahr, f 0.80; gebonden f 1.00.
W. UITTENGAARD et A.J. DREWES JR.: P e t i t R e c u e i l de Mots et de Notes
Idiomatiques à l'usage des écoles, f 0.80; gebonden f 1.00.
W. UITTENBOGAARD und J. UITTENBOGAARD: Wo r t und S a t z . Eine
Sammlung Wörter und idiomatische Notizen für den Schulgebrauch, f 0.80;
gebonden f 1.00.
J. VERSCHUEREN, S.J., DR. H. BALIEUS en L . H e y l é n : A l g e m e e n e A t l a s
v o o r B e l g i ë ; 6e vermeerderde druk, francs 30.00; gecartonneerd, fr. 35.00;
gebonden fr. 40.00; toeslag inbegrepen.
K.R. GALLAS: F r a n s S c h o o l w o o r d e n b ,o e k , ten gebruike aan Gymnasia,
Hogere Burgerscholen, Handelsscholen, Kweekscholen en Mulo-scholen, 4e
druk, nieuwe spelling; deel I, f 2.50; deel II, f 2.50; (deel I en II in één band f
4.90).
DR. C. TAZELAAR: B e k n o p t h a n d b o e k v a n d e N e d e r l a n d s e
L e t t e r k u n d e , ten dienste van het Christelijk Onderwijs. Deel I. Middeleeuwse
Literatur tot tachtigersbeweging, f 1.30; gebonden f 1.50.
DR. C. TAZELAAR: B e k n o p t h a n d b o e k v a n d e N e d e r l a n d s e
L e t t e r k u n d e , ten dienste van het Christelijk Onderwijs. Deel II. De Beweging
van Tachtig en de nieuwste Literatuurhistorie, fr. 1.90; gebonden f 2.25.
W. UITTENBOGAARD and J.M. WANSINK: E v e r y w o r d s a n d I d i o m s for
the use of schools, f 0.80; gebonden f 1.00.
R. KANNINGA en DR. H. MULDER: E e n v o u d i g E n g e l s L e e s b o e k , deel
I, f 0.90; gebonden f 1.10.
FONDSCATALOGUS voor het Voortgezet Onderwijs. Mei 1936.
B.E.BOUWMAN undTH.A.VERDENIUS:D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e
nebst Lesebuch für höhere Lehranstalten; deel I, geillustreerd, 9e druk, f 2.75;
gebonden f 3.50; deel I en II gebonden in één band, f 6.25; deel I en II gebonden
in twee banden, f 6.75.
W. KRAMER: L i t e r a t u u r - e n S t i j l s t u d i e . Een oefenboek voor de hoogste
klassen van scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, 3e
herziene druk, f 1.70; gebonden f 1.90.
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NIKLAUS BOLT: S v i z z e r o ! die Geschichte einer Jugend. Autorisierte, für den
Schulgebrauch mit Erläuterungen versehene Ausgabe von J. Uittenbogaard. f
1.00.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN: B e k n o p t O v e r z i c h t v a n d e
N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e ; f 1.25; gebonden f 1.50.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN: N a t u r a l i s m e e n R o m a n t i e k . Proza en kritiek
in Nederland sinds 1880 met Bloemlezing, f 3.90; gebonden f 4.50.
Va n a l l e T i j d e n . Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde, onder
redactie van Dr. C.G.N. de Vooys en Dr. D.C. Tinbergen.
JOOST VAN VONDEL'S: G i j s b r e c h t v a n A e m s t e l . D'Onderganck van
zijne stadt en zijn ballingschap. Treurspel. Uitgegeven door T. Terwey, 10e
uitgave door Dr. C.G.N. de Vooys. f 1.10; gebonden f 1.40.
DR. L. BRECKX en DR. L. GOEMANS: E e r s t e F r a n s c h e L e s s e n . Nieuwe
Leermethode voor de Vlaamsche Klassen, deel II, 5e verbeterde druk. francs
9.00, toeslag inbegrepen.
K. VAN DER KOOI, E. SCHEENSTRA en G.S. JONKMANS: F r a n s L e e r b o e k
voor U.L.O. scholen. Deel II, met woordenlijst, f 1.10; gebonden f 1.30.
DR. H.R.S. VAN DER VEEN en DR. H. SCHREUDER: E n g l i s h I d i o m f o r
s e c u n d a r y S c h o o l s ; f 1.25; gebonden f 1.50.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST: E x e r c i c e s adaptés aux
Précis de Grammaire Française à l'usage des Flamands. 1e partie, 7e édition
revue et corrigée; francs 9.00, toeslag inbegrepen.
E x e r c i c e s adaptés aux Eléments de Grammaire Française à l'usage des
Flamands, 5e édition, francs 9.00, toeslag inbegrepen.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN: K o r t e S c h e t s van de Ontwikkeling der
Nederlandse Letterkunde, met een schematisch synchronistisch overzicht van
de wereldletterkunde, vermeldende tevens de voornaamste gebeurtenissen en
grote figuren op het gebied van wijsbegeerte, religie, staatsleer, beeldende kunst,
muziek, staatkundige geschiedenis en natuurwetenschappen,. 3e, bijgewerkte
druk, f 2.50; gebonden f 2.90.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN: S c h e m a t i s c h S y n c h r o n i s t i s c h
O v e r z i c h t , vermeldende de voornaamste figuren en gebeurtenissen op het
gebied van wereldletterkunde, wijsbegeerte, religie, staatsleer, muziek, beeldende
kunst, staatskundige geschiedenis en natuurwetenschappen. 3e druk, prijs f 0.75.
U n s r e J u g e n d b i b l i o t h e k , herausgegeben von A. Lobstein en J.
Uittenbogaard.
O.F. HEINRICH: F a h r t f r e i f ü r Fd 122. Die Geschichte eines Jungen, der
mit einer Hand einen Zug aufhielt, autorisierte, für den Schulgebrach mit
Erlaüterungen versehene Ausgabe von J. Uittenbogaerd. f 0.70.
DR. J. FRANSEN en DR. H.G. MARTIN: O e f e n i n g e n bij de Franse
Spraakkunst, ten gebruike bij het Gymnasiaal-, Middelbaar- en U.L.O.-onderwijs,
deel III, geillustreerd, f 0.70; gebonden f 0.90.
DR. J. ENDEPOLIS: L i j s t v a n w o o r d e n , gewijzigd volgens de spelling
1934, inzonderheid bedoeld als supplement bij het Handwoordenboek, tevens
aangevende het gebruik der buigings-n bij de zogenaamde gemeenslachtige
woorden, de mannelijke persoons- en diernamen met overdrachtelijke betekenis,
in zegswijzen en enige andere gevallen.
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versehen. f 1.00; gebonden f 1.25.
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DR. C. DE BAERE: B e k n o p t e N e d e r l a n d s c h e S p r a a k k u n s t ten
dienste van het Middelbaar en het Normaalonderwijs in Belgische scholen, 9e
druk. frs. 9.00.
DR. C. DE BAERE: O e f e n i n g e n bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
Deel I, 8e druk, frs. 9.00; deel II, 7e druk, frs. 10.00.
DR. L. BRECKX en DR. L. GOEMANS: E e r s t e F r a n s c h e L e s s e n . Nieuwe
leermethode voor de Vlaamsche Klassen. Deel I, 6e verbeterde druk, frs. 8.00.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST: E l é m e n t s d e
G r a m m a i r e F r a n ç a i s e , à l'usage des écoles primaires et moyennes
Flamandes, 3e druk, frs. 9.00.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST: P r é c i s d e G r a m m a i r e
F r a n ç a i s e , à l'usage des Flamands, 7e druk, frs. 12.00.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (November, 1936). - Max Kijzer: De waarde van het
onuitgegeven dichtwerk van Willem Kloos. - Jan Hell: De klokken luiden elken dag.
- Hélène Swarth: Verzen. - Henriëtte Mooy: Verzen. - J.F. van Deene: Verzen. Anton van der Stok: Verzen. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos:
Naar aanleiding van ‘De Gestroomlijnde Wereld’ van Leonhard Huizinga. Maandelijksch Overzicht. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën. - Max Kijzer: Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (December). - Bericht voor den nieuwen 52en Jaargang van De
Nieuwe Gids. - Max Kijzer: De waarde van het onuitgegeven dichtwerk van Willem
Kloos. - J.B. Schepers: Bredero-Dilemna. - W.H. ten Hoet Parson: Bij de zigeuners.
- Hélène Swarth: Droomen. - Bob Stempels: Verzen. - Finus M.P. Oosterhof: Verzen.
- Rob van Eulem: Verzen. - Hans van der Stok: Voorjaar. - Willem Kloos:
Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos: Een opmerkenswaardige dichteres. - Maurits
Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten
en Fantasieën. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe, Willem Eges, Max Kijzer:
Bibliographie.
LA REVUE GENERALE (octobre). - La Revue Générale: Le VIe Congrès Catholique
de Malines. - Henri Goffinet: Le renouveau de l'idéal et le catholicisme. - Jean de
Failon: l'Anarchie internationale. - Marcel Thiry: La couleur (Nouvelle). - Mgr. J.
Schyrgens: Le R.P. Vermeersch, S.J. - Pcesse Z. Schakhowskoy: Une enfance
(première partie). - Camille Melloy: Quel est le livre qui a eu sur vous la plus forte
influence? - Francis André: Poèmes. - Germaine Sneyers: Revue littéraire:
‘Intempéries’, par R. Lehmann; ‘Les Jeunes Filles’, par H. de Montherlant. - Henri
Davignon: La vie et les idées: Esthétique de masses; Le jeu scénique ‘Credo’. Fernand Baudhuin: La vie économique et financière: l'écroulement du bloc-or. - Les
cinq: personnalités et personnages: M. Camille Melloy.
LA REVUE GENERALE (novembre). - Chanoine Jean Dermine: La famille au
congrès de Malines. - ***: Le discours du roi. - Firmin van den Bosch: Trois faits
divers romantiques. - Pcesse Z. Schakhowskoy: Une enfance (deuxième partie). Jules Garsou: Lettres du temps de la révolution belge (1830-1832). - Henri Goffinet:
Quel est l'ouvrage qui a eu sur vous la plus forte influence? - Maurice Hoornaert:
Lanternes vénitiennes (poème). - Germaine Sneyers: Revue littéraire: ‘Notre ami
Psichari’. - Henri Davignon: La vie et les idées: La littérature wallonne; De la poésie
patoisante au théâtre populaire; Un art plaisant et courageux. - Fernand Baudhuin:
Le communisme, système économique. - Les cinq: Personnalités et personnages: M
Henri Goffinet.
LA REVUE GENERALE (15 décembre). - Louis Neveu: Les Santons. - Jean de
Failon: Les frères ennemis. - Pcesse Z. Schakhowskoy: Une enfants
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(troisième partie). - Charles d'Ydewalle: Film d'histoire de Belgique. - Marie Gevers:
Les témoins (Comte de Noël). - Jules Garsou: Lettres du temps de la révolution belge
(1830-1832), (suite et fin). - Paul-Emile Janson: Quel est l'ouvrage qui vous a fait la
plus forte impression? - Robert de Vroylande: Escale ailleurs (Poème). - Hubert
Colleye: La vie artistique: l'exposition Jérome Bosch à Rotterdam; Richard Baseleer;
estampes et dessins anversois; Georges Braque; Guillaume Vogels. - Germaine
Sneyers: Revue litteraire: sous le signe d'Alain Fournier et de Benjamin Constant. Henri Davignon: La vie et les idées: ‘Madame Bovary’ dans le domaine public. Fernand Baudhuin: La vie économique et financière: le bilan de 1936. - Les cinq:
Personnalités et personnages: M. Paul-Emile Janson.
KULTUURLEVEN (November). - Dr. Fr. Sanders, O.C.: De Theologie van Karel
Barth. - Z.M. Constanza, C.R.S.S.: Het Offer in de Zedenleer van Marcus Aurelius.
- Prof. Ferd. Sassen: De ontwikkeling van Maurice Blondel. - Raph. Kreemers: De
Naoorlogsche Iersche Roman. - P. Janssens, O.P.: Geschiedkundige Werken over
Schoonheids- en Kunstleven. - P. Depauw, O.P.: In Memoriam Chesterton. - P. Van
Valkenhoff: Over Poirters' Het Masker van de Wereldt afghetrocken. - A. Barten:
Ethnologie. - Boekenoverzicht.
DE GEMEENSCHAP (Juli-Augustus). - Prof. Dr K. Steur: Priester-dichter. - Verven
van P. Kemp, Leo Boekraad, J. Vercammen, L. de Bourbon, Vic. Reynders. - Em.
Frens: De Pastoor van Ars. - A. Severynen: De sociale zijde eener eventueele
devaluatie. - Gert Schreiner: Jheronymus Bosch. - Antoon Coolen: Wedloop met de
schaduw. - C.R. De Klerk: Vondel en zijn volk. - R. de Bourbon: Eric Veen's angstige
leven. - Kronieken. - Hagel.
DE GEMEENSCHAP (October). - A.J.M. Cornelissen: Het Karakter der
communistische propaganda. - L. de Bourbon: Vier verzen uit de stilte. - Margites:
Kleine Gedichten. - Gerard den Brabander: Dame met kind. - Bertus Aafkes: Lied.
- Hagel.
DE GEMEENSCHAP (November). - A. Van Duinkerken: Over den moed. - A.J.D.
van Oosten: Wapenstilstandsdag. - R.M. Rilke: Drie gedichten: De dood der geliefde;
Uit het leven van een heilige. - Halbo C. Kool: De Schutsengel. - Bert Bakker:
Meditation triste. - Kroniek. - Hagel.
DE GIDS (Augustus). - A.J. Wensinck: C. Snouck Hurgronje. - Stemmen uit de
Redactie. - Gerard Walschap: Een mensch van goeden wil. - Emmy van Lokhorst:
Verzen. - A.W. Grauls: Kleine gedichten. - Dr. E.J. Dijksterhuis: De oudere phasen
der Grieksche wiskunde. - Gerth Schreiner: Jan Jansz. - Dr. C.A. Crommelin: De
Hollansche natuurkunde en de oorsprong der natuurkundige instrumentenmakerskunst.
- Dr. L.H. Grondijs: Het Klooster Neamtu. - Kroneik der Nederlandsche Letteren. Anton van Duinkerken. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (September). - Stem uit de Redactie. - Gerard Walschap: Een mensch van
goeden wil. - Achilles Mussche: De stem in den nacht. - Mr. P.J. Idenburg: Plannen
voor Katholiek Hooger Onderwijs hier te lande omstreeks den aanvang der
negentiende eeuw. - Dr. L.H. Grondijs: Een bezoek aan het
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Klooster Neamtu. - Dr. I.J. Brugmans. - Kroniek der Nederlandsche letteren. Aanteekeningen en opmerkingen. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (October). - De Redactie: Verloving der Prinses. - Marie van Dessel-Poot:
De oude woning. - M. Nijhoff: Open brief. - Reinier van Genderen-Stort: Verzen. A. Roland Holst: Kwatrijn. - Dr. B.A. van Groningen: Aristoteles Metaphysica. Jan Vercammen: De Poëzie der Indianen. - C.J.J. Westermann. - Dr. H.T.
Colenbrander: De Orangisme. - George Schlimme: Toekomstmogelijkheden op
Nieuw Guinee. - Johannes Tielrooy: De Amerikaansche reis van Chateaubriand. Dr. E.J. Dijksterhuis: Het leven van Isaac Newton. - Dr. E.J. Dijksterhuis. Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (November). - Stemmen uit de redactie. - J. Slauerhof: In memoriam patris.
- A. Roland Holst: Overzicht. - J.J. Van Geuns: Escuriaal. - J.C. Bloem: Geluk. - Th.
Lighthart: Devaluatie. - J.H. Kramers: Cultureele problemen in het moderne Turkije.
- M. Nijhoff: Jacobus Revius, 1586-1936. - Dr. N. Van Wijk: Dostojewski en zijn
bronnen. - Ed. E. Serrarens: Willem van Swaanenberg, een zonderling uit het begin
der 18e eeuw. - Aanteekeningen en opmerkingen. - J. Slauerhoff: Kroniek der
Nederlandsche letteren. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
BOEKENGIDS (Sept.-October). - Prof. Dr. Frank Baur: Een piëteitsvolle Hulde aan
wijlen Prof. Dr. Jules Persijn. - Ernest Vander Hallen: Vrouwen aan het Woord. Het Boek der maand: Over de Ziel der Lage Landen door Prof. Jul. Persijn. - Van
Menschen en Boeken. - Boekbesprekingen.
LA NUOVA AOLOGIA (1 novembre). - Piero Gadda: Festa da ballo (I). - Antonio
Canova: Tre lettere a un architetto (con una nota di Carlo Astolfi). - Fausto Nicolini:
Vico e la genesi della ‘Prima Scienza nuova’. - Lorenzo Giusso: Vecchia e nuova
Germania: Ore di Norimberga. - Arnaldo Bocelli: Dei generi letterarii, del romanzo
e di Raffaele Calzini. - Giulio Del Bono: Le operazioni militari del Generale Franco.
- Virgilio Ducceschi: Cucine a vivande preistoriche. - Giuseppe Stefani: Il centenario
del Lloyd Triestino.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 novembre). - Amedeo di Savoia-Aosta: Le
esplorazioni della Libia interna. - Nicolo Castellino: La famiglia italiana. - Piero
Gadda: Festa da ballo (II). - Mattia Moresco: Il trapasso della Corsica. - Giuseppe
De Luca: Discorrendo col Cardinal Gasparri. - Luigi Villari: Il fascismo britannico
e il suo avvenire.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 dicembre). - Vittorio Imbriani: Cette milioni rubati
- Da un romanzo inedito, con una notizia di Nunzio Coppola. - Arturo Stanghellini:
Incontri d'Ungheria: Gli ‘amici del Caffè Tisza’. - Arturo Marpicati: Il Partito fascista
nello Stato. - Piero Gadda: Fesa da ballo (fine). - Indro Montanelli: Il ‘generale dei
Galla’. - Mario Missiroli: Storia del mercato nella Storia d'Italia. - Nino Savarese:
Novità a Petra: La Ferrovia e la Donna volante.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

81

[1937/2]
De kring sluit toe!
door Alfons Walschap m.s.c.
I
De mensch, de aarde, het woud, de moerassen en de stroom: het leven hier op aarde.
De voorvaderen: zij komen van ginder, van ginder ergens anders; zij zijn niet van
hier! Zij werden opgejaagd, opgedreven, door oorlog, ziekte, dood. Men stond hun
naar het leven; de mensch vlucht maar voor het aanschijn van de dood.
Zij kwamen hier, sloegen een bres in de natuur, ontnamen het woud dit stukje
aarde, en bouwden er hun dorp.
Het dorp, het ligt hier; het is een rustplaats op aarde, een schuiloord voor vandaag.
Voor morgen? Wie wéét? Wij weten het niet!
Het ligt hier bij dage en bij nacht, in zon, storm en regen; in alle weer en wind,
zooals elk ander ding en wezen. Klein, schuw, nietig in dat groote woud, tegen dat
rot moeras aan; wat verder trekt de stroom, groot, sterk, hoogmoedig en wild!
Het woud is vol verlokking, verleiding en gevaar, wij zullen tot hem niet ingaan
dan listig en schuw; sterk gewapend om al wat ons van tusschen zijn hout en groen
beloert, te verschalken, te verrassen en te dooden, voor zooverre dat in onze macht
ligt.
Het moeras is valsch en vol verraad!
De stroom is vol bedrog!
Maar woud, stroom, moeras en aarde, al zijn ze wars en weigerig met hun goed,
wild, visch en vruchten, zij geven ons om van te leven, zij zijn ons bestaan hier op
aarde, zij zijn ons goed en in zekere mate ons geluk.
Alles is goed en slecht!
Ook de mensch!
Zien wij ons eigen gemoed?
Wij zien ons eigen gemoed, en sluiten de oogen en onzen mond.
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Dit alles kan men in dit dorp zien en beleven!
Hier is de mensch en zijn leven op aarde!
Hier is geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Hier is begin en einde van mensch,
plant en dier. Voor elke plant die vergaat, is er een ander gewas dat te groeien begint.
De aarde vangt de neerzwijmelende stengels en blad, maar ook de verdorde bloem
met zaad.
Voor elk dier dat valt springt er een ander in zijn spoor, en voor elke mensch die
sterft is er ergens een vrouw die zich neerlegt om te baren!
Het leven staat niet stil!
Het is als de stroom, altijd nieuw en ander water, maar altijd één en dezelfde
stroom!
Het is als het woud verrotting en groei, dood en leven, begin en einde.
De ouderen worden moe, verdwijnen, de jongeren komen op en aan, men wordt
opgeschoven, men neemt uwe plaatsen in, men kan sterven en gaan.
Gaat het niet vlug genoeg?
Daar zijn de geesten, daar is de ziekte, daar zijn de machten sterker dan wij zelf,
die wij niet kennen noch begrijpen!
Dan worden wij met dorp en wat er in leeft opgeruimd. Duistere machten
bespringen en moorden ons uit, en wat er overblijft wordt opgejaagd en opgedreven
als troepen dieren in het woud als de mpela komt: het hoog water.
Verzet er u niet tegen!
Tegenover dit alles vermag de mensch, vermag het menschdom niets. Men gaat
er aan ten onder, men verliest, verdwijnt, vergaat.
Zooals Ilumbe!
Ilumbe de vrouw van Mombo!
Zij komt vandaag maar niet uit hare tuinen terug, het is al laat, de zon valt achter
het woud, de donkerte is daar, de avend en de nacht.
Dagen reeds speurde Mombo haar na. Een vrouw is wel standvastig in hare liefde
maar zij is niet trouw.
Vol achterdocht en van jaloersheid gestoken zoekt hij naar zekerheid. Mombo is
een man: hij gaat haar na. Hij gaat
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Ilumbe na. Hij is vol slechte voornemens! Hij kan nu pijl en boog hier uit de hoek
nemen en haar beminde dooden op afstand. Hij wil niet! Hij zal hem neersteken van
nabij, onder haar oogen. Mombo voelt het mes in zijn gordel. Hij voelt zijne spieren.
Hij voelt zijn groote kracht. Hij gaat veerkrachtig en gezwind. Haat geeft moed en
lust. Haat geeft spoed.
Mombo gaat nu dwars door het dorp. De blikken zijn op hem gericht, maar hij
gaat aan de oogen der menschen voorbij. Het zand knarst onder zijne voeten. Ach,
neen, hij spreekt de menschen niet aan, hij zegt hun niets. Ofschoon er heel wat
zegbaars hem op de lippen ligt. Zijn neusvleugels trillen, zijn oog wordt donker en
koud, zij krijgen de kleur van de stroom vóór een onweer. De woorden branden hem
op de tong, ach, midden in het dorp hier zou hij wel kunnen los barsten, maar hij
gaat door. Men zal wel hooren wat hij gaat doen. Men zal misschien opgeschrikt
worden door een plotse schreeuw. Men zal zich afvragen: wat is dat. Hij zal zeggen
‘ik heb mijner vrouw beminde neergestoken’.
Mombo dringt tot Ilumbe's tuinen door, geruischloos. Wil hij een dier snappen?
Hij lacht: een dier! Men ziet zijne tanden, zoo, ja zoo grijnst hij nu hij daar zoo
tusschen de struiken sluipt.
Van verre ziet hij hare mand.
De mand is gevuld. Wat toeft Ilumbe nog?
Psst!
Hij heeft haar hoofd gezien, Ilumbe ligt ten gronde.
Mombo sluipt nabij.
Ilumbe is daar alleen. Zij ligt daar koud en stijf. Zij ligt daar dood. Dood op een
hoopje blaren!
Een groot geschreeuw gaat op, Mombo huilt naast zijne vrouw, daar is geen geweld
aan haar gepleegd, zij ligt hier ineengekrompen van een inwendige pijn!
Jammerend en klagend neemt Mombo zijn doode vrouw van de grond, en loopt
er mee naar de menschen. Ach wat een zware, droeve vracht.
Daar legt hij haar aan de voeten van Usasa, hare moeder.
‘Ziet’ huilt hij, ‘ziet wat ik in mijne tuinen vind. Ik vond daar mijn vrouw Ilumbe.’
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Usasa stort jankend op het lijk.
De menschen komen bij.
Gehuil, geschreeuw, gejank!
Zoo vondt men dus Ilumbe! Dood in hare tuinen.
Het was maar een begin!
Ilumbe was de eerste, de rest zou volgen.
En de rest volgde ook!
Drie dagen later vond men aldus een andere vrouw, en nog drie dagen later
Botanema, de eenige dochter van Nkoi: Nkoi-imote.
Met ontsteltenis stelde men vast dat er telkens drie dagen tusschen pooze was
geweest. Men kan dit onachtzaam voorbij gaan. Inderdaad men kan zoo dwaas zijn
als de man Ikotama, en zeggen dat dit van geen of geen beteekenis is. Maar men
sterft toch zoo maar niet in zijne tuinen als men er gezond naartoe gaat. Dat kan
eenmaal gebeuren! Maar daar ligt Ilumbe. Na haar ligt daar onverwacht die andere
vrouw. Na deze werd Botanema gevonden. Neen men kan altijd sterven; de dood
bekent geen tijd of maan of dag of jaar!
De toovenaren zwegen!
Men droeg hun geschenken.
De eerste dag: niets.
Geschenken.
De tweede dag: niets.
Geschenken.
De derde dag: het is het werk der geesten, het is een straf der geesten: het is één
bepaalde geest. Hij vraagt om de drie dagen eene vrouw!
‘En vandaag? Vandaag is het de derde dag.’
De vraag is nog niet koud of daar gaat een doodsgejammer op aan den versten
uithoek van het dorp: Bondole de vrouw van Mboyo, huilt van een plotse pijn in hals
en achterhoofd, zij zegt dat zij gaat sterven.
In de nacht krimpt haar lichaam in een zware kramp ineen.
Bondole sterft!
En den daaropvolgenden derden dag zaten al de vrouwen van het dorp, stijf van
schrik en angst tegen den hutwand aangedrukt. Haar tanden klapperden, haar handen
beefden
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in hun schoot, haar oogen verdonkerden van angstige verwachting.
Wie zou het zijn?
Wie ging hier nu ineenkrimpen, en sterven voor den voet.
Een vrouw! Om de drie dagen eene vrouw!
De mannen beloerden hunne vrouwen! Ieder oogenblik verwachtten zij zich er
aan, dat deze plots omvallen zou, waar zij daar zat en ‘ik bén het’ zou roepen.
Niemand viel om, niemand riep!
De kinderen wisten niet wat er gaande was. Midden die doodsche stilte zaten zij
angstig en dwaas hunne moeders te bezien.
Begon er één van schrik te schreien, dan begon men het te paaien en te vleien met
een goedheid en een zoo schoone woorden als het tot deze nog nooit had gehoord.
Men mocht de geesten niet vergrammen door kindergeschrei. Waar een kind is, is
eene moeder, is eene vrouw. Laat ons de vrouwen bergen!
De lucht, de omgeving was sterk geladen van de macht der geesten.
Tegen het middaguur: geen doode!
Maar tegen avend aan begon een oude vrouw vol angsten idioot te grinneken en
te lachen.
Een andere raapte men krankzinnig uit een bezwijming op.
En een derde razend.
Toen men haar binden wou vluchtte zij recht voor zich uit, het donker moeras in.
Aan haar gehuil dat al maar zwakker werd hoorde men hoe ver ze was.
Zij verzakte, verzonk, stikte, verdronk.
Het weegeklaag geraakte niet meer van tusschen de huizen, voortdurend barstten
er nieuwe beweeners los in hun eentonig geklaag, met kleine tusschenpoozen werd
op de doffe lokole het dorre doodenbericht geslagen.
Het was een droeve, droeve tijd.
De menschen leefden onzeker en verdwaasd, als in een nieuw en ander bestaan.
Men had het gevoel er te veel te zijn. De weinige banden die ons hier binden dreigden
ieder oogen-
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blik te lossen of te springen. Eenieder dacht: als ik het maar niet ben! Men vroeg
zich af: nu ik?
En na de wrange angsten om de nabije dood, zocht men de wraak, dat zoet genot,
dat ons doorsteekt van een zoo wild en woeste vreugd. Wraak is een diep, maar wel
kortstondig genot.
De nachten werden onveilig.
Toovenaren waarden behoedzaam rond.
Rijkelijk betaald was hunne wetenschap niet dralend: Voor iedere doode vrouw
verdween er een mensch.
Een keerde er van de jacht niet meer terug.
Een tweede werd gevonden met een vergiftigde pijl in den rug: die hem vond om
vijf uur in de namiddag zag hem nog juist de laatste gulp bloed opgeven.
Een derde verdween met prauw en al op den stroom.
Een vierde stierf vergiftigd, men zag het aan een donkerblauw schuim dat
opborrelde aan zijn linker mondhoek.
Een vijfde stierf zoo maar, maar het was Nkoi-imoto's vijand en dus voor iedereen
wel meer dan duidelijk.
Ook Nkoi-imoto zelf was er mee tevreden!
Men leefde zoo los, en zoo naast elkander dat men niet meer van eene gemeenschap
menschen spreken kon.
Alles werd verkeerd verstaan, uitgelegd en zoo opgenomen. Een eenvoudig simpel
woord kon aanleiding worden tot een verwoed gevecht. Tusschen elke twee menschen
groeide die klove van nijd en achterdocht. Die geen doode had dacht zich van eenieder
belaagd en beloert. Die wel een doode had aanzag eenieder voor de vermoedelijke
dader.
Een diersch ‘qui vive’ hitste eenieder tegen eenieder op.
Elk geluid kreeg een eigen beteekenis, was een bericht. Elk gebaar hoe onschuldig
en spontaan werd verkeerd verklaard.
De woorden verliezen hun gewone beteekenis. Men zoekt er een andere zin aan
te geven.
De menschen verstaan elkander niet meer!
Een vreemde man en vrouw!
Zij kwamen in het dorp, en door de donkerte verrast vroegen zij de gastvrijheid
voor één nacht.
Zij zijn nooit verder gegaan. Zij kwamen nimmer toe. Hier
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eindigde hun tocht. Eenieder wist het, maar ook eenieder zweeg.
Toen kwam uit dat zij bevrienden hadden gedood.
En de straf bleef niet uit.
Een ware afslachting volgde nu! De ziekte barstte uit aan de vier hoeken te gelijk.
Mannen, vrouwen, jong en oud, zonder onderscheid van ouderdom of geslacht,
stierven tot met twee, drie tegelijk.
Gansche huisgezinnen stierven uit.
Wat zeg ik: de familie van Nkoi verdween van de aarde.
Men kloeg van een razende pijn in het achterhoofd, en bezweek enkele
oogenblikken daarna in een stijve, stijve kramp.
De zieken raasden van de pijn!
De gezonden zaten daar op hunne beurt te wachten.
Ze konden plots met een ruk opstaan en afwezig staan luisteren. Men had het
gevoel aangeroepen te zijn. Waar gesproken wordt zegt iemand ‘zwijgt’. En waar
men zwijgt denkt men: hier krijgt het iemand. Hij voelt het komen. Ieder oogenblik
verwachtte men het bekende, maar zoo noodlottig klopje-in-de-nek te krijgen, of wat
hooger op het achterhoofd.
Hier is de dood permentelijk aanwezig. Men kan hem buiten langs den weg
ontmoeten. Hij wacht u achter de hut. Hij talmt nog even, maar ieder oogenblik kan
hij uit het struikgewas op u toe treden ‘leg u maar neer, ik ben hier!’
Zonder ordewoord of een of andere bepaalde afspraak kwam men des nachts bijeen
in het woud! Men voerde er dolle en obsene dansen uit. Onbekende, wilde, nieuwe
dansen van een driestheid tot op heden ongeëvenaard.
Beschaamd stortte men zich in dat duivels gewarrel en getier en misgreep zich 't
is aan eender wie. Daar waren vrouwen waar geen mensch meer in te bespeuren was,
mannen stampten en snoven als dieren.
Een verdwazend uitputten van dat lichaam door de dood beloerd, benijd, begeerd,
bedreigd.
De nachten sprongen op verschrikt, niet van een menschelijk gezang, maar van
een dierlijk angstgeluid, van een ge-
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huilde wanhoop, van een verklankte razernij en broust.
Van een delirium.
Men wou de ziekte verschalken!
Men wou bewijzen dat men nog sterk, nog kloek, nog krachtig was en gezond:
ziet, ik ben niet ziek.
De offers vielen met korte doffe slagen.
In een van die razende nachten vol waan en geluid, midden een hoop dansende
vrouwen en mannen, oververhit en diersch, sloeg de hoofdtoovenaar plots ten gronde.
Zijn lichaam spande zich als een boog op achterhoofd en hielen. Zijn mond trok open
en scheef. Zijn oogen draaiden binnenwaarts. De ontstelde menigte zag zijn open
mond blauw worden en purper, het lichaam ontspannen, daarna weer ineenkrimpen.
Twee snokjes met de linkerhand zijn het einde. Hij sterft.
Zwijgend gaat men vandaan, men neemt wat men heeft en gaat.
Waar naartoe?
Nummer één achterna!
Het dorp loopt leeg.
Als de laatste mensch hier gestorven is roepend om zijne vrienden die allang weg
zijn en ver, dan treedt hier de stilte weer in!
De stilte van woud, moeras en stroom!
De stilte van de aarde.
Dag voor dag, stap voor stap komt het woud weer naderbij.
Nieuwe heesters en struiken groeien haastig en weelderig op. Grijpkruit en
klimplanten haalden de huizen, het werk der menschen neer, en overgroeiden het,
maakten alles weer gelijk aan de rest van het woud, aan de natuur.
De natuur!
De kring sluit toe!
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De kop van Rembrandts vader
door Jac. Schreurs m.s.c.
I
Naast het Puttertje van Fabricius
En het Meisje van Vermeer,
Zag ik na jaren het aanschijn weêr
Van Rembrandts vader.
Het was nog dezelfde bitse man
Met de baardige, harde wangen,
Met de muts en de kraag van astrakan;
Wat ouder nog en eeuwiger dan
In een koud, wit licht gehangen;
Geen tulband meer en geen hooge veer,
Geen borstkuras en geen keten;
Maar een nuchter man en een grimmig, oud heer
Met oogen vol droef en wijs weten.
En zijn stem vol mijmering en verdriet
Is weer aarzelend aangevangen:
‘Hoe kom ik, waar ieder mijn kop beziet,
In dit huis aan een wand te hangen?
Ginds worden de hazelaarsboschjes groen
En waaien de polders open.
Wat hebt gij, mijn ziel, met dit volk vandoen.
Wat hebt gij van hem te hopen?
Ik weet niet waarom ik mijn molen verliet;
Om een stad of een Prins misschien?
Ik weet slechts dat men mijn kop beziet
Om een kop van Rembrandt te zien....’
Het licht verbleekte: nóg stond ik daar:
De nacht tusschen mij en de molenaar.
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II
Hij kwam mij tegemoet op den hoek der straat
En beurde naar mij zijn meewarig gelaat:
‘Wie zegt me of ik ooit uit dit labyrinth
Van straten en wegen een uitweg vind?
Ik weet niet waarom ik hier eigenlijk kwam,
En waar ik de trein naar dit vagevuur nam,
Waar niemand je groet en geen je kent
Dan de meid met de hoed van de Blue-band-prent.
Ginds rijdt in een koetsje mijn zusje ten doop
Terwijl ik verveeld naar het Binnenhof loop;
Ik dwaal rond een vijver en rond een plantsoen
En denk aan de dingen die 'k beter kon doen;
Terwijl me de regen in 't aangezicht slaat
Hoor ik hoe daarginds ons wolvee blaat....’
Zoo liepen wij samen straat in, straat uit.
Zijn smart kreeg geen einde, zijn klacht geen besluit;
Eens heeft hij een straathond zijn kop gestreeld,
Dan met meeuwen en zwanen zijn leeftocht gedeeld;
Maar mijn mond scheen bevroren, mijn hart was koud
En wijd om ons heen lag een stad gebouwd,
Zóó troostloos verrègend en zóó vol wind,
Met een hemel daarboven zóó grijs en blind,
Dat ik, waar ik zocht, geen uitweg vond
Voor dat grijs gelaat en die klagende mond.
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III
Ik liep vermoeid door het Haagsche Bosch,
Het hard gezicht liet mij nergens los;
Het had geregend: het bosch was nat;
Ik hoorde het orgelend hart der stad....
Ik zette mij neêr op een bank; daar ging
Een man mij voorbij door de schemering:
Hij droeg een raafzwart, weelderig haar,
Hij was nog jong, nog geen twintig jaar;
Hij droeg een bruine, fluweelen jas.
Ik dacht dat die knaap een schilder was.
Hij hing zijn schildergerei aan een tak,
Ik hoorde de woorden niet die hij sprak.
Hij wierp zijn hoed in het natte gras,
Ik weet niet waarom hij zoo toornig was;
Misschien ook was die knaap niet boos
Maar bedroefd als ik en troosteloos;
Elk leven toch heeft zijn eigen pijn
En waarom zou een knaap niet bedroefd mogen zijn?...
Hij haalde een blinkend mes uit zijn zak
En stond het te wetten op zijn handvlak;
Maar nauwelijks had hij het mes geslepen,
Of 'k heb als de Engel zijn pols gegrepen;
Hij zag mij meelijdend en dankbaar aan
En lachte begrijpend: laat mij begaan;
En langzaam sneed hij als in een droom
In de weeke bast van een beukeboom
De kop van Rembrandts vader.
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IV
Maar later, in een smalle loop
Naar een mistige, roze bioscoop,
Zag ik hem weder:
Hij droeg de cape met de gouden knoop
En de hoed met de hooge veder.
‘Alles is ijdelheid’, heeft hij gezeid
En vermanend zijn hand op mijn arm geleid....
En waar wij samen
Langs de rangen van Rembrandts en Saskia's kwamen
Ontstond een klein, vernietigend tumult
Van verholen scherts en schimpnamen.
Love me to night, heeft Maurice gesmacht
Maar hij heeft zijn hand aan zijn voorhoofd gebracht
En een barst in een spiegel gelachen.

V
En 's nachts uit den grond van een water
Dat groen en duister sliep,
Rees plotseling wit en verwilderd
De kop van een Sater
Die riep:
Kameraad, kameraad Heb jij een zoon die schildert,
Zorg voor een stok die slaat!
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De twee vriendinnen(1)
(Fragment uit den roman ‘Levensbloesem’)
door Stijn Streuvels
In 't vooruitzicht, als 't nog komen moet, schijnen de jaren lang, in eindelooze verte,
maar met één dag teenegader vliedt de tijd in regelmatige opeenvolgende poozen,
onopgemerkt voorbij.
De gespannen aandacht op de studie, de gelijke, lamme gang met hetzelfde
weerkeerende gebeuren van alle dagen, in de rustige atmosfeer van stichtelijke
vroomheid, had hier geleidelijk alle felle indrukken uitgesleten en verwischt, zoodat
er Lieveke slechts de genoegelijke herinnering overblijft aan een ver geluk, met 't
bewustzijn echter dat hetzelfde geluk haar te wachten staat voor later, voor altijd! In
een weidsch vergezicht overschouwt zij het spiegelbeeld van den heerlijken
levensbloesem harer jeugd, onder een praalboog, waar alle dingen geïriseerd omrand
zijn met het licht van zeven kleuren. De herinnering aan dien morgen met de rozen,
staat daarmede in verband - een indruk van zonnige vreugde, vermengd met spijt en
onrust - waar zij immer met 't zelfde behagen, elke bijzonderheid voor den geest
optoovert, duren laat, om er de beteekenis van te ontleden. Telkens betrapt zij zich
op een glimlach waar weemoed en geluk in samenvloeien en versmelten. Maar, als
zij zich staan ziet in hare schamele onbeholpenheid, jaagt zij het spiegelbeeld uit de
voorstelling weg.
Hersenschimmen, goochelspel, droomgezicht, luchtkasteel, zelfbedrog, verdreven
gelijk rook - daar is de meesteres, hier zijn de boeken, - dàt is de werkelijkheid van
't leven: door 't examen komen!
En toch is er iets wezenlijks aan - iets dat zij in den greep houdt, beschouwen mag
als de ommekeer in haar be-

(1) Zie D.W. & B,, Nr 1, 1937.
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staan, de openbaring harer toekomst: als zij nu, na twee jaar, afgestudeerd is en eene
plaats krijgt in de dorpsschool als onderwijzeres, dan is het geluk waarvan zij nu
droomt, toch bestendigd - een leven gelijk het geweest is in dien laatsten vacantietijd?
Bestendigd?... En als juffrouw Josephine er niet terugkeert, is zij hare hartsvriendin
kwijt - is het kasteel voor haar verloren: het middelpunt vanwaar het geluk uitstraalt.
De heer onderpastoor ook, kan intusschentijd verplaatst worden ert vervangen door
een van effen op, die zich niets aantrekt, waaraan zij niets heeft; dan blijft er alleen
nog het klooster - zij leidt er een bestaan van onderwijzeres in de lagere school, op
een dorp waar zij de verveling kent der gelijke dagen, in vereenzaming en doellooze
eentonigheid haar schoone jeugd ziet vergaan....
Dan duikt het andere op: eerzucht, streven naar iets hoogers, zich opwerken uit
eigen kracht, menschen verbazen door 't geen ze presteert. Als regentes kan zij iets
beters verlangen dan eene dorpsschool; waarom zou zij in 't gesticht geene plaats
kunnen krijgen aan 't middelbaar onderwijs? Waarom niet verder studeeren, een
graad behalen in opvoedkundige wetenschappen? Inspectrice worden, doctoraat doen
met eene schitterende thesis?...
Zoo draaft Lieveke maar door, doch het is louter opwinding, die weer in rook
vergaat, reizen door 't luchtledige, waarna men ontnuchterd, op den beganen grond
terecht komt, de boeken opneemt en zijne taak afwerkt.
In het groote gesticht leven de twee vriendinnen van elkaar gescheiden: het
regentaat ligt al den overkant van het paviljoen waar juffrouw Josephine den hoogeren
cursus volgt. Zij zien elkander ternauwernood in 't voorbijgaan naar de kapel, zonder
gelegenheid tot spreken, met den blik echter bespieden zij het gepaste moment en
weldra hebben zij het middel gevonden briefjes over te smokkelen - nietigheidjes,
beuzelarijen, uit nood hun vriendschap te betuigen, in contact te blijven, herinneringen
uit de vacantie, hunne gevoelens en bevindingen mede te deelen, afspraken voor
later, en voornamelijk elkander plagen.
Telkens is het voor Lieveke eene blijde gebeurtenis - een
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briefje van Josephine, en haar dag is goed. Dat is alweer een bewijs en bevestiging
dat haar geluksdroom iets meer is dan een droom. Aan Josephine heeft zij eene
zusterziel, om hare gevoelens uit te storten, haar mededeelen al 't geen zij sedert hare
eerste jeugd opgesloten heeft gehouden. Josephine is daarenboven tusschenpersoon,
het aanknoopingspunt met het andere... dat zij niet nader bepalen kan, doch haar
voorstaat als het geluk - de groote verrassing die nog altijd voor haar uitzweeft, de
belofte van iets heerlijks, waarmede zij, kind nog, elken morgen ontwaakte. Dat
geluksvisioen staat nu niet meer zoo zichtbaar uitgebeeld gelijk in de kinderjaren toen strekte dit over eene onafzienbare verte waarvan het hoevetje met den perelaar,
het middelpunt was; nu ligt het in de omheining van een tuin met rozen, in de
aetherische atmosfeer van den zomermorgen, met dauwperels en bloemengeur, waar
een lichtvoetige gestalte door lommerlanen zweeft, in flodderend wit gewaad, met
stralende oogen en rinkelenden lach,... figuur waarin zij zich zelf herkent....
Zinsbegoocheling weeral, luchtspiegeling, wazedamp, ziekelijke verbeelding. Zij
weet het, doch wat kwaad is er aan gelegen, als het haar het zinnelijk behagen
verschaft, zij er genot in vindt een paradijs te scheppen met den geest?
Terwijl Lieveke nog in die sferen aan 't droomen is, wordt haar den brief gebracht
die 't huwelijk vermeldt van hare zuster Emilie, met Jef Ketele, en de dringende
uitnoodiging, natuurlijk, naar huis te komen voor die gelegenheid. Dat is eene
verrassing; alhoewel Lieveke wist dat er iets op handen was, toch dacht ze niet dat
het zoo gauw te gebeuren stond. In de gesteltenis waarin zij nu verkeert, brengt het
haar eene ongelegene stoornis, zij zou er liefst van bevrijd gebleven zijn; 't gebruik
echter wil dat leerlingen verlof krijgen om de huwelijksplechtigheid eener zuster bij
te wonen. Lieveke wist wat er haar bij zulk feest te wachten stond en was allerminst
gesteld om aan feestelijkheden van dien aard deel te nemen.
Zij is er heengetrokken met tegenzin, enkel om moeder plezier te doen, en met 't
voornemen denzelfden avond nog terug te keeren.
Op een trouwfeest te lande weten de vierders gewoonlijk
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niet hoe den dag door te brengen. Het begint al heel vroeg, omdat eene late mis in
de kerk, veel geld kost, en alleen rijke menschen tegen den middag trouwen. Het
verloopt dan ook heel eenvoudig: bruid en bruidegom, met de ouders en twee getuigen,
trekken op naar 't gemeentehuis en naar de kerk, waar 't een gelijk het ander gauw
afgeloopen is; verder moeten zij dan den tijd verdoen met een ommegang in de
herbergen, om den middag te verbeiden. Inmiddelertijd is 't vrouwvolk thuis in de
weer met 't noenmaal, dat dan nog te wachten staat, omdat de trouwers te lang
wegblijven. Door de geburen worden wat geweerschoten gelost, op den doortocht
proficiat gewenscht, en daarna gaat de familie aan den feestdisch, waar buik-sta-bij
gegeten wordt en nog meer gedronken, met veel boert en losse scherts, dubbelzinnige
spreuken, gewaagde toespelingen en platte gelegenheidskluchten tot het jonge koppel
gericht en welgevallig onthaald.
Het was een groote tafel volk te Glabeke's in de te enge keuken, zoodat de gasten
dicht op elkaar aangeschoven zaten: Emilie en de bruidegom in 't midden, de ouders
al weerskanten, broers en zusters der beide families, waar ze plaats vonden - al te
zamen een twintig man.
Lieveke had er zich weten uit te houden omdat zij wilde bedienen, en 't was maar
als zij 't een of 't ander opbracht, tusschen wand en stoelen doorwrikkelen moest, dat
zij blootgesteld was aan de vrijpostigheden van de nieuwe schoonbroers; doch zij
weerde elk ongemanierd gebaar af en van ongepaste redens deed zij alsof ze 't niet
hoorde, - waar 't noodig bleek, hield zij zich streng gesloten.
Bij de koffie en de borrels werden liedjes gezongen, en zoo gerocht men er toe
den namiddag om te krijgen.
In eene kortwoonst te lande ontbreekt de ruimte voor eene echte viering, - tegen
avond worden geburen en kennissen ontboden op traktaat, en daarom gebeurt dit in
de gelagzaal eener herberg van 't gehucht. Nu moet alleman meê! De familie trekt
op, dezen keer begeleid door eene harmonica, in stoet gekoppeld, naar Den Zoeten
Inval. Daar komen dan, d'een na d'ander de genoodigden - meest jong volk, kameraden
en vriendinnen, nachtvrijers er op uit een avond leute
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te maken; ook wel oudere liefhebbers die er bij zijn waar de kat in 't donker te knijpen
valt. Alzoo kwam Verkomst er neuzen, zoogezegd om Naarden en den ouden Ketele
gezelschap te houden.
Het ging er dan ook dadelijk op los: de harmonicaspeler zette in met een
opwekkende polka en elk koos zijne gezellin uit voor den dans.
Op weg van huis naar de herberg, werd Lieveke bij den arm gegrepen door Louis,
de jongste van de Ketels, die er op gemunt scheen haar cavalier te zijn, met 't
voornemen dat pertig schoonzustertje dien avond niet te lossen. Hij was een
ondernemende knaap, die een aard had om met meisjes te floreeren: hij deed al
vooreerst alsof het bruidsmeisje hem verliefd had gemaakt, praatte haar de ooren
vol. Zij moest maar voortdurend zijne handen afweren en er hem op wijzen
fatsoenlijke manieren te hebben. Willen of niet, hij had haar al mede voor den eersten
dans. Tegenstribbelen kon niet helpen.
- Gij kunt niet dansen? Ik zal 't u leeren!
En hij leerde 't haar.
Er waren echter nog meer liefhebbers - zelfs boerenzoons - op 't gerucht afgekomen,
die geen gelegenheid laten voorbijgaan waar te scharrelen valt. Lieveke was de
jongste en had 't meest bijval: voor die kerels was 't eene aardigheid, eene buitenkans
om bij dat juffrouwke in aanmerking te komen, en een aantrek om dat tenger ding,
met de diepe oogen en strenge pruilmondje, zijn rilden leest in hun armgreep te
voelen en op te tillen....
Nu ondervonden zij dat Lieveke in de handeling niet zoo mijde was en vreesachtig
gelijk ze 't op straat uitgaf. Zij kregen haar aan 't lachen.
De jonge schoonbroer had goed in 't verweer te staan en zijn maagschap te doen
gelden, elk wilde aan de beurt komen en ze trokken Lieveke Glabeke d'een den ander
uit de handen.
Wie had er beweerd dat ze niet dansen kon? Ze zweefde over den vloer gelijk een
vlinder en ge voeldet niet dat ge iets in de armen hieldt!...
Hoe was het nu gebeurd? Hoe was het gods-mogelijk ge-
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weest?... Om denzelfden avond naar 't gesticht te vertrekken, haar besluit hier alles
en allen te verlaten - geen kwestie van! Maar hoe had zij zich laten meetweefelen?
Opgegaan in den roes? Ze wist niet eens hoe 't geëindigd was, hoe of wanneer
thuisgekomen, - dadelijk in slaap gevallen, en nu, met de duizeling in 't hoofd, kwam
het bij flarden haar voor den geest: zij had zich gedragen net gelijk de anderen, zich
met hart en ziel overgegeven aan den zinnelijken wellust, bezweken voor de
verleiding... en er van genoten! Die bevinding opende haar den afgrond waarin zij
voor 't eerst de eigen gesteltenis herkende: de zwakheid van haar gemoed, het gebrek
aan weerstand, - en dit te moeten bekennen, griefde haar meer en pijnlijker dan het
zelfverwijt van 't geen zij voelde als eene onherstelbare vernedering. Dat was nu de
uitslag van die verzorgde opvoeding, de strenge vroomheid, het nauwgezette van
een rein geweten! Een ganschen nacht had zij met zich laten sollen en bepootelen,
van den een in den anderen zijn greep, erger dan eene herbergdeerne, zonder een
oogenblik zelfbesef, geen schaamte, geen eergevoel. Zij herkende haar eigen wezen
niet meer. Lag er dan, diep in 't binnenste harer geaardheid, een ondoorgrondelijk
euvel, dat haar vreemd was en toch eigen, voor het bewustzijn verdoken gebleven,
en in afwezigheid van haren wil, naar boven gekomen, opgedoken en meester
geworden van haar doen? Was zij erfelijk belast met eene kwade neiging - bij de
geboorte in haar bloed meegekregen, en die zij met zich omdroeg als eene zedelijke
kwaal, - iets als eene ‘geteekende’?
Zij zonk weg van afkeer en schaamte, ontmoedigd in eindelooze vertwijfeling, zag geene uitkomst en bleef liggen weenen, daarna star gluren, zonder gedachten.
Op 't eind kwam het besef haar opschrikken, dat zij weg moest, zich spoeden voor
den trein.
Zij zag bleek, ontdaan, zonder lust naar eten, met den wrangen nasmaak in de keel
van tabaksrook en verzuurden drank, - haar kleed lag verfrommeld en bevuild op het
bed.
In huis was alles overeind, allen nog diep in slaap. Moeder echter reeds in de weer,
had haar bezigheid gedaan in den stal gelijk na een gewonen dag: kalm en bedaard,
goedmoe-
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dig. Zij bekeef Lieveke om zoo vroeg opgestaan te zijn, wilde haar terug naar bed
jagen om uit te rusten.
- Ge ziet bleek, kind, ge hebt niet genoeg geslapen!
En dan, vergoelijkend:
- Ge hebt er plezier van gehad, newaar jongske; 't zal u deugd gedaan hebben zoo'n
enkelen keer in de kwanseling.
Moeder meende 't best, zag er geen erg in: ‘zoo'n enkelen keer’ en dan weer weg,
ver weg uit 't geen ze noemde: de kwanseling. Weer in 't vrome, stille schoolgebouw
bij de kloosterzusters, aan de studie. Zoo'n enkelen keer, kon geen kwaad - moeder
beschouwde dit als eene verpoozing.... Voor Lieveke zelf echter, was het de bittere
bevinding van 't geen ze onwetend in zich droeg: den aard harer afkomst!
De morgenwind aaide verfrisschend om haar gloeiende slapen; de buitenlucht
verkwikte haar en verdreef de zwaartillende gedachten; geleidelijk herkreeg zij kalmer
inzicht over het gebeurde: zij had eene landelijke bruiloft meegemaakt, naar landelijke
zeden - afgeloopen, niet meer aan denken, vergeten! In 't gesticht zou niemand er
iets van vermoeden - zij zou het met zich zelf alleen uitmaken: doen alsof 't niet
bestaan had, het in haar binnenste gesloten houden als een geheim,... en eene
verwittiging. Josephine mocht er in elk geval niets van vernemen!
's Anderen daags voelde Lieveke zich weer dezelfde gelijk voorheen, en uitwendig
was aan haar niets te merken. Over 't huwelijksfeest werd onder de gezellinnen niet
gesproken. In haar handboek van opvoedkunde bleef zij dien dag zitten mijmeren
over een tekst die voor haar de gewichtige waarschuwing inhield:
‘Er is eene groote aantrekkelijk in gelegen voor de jeugd, zich zelf te leeren
kennen.’ Die opgedane ondervinding zou haar tot les dienen, om zich niet te beroemen
op eigen deugd en kracht,... ‘want, het gevaar kennen, is de beste manier het te
ontgaan’. Het volgende had voor haar nog eene diepere beteekenis: ‘Het is goed op
God te betrouwen - maar God wil, dat, waar de mensch voorzichtigheid en beleid
aanwenden kan, hij dit dan ook aanwendt, alsof er geen God ware van wie hulp te
verwachten valt.’
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En weer gingen de dagen, - sleepten er hun waas over heen.
Aan 't eind van het studiejaar legde Lieveke haar examen af en behaalde ‘groote
onderscheiding’. Thuis liet moeder Glabeke het diploma met de vele handteekeningen
der juryleden, inlijsten, en voortaan zou het te prijken hangen boven de schapraai,
tusschen de heiligenprenten en de portretten van André in soldatentenu, van Dolphine
en Emilie in hun zondagsche kleeren. De dagbladknipsels waar de eervolle vermelding
der leerlinge van het fonds der meestbegaafden vermeld stond, hield moeder
opgeborgen in het kistje bij de kostbare herinneringen uit haren jongen tijd.
Met 't begin der vacantie werd Lieveke dadelijk weer aangespannen en opgenomen
in den werkkring der jeugd-actie. Zij vond er veel veranderd: de onderpastoor had
intusschen niet stilgezeten - bij de reeds bestaande bonden voor meisjes, waren
verschillende nieuwe afdeelingen gesticht: kooklessen, snij- en naaischool,
kinderopvoeding, landbouwonderwijs voor de boerinnenjeugd, lees-bibliotheek, en dit alles ondergebracht in eene nieuwe, ruime patronagezaal, waar al de
vergaderingen dier verschillende afdeelingen zouden plaats hebben. In dit gebouw
was terzelfder tijde eene groote tooneelzaal aangebracht, met al de moderne
benoodigdheden. De onderpastoor beweerde dat tooneel spelen 't beste middel is om
meisjes samen te houden en aan te trekken voor hunne genootschappen. Met de hulp
van twee studeerende juffrouwen zou hij het wagen de eerste vertooning te geven,
nu onder het groot verlof. Dat zou ophef maken, want hier was nooit iets van dien
aard te zien geweest - de meisjes van al de verschillende bonden zouden er aan mede
doen - het moest iets groots worden. Voor tooneelstukken had hij reeds gezorgd en
eene keus gedaan, - enkel naar de thuiskomst van juffrouw Josephine en Godelieve
gewacht om er mede te beginnen.
- Of zij er iets voor voelden? er zich wilden voor aanspannen?
Dat spreekt vanzelf; ze waren opgetogen; hij moest geen moeite doen hen te
overhalen en te overtuigen: beiden ver-
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klaarden zich bereid eene rol te aanveerden. Josephine zou eerst nog de toelating
vragen aan papa en mama, doch ze wist vooruit dat geen van de twee er zou tegen
opkomen. De onderpastoor had er ten ander mevrouw van den notaris reeds voor
gewonnen, en hare hulp verkregen voor het dekken der onkosten bij den aankoop
van schermen, gordijn, gereedschappen en de rest. Mevrouw wilde gaarne in zulke
dingen de milde weldoenster zijn.
Nu maar dadelijk aanpakken: uitzien naar de geschikte elementen, wie 't best voor
de verschillende rollen in aanmerking komen kon. Onder huns gedrieën werd
besproken hoe het werk te verdeelen - in 't klooster ook zou nog wel hulp te verkrijgen
zijn. Eerst moesten de rollen uitgeschreven worden, dan eene voorloopige
bijeenkomst, ieder aan 't leeren gezet om zoo gauw mogelijk de herhalingen te
beginnen.
Voor Lieveke en Josephine was dit eene nieuwe, en aangename, en vooral eene
gegeerde bezigheid; het bracht hen nader in betrek met de meisjes uit de burgerij.
Door het dagelijksch verkeer ontstond vanzelf eene echtere gemeenzaamheid wederzijds leerden zij elkander beter kennen en kwam het tot vriendschappelijken
omgang, met 't gevolg voor Lieveke dat zij minder stijf en terughoudend deed.
Daar zij nu veel op straat te zien was, gebeurde 't wel dat een of ander jonkheid
van 't dorp, waarmede zij op 't huwelijksfeest gedanst had, vrijmoedig op haar toetrad
en haar aan de leute van dien avond herinnerde; dan trachtte zij zich onbevangen
voor te doen, en met den glimlach schoot het vonkje guitigheid haar uit de oogen,
doch bij de eerste gewaagde toespeling, joeg dat ellendig blozen haar de schaamte
in, dan betrok haar gelaat vanzelf met den ernstig-weemoedigen plooi en zij deed
verlegen.
Met de dorpsmeisjes echter was zij nu volkomen in haar schik; met hen kon zij
vrij en los, zich laten gaan, in uitbundige pret soms, maar bewust van hare superioriteit
als studentin en door hare betrekking met juffrouw Josephine, meer nog in aanzien
gestegen. Maar de groote aantrek ging voor allen gelijk naar het tooneel; zij waren
er om 't even op belust en vol geestdrift.
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Naarmate de herhalingen vorderden, kwam er vaart in het spel: men voorzag dat het
lukken zou en een succes worden. Er mocht echter niets van naar buiten lekken - het
moest de groote verrassing blijven. Met de twee hoofdrollen die zij te vervullen
hadden, kregen Lieveke en Josephine bovendien alles te beredderen: heel hun tijd
werd er aan besteed, - voortdurend geloop over en weer van het klooster naar den
onderpastoor, waar alles bedisseld werd; de veranda van het kasteel was ondertusschen
ingericht als atelier en magazijn; de toebehoorten werden er vervaardigd, costumes
ontworpen en een aantal meisjes kwamen er elken namiddag snijden, naaien en decors
schilderen. Dit alles geschiedde in lust en joligheid, met gekakel en gebabbel, maar
in gespannen verwachting van 't geen op til was. Doch het aangenaamste en
verzettigste waren de herhalingen: elken avond, na 't werk, kwamen de speelsters in
de zaal bijeen om zich te oefenen, onder 't beleid van den onderpastoor, die 't bestuur
waarnam der tooneelschikking en de regie; juffrouw Josephine bemoeide zich met
den zang en het spel; Lieveke met de uitspraak en het voordragen. Daar viel echter
nog al iets aan te schaven met meisjes die voor 't eerst op de klanken zouden komen
en hoegenaamd geen opleiding hadden genoten, maar allen waren ze van goeden
wil, gedwee, vol opgetogen ijver en gesteld om eer te halen van hun spel. Ondereen
werd van niets anders meer gesproken - den dag door, op het werk, droomden zij er
van: boerenmeisjes liepen over 't hof te declameeren en vergaten de koeien te melken;
anderen zaten met hunne rol bij het naaiwerk of zochten eene uitvlucht om alleen te
zijn en tirades op te zeggen.
In de anders zoo stille dorpsstraat, was er laat avonds gestoei en geflodder van
giechelende meisjes die van de repetitie in bende naar huis trokken... en elkander
meer dan noodig, uitgeleid deden. Nog nooit hadden zij zulke prettige dagen beleefd,
en ze voorzagen met tegenzin den tijd dat het zou uit zijn. Lieveke meer nog dan de
anderen, leefde onder den indruk, want telkens zij in die opgetogen stemming, uit
het dol-omstuimig gezelschap thuiskwam, viel haar de tegenstelling op, omdat
niemand der huisgenooten gevoelig bleek voor
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hare verrukking, er alles laag bij den grond bleef, in den sleur van het alledaagsche
werk.
Elders op 't dorp echter was allenthenen de belangstelling gewekt voor eene groote
gebeurtenis, zonder dat iemand wist alevel, wat er eigenlijk te verwachten viel, zoolang tot het programma verscheen van het Luisterrijk Tooneelfeest. De titels der
stukken waren er op vermeld, met den naam der speelsters. De vertooning zou inzetten
met een zangkoor, daarna het groote, historisch drama in drie bedrijven: Maria Stuart,
of de Gemartelde Majesteit, - gevolgd door het blijspel: Blauw Bloed! - met tusschen
in muziek en declamatie. De uitvoering was gesteld op den laatsten Zondag der
vacantie, omdat al de tijd der voorbereiding moest benuttigd worden. De heele week
was het algemeene mobilisatie: het tooneel opgetimmerd met schermen en decors,
het daglicht afgesloten in de zaal, en alle benoodigdheden naar het tooneel verhuisd.
Terwijl de eenen aan de laatste schikkingen hielpen, waren anderen op ronde om
toegangsbiljetten te verkoopen.
Den Zondag zelf der vertooning, was de onderpastoor al vroeg in de weer om alles
na te zien en orders te geven; de speelsters zaten in de kleerkamer aan 't werk met
hun opschik, kapsel, blanketten en grimeeren, of loerden door 't holletje van 't gordijn
om in 't publiek de menschen te herkennen in wie zij voornamelijk belang stelden.
Naarmate de zaal volliep, groeide de opwinding en de bevangenheid.... Daar verscheen
de notaris met zijne dame, de twee dochtertjes en den zoon; zij namen plaats in de
voorste rij. Het nieuws van elke aankomst werd doorgefluisterd - menigeen was
gerustgesteld. Later kwam de burgemester binnen, de brouwer, de dokter, de secretaris,
de koster, de schoolmeesters - al de notabelen der gemeente met hunne huisgenooten
en overkomst, - er waren ook vele nieuwsgierigen uit 't omliggende, tooneelliefhebbers van andere gemeenten; alle plaatsen bezet, achteraan stond de
menigte recht - een schitterend publiek! Dit joeg de speelsters de vrees en de blijde
aandoening op het lijf; nu ze er voor stonden, bleek het eene gewaagde onderneming
- als het eens mislukken moest!
De glinsterende electrische verlichting, het tooisel van
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vanen, wimpels en kleurige festoenen gaf aan de zaal een feestelijke en plechtige
atmosfeer; er was gezellig gegons van stemmen. Op de scène, beschermd door het
doek, liepen meisjes zenuwachtig, maar opgetogen, in gespannen verwachting. Hun
hart klopte en ze zagen bleek van aandoening. De onderpastoor moest hen
geruststellen, aanmanen tot kalmte, ordenen, raad geven, nog eens nagaan of alles
in gereedheid was, niets mankeerde....
Men wachtte het gewichtig oogenblik af. Toen het gordijn openschoof, ging een
geruisch van verrassing en bewondering op onder het publiek. Meisjes in wit gewaad,
stonden in rijen opgesteld het tooneel vol, ten aanschouwe van heel de zaal; degenen
achter de schermen, hielden den adem op, met 't angstgevoel in de keel. Doch met
den eersten aanslag der akkoorden waarmede de piano inzette, onmiddellijk gevolgd
door den samenzang, was de ban verbroken: met de ontspanning welde een
geestdriftige jubel naar boven. Het ging goed, machtig, glorieus! De aanvang was
gelukt, en meteen alle schroom weggevallen; nu stonden zij gereed, vastberaden,
verlangend om op te treden. Toeschouwers zoowel als speelsters zouden onder de
suggestie komen, hun eigen wezenheid afleggen, meegevoerd worden met het
gebeuren dat een verre verleden opriep, door de handeling van levende figuren,
uitgebeeld op het tooneel, waar de afgesloten ruimte openwijdde volgens de
noodzakelijkheid der handeling zelf. De toeschouwers kregen het zicht in de troonzaal
van het engelsch hof, waar koningin Elisabeth, omgeven door een gevolg van
edeldamen en staatsiejuffers, in vorstelijken praal, plechtmatig de ontvangst deed
van Maria Stuart - twee koningingen tegenover elkaar: Elisabeth, vastberaden,
hooghartig, bewust van hare meerderheid in verstand en macht, sluw en doortrapt in
al de sluipmiddels, listen en kuiperijen van het hof, met het talent om verlokking te
huichelen en haar snooden aard en wreedheid verdoken te houden; - Maria, hare
meerdere in natuurlijke begaafdheden, gracieus, ontwikkeld, vlug van geest, met een
gloedvol temperament die in heel haar voorkomen de verfijnde zinnelijkheid liet
doorstralen van de fransche beschaving uit dien tijd, - tenger figuurtje, in de
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prille jeugd harer 19 jaren, argeloos en aanminnig, niettegenstaande al de
wisselvalligheden van een bewogen leven - door 't afsterven van haren echtgenoot,
eene vreemde geworden in eigen land, als vluchtelinge aangekomen te Leith, verdacht
en beschuldigd meegewerkt te hebben aan den moord van haren echtgenoot; een
ander maal van den troon beroofd en op de vlucht gedreven, komt zij hier nu, door
Elisabeth listig derwaarts getroond, aan het engelsch hof een laatsten toevlucht
zoeken.
Van 't begin af staan die twee, met hun tegenstrijdig karakter tegenover elkander
als mededingsters naar den troon van Engeland, en om 't even betrokken en gemengd
in de beroering van den strijd tusschen katholieken en protestanten. In 't verloop der
drie bedrijven ontwikkelt zich die strijd met 't voorgevoel der fatale ontknooping de onafwendbare gang van het noodlot. Door de wisselende kansen in dien strijd,
komen de toeschouwers onder de bekoring der hoofdfiguren: Elisabeth, de trotsche,
prachtlievende heerscheres - hoogedele gestalte, in haar staatsiekleed van goudbrokaat,
met langen sleep; Maria Stuart, in soberen eenvoud en bevalligheid, haar ranke leden
in het nauwsluitend gewaad van donker fluweel, met den witgepijpten halskraag
waarboven het liefelijk gelaat oprankt, omkranst door de teerblonde haarvacht - beeld
van reine onschuld, gratievolle majesteit, beminnelijk als eene heilige duldster,
uiterlijk weerloos, maar heldhaftig godgelaten, vertrouwend en vastberaden, steunend
op haar rechtmatig bezit-wilskracht die doorstraalt uit haar broos gestel. De twee
leggen om 't even hun ziel in 't uitbeelden van hun karakter: spel, handeling, gebaren,
gelaatsuitdrukking, intonatie van stem en voordracht, zijn de veruiterlijking van hun
innerlijk wezen. De strijd gaat door, met verschillende middels, - de verwikkeling
der toestanden brengt de kansen keer op keer aan 't wankelen, doch het noodlot zal
den doorslag geven; de snoodheid moet het winnen van het argelooze, de zwakkere
tegen de sterkere moeten afleggen. De spanning wordt op de stits gedreven. Een
ieder staat in bewondering voor de majesteit der intrigante Elisabeth, de deelneming
echter is voor de lieftallige verongelijkte, die
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rechtschapen maar argeloos in de strikken der snoode bedriegster gevangen zit.
- Mais, elle est vraiment bien, la petite! zegt de notaris tegen zijne dame.
Roger, de zoon, die moet het niet gezegd worden; hij heeft het al lang gezien en
kan er de oogen niet van afwenden. Wat eene uitdrukking in dit gelaat, denkt hij bij
zich zelf. Doch zijne bewondering gaat meer nog naar iets anders: het nauwsluitend
kleed teekent in sierlijke lijn de vormen uit der gestalte; in haar spel, houding en
gebaren is dit meisje eene geboren prinses, en beeldschoon. Hoe is hem dat vroeger
kunnen ontgaan? Nooit eerder opgemerkt? Het is alsof hij haar nu voor 't eerst ziet;
hij vervolgt elke beweging, elk gebaar; die zangerige stem schijnt hij nooit te voren
gehoord te hebben; de uitdrukking van het gelaat is hem onbekend - hare oogen
schitteren. Hij is geheel onder de bekoring - het drama zelf kan hem geen zier schelen.
Zijn zuster doet het ook prachtig....
De toeschouwers zitten in hijgende spanning, met den krop in de keel, overweldigd
door aandoening, meegevoerd als voor een werkelijk gebeuren. Nu gaat het stijgend
naar de ontknooping: het tooneel in de gevangenis, waar Lieveke als eene heilige
martelares, voortdurend gefolterd en getergd wordt, is van ontroerende schoonheid
en tragiek - pakkend - er wordt geweend in de zaal. Het derde bedrijf brengt het
hoogtepunt der actie: met sluw gekuip heeft men het pleit gewonnen - de valsche
bedriegster tracht nog enkel den schijn te redden door snoode huichelarij; zij veinst
het doodvonnis niet te willen onderteekenen en spreekt op schamperen toon die
leugenachtige woorden uit: ‘Kan ik het teeder vogeltje, dat zich in mijn schoot is
komen beschutten, aan den beul overleveren?!’ Er gaat een siddering van afgrijzen
en verontwaardiging door de zaal. De afscheids-scène is van eene hartroerende
dramatische kracht: gelaten, op God betrouwend, het hoofd recht, met betraande
oogen, stapt de rampzalige, verongelijkte koningin naar den slachtblok.
Met 't neerlaten van het doek gaat een storm op onder de toeschouwers; met
daverend applaus geeft een ieder uiting
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aan de geweldige geestdrift. Nu komt de ontspanning - de toover is gelost die hen in
den ban heeft gehouden. Iedereen moet zijne bewondering aan den gebuur
mededeelen: het gaat alle verwachting te boven! Wie had zoo iets kunnen denken?!
Er worden liedjes gezongen, stukjes voorgedragen, in 't leutige, maar de geest van
het drama weegt nog in de zaal. Het blijspel eerst zal de geschokte
gemoedsaandoening verdrijven - na 't weenen, doet lachen deugd.
Het tooneel is omgeschapen, de figuren ook zijn niet meer te herkennen; alle
plechtstatigheid is af gelegd; de handeling geschiedt in den huldigen tijd, het spel
gaat in lossen toon, - men mag zich aan iets kluchtigs verwachten. Juffrouw Josephine
komt op onder de gedaante van freule van Wolfsklauw - eene rijke mondaine,
verwend, grillig, moe van de weelde, ligt in uiterste verveling eene sigaret te rooken,
is zonder wensch of begeerte en benijdt den opgewekten levenslust van Leentje, het
parmantig jonge kamermeisje. Ze praten over plezier en geluk, en als gevolg daarvan,
krijgt de freule het zonderlinge idee om van dat voorgespiegeld geluk eens te proeven
- ze zullen de rollen verwisselen, maar op straf van hooge geldboete, volhouden tot
het spel uit is. In hare rol is Lieveke Glabeke een figuurtje fijn als porselein, een
oolijk, snaaksch dienstmeisje, om te stelen in haar kraaknet, samooisen kleedje met
witte voorschoot en mutsje, - snoezig en verleidelijk met haar bekoorlijk lachend en
blozend snuitje; hoe ze rond de luie freule trippelt, met guitige deugnieterijen. Maar
zie nu! Als zij, na 't uitwisselen der rollen, in de kleeren van de freule verschijnt, wat
een deftigheid, hoe zij zich stijlvol weet voor te doen, perfekt, met de geraffineerde
distinctie, zoogoed als de echte freule, die in hare rol van geïmproviseerd dienstmeisje,
onhandig doet, en zich met haar nieuwen staat niet aanpassen kan, - voortdurend
gekrenkt is in hare verwaande ijdelheid en trotschen aard. Doch nu komen de
verwikkelingen: de geslepenheid waarmede Leentje, als freule, weet gebruik - of
misbruik te maken van de nieuw geschapen situatie, brengt de gekste toestanden
teweeg. Freuletje heeft grillen en die moeten zonder tegenspreken uitge-
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voerd worden. Telkens de meid tegenstribbelt of weigert een bevel te volbrengen,
dreigt Freule de meid uit haren dienst te ontslaan - 't geen in andere woorden
herinneren moet aan de hooge geldboete! Het spel gaat door. Er wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de telefoon om bestellingen te doen in stad. Nu verschijnen de
een na de ander, prachtig getypeerd, de opgebelde figuranten: de naaister, de coiffeuse,
de modiste, het meisje van den pasteibakker, enz. De jonge dame zendt hare meid
naar boven geld halen en laat haar de inkoopen comptant betalen. Verder komen
vriendinnen op bezoek - die geraken niet wijs uit den toestand, maar Leentje speelt
hare rol in de perfectie, tot eindelijk de barones van Barendrecht op 't tooneel
verschijnt met de boodschap van een huwelijksaanzoek voor haren zoon! Nu wordt
het ernstig! Als Leentje op het punt staat de schitterende partij van voor den neus
van freule van Wolfsklauw weg te kapen, geeft deze zich verloren, en elk herneemt
zijn vroegeren stand in. Dat experiment echter heeft de levensmoede rijkemansdochter
genezen van haren weltschmerz - de verveling is vergaan, nu het huwelijksuitzicht
nieuwe horizonnen opent - dank aan den goeden inval van het geestige kamermeisje.
Het is een schitterende avond geweest, eene ongehoorde prestatie; allen om 't even
hun best gedaan, zonder de minste fout of hapering; de bijval is algemeen, doch
juffrouw Josephine en Glabeke's meisje zijn de heldinnen van den dag - die twee
hebben zich overtroffen - eene révélatie, zulke talenten op het dorp, en dat bij een
eerste optreden! De notaris en zijne dame worden t'allen kant geluk gewenscht met
hunne dochter; moeder Glabeke is overgelukkig, maar houdt zich bescheiden
achteraan - zij loopt verloren in den drom aan den uitgang der zaal.
Mevrouw van den notaris heeft mijnheer den onderpastoor en de speelsters
uitgenoodigd op een traktaat naar 't kasteel - zij zullen er den avond gezellig
overbrengen - het mag zoo niet eindigen!
Lieveke echter, zoo gauw ze weer in de gewone kleeren steekt, de schmink van
haar wezen weggewischt, is onderhevig aan eene diepe depressie; haar overvalt
plotseling eene onge-
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kende zwaarmoedigheid en treurnis. Ze wil met zich zelf alleen zijn; ze schrikt omdat
het nog zoo vroeg in den avond is, vlucht onopgemerkt langs het tooneeldeurtje weg,
en verdwijnt in de duisternis. Ze zullen haar achternaloopen, haar opzoeken; zij wil
er niet van weten. Thuis zitten Naarden, Gorie, Verkomst en Barisjan aan 't kaartspel
en slaan met geweld hun troeven op tafel uit. Van Elisabeth noch van Maria Stuart,
niet meer dan van al de koninginnen der wereld, trekken deze vier zich iets aan, en
Lieveke kan onopgemerkt binnenkomen, ze hoeft niet eens de voorgewende uitvlucht
op te geven: dat ze doodmoe is en hoofdpijn heeft. Later vindt moeder haar te bed
liggen weenen.
Het is de terugslag na de opwinding, een redelooze wanhoop die haar overvalt
met verdriet, zonder gekende oorzaak...
Moeder staat bezorgd, wil haar troosten en vindt geen andere reden dan de al te
groote inspanning der laatste dagen die haar teeder gestel heeft gebroken.
- 't Is goed dat het uit en voorbij is, kind, anders zoudt ge nog uw ziekte halen aan
dat spel!
Moeder weet niet, vermoedt niet.... Juist omdat het uit is en voorbij, dàt brengt de
ontgoocheling; de terugkeer tot de werkelijkheid kan zij niet meer verdragen; de
geluksdroom waarin zij heel dien schoonen tijd geleefd heeft, als in een ideëele
wereld, en nu terugvallen, neergesmakt op den beganen grond, dàt is sterker dan haar
zelf - de tegenstelling is haar te machtig! Zij moet uitweenen, zich laten gaan in het
verdriet, onderdompelen in zwaarmoedigheid, waar zij niet kan aan weerstaan, en
die haar zoo onverwacht overvallen is. Zij was anders zoo gesteld op die ontvangst,
meer dan op het spel zelf; met Josephine samen, had zij alles helpen schikken, - de
plaatsen aangeduid aan tafel,... en nu ligt zij hier, als zij op het kasteel had moeten
zijn, in den roes der vreugde! Met spijt en afgunst denkt zij aan de meisjes ginder
nu gezellig aan 't babbelen, opgetogen, aan 't nagenieten van hun bijval; zij ziet het
schitterend verlichte salon, met de feesttafel, waar hare plaats openblijft, waar ze
moest gevierd worden, maar niet kan, niet wil, en dat zij nu hier alleen ligt, eenzaam
in haar schamel kamertje van alle dagen.... De onder-
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stelling dat men haar ginder missen zal, in hare afwezigheid begaan zijn, raden naar
de reden van hare vlucht, verschaft haar een bitter-zoet leedvermaak. Zij is diep
ongelukkig, de weemoed overstroomt haar, zij gaat onder in den wellust van haar
treurnis. Doch de eigenlijke oorzaak houdt zij voor zich zelve verborgen - durft niet
doordenken - het ligt in de diepte van haar onderbewustheid verdoken; zij weet niet
dat het de geheime drang is, in de verbeelding te willen zijn 't geen ze in werkelijkheid
onmogelijk zijn kan. Die drang nu, uit zich in den wensch om dood te zijn - dezen
nacht nog te sterven - dàt zou een slag geven! - het leven van morgen niet te moeten
herbeginnen. Leven, eenvoudig maar leven, schijnt haar in de toekomst onmogelijk.
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‘L'inconnue de la Seine’
door Frans de Wilde
Uw glimlach is gevaarlijk voor wie leven:
Zoo zeegrijk en zoo stralend en zoo stil
Verlokt hij 't moede hart, den wanklen wil
Zich aan doods al-vergetelheid te geven.
O koele, vreemde zuster, welken droom
Hebt gij daar, diep in slijk en wier, gevonden,
Dat uw strak leed zoo lichtend heeft ontbonden
In dezen lach, wenschloos en zonder schroom?
Rust zacht: de zon, vreugd, bloemen in de hoven,
De menschen, strijd, zijn ons vertrouwden staat.
Bedek dit dood-verheerlijkt, blind gelaat;
Schoon boven al zullen wij 't leven loven.
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Meneer de Rechter
door Aug. van Cauwelaert
Meneer de Rechter was een beetje zenuwachtig.
Zenuwachtig maar blij. Hij stond weer op, ging voor de tuindeur staan, keek zonder
zien naar buiten, stak een derde cigaret op, kwam terug aan tafel zitten en probeerde
nog eens het zoutvatje op één poot recht te zetten.
- Kom, zei de rechtersvrouw, anders breekt ge 't nog.
Ze nam het zoutvatje uit zijn handen, borg het weg in het buffet en schuierde verder
de kruimels bij elkaar.
Meneer de Rechter berispte de kinderen wel eens meer, wanneer ze niet spaarzaam
genoeg waren met het brood; de kinderen moesten van jongs af leeren zuinig zijn en
ordelijk, en ze moesten bedenken dat er zooveel kindertjes waren die heelemaal geen
brood hadden en honger leden, begrepen? Ja maar nu lag er een heel hoopje kruimels
op de plaats waar meneer de Rechter zelf gezeten had en hij had zelfs, onbedacht
natuurlijk, van die vaste, vette kruimeltjes gekneed; iets waar de kinderen telkens
hun dessert mee verspeelden. Maar ik heb het u gezegd: meneer de Rechter was een
beetje zenuwachtig. Zijne oogen volgden elke beweging zijner vrouw die netjes het
tafelkleed opvouwde en in de lade legde, de stoelen tegen den muur schoof en het
bloemvaasje weer op de tafel plaatste; maar meneer de Rechter keek in droom. 't Is
vreemd, zei hij, 't is vreemd....
Hij stond weer recht, en haalde voor de vierde maal, dezen middag zijn
cigarettenkokertje boven.
- Ge rookt te veel, zei de vrouw, ga liever een beetje rusten.
Rusten? Waarom zou meneer de Rechter gaan rusten? Hij was heelemaal niet moe.
Hij vond alleen dat het nog zoo lang duurde voor Doke kwam. Hoe laat was het nu?
Twee uur
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pas.... Ik wou dat de kinderen al thuis waren. Wat zullen die ervan genieten, zei
meneer de Rechter en hij genoot er zelf al van. Hij was nog niet bekomen van zijn
verrassing, hoe zoudt ge zelf geweest zijn! Ge zit daar zooveel jaren later als politie
rechter in een havenstad en ze brengen opeens Doke Tin voor u, waar ge zooveel
van genoten hebt als kleine jongen....
- Laat die bloemen toch met rust, onderbrak zijn vrouw.
Maar het was of meneer de Rechter het niet hoorde, want hij ging voort: En ik
dacht direkt aan de kinderen... ik zie Piet en Paula daar al zitten griezelen....
- Ik heb niet graag dat kinderen griezelen.
- Nee, ze zullen eigenlijk niet griezelen, maar ge zult zien hoe ze zullen luisteren...
luisteren naar die stem... en naar dat antwoord.... 't Is jammer dat Tootje nog zoo
klein is; ze zal dat nog niet kunnen volgen... maar ze zal er toch bij zitten en dan kan
ze later toch vertellen dat ze ook eens heeft hooren buikspreken. Kinderen van den
buiten hebben toch een....
De rechtersvrouw ging even het salon binnen om... ja wat wou ze eigenlijk?...
maar meneer de Rechter was haar achterna gekomen en: hebben toch een heerlijker
jeugd dan stadskinderen - ging de stem voort achter haar rug - in de stad kennen ze
die buiksprekers niet, die komen tenminste niet rond in de huizen... maar op den
buiten hebben alle kinderen hooren buikspreken; tenminste in mijnen tijd, want dat
zal nu ook wel veranderd zijn. Maar toen kwamen die mannen rond met nestels en
garen en blink en van alles en wanneer ze tegen avond op een hoeve kwamen vroegen
ze of ze op de hooischelft mochten slapen en dat zou nooit een boer hebben geweigerd.
Ze wisten natuurlijk wel bij wie ze gingen, iedere hoeve had haar eigen klanten, en
bij ons De rechtersvrouw was de kamer uitgegaan en stapte den trap op. En de stem achter
haar klom mee den trap op en sprak verder: en bij ons kwam altijd Doke Tin op
logist. En zooals die kon buikspreken, nee, toen zaten we daar te grie... te luisteren,
te luisteren dat het wreed was.
Toen de rechters vrouw op den overloop stond, bedacht ze dat ze eigenlijk in de
verandah moest zijn en ze daalde terug
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de trappen af. Maar ook de stem achter haar kwam blijkbaar naar beneden en sprak
verder: En toen ik daar na al die jaren opeens Doke Tin voor mij zag staan, waarachtig
het pakte mij. En ik geloof dat de Commissaris en de griffier het ook gemerkt hebben.
De eerste landlooper dien ze voorbrachten was een zeeman die zijn geld verzopen
had in de Burchtgracht; altijd dezelfde historie natuurlijk, wat ze niet verzuipen stelen
de wijven uit hun zak. De tweede was een sukkelaar; een mannetje van diep in de
zeventig, die veertig jaar lang koetsier geweest was bij denzelfden baas; maar wie
rijdt er nu nog met een voituur, als ge een tram of een bus of een taxi kunt nemen...
En toen brachten ze...
- Mag ik even onderbreken, vroeg de vrouw, ik zou eerst die modejournals
terugbrengen aan Tonette.
- En toen - ja, ga gerust - en toen brachten ze Doke Tin binnen. Ik had er eerst
geen acht op gegeven - meneer de Rechter sprak nog altijd tegen den rug van zijn
vrouw, die haar nieuw hoedjen opzette - geen acht op gegeven, zeg ik, want ik zat
nog eenige vonnissen te teekenen, en toen ik opkeek, wie zie ik daar? 't Was precies
of ik dat mannetje nog gezien had. Het stond daar met zijn vilten hoedjen in zijn
handen, schuchter en verloren. Wie hebben we nu, vroeg ik.
- Judocus Teulings, zei de Commissaris, en lei het proces-verbaal voor me.
- Judocus Teulings, zei ik zoo en bekeek het mannetje nog eens....
- Maar ze zeggen altijd Doke, meneer de Rechter, Doke Tin.
- Doke Tin.... En hebt gij niet geleurd?
- Zeker, meneer de Rechter, en ik leur nog. Mijn kastje staat daar in de andere
kamer.
- Wel Doke Tin, zei ik toen, zijt gij daar! En weet gij wel....
De rechtersvrouw stond nog even te frutselen aan haar handschoenen.
- ....weet ge wel wie ik ben en herinnert ge u nog de Kruishoeve?
- Wel meneer de Rechter, zijt gij misschien Filip, meneer
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Filip?... santa marantadei, wie zou dat gedacht hebben....
- Ja, Doke, zei ik zoo, wie zou dat dertig-veertig jaar geleden gedacht hebben?
- Nu moet ik eerst gaan, onderbrak de vrouw.
Maar meneer de Rechter volgde haar tot aan de deur; want hij had toen aan Doke
gevraagd of hij nog kon buikspreken... zooals indertijd. Ja zeker, had Doke
geantwoord, nog zoo goed als vroeger. En toen....
- En toen dacht ik direkt, dat mannetje stuur ik toch niet naar een
landlooperskolonie, dat kan ik niet over mijn hart krijgen.... En ik dacht bovendien
direkt aan de kinderen: Doke moet voor hen buikspreken.
En terwijl meneer de Rechter de deur voor zijn vrouw openhield, verzocht hij haar
nog eens met nadruk toch niet te laat terug te komen; want kwaart over vier was
Doke Tin daar.
- Da-ag!
En daar stond meneer de Rechter tegen de gesloten deur en keek ongeduldig op
zijn klok: twee uur twintig....
Hij ging terug de verandah in, liet zich neerzakken in een zetel, vroeg tegen zijn
gewoonte in nog een kopje koffie, stak een vijfde cigaret op en keek weer door de
glazen tuindeur. Ach, hij was nu haast twintig jaar rechter, maar nog nooit had hij
een verrassing beleefd zooals dezen morgen. Hij was opeens weer kind en op vaders
hoeve en het was op een valavond in den herfst: hij had een emmer kolen uit het hok
gehaald met een handvol hout en een wiske stroo - want dat was zijn welk elken dag
- en hij komt zoo langs den paardenstal voorbij toen hij opeens iemand hoorde roepen
op de straat: Doke Tin is daar! Lowies zette haren melkemmer neer, Batist kwam uit
de schuur geloopen en Petterke sprong van het kippenhok, en daar kwamen Pol en
Pauwel de hoeve binnen gestapt met een eigenaardig manneken: een vinnig, mager
ventje met een kostuum van grijs gestreept fluweel, een donker vilten hoedje en een
kasken op zijn rug.
Kom binnen, Doke, zei moeder; en daar zaten ze toen in de huiskamer en moeder
haalde hesp en brood uit de schapraai. Eet nu, Doke. En Doke nam zijn hoedjen af
en begon
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iets te bidden dat niemand volgen of verstaan kon. Alleen de laatste woorden sprak
hij harder en duidelijk uit: van sikkela-sikkela-sikkelorum. En daarop was Doke Tin
beginnen te eten en ze stonden er allemaal rond te kijken, moeder en Lowies en Pol
en Pauwel en Petterken en Filip. Filipke zeiden ze toen nog. Maar daarop kwam
vader binnen en zei: Doke, vanavond zullen we nog eens buikspreken, willen we?
En dien avond had meneer de Rechter voor de eerste maal, dat hij zich geheugen
kon, hooren buikspreken.
- Alstublieft, meneer de Rechter.
Maar meneer de Rechter vergat dat hij bezig geweest was in zichzelf, schoof
verstrooid het versche kopje koffie opzij, en ging voort: dat is inderdaad de eerste
maal geweest dat ik heb hooren buikspreken, Tilleke, - nee laat de koffie maar staan
- en nu zult ge dat zelf kunnen hooren.... Hoe laat is 't nu?... over anderhalf uur zult
ge dat kunnen hooren, Tilleke.
- Ja, meneer.
- Iets eenigs Tilleke, bij u komen natuurlijk geen buiksprekers meer rond, dat is
eigenlijk geen dorp meer. Maar straks, Tilleke....
- Ja, meneer de Rechter.
- Straks. Ja, waar zouden we Doke Tin zetten? Daar in de afwaschkeuken?... Neen,
dat is niet geheimzinnig genoeg.... Liever achter de kelderdeur. Ja, daar is 't goed.
Zie Tilleke, en wij gaan allemaal daar in de keuken zitten, en dan begint Doke te
spreken... daar achter de kelderdeur.... Ge hebt hem in den kelder zien gaan... met
uw eigen oogen gezien, er is dus geen bedrog mogelijk, maar dan, Tilleke....
- Ja, meneer de Rechter.
- Dan Tilleke, moet ge goed luisteren; ge zult het antwoord op zijn vraag hooren
komen uit het salon, heelemaal aan den overkant. Ge zoudt het niet gelooven als ge
het niet met eigen ooren gehoord hadt...
- Neen, meneer de Rechter.
- ...ikzelf, Tilleke, zou... maar hoe laat is 't nu? Nog vijf kwartier. Nee, Tilleke,
neem mijn kopje nog niet weg; ge moogt er nog eentje inschenken.
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En meneer de Rechter slurpte eens aan zijn vierde kopje koffie, stak een zesde cigaret
op en keek door de tuindeur.... Ach wat was het leven een vreemd ding. En hoe kon
een menschenhart zich vastzetten aan een simpele herinnering uit de kinderjaren. Ge
ziet en hoort de dingen en ze gaan voorbij; ge groeit op en ge gaat de wereld in; ge
zoekt een vrouw en ge sticht een eigen haard, ge krijgt uw zorg en ziekte soms en
ge werkt aan de taak die ge verkozen hebt... ge zijt als een struik die werd verplant,
maar ge denkt ten slotte dat ge wortel hebt geschoten in den nieuwen grond... maar
op een dag zit ge daar als rechter en ze brengen weer een paar zwervers of boemelaars
voor u, zooals ge er honderden voor u ziet komen in een havenstad, en op een morgen:
wie hebben we daar nu!...
Meneer de Rechter zat een oogenblik stil, zijn kopje koffie werd koud en zijn
zesde cigaret was uitgegaan.... Daar hadden we nu Doke Tin. En straks - hoe laat
was het nu? - straks zou Doke komen buikspreken.... Meneer de Rechter was er zelf
natuurlijk gelukkig om, maar vooral, wat zou dat een vreugde zijn bij de kinderen,
iets dat ze hun heele leven lang niet meer vergeten zouden.
Schoone herinneringen uit een blijde jeugd is het beste wat we onze kinderen
kunnen meegeven voor het leven. Dat had meneer de rechter al zoo dikwijls gezegd.
Een opgewekte jeugd vol blijde herinneringen.... Dat is een put die altijd water geeft.
Eiken dag opnieuw kon hij ervaren wat de kinderjaren en de vroegste jeugd
beteekenen voor een menschenleven. Wie een donkere jeugd heeft gehad....
- Ja, Tilleke, nu moogt ge alles afdienen; nee, schenk toch nog maar een kopje in.
't Was vreemd, anders voelde meneer de Rechter zich altijd een beetje loom en
slaperig na 't middageten; maar nu had hij zijn dutje niet gedaan en niettemin voelde
hij zich zoo frisch of het morgen was. - Dank u, Tilleke, niet te vol - en gij, Tilleke,
hebt gij een vroolijke jeugd gehad?
- Ik weet het zoo niet, meneer....
- Dat is van het hoogste belang, Tilleke; dat voel ik aan mezelf; ik ben nu acht en
vijftig - ge weet dat ik nog al
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laat getrouwd ben - en nog geniet ik van de herinneringen uit mijn kinderjaren. Alle
dagen hadden natuurlijk niet hetzelfde gezicht; het waren toen zware jaren voor de
boeren, Tilleke, en ge zoudt nu niet meer tevreden zijn met de zondagspree die we
toen kregen; en toch, Tilleken....
- Ja, meneer.
- ....en toch zijn mijn kinderjaren iets kostbaars voor me geweest, iets eenigs voor
me....
Tilleke snoof ineens dat de melk overkookte en liep de keuken in.
Maar meneer de rechter ging haar met zijn beschouwingen achterna: Dat is iets
eenigs voor me geweest, Tilleke. Vooral de winteravonden; maar ook in den zomer,
wanneer het koolzaad werd gedorschen.... Tilleke, wanneer thuis de melk overkookte,
zoo over de Leuvensche stoof, dan deed moeder haar klomp uit en ze nam een greepje
wit zand, en daarmee, Tilleke, schuurde ze dat weg; er is niets beters dan dat om
verbrande melk weg e schuren.... Maar wat ik zeggen wou, à propos van
herinneringen, Tilleken, daar waren ook van die zwervers, van die reizende passanten
die toen op de hoeven kwamen en om logist vroegen op de hooischelft of in den
paardenstal op wat strooi. Daar kwam ook zoo'n baron thuis, - o, ik dacht dat mevrouw
daar was - een echte baron, maar die heel zijn fortuin verboemeld had en nu moest
hij leuren om zijn kost te verdienen; en wanneer hij dan weer door de gendarmen
was opgepikt en voor een tijd naar het landloopersgesticht gestuurd, dan schreef hij
naar vader om eenige centjes voor wat tabak; meer vroeg hij niet. Maar er was toch
niemand lijk Doke Tin, want zooals die kon buikspreken! Het feit dat me dit altijd
zoo sterk is bijgebleven - nog tien minuten, dan komen de kinderen; als mevrouw
nu maar niet te laat komt - is bijgebleven, bewijst hoe pakkend Doke dat kon. Ja,
over een half uur hoort ge 't, Tilleke. Dan hoort ge wat buikspreken is.
Meneer de Rechter stond nu in den gang; nee, 't was de moeite niet meer om naar
boven te gaan, de kinderen gingen binnen komen; en Doke... maar een oogenblik
daarna bemerkte meneer de Rechter toch dat hij boven stond, in zijn
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werkkamer. Doch toen hij wou gaan zitten hoorde hij de deur dichtslaan en hakjes
in den gang; en een oogenblik daarna stond meneer de Rechter weer beneden.
- Wat ik zeggen wou, Laura, zouden we de kinderen niet laten koffie drinken in
de keuken, samen met Doke Tin. Dat zouden ze heerlijk vinden; wij hebben dat thuis
ook altijd gedaan....
Maar de rechtersvrouw voelde daar niet veel voor. Laat alles gaan, zooals
gewoonlijk; anders brengt dat een heele stoornis in huis.
Was dat nu stoornis? Dat had nooit iemand gestoord op de hoeve; en de
boterhammen smaakten zooveel beter, samen met Doke Tin.
Maar de kinderen zaten eenige oogenblikken later in de verandah en speelden
gretig de boterhammen binnen, zooals altijd. Meneer de Rechter hielp vandaag tegen
zijn gewoonte in, met de koffie, en de melk, en met de suiker, met alles, want ze
moesten klaar zijn wanneer Doke kwam.
Even kijken: ja kinderen, schiet nu op, want 't is half vijf; nu gaat hij komen.
Ziezoo; nu gauw afdienen, Tilleke, want Doke kan elk oogenblik hier zijn. En
indien zijn vrouw hem niet tegengehouden had, ik geloof dat meneer de Rechter zelf
de kopjes naar de afwaschkeuken had gedragen. En toen, opeens: daar had ge hem.
Tilleke liet het mes in 't brood steken en ze liepen allemaal den gang in: Tilleke, Piet
en Paula, meneer de Rechter en laatst de rechtersvrouw met Tootje op haren arm.
Maar toen Tilleke de deur opentrok... was het Doke Tin niet, maar weer een van die
vervelende leurders met kolen; wie koopt er nu nog kolen aan de deur. Meneer de
Rechter was een beetje ontstemd. Als ze nog eens belden bleef hij zitten waar hij
zat. En waarachtig daar belden ze weer. En nu weet ik niet wie eigenlijk het eerst
het meisje was achterna geloopen, maar daar stonden ze in elk geval weer allemaal
te kijken toen de deur openging voor.... nee, nog niet voor Doke; voor een
telegramdrager die zich vergiste van huisnummer. Kon zoo'n snotjong niet beter uit
zijne oogen kijken. Wanneer ze nu nog eens belden liet meneer de Rechter zich geen
derde
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maal vangen. Vijf minuten - tien minuten - twaalf minuten en daar ging de bel weer.
Meneer de Rechter was al recht; voor de allerlaatste maal, maar als het nu Doke Tin
niet was.... En de deur ging open.... en Doke was er.
En triomfantelijk leidden ze hem op: meneer de Rechter en Piet en Paula en de
rechtersvrouw en Tilleke; zoo achter elkaar naar de keuken, waar de koffie en de
boterhammen al gereed stonden. Ach, wat had zoo'n binnekomst door een smallen
gang van een banale stadswoning naar de enge ruimte van een keukentje, te maken
met de feestelijke intrede van Doke door de wijde wagenpoort, de hoeve in en de
breede huiskamer binnen. Op een hoeve voelt ge direkt dat ge thuis en welkom zijt;
in de stad is 't of ze u altijd in den gang ontvangen.
Maar het zou toch goed worden; wacht maar. Doke had zijn kasken losgegespt en
naast zijn stoel gezet.
- Ja ja, Doke....
- Ja, meneer Filip.
- En nu gaat het kermis zijn voor de kinderen, Doke; ze hebben er zich al zoo op
verheugd.
- Hm, hm, knabbelde Doke, we zullen eens zien. Als ze ten minste braaf zijn?
- Jawel, we hebben Goddank niet te klagen. Maar die hier is nog het braafste,
Doke: dat is onze kleine kapoen.... Zeg eens: dag Doke.
- Dag, Doke, zei Tootje.
- En ze komt ook luisteren, Doke, voor de eerste maal van haar leven. Maar als
de kinderen braaf zijn, dan komt ge nog wel eens meer buikspreken, nietwaar? Want
we zullen wel trachten Doke hier te houden.
Doke keek eens schuin, door zijn halfgesloten linker oog naar Piet en Paula die
op hun knieën voor zijn kastje zaten. Daar zouden ze wel eens willen in kijken, is 't
niet. Ja dat kastje van Doke Tin.... Weet ge wel, Doke, dat ik daar altijd iets
geheimzinnigs in gezien heb; dat buikspreken... die vreemde verhalen.... dat kastje,
het hing allemaal samen; het had iets tooverachtigs.
Maar laat Doke toch eerst eens rustig eten.
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Doch meneer de Rechter kon niet zwijgen: Doke, weet ge wel dat het een heele
verrassing voor mij was toen ik u daar voor mij zag staan! En hoe zijt ge eigenlijk
naar hier afgezakt? Maar meneer de Rechter wachtte niet eens op het antwoord en
ging verder: Doke, weet ge waaraan ik zoo ineens denk? Aan dien keer toen de
gendarmen u bijna hebben aangehouden op ons dorp; voor dat kieken van Marie
Trompet!
Ja kinderen, op zekeren keer hebben ze Doke bijna aangehouden, want Marie
Trompet, - dat was natuurlijk haar naam niet, ze noemden haar zoo maar, - die Marie
Trompet was een kieken kwijt, zoo een half volwassen kieken van een maand of vier
en toen, was het Marie Trompet die het had gezegd of een ander, ik weet het niet
meer, maar de gendarnen waren daar en al de kinderen daarrond, want de school was
juist uit, en de gendarmen stapten recht naar Doke toe - weet ge dat nog Doke? - en
ze bevolen: zet uw kasken neer; en doe het open.
En Doke deed zijn kasken open en... wat zat erin? Nestels en garen en zoo van
alles, maar geen kieken natuurlijk. En toen zijn we zoo kwaad geweest op die Marie
Trompet. Toen zijn we zoo met heel de school aan haar deur gaan zingen:
Marie Trompet
verkoopt sajet,
't is allemaal brol
mol - mol.

- Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen, waarschuwde de rechtersvrouw.
En daarin had ze gelijk; maar op den buiten hoeft ge dat natuurlijk niet zoo erg op
te nemen.
- En nu moet ge ons eens vertellen wat gij onder den oorlog hebt aangevangen,
Doke.
Onder den oorlog, zei Doke? Wel, ik zat toen... waar zat ik ook weer?... O ja, ik
zat toen in de buurt van Leuven, langs den Waalschen kant uit, maar toen ik hoorde
dat de Duitschers op komst waren, ben ik er natuurlijk uit gemuisd.
- Natuurlijk, natuurlijk, zei meneer de Rechter. Want Doke Tin, moet ge weten,
was al ééns de Duitsche grens over-
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geloopen, dat was in 1870. Doke stond toen in de Duitsche rangen.
- Wat is dat: in de Duitsche rangen, vroeg Piet, die met zijn ellebogen op de
keukentafel te luisteren zat.
- Dat, zei Doke Tin en hij kneep zijn één oog dicht, stak zijn linker arm uit en trok
met zijn rechter wijsvinger iets over, lijk een haak.
- Doke was soldaat, verduidelijkte meneer de Rechter. Doke is in Duitschland
geboren, maar zijn vader was eigenlijk een Deen; en in den grond was Doke een
Deen gebleven in zijn hart... en toen ze op een nacht niet ver van de Belgische grens
gelogeerd waren, was Doke opgestaan en hij was de grens overgevlucht.
- Ja, zoo is 't gebeurd, zei Doke; en hij stak een halven boterham ineens in zijn
mond.
- En toen?
- Ja, en toen is Doke... dien handel in linten en garen en knoopen en van alle gerief
begonnen.... Begrijpt ge 't nu?
Laat Doke eerst eens rustig eten, stelde de vrouw voor; we kunnen hiernaast nog
een beetje wachten. Maar meneer de Rechter bleef zitten en de kinderen bleven en
Doke at en vertelde verder: Eerst ben ik in 1914 de Hollandsche grens over gegaan;
en ik heb heel Nederland afgereisd, van het Zuiden tot het Noorden en toen dacht ik
bij mezelf: waarom zou ik niet naar Denemarken gaan? Uw vaders land, dat trekt.
En ik ben naar Denemarken gegaan. Op een ouden mosselboot... en 't water sloeg er
zoo over heen, zoo hoog als een huis....
- Birrr, griezelde Paula.
- Ja kind, en 't was eigenlijk nog hooger. Zoo hoog als een toren.
Maar het was Doke in Denemarken niet meegevallen. Hij verstond de menschen
niet meer; en ze waren veranderd. En na drie jaren was hij terug naar Holland
overgestoken en naar Vlaanderen afgezakt. Hier was het nog het beste. Oorlog of
niet. Vlaanderen is het beste land van de wereld.
Het meisje bekeek haar meesteres eens glimlachend, sneed nog een stapeltje
boterhammen en meneer de Rechter schonk
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Doke nog een kopje koffie in. Eet nog wat Doke.... En Doke at. Dat kon hij, God zij
dank, nog goed. Want als een mensch geen honger meer heeft, is 't slecht met hem
gesteld. Is 't waar of niet, meneer de Rechter?
- Die eet zoo gek, fluisterde Piet achter zijn vlakke hand.
Maar hij kreeg meteen een bonk van vaders vuist in zijn rug en had genoeg.
Stadskinderen kunnen soms zulke onkiesche dingen zeggen in 't gezicht van arme
menschen.... Stel u voor dat meneer de Rechter zooiets had gezegd als kind op de
hoeve; zijn vader had hem direkt met kop en gat gegrepen en in het stampkot gestoken;
met nog wat roefel daarbij.
- Eet nog wat Doke en doe of ge weer op de kruishoeve zat.
Doke.... Hij sneed zijn boterham nog altijd met zijn linkerhand en hij knauwde
nog altijd de korsten lijk een konijn.... Daarin had Piet gelijk, maar dat is nog geen
reden om onbeschoft te zijn tegen Doke.
En Doke ging nu zelf voort met zijn verhaal. Het begon een beetje te schemeren
in de keuken; moeder zat nu ook te luisteren terwijl ze Paula's kousen verstelde, de
kinderen keken naar Doke, meneer de Rechter zat met Tootjen op zijn schoot, en het
kwam er vandaag niet op aan of Tilleke klaar kwam met haar werk. Het kan in de
stad ook wel gezellig worden.
Ja, en weet ge wel dat Doke onder den oorlog dicht bij de Kruishoeve was geweest,
gelooft ge dat, meneer Filip? Meneer de Rechter schoof dichter bij de tafel, terwijl
hij eens glimlachte naar zijn vrouw. Vondt ze 't nu ook niet heerlijk dat hij Doke Tin
had laten komen? Maar straks werd het nog iets veel heerlijkers - doch het moest
nog wat donkerder worden. Maar laat Doke nu eerst vertellen van onder den oorlog....
En waarachtig, ze mochten het gelooven of niet, maar Doke was bijna tot op de hoeve
van meneer de Rechter geraakt, hij was al eenige meter op handen en voeten de brug
van den Dender over, tusschen Pamel en Okegem; want de planken waren opgebroken,
moet ge weten, opdat er geen gerij zou over kunnen... en 't was nacht, zei Doke, zoo
donker
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dat ge geen paard zoudt hebben gezien op twee stappen voor u, maar ik dacht bij
mezelf: als ik hier maar over ben, kom ik wel verder; en ik nam nog een nieuw
chieksken, en wou juist voortkruipen, toen ik opeens aan den overkant iemand hoor
roepen: Werda - Werda?
- Zwijg, zei Piet, dat wil zeggen: Wie daar?
- Maar vóór ze hun geweer konden aftrekken - ahoert, zei Doke, ik sprong de
leuning over en 't water in en ik was weg. En dat zouden er mij niet velen achterna
hebben gedaan; misschien een jongen van twintig, dertig jaar, maar zeker geen man
van zestig....
- En met uw kastjen op uw rug, onderbrak Paula, die begon te blozen van de
inspanning.
- Natuurlijk, zei Doke Tin, met mijn kasken op mijn rug en ik ben er zoo mee
weggezwommen en de weide in geloopen tot... tot aan... ja hoe ver ben ik wel
geloopen? Schrikkelijk ver. En toen ik 's morgens mijn kasken onderzocht, was ik
alleen een pakje knoopen kwijt; van die kostelijke paarlemoeren knoopen die de
heeren in de stad in hun hemd dragen. Maar anders niks, zei Doke.
Hoorden ze nu wat voor een kerel Doke Tin was? Maar Piet wilde weten hoe dat
eigenlijk kon; Doke had immers gezegd dat hij de grens was over gegaan om niet in
de handen te vallen van de Duitschers; hoe kon hij dan?...
- O ja, ja... grommelde Doke tusschen zijn tanden... maar ik ben later toch weer
naar Vlaanderen gekomen, onder den draad door.... Ja, onder den draad door... en
zoo ben ik dien nacht over den Dender willen komen....
Doke bekeek meneer de Rechter eens met een geslepen glimlach, kneep zijn
rechteroog dicht en zei: meneer Filip, ik geloof dat ge een verstandig jongsken hebt.
- Dat gaat nogal, zei meneer de Rechter.
Hij was wel trotsch, zoo ge wilt, maar het stemde hem toch ook een beetje
weemoedig. Stadskinderen weten eigenlijk niet wat vertellen is; ze zijn te vroeg
volleerd; ze spreken over automobielen en vliegmachienen, over paarden-kracht en
accus en radios; dat is geen jeugd meer. Maar buikspreken
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hadden ze ten minste niet gehoord en dat kregen ze straks te hooren.... Nog een beetje
wachten... 't moest nog wat donkerder worden... 't begon al... nog een beetje geduld....
Nee, steek het licht niet aan... dat breekt de stemming.
Doke liet in zijn open hand een fijne, dikke sigaar weg en weer rollen, en smakte
eens met zijn tong.
En toen meneer de Rechter er ook een het staartje afbeet, waarschuwde zijn vrouw
dat het beslist te veel werd. Maar meneer de Rechter zou vandaag zijn zin eens doen.
Ik moet u toch gezelschap houden, waar of niet, Doke!
- Wanneer begint hij met buikspreken? drong Paula een beetje ongeduldig aan.
En ook moeder vond dat ze er mee beginnen moesten, want de kinderen hadden nog
huiswerk te maken en lessen te leeren. En Tootje begon van lekkerigheid op vaders
schoot al te knipoogen. Maar meneer de Rechter hield stand, het moest nog iets
donkerder worden in de keuken: nog tien minuten geduld, nog vijf... de stemming
begon er te komen.
....En toen het eindelijk half zes sloeg, bekeek meneer de Rechter Doke met een
stralenden blik: Doke, willen we er mee beginnen?
Ineens werd het heel stil in de keuken. Doke veegde zijn mond af, met zijn mouw,
schoof zijn hoedjen op en kuchte eens diep. En nu kinderen, luistert goed, ge ziet
waar Doke naartoe gaat... ik doe zelf de kelderdeur open... voorzichtig Doke, want
de treden zijn nogal smal... allemaal goed gezien dat Doke in den kelder is gegaan?...
En nu doe ik de deur dicht en op slot.... zit ge goed, Doke?
- Ja-a.
- En niet vallen op den trap.
- Nee-e.
- En nu zwijgen en luisteren van waar de stem zal komen.
Tilleke, die een beetje bijgeloovig was, ruischte eens over haar armen, 't was
precies of ze kippenvleesch kreeg. Piet lag weer met zijn kin op de handen en Paula
was wat dichter bij moeder geschoven. Meneer de Rechter bekeek Tootje
triomfantelijk; want nu ging er iets buitengewoons gebeuren. Doke, we zijn klaar;
ge moogt beginnen!
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....En toen, door de geheimzinnige schemering, daar achter de kelderdeur, steeg een
vreemde, gebroken stem op, plechtig en diep:
‘De koning ging al op de jacht,
al met zijn ridders zeven of acht...’

- Dat komt uit den kelder, onderbrak Paula, dat hoor ik goed.
- Natuurlijk, lachte meneer de Rechter; 't is immers Doke nog die spreekt, maar
stil nu....
‘Maar die koning had een edel kind;
Een dochter, die riep:’

Stil. De wijsvinger van meneer de Rechter wees gespannen in de richting van het
salon. Goed luisteren.... 't Was maar een spleetje gebarsten stem die sprak:
‘Mijn vader, ik rijd mee gezwind.’

Hadden ze 't nu gehoord? De stem kwam ginder uit het salon.... Dat was nu
buikspreken!
Maar Piet was niet overtuigd. Dat kwam ook uit den kelder, zei hij kordaat.
- Dat vind ik ook, zei Paula.
Meneer de Rechter werd een beetje nerveus, ze mochten niet onderbreken; zoo
kwamen ze niet in de stemming. Ga maar voort, Doke.
En het was weer Doke's stem die sprak achter de kelderdeur:
‘En ze reden en reden aldoor een bosch,
en de koningsdochter ging slapen op 't mos;
En de koning reed maar, ik weet niet hoe ver;
en 't was nacht als zijn dochter wakker werd.
En ze riep, heel hard, met grooten schrik:’

- Stil Tootje!... en allemaal naar 't salon kijken.
‘Mijn edele vader, waar zit ik.’

Piet zei niets; Paula evenmin. En meneer de Rechter keek eens naar zijn vrouw en
naar Tilleken, die niet verroerden en hij werd een beetje ongeduldig. Hij had wel iets
gehoord uit de richting van het salon; maar veel was het eigenlijk niet. Doch dat zou
direkt beter gaan, wanneer de stem van Doke er wat meer op gezet was. Spreek maar
voort, Doke.
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‘En de koning, die riep:’

- Luisteren! Heel in de verte!...
‘En de koning, die riep (herhaalde stem):
Eilaas waar is mijn kind?
Rijdt weer door het bosch, tot als ge ze vindt...’

- Ik vind het echt schoon, fluisterde Tilleke de rechtersvrouw in 't oor. Maar meneer
de Rechter schoof Tootje op de andere knie, kuchte eens, en ging tegen de
verandahdeur staan om te hooren of het daar niet beter klonk.
Ga maar voort Doke.
‘En de koningsdochter vol verdriet,
riep:’

Luistert nu goed... en doet uw oogen dicht...
‘Mijn vader verlaat mij niet...
En de koning, die trok er zijn groot zwaard,
en riep:’

- Hoort, nu komt de stem weer langs dien kant....
‘Mijn dochter, riep hij, wees niet vervaard.’

Maar Piet en Paula keken eens naar hun vader en meneer de Rechter kreeg opeens
een heel triestig gevoel. 't Was of er plots een lamheid in zijn beenen sloeg. Wacht
even! Hij ging met zijn mond voor het sleutelgat staan van de kelderdeur en fluisterde
naar binnen: ze hooren het nog niet goed Doke; de stem komt niet genoeg uit de
verte... En dan weer tot de kinderen: Opgepast, nu zal 't beter gaan, Doke dacht dat
we in de andere kamer zaten. En Doke ging verder:
‘De koningsdochter ging zitten al op den grond
en ze bad: Maria help in dezen stond.
Maar haar vader was nog altijd niet te zien;
tot hij opeens uitriep:

- Sst Piet, luister toch!
uitriep: Zijt gij daar misschien?
En zijn dochter: Mijn vader, wat ben ik content;
nu heb ik eindlijk uw stem herkend.
En ze vielen elkander in de armen subiet,
en 't was gedaan met al 't verdriet.
Dus hebt vertrouwen al in den nood;
want de kracht van Maria die is zeer groot.’
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Was dat alles? Ja, het was alles. 't Licht werd aangeknipt. Meneer de Rechter deed
de kelderdeur open en Doke Tin kwam met dichtgeknepen oogjes uit den donkeren
in de plotse klaarte. En de kinderen, moesten ze Doke niet bedanken?
- Dank u, zei Paula.
- Dank u, zei Piet.
Ze keken nog een poos naar Doke die een tweede sigaar mocht opsteken; dan
moesten ze naar de kinderkamer, voor het huiswerk en de lessen. Moeder ging mee
naar boven met Tootje en Tilleken had nog wat te verrichten in de achterkeuken. En
daar zaten ze nu alleen tegenover elkaar: meneer de Rechter en Doke Tin. Meneer
de Rechter was niet zenuwachtig meer; zijn handen lagen slap over zijn knieën en
hij keek naar den muur.
- Ja, ja, Doke.
- Ja, meneer Filip.
Meneer de Rechter trok nog eens aan zijn sigaar en Doke trok aan de zijne; dan
klopte hij de asch af op een bordje en Doke deed het hem achterna.
- Ja, Doke.
- Ja, ja, meneer Filip.
Meneer de Rechter was heel triestig geworden, en Doke wist zelf niet wat hij dacht,
dan gelaten:
- Zoo worden we oud, meneer Filip.
- Ja, ja, Doke; ik ben ook van de jongsten niet meer. Soms is het of alles, of heel
mijn kinderjaren mij zoo dichtbij lagen, maar wanneer ge de kinderen ziet groeien,
- Piet is al twaalf jaar moet ge weten en Paula wordt er negen in Oktober -. Ja, dan
merkt ge dat de tijd niet stille staat....
Maar het was dat niet wat meneer de Rechter zoo triestig maakte: er was iets in
hem gebroken, dezen namiddag; iets waarvan hij al die jaren genoten en geleefd had.
Was dit nu slechts een belachelijke illusie geweest en kinderbedrog? Hij werd een
beetje beschaamd over zichzelf en zijn gemoed kwam vol. Maar het was geen illusie;
hij wilde niet dat het een illusie geweest was; hij had destijds waarachtig Doke Tin
hooren buikspreken; iets eenigs, wat heel uw leven in uwe ooren hangt. Maar hij
moest toch iets zeggen tegen Doke;
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iets goed en hartelijk.
- Doke, zei hij, ik zal morgen dadelijk laten hooren bij vrienden en kennissen, of
ze geen bezigheid voor u hebben, wat gefrutsel in den tuin of eenvoudig om de garage
open te doen of op 't huis te passen in den zomer.
- Ge zijt wel goed, meneer Filip, zei Doke, maar ge moet er niet veel moeite voor
doen.
Meneer de Rechter keek opeens ontstemd naar de zoldering; want de kinderen
waren daarboven weer aan 't lachen en loopen in de kinderkamer. Konden ze niet
wat stiller zijn vandaag!
Daarop vroeg Doke: hoe is 't ginder nu op de hoeve en op het dorp.
- Daar is ook veel veranderd Doke... Als ge zoo terugdenkt....
- Uw moeder was een goed mensch, meneer Filip.
- Dat moogt ge zeggen, Doke; en wilt ge wel gelooven dat ik ze nu nog meer mis
dan vroeger? Ge moogt zoo oud zijn als ge wilt - Tilleken, zeg eens aan de kinderen
dat ze stil moeten zijn - en zelf getrouwd zijn en kinderen hebben, ge wilt toch nog
altijd naar uw moeder toe.
Toen bedacht meneer de Rechter dat hij Doke een druppeltje kon schenken. Dat
lust ge toch nog Doke? Doke streek zijn knevel op zij, want ge moet eigenlijk niet
vragen of ge zooiets lekkers nog lust. Ze dronken er eentje en ze trokken nog wat
aan hunne sigaar en de rook begon te drijven langs de lage zoldering. Buiten toeterde
de drager van de Gazet; maar meneer de Rechter die anders de gewoonte had zijn
werk te onderbreken en even naar het nieuws te kijken, bleef zitten toen de krant in
de brievenbus viel. Hij had nog enkele vonnissen te vellen tegen de volgende zitting;
maar hij kon Doke niet alleen laten; vooral nu niet. En 't was Doke die de stilte weer
onderbrak.
- Uw broer woont giider toch nog op de hoeve? Hij moet nu ook al helpers hebben
gekregen? Hoe oud zijn de kinderen al?
- De oudste is al getrouwd en de tweede moet in November soldaat worden. Ja,
ja, zoo vlug gaat dat. - Kom, nog
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eentje, Doke. En de andere kinderen schieten ook goed op. Maar aan den oudsten
vooral heeft hij veel hulp gehad. En weet ge dat Miel van Tist, daar schuins over,
verongelukt is?
- Verongelukt is?
- Ja verongelukt. Uit een boom gestuikt en dood. Op den slag dood.
- Dat is 't ergste, zei Doke. Ik ben niet bang van te sterven; ik laat toch niemand
achter; maar ze moeten me tijd laten....
De rechtersvrouw kwam de keuken in. Ze had een paar sloffen bij van meneer de
Rechter, en twee paar kousen en een slaaplijf; 't was wel gestopt aan de ellebogen,
en een beetje gekrompen, maar Doke kon er toch nog plezier van hebben, als hij
wilde.
- Ge zijt duizend keeren bedankt, zei Doke. En toen hij zijn schoenen uittrok,
moest hij nog lachen met zijn miserie.
- Ik kan in de mijne langs drie kanten tegelijk; langs boven, langs voor en langs
achter! Maar 't is eigenlijk nog niet koud, zei Doke, het kwam er nog niet op aan.
Daarop ging de rechtersvrouw weer naar boven en Tilleken moest om boter en
groenten gaan. En meneer de Rechter zat weer alleen met Doke Tin. Stilte.
Dan zei Doke weer: 't is kurieus, als ik een sigaar in mijnen mond heb vergeet ik
er aan te trekken; zoo'n paar goeie teugen... maar daarop vergeet ik het waarachtig.
Met een pijp gebeurt me dat nooit. Ge trekt daaraan, zonder dat ge 't weet, 't is lijk
een klein kind dat aan een mem hangt. Dat gaat van zelf.
Maar meneer de Rechter zat nog steeds te dubben over het buikspreken. Hij was
eigenlijk niet ontstemd over Doke; het manneke kon vermoedelijk niet beter meer;
maar ontstemd over zichzelf.
- Hebt ge nog veel de buikspraak gedaan in den laatsten tijd, Doke?
- Het was misschien al meer dan tien jaar geleden, meneer Filip. De menschen
zijn niet meer zooals vroeger; en de kinderen evenmin....
- Het leven is veranderd, Doke; en een mensch gaat zich
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afvragen of 't vroeger....
Meneer de Rechter zweeg en Doke zweeg. 't Was of Doke een beetje slaperig
werd; misschien was het wat benauwd in dit enge keukentje; misschien begonnen
de druppeltjes te werken. 't Was eigenlijk de moeite niet om ervan te spreken, maar
ge kunt er toch beter tegen als ge vijftig jaar jonger zijt.
Toen moest meneer de Rechter Doke toch even alleen laten; excuseer mij Doke,
want ik heb nog wat dringends voor de rechtbank.
Maar meneer de Rechter zat boven in zijn zetel en kon niet aan den arbeid gaan.
Hij gaf het toe, het was belachelijk dat zulk een kleinigheid, - het mocht nu een illusie
geweest zijn uit zijn kinderjaren, laat dat zijn, - dat zulk een kleinigheid hem zoo
overhoop gooide en hem zoo triestig maakte. Het leven is een droom, zeggen de
schrijvers, maar ze zouden misschien beter schrijven: we leven van een droom... laat
het dan een droom zijn... het is iets moois, iets goeds, iets dat u rechthoudt in het
leven.... Maar wanneer die droom instort....
En beneden zat Doke, in de keuken en wist niet wat doen met zijn handen en zijn
voeten. Voor het souper kwamen Piet en Paula toch nog eens voor zijn kastjen staan.
Mag ik het eens zien? vroeg Piet.
Hm, hm, zei Doke, zoudt ge dat eens willen zien? Wel, zie maar eens. En het
deksel ging omhoog en daar hadden ze heel 't geheim van het kastje: wat nestels en
garen, en potlooden en pennen en nog een paar kleine pakjes.
- Zitten daar misschien van die paarlemoeren knoopen in, Doke?
Doke moest eens glimlachen. Nee, kind, die kunt ge tegenwoordig niet meer kwijt
geraken op den buiten, en in de stad hebben ze winkels genoeg.
- En in dat schuifken, Doke?
- Daar zat vroeger snuif in, kind. Maar wie snuift er nu nog, hier of daar een oud
vrouwke in de Kempen, of een pastoor die het niet kan afleeren, maar daarvoor kunt
ge geen provisie meer meenemen.
En was er anders niets in dat kasken? Anders niets, kind.
En het was weer etenstijd en de kinderen moesten naar bed.
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En daar zat meneer de Rechter weer te kijken naar zijn vrouw, die de borden
bijeenschoof. Misschien had ze toch gelijk; ge weet inderdaad niet waar blijven met
zoo'n mannetje in de stad. Op den buiten gaat dat genoeg. Als er eten is voor zeven
of acht, is er eten voor negen; en er is altijd wat te frutselen in den hof en op de hoeve,
maar wat moet ge daarmee aanvangen in de stad. En ook Tilleke was een beetje
verloren: Doke was al een paar malen verhuisd van plaats; want hij zat voor de
kastdeur, of Tilleke kon niet aan de tafel, of Doke hinderde haar aan de kachel en
Tilleke was niet gewend aan den rook in haar keuken. Niet dat Doke niet welkom
was, maar 't gaat toch allemaal naar de keuken in de stad: de boterboer en de
timmerman en de man van de gaz en de rest.
We zullen vanavond maar eens vroeg slapen gaan, stelde meneer de Rechter voor.
En Tilleke nam haren wekker en 't bed van Doke stond klaar op de mansarde. En
morgen, 't eerste werk, Doke, zoek ik een plaats voor u.
- Merci, zei Doke, maar ge moet toch geen moeite doen voor mij.
En de nacht kwam over het huis gewandeld. De rechtersvrouw sliep en de kinderen
en Tilleken... en ik geloof dat ook Doke direkt in slaap was; maar meneer de Rechter
lag met zichzelf en met den slaap overhoop. Daar kwam morgen weer een dag, en
iedere dag bracht zijn arbeid mee. Maar de arbeid kan u opeens onverschillig worden,
zonder lust of vreugde, zooals een vrucht die geen smaak meer heeft. Was er nu een
reden om zoo lusteloos te zijn? Er was geen reden. Meneer de Rechter was gelukkig,
hij had een vrouw en ze verstonden elkaar en de kinderen groeiden goed op en zijn
positie was veilig. Maar dat is nog niet alles.
Meneer de Rechter keek eens naar zijn vrouw in de donkerte; maar Laura sliep.
Ach, wij mannen hebben het tenslotte nog zooveel gemakkelijker in het leven dan
de vrouwen. Wij hebben onzen arbeid, maar onze arbeid is vergetelheid; de moeder
die 't kind gedragen en gevoed heeft, zit tehuis, in de stilte tusschen vier muren, alleen
met haar hart dat weegt. Meneer de Rechter kloeg ook niet. Het was zooals het was,
het leven eischt zijn deel van den oogst.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

133
Meneer de Rechter lag even te luisteren.... Was daarboven niet iemand opgestaan...
maar de nacht gaf geen geluid en de rechter lag en wachtte op den slaap die niet
komen wilde....
***

En de nacht draaide naar den morgen. De eerste tram reed voorbij; de lantaarnman
knipte de gaslamp uit, aan den overkant, op den stoep klonken de holle stappen
voorbij van vroege arbeiders; boven liep een wekker af. Meneer de Rechter sliep
nog. Woel zoo niet, had zijn vrouw al een paar malen, half wakker gezegd en ze had
de voeten van meneer de Rechter een beetje opzij moeten duwen, maar daarop had
ze verder geslapen.
En het sloeg zes uur, het sloeg half zeven op de groote klok van den gebuur en
opeens was meneer de Rechter wakker, luisterde, snoof eens of Tilleke werkelijk al
de koffie aan 't zetten was en schoof haastig de beenen in zijn broek.
- Waar gaat ge naar toe? vroeg Laura.
- 'k Geloof dat ik Doke al hoor beneden.
Meneer de Rechter had een vreemd voorgevoel.
En daar stond hij in de keukendeur en ze bekeken alle drie elkaar verbaasd: de
Rechter, en Tilleke en Doke, die al zijn kasken op den rug had.
- Wel Doke, wat zijt ge nu van zin?
Doke keek verlegen; hij had willen vertrekken vóór meneer Filip beneden was.
Hij wilde hem geen verdriet aandoen, meneer Filip moest dat begrijpen, maar ik zou
toch liever blijven zooals ik ben, zei Doke.
- Natuurlijk, zei meneer de Rechter, als ge 't liever hebt. Maar anders zal ik zeker
een plaatske voor u vinden, dan zijt ge tenminste onderdak, want straks is de winter
daar.
Doke Tin begreep meneer de Rechter wel, maar toch; als ge 't ten minste
permitteert, meneer Filip, want gij zijt de Rechter, en als ge niet wilt?...
- 't Is zooals ge verkiest, Doke.
Tilleke deed teeken aan meneer den rechter en wees naar den hoek.
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- Wel, Doke, waarom neemt ge die sloffen niet mee?
- Alla dan, zei Doke, ik dacht... maar als ge 't wilt zal ik ze meenemen, als souvenir.
En het kasken ging weer dicht; en Doke stond gereed voor de reis.
Ze gingen alletwee mee tot aan de deur, meneer de Rechter en Tilleke.
- En hier is nog een kleinigheid, Doke.
- 't Is veel te veel, meneer Filip...
- Steek dat weg, Doke; en als ge ooit iets noodig hebt of als ge ergens met de
politie of de gendarmen last moest krijgen, zeg dat ge van bij mij komt.
- Duizend keeren merci, meneer Filip.
- Ge zijt gij zelf bedankt, Doke, voor al 't plezier dat ge me gedaan hebt, ginder
op de hoeve.... En ik hoop dat ge 't goed moogt hebben....
- Van 's gelijken, meneer Filip....
En Doke ging de deur uit, de wereld en het leven weer in. En achter de deur bleef
meneer de Rechter nog even staan te dubben in zijn eigen. Maar ze mochten zeggen
wat ze wilden, hij had als kind waarachtig de buikspraak gehoord, daarop zou hij
een eed hebben gedaan.
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Verzen
door Felix Rutten.
I
Je vertrouwt mij je hand,
Maar een beetje verbaasd;
En dàn weer glimlach je,
Spottend haast.
En dan weer zeg je,
Wanneer je toch ziet
Hoe lief ik je heb:
‘Ik begrijp dat niet’.
Maar hoe verklaar ik je
Ooit het geluk,
Dat ik in jou
Aan mijn harte druk?
Dit is het wondre
In ons leven, mijn kind,
Dat 'n mensch zich eerst zelf
In een ander vindt.
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II
Niets ter wereld heb je,
Niets dan - sprookjeskind Dit mijn oud-versleten
Hart, dat je bemint;
Niets dan wat én storm én
Felle branding brak, Speelbal van het noodweer:
Niets dan dit arm wrak.
Hoe kan 't jou beveilgen?
Geeft dit eenge baat,
Bij den vloed die zwaar aan
's Levens kusten slaat?
Niets ter wereld heb je
Dan, bij al wat leeft,
Dit mijn leven dat alRee de zeilen reeft.
Niets dan de verteedring
Van een arm, oud man,
Die voor jou nu enkel
Nog maar sterven kan.
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Het schuldproblema in Dostojevski's werk
door Prof. AE. L. Bem, Praag
Er is reeds meer dan eens op het feit gewezen dat de roman-tragedies van Dostojevski
zich naar één hoofd- en ‘katastrofische’ gebeurtenis richten die gewoonlik met één
of ander misdaad in verband staat. Maar er werd echter steeds te weinig nadruk
gelegd op het feit dat bij Dotojevski niet de misdaad de hoofdrol speelt, wel
integendeel de schuld die in betrekking met de misdaad staat. Op een overtuigende
manier toonde Vjatsjeslav Ivanov aan dat enkel in tegenwoordigheid van schuld en
misdaad tot een katastrofische gebeurtenis worden kan, t.t.z. eindelik den knoop
wordt die bijna al Dostojevski's romans tot een geheel samenbrengt(1). Hierdoor wordt
het duidelik dat het schuldbegrip reeds in de eerste werken van Dostojevski, waarin
de misdaad nog niet dien knoop geworden is waardoor het onderwerp zelf versterkt
wordt, zoo'n vooraanstaande rol speelt. Het is daarom metodologisch juister indien
men de beteekenis van het schuldvraagstuk in Dostojevski's werk blootleggen wil,
de aandacht op zijn eerste werken, waarin het schuld-gevoelen nog niet door het
evenwaardige begrip des misdaad versluierd is, samen te brengen, wat natuurlijk het
blootleggen van het vraagstuk in al zijn verwikkelingen merkelik vergemakkelikt.
In mijn uiteenzetting zal ik me met de objectieve normen van schuld en misdaad
niet ophouden, enkel met deze psychologische substraten waarop die normen berusten.
Deze opmerking is vooral van gewicht voor wat de misdaad aangaat die in zich
immers een soort dubbelzinnigheid behelst. Er zal in wat volgt enkel en alleen spraak
zijn van de misdaad als een door het subject zelf bewust worden een of andere
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moreele norm verbroken te hebben, totaal onafhankelik van het feit of dit subject
zich in de wereld der zedelike ideeën innerlik dit verbreken als een objectieve misdaad
bewust is. Zonder zulkdanige beperking blijft de betrekking tusschen schuld en
misdaad die bij Dostojevski essentieele rol vervult, onbegrepen. Dit komt hieruit dat
heel vaak - hetgeen vooral waar is voor Dostojevski's eerste werken - het
schuldgevoelen een groote scherpte en spanning bereikt, tragische afmetingen
aanneemt zelfs bij een misdaad waaraan men zich slechts vaag bewust is en die dit
gevoelen ten gronde ligt. Met andere woorden, de objectieve misdaad - de stoot
waardoor het schuldgevoel opgewekt wordt - kan op zichzelf zoo klein zijn dat ze
niet als een uitleg van de intensiteit van het schuldgevoel kan beschouwd worden.
In zulkdanig geval kan de schuldtragedie enkel begrepen en uitgelegd worden als
men voorop stelt dat de koncrete misdaad die zich nog niet openbaar vertoond heeft
maar die in de psychiek als een tracima, als een druk van geweten en bewustzijn
aanwezig is.
Waarop in dit geval bij Dostojevski buitengewoon moet gelet worden is dat we
bij hem een buitengewoon belangwekkend feit ontmoeten dat enkel door het aannemen
der aanwezigheid in de menschelike psychiek van een zondigheidsgevoel als een
zelfstandig iets, buiten de aanwezigheid van een concrete misdaad om, kan uitgelegd
worden. Zoo'n toestand kan men op een overeenkomstige manier een gevoelen van
erfzondelikheid noemen... We kunnen in zulk geval aannemen dat het zondegevoel,
het schuldgevoel in de psychiek, onafhankelik van het bewustzijn der misdaad,
tegenwoordig kan zijn. Heel dikwijls zoekt de psychiek van een zulkdanig door het
schuldgevoel getroffen bewustzijn zelf de misdaad, als wou het zich uit den kring
der algemeene fataliteit losrukken en overgaan in de wereld van het gewone menselike
misdaads-gevoel, wat voor het menselik geweten lichter schijnt en gemakkeliker te
verdragen dan de spannende druk der metafysische zondigheid. Hier moeten we,
naar mijn meening, de uitleg zoeken van Dostojevski's formule ‘allen zijn voor allen
schuldig’ en van het ‘verlangen te lijden’ dat voor hem zoo kenschetsend is.
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2.
Met het oog op dit laatste zal ik een weinig over het geval van den verwer Mikolka
(‘Misdaad en Boete’) die, zooals men goed weet, Raskolnikov's schuld op zich nam,
uitwijden. Alhoewel dit een gewone voorbijgaande episode in den roman is, is ze
nochtans voor deze studie van groote beteekenis.
Niets liet ons bij het eerste ontmoeten met den verwer Mikolka Dementjev voorzien
dat zich in hem zulk ingewikkelde zielegebeurtenissen konden voordoen, die het
geheimzinnig zich toeeigenen der moordschuld op de oude vrouw voor gevolg hadden.
Het was immers een jonge, spontane kerel, die graag een glaasje dronk, vol
levensvreugde en -kracht. Ziehier, ten andere, hoe Porfiri Tetrovitsj, die zooals men
weet een zekere opmerkingsgave bezat, hem afteekende... ‘Dit is nog een minderjarig
kind, heelemaal geen laffe kerel, ...eerder een soort kunstenaar... Onschuldig en voor
alles vatbaar. Hij heeft een goed hart en is een fantast. Hij zingt, danst, vertelt
sprookjes, vertelt zelfs zoo goed dat men van elders komt om naar hem te luisteren.
Hij gaat naar school en lacht bij de minste gelegenheid om er bij te vallen, drinkt
totdat hij van de wereld niet meer weet, niet uit slechtheid, maar zoo, omdat hij een
vieze luim heeft, omdat men het hem ingiet, precies een kind.’
Deze karakterschets beantwoordt ten andere heelemaal aan den indruk die we bij
het eerste ontmoeten met de verwers, den dag der moord, gevoelden. Als één man
wezen alle getuigen erop dat er in hun handeling niets verdachts te vinden was. Beide
verwers, Nikolaj en Dmitri, kwamen de deur uitgeloopen en geraakten slaags. ‘Nikolaj
duwde Dmitri tegen den grond, ging er bovenop liggen en sloeg erop los, deze greep
hem bij het haar en sloeg eveneens duchtig toe. Ze lagen dwars over den weg en
versperden den toegang; alleman schold en zij “precies kleine kinders” (woordelike
uitdrukking der getuigen) lagen op elkaar, huilden, vochten en loegen om ter meest
met uiterst komische gezichten; elkaar nazettend, net kinderen, liepen ze de straat
op.’
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Hoe kan dan een mensch, die bij den eersten aanblik zoo onbezonnen schijnt, tot het
besluit komen een ander's misdaad op zich te nemen? Dit is een psychologisch raadsel
dat in alle geval moet uitgelegd worden. 't Is hetgeen Dostojevski dan ook doet. Maar
daar waar de grond-uitleg van een psychologisch verschijnsel in de diepten van het
onderbewuste ligt, verzekert hij zich bijna altijd nog door een uitleg die ook in het
domein van het bewustzijn ligt. Dit geschiedt hier door het inschuiven van ‘de schrik
dat men hem veroordeelen zal’ die zich van Mikolka's bewustzijn, wanneer hij den
moord op de ouderlinge vernam, meester miek: hij gevoelde zich immers schuldig
omdat hij een paar oorringen opgeraapt had die in den voorkamer van het slachtoffer
op den grond gevallen waren. Deze vrees voor het gerecht kon hij niet uitstaan en
hij wou zich verhangen. Dostojevski, terwijl hij een voor den lezer overtuigende
uitleg voor Mikolka's handeling tracht te geven, doet dit echter op zoo'n wijze dat
hij ons enkel diens innerlike verwarring blootlegt, zonder nochtans het besluit een
vreemde schuld op zich te nemen, verstaanbaar te maken. De uitleg van dezen
geheimzinnigen stap ligt in de zinspeling die we in Porfiri Petrovitsj' woorden vinden.
We vernemen er dat de uitleg elders moet gezocht worden, in het domein der moreele
levensondervindingen van Mikolka. Het wordt dan ook algauw duidelik dat die
verwer niet zoo eenvoudig was als het ons bij de eerste ontmoeting mocht schijnen.
Ook hij heeft zijn raadselachtig verleden. ‘En weet ge dat hij tot de raskolniki behoort,
- vraagt Porfiri Petrovitsj aan Raskolnikov - en niet tot de gewone raskolniki maar
zelfs tot de sectanten; in zijn familie waren er verscheidene fanatiekers en hij zelf
verbleef nog gedurende 2 jaren op den buiten onder de hoede van een of ander
storets... en wou zich zelfs in de woestijn terugtrekken! Vol ijver bleef hij gansche
nachten in gebed, las en herlas oude ‘ware’ boeken... Wel, in 't gevang dacht hij dan
ongetwijfeld aan zijn eerzame storets, ook de bijbel kwam weer te voorschijn. En
weet ge.. wat voor eenigen van hen ‘lijden’ beteekent? Niet alleen is het noodig voor
iemand te lijden, maar ook zoo, gewoonweg; het lijden moet men aanvaarden,
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des te erger als het van staatsbestuur komt. En zijt ge dan nog verwonderd dat uit
zoo'n soort volk fantastische menschen te voorschijn komen? De eensater begon
weer zijn invloed te laten gelden; voornamelijk na zijn poging zich te verhangen
begon hij er weer aan te denken.
Het is dus volkomen duidelik dat de grond voor Mikolka's ‘fantastische’ daad
voorbereid was; het nieuws van de moord op de oude vrouw, die hem zoo met
verwondering geslagen had en die hem tot een zelfmoordpoging bracht, was enkel
een nabije oorzaak die in de diepten van het onderbewustzijn schuldgevoelens wakker
riep.
Dat eigenlik het schuld-problema aan den grond van Mikolka's handeling lag en
niet het oppervlakkig vreesgevoel ‘voor het gerecht’, wordt klaar uit het feit dat
Dostojewski er eerst en vooral niet aan dacht dit laatste motief erin te brengen. In
het handschrift der ‘Misdaad en Boete’ herhaalt hij tot tweemaal toe het aan de basis
liggende ‘religieuse’ motief van Mikolka's handeling. Zoo schrijft hij op een plaats
van het blad: ‘De werkman geeft zichzelf aan (hij leed aan religieuze manie), hij wou
lijden (maar verwart alles). Maar ze begonnen erg aan te dringen. En daar zat de
ouderling en zegde dat het noodig was te lijden’. Op een andere plaats vinden we
een korte aanmerking: ‘Op het gerecht wist men dat de mensch (een werkman) in
een religieuze stemming verkeerde’(2). Uit deze opmerkingen zien we dat aan de basis
van Mikolka's handelen een religieus gevoel lag, dat met zijn ziele-ondervindingen
verbonden was. Het feit zelf dat Dostojevski deze motieven in Mikolka's bewustzijn
met den invloed van een of andere onderling sectant - een medegevangene samenbrengt bewijst nog eens te meer zijn groote opmerkingsgave. Zooals men weet
zijn in het russische sectantisme dergelike meeningen over den erfzonderliken toestand
van den mensch erg verspreid.
Men zou Dostojevski ook kunnen verdenken het gansche geval met Mikolka slechts
als een handige wending in de ontwikkeling van een avonturenroman te behandelen
en zoo voor eenigen tijd alle kaarten door elkaar te gooien om de ontknooping in het
lange te trekken.
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Maar juist hierin ligt Dostojevski's groote kunstkracht daar hij, terwijl hij steeds een
doel vervolgt dat heelemaal met het onderwerp verbonden is niet tot een uiterlike
verwikkeling der gebeurtenissen zijn toevlucht neemt, maar een geval bijbrengt dat
eng met de grond-idee van den roman verbonden is: het schuldvraagstuk. De verwer
verschilt daarin heelemaal van Raskolnikov, die zich voortdurend van de
verantwoordelikheid tegenover zijn geweten omwille van de begane zonde zoekt te
ontdoen, doordat hij de verantwoordelikheid van een door hem niet verrichtte misdaad
op zich neemt. De betrekking tusschen dit dubbele aanvatten van het schuldvraagstuk
zal nog duideliker worden na de uiteenzetting van Raskolnikov's misdaad waartoe
we weldra zullen overgaan.
Mikolka leed, volgens Dostojevski's bevestiging, onder invloed van een
starets-sektant aan religieuze manie. Om echter aan religieuze manie te lijden hoeft
men daartoe een voorbereidde zielkundige grond te bezitten. Daarom juist moeten
we aannemen dat in 't diepe van Mikolka's bewustzijn, of liever onderbewustzijn,
een gevoelen van algemeene zondigheid, van oorspronkelike schuldigheid moest
bestaan dat een uitweg zocht in het aanvaarden van het lijden. ‘H e t v e r l a n g e n
te lijden’kan niet uitgelegd worden zonder voorop te stellen
dat een oorspronkelik schuldgevoel, het doorleven van een
e r f z o n d e r l i k h e i d i n d e m e n s c h e l i k e z i e l l i g t . Het geval Mikolka
in ‘Misdaad en Boete’ is enkel een kunstvolle weergave van dit verschijnsel, door
Dostojevski in de diepten van zijn eigen geest waargenomen.
De tragedie van ‘Mijnheer Prokhartsjin’ geeft ons een voorbeeld hoe Dostojevski
op een andere manier het schuldproblema, wanneer er tusschen het schuldgevoel en
de objectieve misdaad die dit gevoel doet ontstaan een duidelik gebrek aan verhouding
bestaat, behandelt. De misdaad zelf, die het schuldgevoel op een buitengewoon
verscherpte wijze te voorschijn roept, is zoo onbeduidend dat ze op zichzelf genomen
geen uitleg van het zieleconflict kan geven. Men is
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er dus toe gedwongen op een hypothetische wijze een andere schuld te zoeken die
op zichzelf algemeener is dan de misdaad die deze te voorschijn roept.
Waarin bestaat dan eigenlik de tragedie van Mijnheer Prokhartsjin? Reeds vroeger
heb ik getracht deze in verband met het gierigheids-probleem bij Dostojevski te
ontleden(3). Ditmaal moet ik echter eenige andere bladzijden van deze novelle
aanvatten die op een onvoldoende manier in de aangeduide studie behandeld werden.
Zooals het heel naar het geval is zijn het droomgezichten die ons de sleutel van
de eigenlike oorzaak der zieleziekte geven. Hier herleven vóór ons op een
schilderachtige wijze de feiten uit het verleden die als oorzaak dienen voor de
zieleverwarring. Het komt heel vaak voor dat deze oorzaken het in een gezonden en
normalen toestand verkeerende bewustzijn niet eens bereiken; men kan ze onduidelik
voelen als een niet te bepalen druk van het geweten, als een onbepaald
schuldigheids-gevoel dat zich aan niets concreets vastgehecht heeft. Dit
schuldigheid-gevoel kleurt in werkelikheid bijna voortdurend onze
zielegebeurtenissen, wat als een getuigenis kan aanzien worden dat in ons
onderbewustzijn nog steeds onveropenbaarde zonden en misdaden schuilen. Tot hun
veropenbaring en gedeeltelike verlossing dienen de droomen en in nog meer bizondere
gevallen ijl-toestanden en hallucinaties. ‘Het geweten, dit geklauwde beest’ houdt
zijn slachtoffer sterk in zijn klauwen geklemd en laat het niet graag los.
De misdaad van Prokhartsjin is op zich-zelf een kleinigheid. Dostojevski hield
eens te meer rekening met Gogol, wijl hij aan een anecdotische bizonderheid uit ‘De
Revizor’ de beteekenis van een zieletragedie toekende. Men zal zich herinneren dat
Osip, Khlestjakov's knecht de gewoonte had van de doorgangs binnenplaatsen gebruik
te maken om op die manier de koetsiers-fooi niet te moeten betalen. Dit echter vond
in zijn geweten niet de minste weerklank; hij miek op die wijze de koetsiers eens
duchtig kwaad en daarmee uit. Maar bij Mijnheer Prokhartsjin verdween de les van
Gogol's Osip zoo maar niet zonder sporen na te laten. De door hem
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bedrogen koetsier stond aan het hoofd der tegen hem opgestookte spoken-menigte
die zijn geweten verontrustte. In zijn ziekelike ijlkoorts zag hij opeens hoe gedurende
een brand ‘niet ver van hem op een balk een boer in een gescheurde kiel, zonder
gordel, met verschroeide haren en baard kroop, en die het gansche volk tegen Semen
Ivanovitsj ophitste. De menigte werd steeds talrijker, en van schrik verstijvend,
herinnerde zich Mijnheer Prokhartsjin opeens dat de boer diezelfde koetsier was dien
hij juist vijf jaar geleden op zoo'n onmenschelike manier bedrogen had als hij in een
zijpoort springend, door een razende vlucht als liep hij blootvoets over een gloeiende
plaat, de betaling ontweek. Mijnheer Prokhartsjin, gansch ontgoocheld, wou spreken,
schreeuwen, maar zijn stem stierf hem in de keel. Hij voelde hoe de gansche
wild-geworden menigte hem als een bonte slang omslingerde, zich om hem snoerde
en verstikte. Hij deed een onmenschelike poging en werd wakker’. In deze nachtmerrie
ontbloot Dostojevski met een buitengewone helderheid de oorzaak van Prokhartsjin's
ongesteldheid. Voor een ‘klein’ maar gewetensvol mensch als Prokhartsjin die door
de vrees voor zijn bestaan tot gierigheid gedreven was, was het bewuste bedrog van
een koetsier, een arme sukkel als hij zelf, een gansche gebeurtenis. Alhoewel dit nu
vijf jaar geleden was, was het spoor van dit voorval nochtans ankervast in de diepten
van zijn onderbewustzijn gebleven. Het knaagde als een worm aan Prokhartsjin's
ziel die zich plots om zijn welstand zorgen begon te maken. Dat dit niet zooals voor
Osip enkel een kwestie van lenige beenen was maar wel het overhoop werpen van
een moreele norm kan men licht zien aan een kleine bizonderheid van zijn
droomgezicht: hij snelde door de doorgangspoort precies of hij blootvoets over een
gloeiende plaat liep.
Hier verschijnt dan weer de gansch gerechtvaardigde vraag: hoe is het mogelik
dat in een zoo primitief geweten als dit van Mijnheer Prokhartsjin zoo een gering
bedrogje een zoo belangrike rol speelt? Ik denk dat we de uitleg ervan in een
eigenaardige feit van ons zieleleven moeten zoeken. Niet het objectief grootste
overhoop werpen der ethische
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normen laat in ons moraal-bewustzijn het diepste spoor na, wel integendeel zulke
daad die het meest ons eigen ik tegengaat. En dit valt het meest voor in die elementaire
gevallen die zoo onbenullig schijnen dat er in ons zieleleven niet het minste spoor
schijnt van te moeten overblijven. Het is goed mogelik dat men hier een soort uitleg
heeft van de omstandigheid dat in gevallen waarin sterk door het schuldigheidsgevoel
omkleurde herinneringen uit het verleden uit het onderbewustzijn in de ziel stormen,
men steeds onder hen infantile herinneringen vindt. Juist hierom verbindt ons het
eerste misdrijf, waarvan we als van een zonde bewust zijn, met de zondestand, met
het bewustzijn van deze categorie van ons ik. In het kinderlik en niet ontwikkeld
bewustzijn van Prokhartsjin kon het bedrog van den koetsier zoo'n overwegende rol
spelen juist omdat hij met al de kracht van zijn zedelike ongeschondenheid tegen die
bekoring gestreden had. In het diepste van zijn wezen was hij een man van eer en
geweten en enkel een breken van zijn zedelik evenwicht kon hem tot zulk een fout
brengen. Daarin lag dan ook de grondoorzaak en de uitleg. Het zedelik conflict van
Prokhartsjin deed zich op een voor Dostojevski zeer gewoon terrein voor: dit van
het onderdrukken van het geweten onder invloed van een ‘idee fixe’. Dit laatste was
de vrees zijn plaatje in het leven te verliezen. Op eens begon Prokhartsjin grond te
verliezen tegenover het toeval, het lot dat hem op zekeren dag een kwade poets zou
kunnen spelen. Plots kon men het bureel, zijn eenige band met het leven, sluiten, en
wat zou er dan van hem geworden? Daarom neemt hij het besluit zich in veiligheid
te stellen, het lot te voorkomen, zich van de wisselvalligheden ervan te vrijwaren.
Daaruit vloeit dan de gedachte voort geld te sparen, wat hem tot gierigheid en
volstrekte afzondering van het leven brengt. Deze gedachte vergde niet enkel
persoonlike opofferingen die hij met den moed van een echt martelaar doorstond, ze
eischte bovendien nog een grootere, voortdurende inbreuk op de zedelike grond-norm
door het kristendom in zijn geweten gelegd. Hij moet zich zijn medelijden voor het
lijden der anderen ontzeggen, hij moet nu ten opzichte van het menschelik lijden
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stom en doof worden. Maar hoe kan men dit verwezenliken wanneer er om ons
zooveel tranen, zooveel lijden is dat het hem, een kleine bediende die tusschen
verhongerde en bijna bedelende menschen leefde, onvermijdelik was bij iederen stap
de menschelike armoede te ontmoeten. Ge hoeft u enkel in het geheugen te roepen
hoe het hart van Djevoesjkin, die zelf arm en ongelukkig was, ineenkromp toen hij
een nog grootere armoede, deze van Gorsjkov ontmoette, hoe hij onder deze tragische
onverbiddelike armoede leed. Zelfs zulke gevoelens waren, menschelik gesproken,
Prokhartsjin niet vreemd. Hoe zou hij in tegenwoordigheid van dit lijden zijn hart
hard kunnen maken als de broodkorst die hij at? Zoo verzint hij dan de geschiedenis
van de schoonzuster die hij van zijn mager loon ondersteunen moet; omwille van
dezen ‘die met hem meevoelen’ verzint hij dezen uitleg, maar hij zelf in oogenblikken
van onmachtig dralen, gelooft wel aan het bestaan van die schoonzuster, teneinde
op die wijze de stem van zijn geweten tot zwijgen te brengen.
Maar had hij nog zoo'n geweten? Kon hij er nog zoo een hebben? Ge hoeft u enkel
het nachtmerrie-visioen in 't geheugen te roepen om te zien dat de gansche novelle
‘Mijnheer Prokhartsjin’, evenals een reeks andere werken van Dostojevski in
werkelikheid de gewetenstragedie is van een ‘klein mensch’.
Toen Prokhartsjin na zijn afbreuk met het leven zich tegenover het brandtooneel
bevond, zag hij de menschelike armoede in het aangezicht. Zijn bewustzijn was
vooral getroffen door een ‘arme zondige vrouw’... in vodden gekleed, met arme lapti
aan de voeten, met een kruk; ze had een klein gevlochten mandje op den rug. Ze
schreeuwde luider nog dan de brandweerlieden en het andere volk, heur kruk en
armen zwaaiend, huilend dat haar eigen kinderen haar weggejaagd hadden en dat
toen een paar koperen muntstukjes verloren gingen. Kinderen en muntstukjes vormden
in haar woorden een onverstaanbare dwaze warboel; ‘de menschen na eenige
vruchtelooze pogingen haar te begrijpen lieten haar staan. Maar de vrouw werd niet
stiller, schreeuwde maar steeds door, tierde, zwaaide de armen en schonk naar 't
schijnt
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den brand, waarheen de menschen haar meegesleurd hadden niet de minste aandacht.
Ze achtte noch op het geloop om haar heen, op het ongeluk der anderen, noch op de
balken en vuursperken die reeds op de omstaanders begonnen te vallen’. Plots voelde
dan Prokhartsjin met zijn gansche wezen ‘dat dit alles niet zoo eenvoudig was en dat
het voor hem niet zonder gevolgen zou blijven’. Waarom had hij die vrouw meer
dan eens in zijn koortsdroomen gezien en waarom voelde hij zich door een vaag
schuldgevoel met haar verbonden? Omdat evenals hij zich die arme vrouw in haar
eigen leed verloren had, omdat ze na den smaad dien haar kinderen met haar de straat
op te jagen haar aandeden en het verlies van haar koperen muntstukjes niet meer
ondergaan kon; zelfs het lijden der anderen dat ze bij dien brand ontmoette kon haar
tot het leven, tot het levende leven op liefde en medevoelen voor den medemensch
gesteund, niet terug brengen. En hij, Prokhartsjin, een zondig mensch begon aan de
kale onschuldige bediende Andrej Efimovitsj, die zeven kleine kindjes had, te denken.
De kale bediende zag hem met verontwaardiging aan, net of hij, Prokhartsjin, schuld
eraan had dat deze zeven kinderen had. En alhoewel Prokhartsjin er volstrekt van
overtuigd was dat hij ‘aan het onaangename samentreffen der zeven kinderen onder
één dak’ onschuldig was, scheen het hem nochtans dat niemand anders dan Semen
Ivanovitsj eraan schuld had. Vol vrees was hij begonnen te loopen, want het kwam
hem voor dat de kale heer teruggekomen was, hem inhaalde, hem aftasten wou om
hem van zijn gansche inkomen te berooven, daartoe op het onveranderbare getal
zijner kinderen steunend, terwijl hij met overtuiging alle betrekkingen loochende die
zou kunnen bestaan tusschen een of andere schoonzuster en Semen Ivanovitsj.
Op die wijze toont ons een ijlkoorts-visioen de ware natuur van zijn schuld die in
een terugtrekken uit het leven bestond, in een poging zich in de eenzaamheid voor
het blinde toeval te vrijwaren terwijl hij zich achter zijn scherm in zijn hoekje
wegdook en zijn oogen voor het lijden en de armoede der anderen sloot.
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Zelfs indien in het primitieve geweten van den zondaar Prokhartsjin - evenals bij de
ongelukkige vrouw die hem zoo getroffen had - alles zich tot een onbeschrijflike
warboel verwarde - (de ‘kale man’, de ‘ouderling met het voorkomen van iemand
die aan speen lijdt, wiens vrouw, dochter en dertig en half roebel die in een kussen
verstopt waren, in den brand verloren gingen’ en de ‘koetsier die de tegen hem
opgehitste spoken aanvoerde’) - nochtans lag zonder de minste twijfel aan de basis
van zijn nachtmerrie een schuldgevoel tegenover de onschuldige slachtoffers van
het lot, van het blinde toeval. Er was slechts een of andere persoonlike beproeving
noodig die in staat was zijn geweten wakker te schudden en het evenwicht van zijn
psychiek te storen dat zich reeds in zijn verwijdering van het leven gehard had om
uit de diepten van het onderbewustzijn de spoken van het geweten dat zich verdook
op te roepen. Zoo'n schok was de vrees voor zijn zoo lastig gewonnen bezit dat de
‘meevoelenden’ bij hem veroorzaakten. Het is hier de plaats niet om deze zijde van
een der diepste werken van Dostojevski nauwkeuriger te ontleden. Men kan er slechts
op zinspelen. Dit was echter noodig om te begrijpen hoe de band tusschen de tragedie
van Prokhartsjin en deze van Dimitri Karamazov ontstond, Deze band bestaat zonder
de minste twijfel. In beide gevallen vertoont zich plots onder invloed van persoonlike
beproevingen een schuldgevoelen tegenover het ongeluk der anderen.

4.
Dimitri Karamazov ging heelemaal in zijn drift op. De wereld vol ongeluk en
bitterheid was weggedoken achter zijn alles omvattende passie voor Groesjenka. Het
gansche leven was een strijd geworden om haar bezit. En op het oogenblik dat zijn
droom zich scheen te verwezenliken, wanneer hij met de geliefde Groesjenka zich
had kunnen terugtrekken en het gansche verleden vergeten, op dit oogenblik werd
door vreemde handen zijn verlangen zijn vader-mededinger van kant te maken
verwezenlikt. Het nieuws van zijn vaders dood
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en de verdenking die op hem viel dat hij deze misdaad begaan had bracht hem tot
het leven terug. En voornamelik ontwaakt in hem het ‘schuldgevoelen voor allen’.
Het gansche hoofdstuk ‘Een Kind’ is een treffende beschrijving hoe het
schuldigheidsgevoel aan het menschelik ongeluk in een mensch ontstaat. Net als in
‘Mijnheer Prokhartsjin’ is een brandtooneel de plaats waar Mitja echt menschelik
wee ontmoet.
Ik zal er enkel op wijzen dat ook Raskolnikov ‘gedurende een nachtelike brand
uit een bijna opgebrandde woning twee kleine kinderen redde en erg verbrand werd’,
dat dit geval dat het proces bekend gemaakt werd een verlichting van straf ten gevolge
had. Op het brandtooneel is Dimitri vooral getroffen door een vrouw van het
neergebrandde dorp. Terzijde stond een vrouw ‘hoekig en groot, met een lang mager
gezicht; ze scheen ongeveer veertig jaar oud, maar wellicht was ze enkel twintig; in
haar armen weende een kindje; heur borsten schenen zoo verdroogd dat er wel geen
druppeltje melk overgebleven was. 't Kindje weende, stak zijn naakte armtjes uit en
zijn kleine vuistjes waren heelemaal blauw van de koude’. In de weergave van dezen
droom van Mitja is een opmerkenswaardige bizonderheid die tot heden toe niet
aangeduid werd: ‘Waarom weenen ze? Waarom weenen ze? vroeg Mitja terwijl hij
lenig langs hen voorbij liep’. Ik meen dit ‘lenig voorbij loopen’ langs het echte leven
met zijn bitterheid en ongeluk. Enkel nu bemerkte hij dit ‘kindje’ en nog kon hij niet
zien, daar hij het nog niet gewoon was, wat om hen heen lag, begrijpen wat gebeurd
was. Met treffende kunstvaardigheid geeft Dostojevski Mitja's terugkeer tot de
werkelikheid weer, dit gevoelen van een soort verwardheid en besluiteloosheid
tegenover het gebeurde. ‘Als een dwaas’ eischt hij van een koetsier een antwoord
op zijn vraag: ‘Waarom toch weent dit kindje?’ en hij is niet in staat den
eenvoudigsten uitleg te begrijpen. ‘Neen, neen - en nog steeds schijnt Mitja er niets
van te verstaan - zeg me eens: waarom staan daar die menschen wier huis afgebrand
is; waarom zijn de menschen arm, het kind arm, de steppe naakt; waarom omarmen
ze zich

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

150
niet, kussen ze elkaar niet; waarom zingen ze geen vreugdeliederen; waarom zijn ze
van zwarte armoede zwart geworden? Waarom voeden ze het kindje niet?’ Dit was
enkel een droom, maar een droom die Mit ja enkel overkomen onder den invloed
van het voorafgaande ineenstorten dat hem ineens uit de gevangenschap van het
‘fantastische leven’ verloste, de sluier van zijn oogen wegnam en in zijn bewustzijn
het beeld opriep van het ongeluk dat hij gezien had maar dat toen voorbij zijn
bewustzijn gegaan was. En juist daarom werd hij nu weer toegankelik voor het
medelijden en dit gevoelen van verteedering dat het eerste teeken is van den terugkeer
tot het leven uit de wereld der fantasie en der verbeelding. Hij gevoelde in zijn droom
‘dat een ongewone verteedering in hem opkwam, dat hij weenen wou, dat hij voor
alles iets wou doen opdat het kindje niet meer weenen zou, noch de zwarte verdroogde
moeder van het kindje, opdat van dit oogenblik af niemand meer zou weenen en dat
hij dit alles seffens doen zou zonder uitstel en omzichtigheid met al de onstuimigheid
van een Karamasov.’
(Slot volgt.)
(4)

Eindnoten:
(1) V. Ivanov: ‘Dostojevski. Tragödie-Mythos-Mystik’. Tübingen 1932.
(2) Dostojevski: ‘Misdaad en Boete’. Onuitgegeven materialen. Redactie I.I. Glivenko. Moskou
1931.
(3) A.L. Bem: ‘Aan de bronnen van Dostojevski's werk’. (Poesjkin in Dostojevski's werk). Praag
1936.
(4) A.L. Bem: ‘De ontwikkeling van den droom’ in ‘Octsjonije Zapiski, Dsn. Rocssk. Octc. Koll.
v. Prage’, t. I, b. 2, 1924.
Als leerling van A.L. Bem die me in het aanleeren der russische taal aan de Univ. van Praag,
met zooveel toewijding behulpzaam was, maak ik van de gelegenheid gebruik om hem mijn
diepe erkentelikheid uit te drukken.
A.L. Bem is nevens V. Ivanov, Meresjkovki... een der beste hedendaagsche Dostojevski-kennis.
Onder zijn leiding verschenen in Praag drie Dostojevski-bundels waarvan hier de inhoud:
Bundel I. Praag 1929:
D. Tsjizjevski: Het probleem van den dubbelganger.
N.E. Osipov: ‘De dubbelganger. Een peterburgsch poeem’ van Dostojevski.
Prof. V.V. Zenjkouski: ‘Gogol en Dostojevski’.
A.L. Bem: ‘Dramatisatie der ijlkoorts’.
Prof. I.I. Lapsjin: ‘Hoe de legende van den groot-Inquisitor ontstond’.
Prof. I.I. Lapsjin: ‘De vorming van Kraft in den ‘Jongeling’.
Prof. S.V. Zavadski: ‘Nieuwe bepaling van het drama in het licht van Dostojevski's werk’.
R.V. Pletnev: ‘De aarde’ (uit: ‘De natuur in Dostojevski's werk’).
Bundel II. Praag 1933:
A.L. Bem: ‘Dostojevski als geniale lezer’.
P.M. Bitsilli: ‘Waarom Dostojevski “Het leven van een groot zondaar” niet schreef’.
Prof. I.I. Lapsjin: ‘Het komische in Dostojevski's werk’.
D. Tsjizjevski: ‘Dostojevski als psycholoog’.
R.V. Pletnev: ‘De wijzen door het hart’ (De startsi bij Dostojevski).
V.V. Zenjkovski: ‘Fedor Pavlovitsj Karamazov’.
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Prof. J. Horak: ‘Satan's kinderen’ van Przybyszewski en Dostojevski. Woordenboek der
persoonsnamen bij Dostojevski. Deel I.
Bundel III. Praag 1936:
A.L. Bem: Gribojedov en Dostojevski:
‘Te veel verstand schaadt’ in Dostojevski's werk.
A.L. Bem: Pocsjkin en Dostojevski:
‘Schuppen Vrouw’ in Dostojevski's werk.
‘De gierige ridder’ in Dostojevski's werk.
A.L. Bem: Gogol en Dostojevski:
‘De Mantel’ en ‘Arme Menschen’.
‘De Neus’ en ‘De Dubbelganger’.
A.L. Bem: Tolstoj en Dostojevski:
Tolstoj in Dostojevski's meening.
Kunstpolemiek met Tolstoj.

Onder de menigvuldige studies van A.L. Bem citeer ik nog:
‘De evolutie van Stavrogin's beeld’.
‘Persoonsnamen bij Dostojevski’ zie ‘Mélanges de Miletitsj’. Sofia 1933.
‘Het geheim van Dostojevski's persoonlikheid’ (tsjechies). Praag.
De vertaler: Leon Landsman.
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Die lente....
door Irma van de Port
Die lente is zoo zacht, zoo zacht;
Wie heeft dien vreemden droom bedacht
die door de beemden zweeft?
Wie vondt er uit dat blanke licht
dat uit den wijden hemel zwicht
en d'aarde leven geeft?
Een warmen regen ademend zucht,
de bloesemgeur maakt geen gerucht,
de stilte is onbewogen.
En onbewust heb ik gevraagd
welk heimwee door de luchten klaagt
om 't raadsel in Gods oogen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

153

Boekbespreking
Aug. Urk: ‘De Onze Vader’. Verzen. Uitg. De Wasteele, Coxyde.
De ‘onze vader voor een nieuw humanisme’ luidt de ondertitel van dezen
verzenbundel, die volgens den colophon op 80 exemplaren gedrukt werd, waaronder
10 door den schrijver genummerd en gehandteekend. Dat is te ‘much ado about
nothing’. Urk schrijft enkele dikwijls herhaalde godslasteringen op rijm en vergeet
dat die oorspronkelijkheid niet volstaat om zijn talent als dichter te waarborgen.
A.D.

Maurits Neels: ‘Beelden uit mijn Kinderjaren’. Eerste deel. Uitg. De
Zijdeworm, Fabriekstraat, 13, Brussel. - 10 fr.
Levensherinneringen die weleens met eenige ironie verteld zijn, doch niettemin te
onbelangrijk schijnen om in boekvorm uitgegeven te worden. Voor de literatuur
zonder waarde.

H. Prijs: ‘Kraaike’. - Uitg. Davidsfond, Leuven, 1936.
Kraaike is een straatjongen, die onder de leiding van een sympathiek kapelaan een
beste kereld wordt. Een dappere knaap was hij reeds toen hij een kind uit een brandend
huis haalde. Men kan twisten over de opvoedende waarde van een paar tooneelen,
doch overigens is het een boeiend, alhoewel niet buitengwoon kinderboek.
A.D.

Ludo van de Wijgaert: ‘De Purperen Vloek.’ Verzen. Uitgave Ludo, Boom.
1936. - 15 fr.
Van de Wijgaert behoort tot die groep Vlaamsche jongeren die aan ‘Oase’ en ‘Prisma’
medewerken. Hij bezit aanleg, maar vooralsnog is hij niet met zich zelf in 't reine
gekomen. Hij worstelt gedurig met een jeugdkomplex dat zijn persoonlijkheid hindert
in haar normalen groei. Zijn poëzie is zoo doordrenkt van een donkere zinnelijkheid,
dat zij eentonig en vervelend dreigt te worden. Verruiming en verdieping zijn hier
geboden en anderzijds een onverpoosde werkzaamheid om een meer verscheiden
verstechniek knapper te kunnen beheerschen.
A.D.

Frans Van den Driessche: ‘Gedichten’. Uitgave H. Hessens. - Brussel 1936.
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Deze poëzie heeft me herhaaldelijk aan Lodewijk De Koninck doen denken, door
haar grootspraak en holklinkende bombast die het gelukkig niet meer vermogen om
de menschen van dezen tijd te boeien. Niettegenstaande een hier en daar voorkomend
mooi beeld, doet deze bundel een hopeloos geval voorzien.
A.D.

Hering Hensen: ‘De vroege Schaduw’. Verzen. Uitgave Lectura,
Prinsstraat 20, Antwerpen. - 15 fr.
Deze poëzie verplaatst ons terug in den tijd na Tachtig, en in de levenssfeer van Karel
Van de Woestijne. Het is hetzelfde weemoedig levensondergaan, dezelfde woordkeus
en verstechniek. Totnogtoe blijkt Hensen er niet in geslaagd, om met
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de schoone gaven die hij bezit, een gedicht te schrijven dat heelemaal voldoet. Veelal
ontkomt hij niet aan een verslapping, aan een gemis aan spankracht, die zijn poëzie
na enkele goede regels verwateren en verzwakken. Hij begaat ook de vergissing om
tien gedichten te schrijven, waar er slechts stof voor één enkel was. Beheersching
en concentratie zijn voor hem de onmiddellijkst na te streven poëtische eigenschappen.
A.D.

Victor Varangot: ‘Wissels’. Schrift 11, jaargang 13, der Vrije Bladen.
Uitg. Het Kompas, Antwerpen. - Abonnementsprijs per jaar 80 fr.
Varangot schrijft lenig en intelligent. Maar om wat het inhoudt, moest zijn novelle
op den brandstapel komen.
A.D.

J. Bordewijk: ‘IJzeren Agaven’. Schrift 7, jaargang 13, der Vrije Bladen.
Het Kompas, Antwerpen.
Ik kan deze novelle moeilijk gelukt heeten. Zij schetst den ondergang van den
burgerman en den burgerlijken geest in dezen tijd, door het verhaal van Amatnecks'
lotgevallen, een personnage zoo zeldzaam en onbestemd als zijn naam. Zwakheid
in de bouw en onvastheid in de weergave van het gegeven, zoowel als een te
intellektualistische symboliek en een weinig levende taal, maken deze novelle
minderwaardig aan veel andere die de Vrije Bladen publiceerden.
A.D.

Ed. Hoornik: ‘Het Keerpunt’. Schrift 6, van jaargang 13 der Vrije Bladen.
Het Kompas, Antwerpen. - Jaarabonnement 80 fr.
Met eenig wantrouwen leest men den inhoud, nader bepaald als ‘sociale en andere
gedichten’. Dat soort poëzie heeft ons immers reeds veel ontgoochelingen bijgebracht.
Het is zoo moeilijk om een gedicht te schrijven waarin de sociale aanklacht van dezen
tijd algeheel ontdaan wordt van getheoretiseer en bijkomstigheden, om zich te
verheffen op het algemeen en eeuwig menschelijk plan. Hoornik lukt er ook niet
dikwijls in. Zijn bitterheid en zijn wrang verdriet bezielen een paar mooie gedichten
over de ‘Sterilisatie’, maar elders blijven zijn verzen gewoonlijk te oppervlakkig.
De echte en schoone sociale poëzie moet na Henriette Roland Holst van der Schalck
nog geschreven worden. Het is niet onmogelijk, dat er iemand ooit toe komt, om het
onverdiende leed dat de armen dezer aarde dragen moeten, zoo schoon te verklanken,
dat zijn gedicht blijvende waarde heeft. Die iemand kan Hoornik zijn indien hij
afstand doet van zijn Trotzkyisme en van veel ballast om als dichter mensch te
worden. Nu is hij nog een kudde- en een partijman, maar bezit aanleg en hij heeft
een kans.
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Max B. Teipe en Johan Van Der Woude: ‘Dr. Menno Ter Braak’. Schrift
5, jaargang 13 der Vrije Bladen. Het Kompas, Antwerpen.
Een merkwaardig en leerrijk essay waarin beide schrijvers de figuur van Dr. Menno
Ter Braak bevrijden uit de legendevorming die rond zijn persoonlijkheid gemaakt
werd. Iedereen kent Ter Braak min of meer door zijn scherpe kritische studies of
door zijn romans, maar het is een vreugde om hem beter te leeren begrijpen, zooals
hij door Teipe en Van Der Woude gezien wordt: als de Reinaert uit den fabel, ‘die
geen godsdienst, geen stand en geen ethiek bezit; die niet hengelt, niet gelooft aan
de erfzonde of de poésie pure, maar al deze houdingen meesterlijk te imiteeren en
te parodieeren weet’.
Teipe en Van der Woude beheerschen volledig hun stof. En wat zeldzaam is in
een essay door twee personen geschreven, hier blijkt nergens eenige dualiteit
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of valt een uitspraak op die uit het vergelijk van twee meeningen zou ontstaan zijn.
A.D.

Dr. A.M. Meerloo: ‘Zelfmoord en de Mensch’. Schrift 12, van jaargang,
der Vrije Bladen. Uitgave Het Kompas, Antwerpen. - Abonnement 80 fr.
per jaar. Per Nr. 8 fr.
Dit nummer is belangwekkend om de problemen die dokter Meerloo naar voren
brengt en niet min om den ernst waarmede hij hen uiteenzet. Hij geeft een dieper
inzicht in de zelfmoorddrift en in haar zielkundige gronden. Zijn doel is den
zelfmoordenaar in ons te helpen overwinnen, want het is een zijner uitgangsstellingen
dat iederen mensch met ‘suicideneigingen’ geboren wordt. Alhoewel niet uitgesproken
kristelijk, staat dokter Meerloo dicht bij ons en mag zijn schrift (dat natuurlijk meer
bij algemeenheden blijft, gezien de plaatsruimte waarover hij beschikt) aanbevolen
worden.

J. Van Melle: ‘Bart Nel, de opstandeling’. De Wereldbibliotheek,
Amsterdam, Sloterdijk, 1936. - Prijs geb. 2.25 fl.
J. Van Melle is een bekend Zuid-Nederlandsch schrijver, die reeds vroeger gedichten,
tooneelstukken, alsook novellen en een roman uitgaf. ‘Bart Nel’ is eigenlijk in het
Nederlandsch geschreven, maar de samenspraken zijn in het Afrikaansch gehouden.
De eenheid van het boek lijdt er zooveel onder als zulks gewoonlijk het geval is,
waar een gewestspraak met de algemeene taal beurtelings aangewend wordt. Deze
roman verhaalt hoe een aantal Boeren uit Kaapland in Oktober 1914 rebelleeren
omdat hun regeering besloten heeft Duitsch West-Afrika aan te vallen. Zij willen
voor Engeland geen bloed vergeten. Bart Nel, een besliste en krachtdadige boer, sluit
ondanks het verzet van zijn vrouw bij den opstand aan. Deze mislukt. Het eene
kommando na het andere moet zich overgeven en tenslotte komt Nel in de gevangenis
te Johannesburg terecht. Hij krijgt vijf jaar. Zijn vrouw heeft zich steeds verder van
hem verwijderd in een misplaatsten trots, die de oorzaak van twee ongelukkige levens
zal worden. Zij zien zich verplicht hun hoeve te verkoopen om vroeger aangegane
leeningen te delgen en de nieuwe eigenaar is Basson, een jeugdvriend van Fransina,
Nel's vrouw. Zij laat zich van haar echtgenoot scheiden om met hem te huwen.
Wanneer de opstandeling terug uit de gevangenis komt, huurt hij in een afgelegen
streek een stuk grond en daar zal hij moedermensch alleen opnieuw beginnen. Fransina
laat nog eenmaal weten dat zij terug naar hem verlangt, maar hij weigert haar weer
te willen, niettegenstaande zijn liefde voor haar gebleven is. Wanneer ten slotte ook
zijn dochtertje hem verlaat omdat zij naar school moet gaan, blijft hij achter ‘alleen
in die wijde eenzaamheid, maar gaande naar dat verre, ruime licht, en zijn ziel in
hem’.
Een boeiende en op sommige plaatsen ook een ontroerende roman, zuiver en sober,
vol van een waarachtige menschelijkheid.
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Dr. J.H.J.M. Witlox: Varia Historica. Teulings' Uitgeversmaatschappij,
's Hertogenbosch.
Een bloemlezing uit Witlox' journalistiek-historische arbeid door de redactieleden
van De Maasbode ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van hun
hoofdredacteur uitgegeven.
Dit feestnummer werd door de keuze der uitgevers een bundel essays over
historische persoonlijkheden, afgewisseld door gelegenheidsartikelen, waartoe pas
verschenen boeken, recente gebeurtenissen of herdenkingsdagen den schrijver
noopten.
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Zoo komen o.m. aan de beurt: Prins Willem van Oranje, De Stadhouder-Koning;
Koning Willem I; de meest vooraanstaande personen uit de XIX eeuw in Holland;
de voornaamste diplomaten als Bismarck, Delcassé, Edw. Grey en ten slotte enkele
Cives Romani als Don Bosco, Pater Roothaan, Thomas More, Pius XI.
Al geldt het hier dagbladartikelen, die meest allen in een of ander opzicht hoogst
actueel waren bij hun verschijnen, toch worden deze artikelen gekenmerkt en hebben
zij allen een blijvende waarde gekregen door hun speciaal historischen inhoud. Wie
weet dat de schrijver dezer artikelen, de historicus is van de ‘Katholieke Staatspartij
in Nederland’, zal wel beseffen dat wij hier journalistiek krijgen van het allerbeste
allooi, waarin ten volle tot uiting komt de historische zin van den schrijver, die in de
feiten de dynamiek, het ontstaan, het worden en uitgroeien, de verbondenheid en de
verwikkelingen ziet en begrijpt.
Wie noch den tijd, noch de boeken heeft om de hier behandelde personen langs
hun verschillende facetten te bestudeeren, vindt hier een overzichtelijk en waardevolle
samenvatting, die hij met genoegen doormaken zal.
J.U.

Fl. Prims: Antwerpiensia 1935. Negende reeks. Uitgeverij De Vlijt;
Antwerpen.
De reeks Antwerpiensia geraakt zoo stilaan ingeburgerd bij het lezend publiek; deze
negende reeks bevat een vijftigtal zeer verschillende studies over oude en nieuwe
tijden. Een groot aantal handelt over personen en gebeurtenissen uit de XVe eeuw,
daarnaast een twintigtal studiën over figuren en toestanden uit den Besloten tijd in
Antwerpen; buiten dit Antwerpsch kader treffen wij er ook in aan een studie ‘Historie
en Godsdienst’, waarin het historisch wijsgeerig werk van Prof. C. Dawson even
onder de loupe wordt genomen. Deze uitgave wordt besloten met een algemeen
register op de Studiën verschenen in de negen reeksen Antwrpiensia, waardoor men
zich pas ten volle rekenschap kan geven van de groote verscheidenheid en van de
waarde dezer jaarlijksche uitgave.
J.U.

Ferdinand Mainzer: L'Héritage de César: La chute de la République
Romaine. Traduit de l'allemand par Andhrée Vaillant et Adolphe Thiersch.
(Coll. ‘Ames et Visages’). 248 p. - Arm. Colin, Paris. - 20 fr.
Een meesterlijk tafereel van een der somberste perioden uit de geschiedenis van het
oude Rome. Julius Caesar was gevallen onder den dolk der laatste verdedigers der
republiek, die aldus meenden de vrijheid te bevestigen. Zijn neef en opvolger, de
19-jarige Octavianus, gaf onmiddellijk blijk van een ongemeenen politieken zin,
alsook van een geduldig methodisch, voorzichtig uitwerken van zijn zijn plannen en al te dikwijls van een koelberekende wreedheid - die gewoonlijk aan de jeugd
niet eigen zijn. De onverbiddelijke strijd om de macht, tusschen hem en den brillanten
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veldheer, Antonius, duurde 27 jaar. Antonius, beheerscht door zijn driften, en een
speelbal in de handen van zijn eerzuchtige vrouw Fulvie en later van Cleopatra, de
beruchte koningin van Egypte, moest het onderspit delven voor zijn jongen
tegenstrever, die geen anderen hartstocht kende dan de grootheid van Rome. Alleen
meester geworden, wist hij eindelijk vrede en voorspoed te geven aan het Rijk, door
vijftig jaren afgrijselijken burgeroorlog geteisterd.
Een meesterlijk boek. Schrijver, stevig onderlegd, heeft ook een fijn politiek en
historisch begrip, de gave karakters te teekenen en het kader waarin ze leefden, herop
te tooveren. Dit werk wordt warm aanbevolen aan al dezen die belang stellen in
geschiedenis.
L.D.
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Léon Creissels: Louis XVII et les faux Dauphins. - Albin Michel. Paris. 15 fr.
Stierf Louis XVII in den ‘Temple’, of werd hij geheimzinnig ontvoerd, zooals vele
geschiedkundigen denken? Wat is er, in dit geval, van het koninklijk kind geworden?
Van zoovele stellingen, die allen overtuigde verdedigers vonden, welke is de beste?
Trots de nauwkeurigste navorschingen, blijft het mysterie tot hiertoe onoplosbaar.
Op een zeker punt, worden alle onderzoekers het spoor bijster: en van de talrijke
‘dauphins’ die later opdaagden, blijven er nauwelijks een paar over wier beweringen
in ernstige overweging kunnen genomen worden. Schrijver van dit nieuw boek over
Louis XVII houdt er echter een andere hypothese op na, die even goed als gelijk
welke in aanmerking kan komen, maar er nog al geromanceerd uitziet.
Het boek geeft een zeer goed overzicht van het geschiedkundig probleem, door
onbetwistbare documenten gesteund. Daardoor is het interessant en hoogst boeiend.
Maar zijn oplossing, die op geen enkele soliede basis rust, schijnt nog meer uit de
lucht gegrepen dan vele anderen.
L.D.

Roland de Marès: La Maison du Chanoine. - Mercure de France, Paris.
- 12 fr.
De roman van een artiest, die slechts voor zijn kunst leeft. Hij wordt een
wereldberoemd virtuoos. De jaren gaan om, lang is zijn jeugd voorbij, maar hij zet
zijn artiestieke loopbaan voort. Totdat hij zekeren dag die kramp in de vingeren, zoo
gevreesd door de violonisten, gewaar wordt. Weldra moet hij aan zijn virtuozenleven
verzaken. En dan, voor den eersten keer, komt de liefde op zijn weg. Hij ondergaat
de bekoring van een heel jong, begaafd meisje, aan wie hij vioolles geeft. Hij bemint
haar met heel den hartstocht van een hart dat nooit bemind heeft. Zij, echter, leeft
slechts voor de muziek, en gaat haar weg, zoodra ze op eigen voeten kan staan. Hij
blijft alleen, een oude, treurige man, en keert terug naar zijn geboortestad, waar hij
zijn laatste dagen in eenzaamheid zal slijten. Doch daar zal hij ook het vriendinnetje
uit zijn verre kinderjaren, die uren lang naar de klanken van zijn viool bleef luisteren,
terugvinden. Toen heeft hij haar nauwelijks opgemerkt, maar zij heeft hem nooit
vergeten. Nu is zij ook oud, maar zal hem met haar stille toewijding tot zijn laatsten
dag bijstaan.
Een fijn en kiesch roman. De kunstenaar, de oude leeraar die van hem een groot
artiest maakte, zoowel als de twee vrouwenfiguren, zijn sober en met vasten trek
geteekend. Een boek dat men met genoegen leest.
L.D.

Paul Bringuier: La Défaite du Matin. N.R.F. Gallimard, Paris.
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In een afgelegen plaatsje van Brazilië maakt zich een ploeg vliegeniers gereed, om
over den Oceaan naar Dakar, in Afrika, te vliegen. Maar hun vliegtuig, dat elken dag
nieuwe reparaties vergt, boezemt hun geen vertrouwen in. De chef, een eerste
klas-vlieger, die zijn sporen als durver reeds lang verdiend heeft, komt er zonder
schroom voor uit, dat hij bang is de luchtreis met dat vliegtuig aan te gaan. Zijn drie
makkers ondergaan zijn invloed. Van week tot week wordt het vertrek verdaagd. De
onzekerheid, het drukkend klimaat, daarbij het drinken, en de hartstocht die ze allen
voelen voor Mercedès, - de eenige zoogezegde dame van het plaatsje, die met ieder
van hen koketteert, alles werkt mee om hun energie te verlammen. Totdat hun fierheid
en hun plichtgevoel plots wakker worden. Denzelfden avond nog vertrekken zij; en
trots het oude, slechte toestel, trots de gevaarlijke luchstroomingen, trots alle
hinderpalen, en den dood die hen elk oogenblik

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

158
bedreigt, gelukken ze er in hun doet te bereiken. Ze zijn weer de krachtige, heldhaftige
mannen van vroeger, al het overige is uit hun gedachte uitgewischt.
Geen meesterwerk dat men leest en herleest; maar toch een goed ineengezet roman,
met levendig beschreven toestanden, en sober geteekende karakters.
L.D.

Horace Van Offel: Le Gueux de Mer. Roman historique. - Dietrich et Cie.
Bruxelles.
Een roman uit den tijd van het beleg van Antwerpen door Farnèse. De held, Quentin
de Meernixe, prins van Zeeland en Graaf van Calloo, wordt aanzien als min of meer
onnoozel, en ziekelijk bevreesd voor wapens of gevecht. Natuurlijk is dit slechts een
masker om zijn spel beter uit te voeren, zoowel tegen de Spanjaarden als tegen den
moordenaar van zijn vader, zijn eigen oom, die hem van zijn erfenis wil berooven.
Zonder zich een enkelen keer te verraden, gaat de jongeling met vasten wil naar zijn
dubbel doel. Voor Farnèse, moet hij echter op 't laatste zwichten; doch de groote
veldheer, die zijn echte personaliteit had vermoed, deelt ridderlijk met een
tegenstander, die hem, door zijn heldhaftig en hoog eergevoel, eerbied had weten in
te boezemen. Zijn tweede doel zal Meernixe bereiken; zijn onwaardige oom wordt
ontmaskerd, en in een laatste poging om zijn neef te vermoorden, schiet hij er zelf
het leven in.
Het boek is zeer levendig geschreven, en heel verzettelijk om lezen. Echte
ontspanningslectuur.
L.D.

Princesse de Ligne, née Cossé-Brissac: Claire-Marie de Nassau-Princesse
de Ligne. Un vol: in-12 de 310 p. 1 carte, 4 tableaux généalogi ues, 6
reproductions hors-texte. - L'Edition Universelle, Bruxelles. - 30 fr.
Een groote dame uit de XVIIe eeuw, die geen bijzonderen invloed over haar tijd heeft
uitgeoefend, geen liefdesavonturen heeft gehad, op geen enkel gebied uitmuntte; een
vrouw wier eenige roem was, een voorbeeldige vrouw en moeder te zijn; die haar
man in smart en voorspoed trouw bijstond, en haar plaats in de wereld wist op te
houden, in de vooraanstaande kringen waarin ze zich bewoog, 't zij aan den
familiehaard op het slot van Beloeil, 't zij te Madrid aan het Hof, te Milaan waar haar
man gouverneur benoemd werd, in Sicilië, waar hij als vicekoning fungeerde. Ze
leefden in een der donkerste tijden onzer geschiedenis; meer dan ooit te voren,
misschien, diende ons land toen tot slagveld aan de groote mogendheden en was
blootgesteld aan plundering, brand, verwoesting. Meer dan eens zag de Familie de
Ligne, hare prachtige bosschen en velden, deerlijk geteisterd.
Levendig, en in een keurige taal worden de lotgevallen van een harer verre
overgrootmoeders, door schrijfster verhaald. Het boek leest gemakkelijk en
aangenaam.
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Joseph Mélot, ministre plénipotentiaire: Asturies et Castilles. Illustrations
de Pierre Mélot. (Coll. Durendal). Bruxelles. - 20 fr. per jaar voor 5 boeken.
Schrijver verbleef langen tijd in Spanje; hij kent het land goed, en is door en door
vertrouwd met de landschappen, steden, dorpen, kerken en monumenten van allen
aard, die hij ons beschrijft. Hoeveel van de kunstschatten die hij bespreekt, werden
vernield sedert hij ze zag? Al lezende, leven wij de geschiedenis mee van die
koninkrijken met het zoo bewogen verleden. Niet alle landen kunnen op zulk een
boeiende fiere geschiedenis, op zulk rijk artistiek verleden bogen.
Eenvoudig en onderhoudend geschreven, is het boek zeer aangenaam om lezen.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 dicembre). - La ‘Nuovo Antologia’: Relazione del
Concorso per un Romanzo del tempo fascista - Bando di un nuovo Concorso. - Bruno
Cicognani: L'amore di Adelmo. - Niccolo Tommaseo: Diario del primo esilio (1838-1839) - Con una notizia di Raffaele Ciampini. - Giotto Dainelli: La conquista
scientifica dell'Impero. - A. Garino Canina: Nuovi orientamenti di politica monetaria.
- Antonio Baldini: Jacopo Sannazzaro, onorato cavaliere. - O.M. Corbino: Il radio
artificiale, l'‘Ausonio’ e l'‘Esperio’. - Arnaldo Bocelli: In morte di Luigi Pirandello.
DE VLAAMSCHE GIDS (October). - Walter Dierckx: Werkloosheid en Arbeidsduur.
- Maria Peremans-Verhuyck: Chance. - Irma Vande Port: Avond. - Frans de Wilde:
Twee gedichten. - F.V.E.: Confiteor. - M. de Doncker: Drie gedichten. - A.D.R.:
Vlaamsche Kunstgeschiedenis. - Dr. Joz. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe
uitgaven.
DER GRAL (September). - Majestas Domini. - Herr, bleibe bei uns. - Georg Schäffer:
Dichtung als Erlebnis und Aufgabe des religiösen Menschen. - M.Th. Wieners: Paul
Valery. - Ernest Claes: Die Geburt. - Max. Rieple: Bergkreuz. - Aauf der Grlawarte.
- Otto Michel: Weiden. - Neue Bücher. - Kleine Anzeigen. - Literarische und kulturelle
Nachtrichten.
DER GRAL (October). - Spanien. - Dr. Martha Rohrbach: Die Suche nach Rilke. Carl Watzinger: Paula Grogger. - Otto Overhof: Wer in des Himmelsgottes Schatten
weilt. - Gertrud Pustet: Seit ich mir zu dir bekehre. - Auf der Gralwarte. - Richard
Johannes Sorge: Sehnen-abends. - Blick in die Zeitschriften. - Neue Bücher. - Kleine
Anzeigen. - Literarische und kulturelle Nachrichten.
LA REVUE GENERALE (15 janvier). - Henri Davignon: Changement de direction.
- Et. de la Vallée Poussin: La crise politique et l'avenir du parti catholique. - Jean
Duvieusart: L'Indépendance belge. - Charles d'Ydewalle: La monarchie anglaise. Cte Carton de Wiart: Souvenirs sur Edmond Picard. - Sophie Deroisin: ‘Nouvel an
russe’. - Paul Fierens: L'Exposition Rubens à Paris, les dessins français à Bruxelles.
- Paul Werrie: Les spectacles: la danse et le sport. - Germaine Sneyers: Revue
littéraire: l'été 1914 par Roger Martin du Gard. - Fernand Baudhuin: La vie
économique et financière: le statut des sociétés anonymes. - Les cinq: Personnalités
et personnages: Léon van der Essen.
DE NIEUWE GIDS (Januari). - Redactie: Het vorstelijk huwelijk. - Dr. André
Schillings: Prins en Prinses. - Dr. H. Gerversman: Heilwensch. - Dr. M.B. Mendes
da Costa: Een Aphorisme. - Hélène Swarth: Ik zag in droom.... - J.J. van Geuns:
Verzen. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Johann Stellwag: Chineesch
Haardscherm. - Dr. H. van Loon: De gedenkschriften van mevrouw Verlaine. - Henri
van Booven: De eerste ontdekkingstochten. - Dr. Willem Kloos: ‘De Vreemdeling’
van Antoon Coolen. - Drs. W. Keusch: Oswald Spengler. - Maandelijksch Overzicht:
Critiek om critiek. - Maurits
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Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten
en Fantasieën. - Max Kijzer: Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (November). - M. Sabbe: Ter eere van Minister J. Hoste.
- Joris De Maeght: Het Filmvraagstuk van Vl. kultureel Standpunt uit beschouwd. M. Peremans-Verhuyck: Chance (vervolg). - Fr. Francken:: Strandzicht bij Avond.
- Fr. Brechts: Twee gedichten. - P. Melis: Het nieuwe Leerplan voor het lager
Onderwijs. - Opvoeding en een Vrije maatschappij. - P.M.: Vl. Schoolgids. - Dr.
Joz. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
LEVEN EN WERKEN (December). - E C. Knappert: Afscheid. - Annie Salomons:
Afscheid. - Annie Salomons: Herfst. - C.C. Knappert: Arthur Henderson als
constructief arbeider voor de vrede. - Dr. W. Van Ravesteyn: Iets over Imperialisme.
- H.Ch. Van der Dandere: Over hedendaagsche Staatkunde. - Woorden en begrippen.
- Boeken van den Tijd.
BOEKENGIDS (November). - Prof. Dr. Fr. Baur: Lectuur-repertorium. - E. Van der
Hallen: Het boek der maand. - E. Van der Hallen: Herfstlichting. - Boekbesprekingen.
DE GIDS (December). - Dr. H.T. Colenbrander: I. Het ontstaan (van De Gids); II.
Beredeneerde lijst der Gidsredacteuren; III. Gidsproblemen 1837-1936; IV. Politiek
in De Gids 1837-1936. - Dr. H.A. Idema: De Gids en Indië. - Anton van Duinkerken:
Honderd jaar letterkundige kritiek in De Gids. - Dr. S.J.H. Plantenga: Honderd jaar
bouwkunst in Nederland en De Gids.
DE GIDS (Januari). - El. Zernike I: Morgen weer licht. - U. Kruige: Afspraak. - J.R.
Van Blom: Djolosoetros. - H. Marsman: Herman Gorter. - Dr. A. Hackel: De
beteekenis van Italië voor Rusland in de 18e en 19e eeuw. - Dr. E.J. Dyksterhuis: De
wiskunde op het A-Gymnasium. - Dr. I.H. Gosses: Kalmo's overzicht der geschiedenis
van Friesland. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (December). - P. De Ryck: Met veertien jonge dichters of
die het kunnen worden. - M. Peremans-Verhuyck: Chance (Slot). - Verzen van Fr.
De Wilde en Fr. Smets. - Prof. R. Van Nuffel: Luigo Pirandello. - P. Melis: Onderwijs
en Opvoeding. - Dr. Jos. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
DE GEMEENSCHAP (December). - Jos. Roth: Glanken und Forschritt. - Verzen
van Jan Engelman, A.J.D. Van Oosten, Leo Boekraad, Koos van Doorne, Gabriel
Smit, W. ten Berge, Fr. Valkenier, H. Marsman. - Marie Koenen: De lantaarn van
de Drie Koningen. - Noel en forme de Rondeau, muziek van H. Andriessen. - Anton
van Duinkerken: Met Bilderdyk op Kerstmis. - Ger. Wijdeveld: St-Augustinusverhandlung over den waren Godsdienst. - Kronieken. - Bijlage: Anton van
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[1937/3]
Grondslag van de godsdienstige bezieling in de barok
door J. Hallez pr.
De tijd is voorbij, dat men zich in een hak en een snak kon afmaken van de Barok,
met eenige slagers van gevleugelde woorden die al te dikwijls terugkwamen om niet
klakkeloos overgenomen te schijnen. Ook de meest weerbarstigen moeten ten minste
toegeven dat Barok een tijdperk uitmaakt tusschen Renaissance en een laterkomend
verder ingrijpen der laiciseering; zij beschouwen haar als eene poging der kerk en
inzonderheid der Jesuieten (niet zonder reden wordt Barok ook Jesuietenstijl genoemd)
om beslag te leggen op de beschaving: een politiek opzet, naar het heet en dat ten
andere op een mislukking uitliep en uitloopen moest omdat Barok congenitaal
ongodsdienstig en heidensch zou zijn.
Niemand mag hooghartig smalend dit tijdperk veroordeelen dat met zijn uitloopers
ruim twee eeuwen besloeg; het wil aanhoord worden en beoordeeld; ook hier kwam
ruimer en beter begrip; en aan velen moeten onbesuisde, afstraffende woorden, vol
grimmige onrechtvaardigheid, zwaar wegen.
Barok komt, ook in Vlaanderen, stilaan in het middelpunt der belangstelling, wordt
stilaan ook hier gerehabiliteerd, en 't is waarlijk niets te vroeg in een land dat zich
het vruchtbaarst en het heerlijkst uitsprak in dezen kunstvorm en in dezen tijd zijn
heerlijkste kunstperiode beleefde.
Emile Mâle gaf voor ons land den doorslag. Bij het afsluiten zijner klassieke
werken over de middeleeuwsche kunst, schreef hij deze lapidaire veroordeeling, dat
er misschien na de zestiende eeuw nog wel alleenstaande kristene kunstenaars
voorkwamen, maar dat er van een kristene kunst geen spraak meer kon wezen. Mâle
wist wel dat de eeuw van Bossuet, van Pascal, van de Jesuieten ook de eeuw was
van een hartstochte-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

162
lijk geestelijk leven; maar niettegenstaande alles onderstreepte hij zijn eindvonnis:
geen kristelijke kunst meer; achter de vijftiende eeuw staat een punctum finale.
Toen echter werd hij bestuurder van de Ecole française te Rome, en daar in dat
nest, of bakermat der Barokke kerken, vielen de schillen hem van de oogen; met
verwondering gaat hij na hoe de godsdienstige onderwerpen evenals in de
middeleeuwen aan vaste wetten gehoorzamen, hoe de kunstenaars zich schikken naar
een ‘doctrine symboliste persistante’, hoe de groote basilieken van Rome obeissent
à une symbolique que n'aurent point dèsavouée les grandes époques médiévales, en
waarvan het H. Sacrament of O.L. Vr. het grondthema zijn. Al de evangelische
tafereelen krijgen nieuwen zin, een nieuw leven: ‘les compositions fameuses de
Rubens, les plus populaires de ses oeuvres ne sont point comme ou le suppose
d'ordinaire, des truculences flamandes, elles répondent à des pensées profondes,
européennes’.
De dogmas worden bevestigd, de getrouwheid aan het geloof of aan zijn overtuiging
wordt verheerlijkt in de martelie van missionarissen of in de martelingen van helden
uit de oudheid. Geen louter spel der lijnen mag men er in zien, geen louter grijpen
naar een dramatisch onderwerp, maar een belijdenis van geloof, ook van den
kunstenaar. En de tijd is lyrisch. Met Rafaël was alles harmonie en sereniteit ‘le
profond ébranlement du monde chrétien, les déchirements du chisme, la lutte pour
la foi, la préparation au martyre, une atmosphère d'orage exaltèrent, au 16e siècle,
la sensibilité catholique’. En als titelblad kiest hij de H. Theresia van Bernini uit, het
zoozeer gesmade beeld, een gruwel voor de puriteinen; ‘fidèle interprête de Ste
Thérèse, le Bernin a reprimé ici la défaillance de la nature succombant sous le choc
du divin’.
Wilhelm Hausenstein in zijn ‘Vom Geist des Barock’ had reeds in 1921 geschreven:
‘Dies ist mit händen zu greifen dass den Barock eine effektive Religiosität innewohnt
Vielleicht dass nicht einmal das Katholischste mittelalter so Katholisch war als die
Gegenreformation. In ihr war durch die Protestantismen aller dialektische Instinkt
der Katho-
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lischen rechtglaubigkeit gereizt, und nun entstand ein katholischer Radikalismus,
von dem man sagen muss, er sei beispiellos. Die furchtbarkeit der Produktivität dieses
katholicismus, das ausschweifende seiner entschlossenheit, das fieber seiner
leidenschaft, dies ganze Hochstmass am religiösen Affekt, das die geschischte des
Christentums seit den christlichen tagen der Antike hervorgebracht hat: alles musz
in den blick gefasst werden, sobald man die religiöse legitimation des Barock zu
begreifen beginnt.’ (bl. 115.)
Deze woorden gaan ons zeker naar het hart: begrijpend waardeeren en zelfs liefde
spreken uit dees regelen, en toch blijft het bij een goedpraten, een vergoelijken, een
inroepen van verzachtende omstandigheden die veel door de vingers doen zien, en
onze welwillendheid moeten inwinnen. Uit het radicalisme van dees tijdperk, uit zijn
beslistheid, zijn uitbundige verstommende scheppingskracht, uit de koorts zijner
hartstochtelijkheid wil hij goed pleiten, wat er eigenlijk verkeerds aan is; al deze
redenen moeten het zuiver inzicht bewijzen; laten ten hoogste vermoeden dat deze
kunst eenigszins den stempel kan dragen van het intens geestelijk leven van dezen
tijd - door weinige tijdstippen ging er zoo'n vlam van inwendig leven -; kortom,
gelijk Hausenstein zegt, het is een legitimation; eene wettiging, als van een bastaard.
Men ziet niet in of men durft althans niet met klem uitspreken dat de Barok, in
haar wezen, in het diepste van haar eigenheid, geworteld staat in het katholiek dogma
en in het katholiek leven. Barok is geen bastaard, en behoeft niet te worden
gelegitimeerd; men moet geen verzachtende omstandigheden pleiten. Er leeft in zulke
beoordeeling nog een naklank van de beschuldiging gehoord te kust en te keur, dat
Barok een gewilde opgedrongene apologetiek is, zonder innerlijke overtuiging, zonder
innerlijke waarheid, een lokkende zinnelijke muziek om dé zielen te vangen, te
verblinden, een politiek opzet, in den vollen pejoratieven zin van dit woord, uitgaande
van de contrareformatie.
Barok mag geen beschuldigde meer wezen, Barok is een tijdperk uit de katholieke,
kristene en godsdienstige kunst; Barok is een der groote tijdperken.
***
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Indien de 16de en 17de eeuw tijden waren van hoog innerlijk godsdienstig leven,
indien de groote mannen van dezen tijd - en ze zijn legio - niet kunnen verdacht
worden van oneerlijkheid tegenover zich zelven en van dubbel spel, indien het hun
daarbij niet ontbroken heeft aan zeggingskracht en uitspreekbaarheid - en deze feiten
staan naar ik meen buiten betwisting - dan ligt er maar één besluit voor handen: de
kunst van dezen tijd zal ook, waar de kunstenaars godsdienstig werk beoogden te
leveren, staan in het teeken van dit godsdienstig leven; mogelijk komt hun werk ons
nu vreemd voor, maar dan ligt het hieraan dat zij eenige uitzichten van ons geloof
beklemtoonden die tegenwoordig min op den voorrang staan of zelfs verduisterden.
Het wil mij voorkomen dat men tot hiertoe al te weinig lette op deze uitzichten.
Men beschouwde bijna uitsluitend de Barok van buiten af, en niet van binnen uit,
men beoordeelde haar van uit den esthetischen hoek, men was er voor of tegen omdat
het vliesnet onzer oogen het geweld der kleuren niet kan verdragen, of omdat men
geen weg weet met de omstuimigheid der gevoelens, met het perpetuum mobile,
zonder zich af te vragen wat Barok bedoelde te zeggen. Men bleef talmen bij de
schors zonder te tasten naar de kern.
Em. Mâle heeft de iconographie opgemaakt van den Barok, en bevonden dat al
de dogma's der katholieke kerk, of toch bijna alle, verheerlijkt worden, en nieuw
leven krijgen. Maar het is toch klaar dat er eenige hoofdthema's de andere
beheerschen, hoofdthema's die wortelen in de tijdsnooden, er hunnen glans en hunne
overtuigende kracht aan ontleenen, het dynamisme uitmaken van hunnen tijd. Slijten
zij af door het langdurig gebruik, dan wordt de kunst, door hen gedragen, ook minder
verstaan.
Twee hoofdthema's schijnen mij heel de Barok te bezielen: het thema van den
Emmanuel, en het thema van den triomfeerenden Christus.
Karl Adam in een der hoofdstukken van ‘Kristus unser Bruder’, stelt zich de vraag
of de menschen zich tegenwoordig wel genoeg bewust zijn dat Jesus een mensch is.
Zij gaan, zoo meent hij, naar de kerk met hun moeilijkheden, hun smee-
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kingen en hunne aanbidding, maar zij zoeken en vinden er den verborgen God, die
ver van hen afstaat, vinden niet genoeg den mensch Christus-Jesus, ‘homo
Christus-Jesus’ zooals de Apostel Hem noemt.
En hoe het dogma van den triomfeerenden Christus te loor ging, blijkt ten
overvloede uit den iconoclasten-ijver waarmede kerkfabrieken de triomfbogen boven
den autaar nederhaalden om ze te vervangen door nietszeggende zoogenaamde
liturgische altaren.
Dat de Barok stilaan naar waarde wordt geschat, is misschien te danken - ten deele
althans - aan den groeienden eeredienst van het H. Hart en van Christus-Koning.
***

Geen enkel kunsttijdperk wellicht heeft zulken nadruk gelegd, heeft met zulke nooit
versagende standvastigheid gehamerd op de gedachte: dat Christus de menschelijke
natuur heeft aangenomen in hare volheid, buiten de zonde, om onze vervallen natuur
te herstellen, te rehabiliteren; dat Christus onze volle Broeder is, die ons in alle
omstandigheden te gemoet treedt met de overgave van Zich zelven, met de
vergevensgezindheid die alles begrijpt; ‘de liefde Gods is verschenen in al hare
welwillendheid in de menschelijke natuur van onzen Heer J.C.’, zegt de Apostel. Hij
is in de Barok in de volle zwaarte van de woorden, de Emmanuel, de God met ons;
wat zouden wij ons hart dan nog afknagen door angsten, gewetensongerustheid; wat
zouden wij wanen tot God te moeten treden in donder en bliksem van den vlammenden
Sinaï; en wat zouden wij eene menschelijke natuur verguizen, waaraan Christus door
zijne genade opbouwt en die door Christus tot Gods troon werd verheven?
Eene gothieke kathedraal en een barokkerk wekken, bij het intreden reeds, een
gansch verschillende stemming: in de gothische kathedraal krijgt men den indruk te
staan voor een ontzaggelijke majesteit; eene Barokkerk door zijn enkelen beuk
versmeltend met den koepel en zijn steeds wisselende uitzichten op de ruimte, wekt
een indruk van onbegrensde
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oneindigheid, maar tevens een feestelijke stemming en een gevoelen van vertrouwen;
we voelen ons thuis in dees paleis en God is ons dichterbij. Het is zeker moeilijk ons
in te beelden welken indruk de gothieke kathedralen maakten op de middeleeuwers,
omdat de autaars der gilden te allen kant het zicht belemmerden, het hooge koor van
het schip was afgesloten en de ontzaggelijkheid der ruimte er zeker door geschaad
werd; maar spijts alles moest het gemoed in dit geheimzinnig woud van pijlers en
het veelkleurig geflonker dat uit de glasramen neerzeeg, getroffen worden door ontzag
en een levendig besef van onze betieterige kleinheid. Gothieke kathedralen halen
niet aan, staan niet midden het gewone gedoen van het leven, dienen voor sommige
grootsche momenten van het leven. De middeleeuwers bouwden hun kerken om er
de H. Mis op te offeren, of liever te laten opofferen, om er getijden te laten zingen
uit naam van de gemeente, om 's morgends in de vroegte,, vóór de reis, het Lieve
Vrouw-beeld of den H. Christoffel te komen begroeten, niet om er hun hart te komen
uitstorten, om in de droevige uren van ziel tot ziel te spreken met God in het
Tabernakel; buiten de uren der officieele diensten zullen hun kerken leeg hebben
gestaan, want hun kerken ontbrak de levende of ten minste beklemtoonde
tegenwoordigheid van Hem dien we in het tabernakel onzichtbaar aanwezig weten,
luisterend naar ons en antwoordend op ons klachten.
Een gothieke kathedraal is niet opgetrokken voor het H. Sacrament, voorziet zelfs
geene plaats voor het H. Sacrament; toen onder de onstuimigheid van de nieuwe
godsvrucht tot het H. Sacrament, de oudere kerken zich moesten aanpassen, werden
zijkappelen vergroot of werden nieuwe zijkapellen aangebouwd om het H. Sacrament
ter aanbidding uit te stellen, te voren was het Hoogwaardig bewaard in de sacristy.
De barokkerken integendeel zijn de kerken van het H. Sacrament; al de lijnen van
het gebouw wijzen er henen met gebiedend gebaar; op den buitengevel staat de
monogram van J.-Christus: er is hier geen missen mogelijk: men staat voor de woning
van Onzen Lieven Heer; het binnengebouw opdat iedere aanwezige van uit elken
hoek kunne opzien
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naar den verborgen God-met-ons, is veelal een opene ruimte zonder pijlers, bij
voorkeur een koepel; zijn er beuken in het middenschip dan vindt de reeks zuilen
steeds haar bekroning en haar oplossing in den triomfboog boven altaar en tabernakel,
en leidt onweerstaanbaar het oog waar het rusten moet.
In zekeren zin zou men mogen zeggen: gothiek bouwt voor de mis, voor de
erkenning van Gods majesteit en heerschappij; barok bouwt ook wel voor de mis
(zooveel triomfbogen boven het altaar verwerken op heerlijke en duidelijke wijze
het motief waarop heden ten dage zoo'n nadruk wordt gelegd: ‘Christus semper
interpellans pro nobus’ Christus verrezen zet in de heerlijkheid zijner glorie
voortdurend en triomfeerend op onbloedige wijze zijn sacrificie voort) maar bouwt
daarbij en zelfs bouwt vooral voor het H. Sacrament: het autaar in de Barokkerk is
een expositietroon.
Ik meen dat men de belangrijkheid van dit onderscheid niet licht kan overschatten;
wij staan hier waarlijk bij het punt van waaruit de stijlen uiteengaan. Sinds de
godsvrucht tot het H. Sacrament zoo'n hooge vlucht nam in de kerk der 15de en 16de
eeuw, sinds het levendig besef van Emmanuel als de inzet werd tusschen de reformatie
en de contrareformatie, mochten de bouwmeesters zich niet meer houden aan de
vroegere opvatting, maar moesten allen aandacht trekken tot het H. Sacrament en
van hun kerk Gods woning maken, het paleis waar God hof houdt.
Mij dunkt ten andere, dat de groote stronkelsteen voor de moderne bouwmeesters
de oplossing is van het vraagstuk, hoe zij dees dubbel thema tot zijn recht laten
komen. We staan niet meer voor dezelfde noodwendigheden; onze tijd streeft naar
verdieping van het godsdienstig gevoel, de liturgische beweging legt de gansche
zwaarte van haar propaganda op het sacrificie, wil het altaar vrij houden, en het
concept mis afscheiden van het concept H. Sacrament; en anderzijds staan we voor
de wassende godsvrucht tot het H. Hart en heeft de eeredienst tot het H. Sacrament
te diepe wortelen geschoten in ons kristelijk gemoed dan dat men het H. Sacrament
zou durven verschuiven naar eene zijkapel: hoe laat men die twee
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concepten tot hun recht komen? Daar piekeren ze over, en daar struikelen ze over;
want ik weet niet of het vraagstuk ergens zijn beslag kreeg; en misschien keeren ze,
na pogen en polsen, noodgedwongen terug naar de Barok-opvatting, gewijzigd naar
de tijdsomstandigheden, van den triomfboog.
***

De cultus tot het H. Sacrament, is de eeredienst niet tot een Emmanuel die ééns
verscheen op aarde om na een kort verblijf ten hemel op te varen, ons overlatend aan
ons lot, of dan toch zonder het minste uiterlijk teeken zijner aanwezigheid of zonder
het minste vermoeden van de wijze waarop zijn gratie op onze ziel inwerkt, maar is
de eeredienst tot een God-mensch, die ook na zijn Hemelvaart in ons midden wilde
verblijven en bij wijsdom van zekere teekens in ons wil komen om ons te sterken en
deelachtig te maken aan zijne verdiensten; en deze cultus moet het hoofdpunt geweest
zijn in den strijd tegen het wassende protestantisme, de kern van het geschil tusschen
reformatie en contrareformatie, de belichaming, de verwoording van den theologischen
strijd: zichtbare kerk of onzichtbare kerk. Ziet maar eens, van uit Vlaanderen tot
Beieren en Oostenrijk loopt er als een lijn van barokke kerken: 't is de scheidslijn
van protestantisme en catholicisme, zij duidt aan waar de ketterij werd gestuit; de
koene en scherpziende verdedigers van ons geloof wilden een dam opwerpen door
een luide en heerlijke belijdenis van het Emmanuelgeloof. Een protestantsche
gemeente kan een gothieke kerk waardeeren, met een barokkerk weet ze geen weg.
Wat ons ten minste tot dankbaarheid zou moeten stemmen tegenover dezen stijl, al
valt dezelfde vijand niet meer te bestrijden.
En willen we even nadenken dan bevinden wij dat daar inderdaad de grond ligt
van de kwestie, het vertrekpunt van waaruit de katholiek de orthodoxe richtlijn volgt
en de protestant afwijkt naar ketterij. Het geestelijk leven der protestanten heeft een
supranaturalistisch karakter, d.w.z. schakelt de natuur gansch uit, en is in dezen zin
een reactie tegen het
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humanismus dat de natuur overschatte. Sterke nadruk wordt er gelegd op de
bedorvenheid der menschelijke natuur, niet bij machte eenig werk te verrichten dat
goed is; de redding moet totaal komen op onbekende, onnaspeurbare en
supranatuurlijke wegen, buiten kennis en bewustzijn van den mensch; de algemeene
en universeele zondigheid wordt enkel gedekt door den mantel der goddelijke
goedjonstigheid, en boven allen en eenieder hangt de vreeselijke predestinatie.
De katholieke godsdienst, stelt geen Zaligmaker voor die ééns en voor altijd onze
zaligheid heeft bevochten en deze nu toepast op zijn geloovigen zonder medewerking
van hunnentwege; die onze ziel overdekt met zijne genade maar de innerlijke kern
van de bedorvenheid laat bestaan en de ziel laat voortleven in haar vunzig
zondenleven; integendeel gaat de strijd van Christus voort tegen Satan totdat de
uiteindelijke zege bevochten zal zijn; zijne genade werkt onze ziel om in haar innigste
en eigenste krachten, ontwortelt haar aan de zonde, verheft haar en doet haar
deelnemen aan 't goddelijk leven; Christus leeft in ons en strijdt in ons tegen den
eeuwigen vijand. Zeker de genade is bovennatuurlijk, en wat er in onze ziel gebeurt
is even verborgen aan zinnelijke waarneming als het leven der ziel zelf; maar de
wegen dier genade zijn naspeurbaar: uiterlijke wettelijk ingestelde teekenen. Christus
is voor ons met zijn verheerlijke menschheid tegenwoordig, niet alleen in den hemel
maar ook op sacramenteele wijze in het Sacrament om met ons te verblijven, om zijn
sacrificie te actualiseeren, om onze ziel te voeden met zijn goddelijk-menschelijk
leven, om de stam te zijn waaruit de twijgen sappen zuigen en oppompen, zoodat
ons arm-menschelijke daden als iets krijgen van de uitmuntendheid en de kracht van
den stam en vruchten voortbrengen, wel pover en verschrompeld, maar waarin dan
toch iets schuilt van de uitmuntendheid van Hem die ze bezielt.
Zoo hebben we tevens het uitgangspunt van een gansch verschillende levenshouding
bij katholieken dan bij protestanten. Bij dezen is het leven van den geloovige een
duistere strijd der alleenstaande ziel tegen duistere neerhalende krachten van een
grondig verdorven natuur; en ad quid? vermits

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

170
predestinatie als een noodlot over ons hangt; de mensch wordt op het wereldtooneel
geschopt met de woorden: red u als ge kunt. En hoe komt een protestantisme, dat
consequent is met zichzelf, te staan tegenover de bevrijdende kracht van het lijden?
Zij kan in het lijden, manmoedig en kristelijk aanvaard, toch nooit het groote middel
zien om ons te onthechten aan het aardsche en aan ons zelven, het groote middel dus
in den strijd der genade tegen het kwaad, vermits deze strijd overbodig is en louter
inbeeldig. Lijden moet voor hen louter toevalligheid zijn, eerder een straf dan een
loutering vermits er van loutering of inwendige waarachtige heiligmaking geen spraak
is; zij kunnen het groote probleem van elke menschenziel, men zou bijna mogen
zeggen het eenig ware probleem van elke menschenziel, dat beangstigend vraagstuk
van het lijden niet brengen tot een bevredigende oplossing, kunnen er onmogelijk
de wegen der goddelijke voorzienigheid in speuren die met onze tranen en ons
hartebloed in ons het gebouw optrekt en cimenteert onzer heiliging, maar komen
onvermijdelijk tot de oud-testamentische opvatting dat aardsche goederen en aardsche
zegen door God werden weggelegd voor zijn getrouwen.
Hoe vranker, hoe menschelijker, en tezelvertijd hoe blijmoediger en zonniger
klinkt de leer der contrareformatie. Er is daar zeker eene kentering tegenover de
opvatting der middeleeuwen; in de middeleeuwen was alles precies juist
geschematiseerd en in eindelooze saaie formulen gevat, men kende op een draadje
na de wijze om heilig te worden, en zelfs om alle peryckelen en gevaren te ontkomen;
de devotio moderna zegt Karl Thieme ergens in ‘das alte wahre’ heeft den vrome
losgerukt van de kerke Christi en op eigen baan gezet. Christus kwam weer boven
in het geweten der kristenen als de volle maat en volle waarheid. De contrareformatie
zegt dan luide dat heiliging eigene zaak is; maar zij omringt ons pogen met de
voorspraak van heiligen en medestrijders, verbovenmenschelijkt onze kracht en de
waarde onzer daden door de genade van het Corpus Christi. Het wordt een reuzenstrijd
de hoogheid der ziel ongerept te dragen door de stormen der tijden, maar zijne kracht
doordringt ons, en we kunnen alles
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in Hem die onze sterkte is. Barok-heiligen zijn dan ook heroïek, vol levensblijheid
en vervuld van eene stralende inwendige zekerheid. Deze heiligen, de vrienden van
God, worden het liefst afgebeeld midden de gruwzaamste tormenten, opdat het
voorbeeld van de overwinning op zich zelven en op den wereld dóór het lijden, het
voorbeeld ook van de jubelende vreugde die hun hart overmeestert niettegenstaande
het lijden, den kristene de onvermijdelijkheid, den prijs, de verlossende kracht, de
beteekenis leere van het lijden.
Waarlijk de cultus van het H. Sacrament was in de oogen der contrareformatie de
levende antithese van het protestantisme. Deze thesis geeft ons het sesamwoord dat
binnenleidt bij stijl en taal der Barok. Waarom er ons over verwonderen dat de Barok
zoo veelvoudig en zoo uitbundig de waarlijke tegenwoordigheid van Christus
onderlijnt? Waarom mag Barok de kerk niet opvatten als een paleis waarin Christus
hof houdt. Waarom geen uitzicht geven op den hemel en de triomfeerende kerk om
ons moed in te spreken? (Bekreunen de geloovigen zich waarlijk zoozeer om de
noodwendigheid eene geslotene ruimte te bekomen?) En mogen er geen engelen
opvlerken of neertuimelen in salto mortale, als we toch allen gelooven in hun
onzichtbare tegenwoordigheid rond den troon van God. Waarom mag geen triomfboog
worden aangelegd boven altaar en sacrament, te meer dat deze boog den sluitsteen
uitmaakt van heel den bouw. Waarom mag de Barok geen feestelijke stemming
wekken, als men juist wil prediken tegen den doem der predestinatie? En waarom
zouden heiligenbeelden hun gevoelens niet mogen uitvieren, of moeten ze misschien
lijk in vele kerken thans, in een uithoek der kerk in vereenzaming een triestig kransken
houden? Hunne aanwezigheid is toch vanzelfsprekend, en heel een les en eene
aanmoediging voor den geloovige.
***

Ik weet best dat het soms druk is van heftig leven in eene barokkerk; wij kunnen ons
moeilijk verzoenen met die uitbundigheid en dit perpetuum mobile; de hoogspanning
der moderne tijden doet ons meer zoeken naar inwendige rust,
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alhoewel de contrareformatie nu juist geen tijd was van warme huispantoffels; wij
schwärmen wel wat met verzonkenheid in God, concentratie der gedachten: we zijn
in een tijd van soliloquiums.
Maar ik kan het gedacht van mij niet afschudden dat de overgroote meerderheid
der geloovigen onmogelijk haar gedachten langen tijd kan gespannen houden op een
mysterie zonder ze te voelen afdwalen. En ik weet ook dat de lawaaierigheid der
Barokkerken geenszins het opgaan in God belet, want de Baroktijd, laten we het
nogmaals herhalen, was toch een tijd van intens geestelijk leven, en een J. Berchmans,
een Al. van Gonzaga gingen toch bidden in Jesuietenkerken. Voor de massa is het
misschien goed dat ze bij oogenblikken van verslapte ingetogenheid, een vriendelijk
wenkenden engel ontmoeten of blijven haperen bij het sprekend gebaar van een
heilige om langs deze wipplank te worden teruggevoerd naar het H. Sacrament. En
ons volk, bijzonder, is te springlevend, te uitbundig, te romantiek om lang zijn fantasie
te kunnen aan banden leggen. Ten andere, ik weet niet goed of de kerk niet wat
wantrouwig staat tegenover die verzonkenheid die den gewonen man zoo gemakkelijk
laat afglijden tot droomerijen. Mij dunkt dat de kerk er over bezorgd is ook de
zintuigen hun beslag te geven en in spanning te houden. Het allerheiligste deel van
de heiligste der handelingen, de Canon der mis duurt maar enkele oogenblikken; zoo
ooit moeten geloovige en priester verstillen in aandacht op déés moment, en ziet nu
eens hoe de Liturgie integendeel er over waakt dat de priester niet versteend blijve
in roerloosheid: hoeveel gebaren zijn niet verplichtend, hoeveel kruisen zijn er niet
te slaan over de H. Hostie, kruisen die dan toch enkel demonstratief zijn, want wie
zou durven eene wijdende kracht toekennen aan een kruis gemaakt over het Corpus
Christi? De kerk heeft lange, eeuwige ondervinding: en men mag er aan toevoegen,
de kerk kent haar pappenheimers.
Barok spreekt hard en met zuidersch levendig gebaar, maar zegt iets, waar moderne
stijl niets verkondigt, enkel stemming zoekt.
Andere tijden, andere nooden en andere wetten; zeggen
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we niet uit eenzijdige bewondering voor de gothiek, of uit overdreven hoogschatting
der moderne kerk waar we ons zoo knusjes-wel en rustig voelen in de davering van
het maatschappelijk leven dat Barokkerken geen katholieke en kristelijke kunst zijn,
vermits zij zoo heerlijk en overtuigend, zij het dan ook soms met zekeren pathos,
spreken van wat de kern uitmaakt van ons geloof. In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen (als men de woorden van het Evangelie dezen draai mag geven) en
kristelijke kunst evenals kristelijk geloof zijn vatbaar voor menige gevoelens en voor
menige uitzichten.
***

Niet zonder reden hebben wij uit het karakter van den kerkbouw de ziel van de barok
willen halen; men mag de Gesu-kerk te Rome als het moment aanzien waarop de
nieuwere tendens, na langen broeitijd, doorbrak; en in aanleg en uitbouw der kerken
sprak de nieuwere opvatting zich het klaarst en het meest welsprekend uit. Echter,
als het waar is dat de Emmanuel-gedachte tot grondslag ligt aan de bezieling der
Barok, dan moet deze bezieling ook uitstralen uit de godsdienstige schilderkunst van
dit tijdperk. Deze proef doorstaat ze best.
Zien we slechts op naar Rubens, den vaandeldrager en leider der Barok in deze
gouwen; wie heeft er zoo'n vollen nadruk en zoo'n vollen klank gelegd op de
werkelijkheid van Christus' menschheid (zonder nochtans zijne goddelijkheid te
verkleinen of te kort te doen)? En waar verkondigen zijn heiligen zoo luid dat zij
menschen waren van vleesch en bloed lijk wij? Anderen, als ze den Zaligmaker of
heiligen uitbeelden schijnen als beschaamd over de lichamelijkheid, vragen er als
excuus over dat ze nog menschelijken vorm uitbeelden; zij spitsen het lichaam toe,
zij hongeren het uit, zij sublimeeren het dat er van de lichamelijke zwaarte niets of
bijna niets overblijft dan een geraamte; en de modernen radbraken gewoonweg den
menschelijken vorm, geven hem elephantiasie-pooten of halen hem van onder den
pletmolen of van onder den tram. Rubens integendeel huldigt volle ronde vormen,
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en doet de ziel triomfeeren over de neerhalende krachten. Rubens schijnt een hekel
te hebben aan afgestorvene figuren: zijn figuren bloemen op in menschelijke gaafheid
en schoonheid; denk maar aan den jeugdigen apostel Joannes (Christus op het stroo,
museum van Antwerpen); zelfs den H. Franciscus schildert hij forschig, welgebouwd
op het oogenblik dat de heilige de Kruiswonden ontvangt (Keulen, coll. Walbraf) en
't is wel aardig dat hij hierin aanknoopt bij Van Eyck van wien er in de tentoonstelling
der Vlaamsche kunst (Antwerpen 1930) een klein paneel hing, met hetzelfde
onderwerp, (het paneel was ten minste in den trant en uit de school van Van Eyck).
Rubens zou geen oogenblik verlegen zijn geweest met de welgedaanheid van een
Thomas van Aquinen. Ik ben op verre de eenige niet om in wat men de grasse
matérialité van Rubens noemt, meer te zien dan een zich uitvieren der zinnelijke
natuur. Schaepman, die dan toch het verschil van mentaliteit bij Katholieken en
Protestanten zal hebben gekend, beweerde na een bezoek aan het museum van
Antwerpen (Mej. Belpaire getuigt het) dat de meester de menschelijkheid, en als ge
wilt het vleeschelijke der vormen met opzet aandikte: ‘ah, vous ne voulez pas de la
chair, eh bien en voilà’ uit reactie tegen de leer dat alles in den mensch onder den
doem ligt eener onherstelbare en ongeneesbare verwording.
Wat heeft Rubens de menschelijke natuur van Christus geschilderd in stralende
heerlijkheid, met het warme bloed dat klopt onder de huid, vleesch van ons vleesch,
bloed van ons bloed, en met een warm-kloppend hart. Geen fictieve, noch gehalveerde
natuur, maar gansch de onze.
Is het Kristuskindje in de aanbidding der wijzen (museum van Antwerpen) waarlijk
geen verrukkelijk menschenkindje waarbij ieder moederhart verteedert; het ligt niet
te boeten op den grond, het is niet houterig, maar een poezelig wezentje van melk
en bloed; speelsch wentelt het zich om en prutst onhandig: men zou Gezelle durven
nazeggen: al wat het doet, is kindjen zijn. En dat is als men er wil over nadenken,
het wonderbaarste in dit verstommend mysterie: dat de Zoon Gods heeft willen
worden in vollen zin ‘zoon des men-
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schen’, heeft willen doen lijk de menschenkinderen gewoonlijk doen. Dat vertolkt
Rubens dan ook in dat wonderschoone doek: het wordt een symphonie met het dubbel
thema van verwondering en liefde, verwondering die opgaat in liefde.
De eerste wijze, gedoscht in priesterkleed, in deemoed neergeknield en met den
brand van het hart in de aanbiddende oogen, is over de verwondering reeds heen.
Tot zijne aanbiddende liefde brachten het de twee anderen nog niet; zij blijven
verstard in hun verbazing: wie weet welke droomen van macht en heerlijkheid zij
ontsponnen gedurende hun lange reis, en dat zij dien Verlosser bij wiens komst de
hemelen ontstellen, moeten zien in dees armoede en verlatenheid en in dees weinig
koninklijk hof waar de spinnen hun webben weven, dat deze Koning en Verlosser
zoo'n verrukkelijk menschenkindje, zoo'n wentelend menschenwormpje is, zich in
niets buiten of boven andere menschenkinderen stellend, dat doet hun bloed en adem
stokken. De tweede wijze met haviksneus, schuimenden baard en diepliggende
norschkijkende oogen, de wijze met den rooden mantel (een prachtig bravoure stuk,
evenals de ossenkop in hoek links, in eenige penseelslagen geschilderd, met eene
zekerheid van toets die Frans Hals niet zou verbeteren), is heel en gansch verlegen
met het geval; bedremmeld weet hij niet goed welke houding aan nemen, hij vergeet
zelfs te groeten en de zwarte slaaf moet hem tot de werkelijkheid terugroepen en
hem de blauwe muts van het hoofd nemen (die fameuze blauwe muts die ook Jordaens
zoo gaarne schildert). De derde, de magnifieke oosterling staat verslaan, paf met heel
de zwaarte van zijn lichaam bij het bevinden dat deze moeder een eenvoudige
ootmoedige vrouw is, en haar Zoon, een menschenkind. Het liefdemotief wordt
buiten dezen krans van verbaasde gezichten nog eenmaal herhaald in den
voorovernijgenden blanken ruiter. Wat komt die hier doen? En wien heeft Rubens
willen uitbeelden?
Er ligt in dit kloek tafereel, een der hoofddoeken van Rubens, en heelemaal uit
zijne hand, niets romantisch, niets sprookjesachtig; geen droomerige fantasie die
gemakkelijk indruk maakt met spel van licht en donker, met hieratisch
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aanstappende Koningen verzonken in eigen zieleleven: we staan hier voor een doek
van kloeke waarheid dat zonder fabulieren de dingen schildert lijk ze werkelijkheid
zijn voor elk kristen gemoed, met de gevoelens die toen misschien luider maar ook
nog nu in elke kristene moeten opklinken: verwondering die opgaat in bewonderende
liefde. Dat Rubens zoo rechtstreeks ging naar de kern van het mysterie, getuigt van
zijn rotsvast geloof. Dees doek met het domineerend motief van de verwondering
zegt klaar, en des te duidelijker dat het zonder opzet en als vanzelfsprekend geschiedt,
hoe diep het Emmanuel-gedacht had ingegrepen in het godsdienstig leven der Barok.
Ten andere in alle tafereelen treedt bij Rubens de Zaligmaker tot de menschen met
een genegenheid die men broederlijk zou mogen noemen; Hij is waarlijk de Zoon
des menschen en zijn milde goedheid bedelt om vertrouwen. Een sfeer van natuurlijke
teederheid en aandoening hangt er over de opwekking van Lazarus (museum van
Berlijn); met vriendengebaar nijgt de Zaligmaker naar Lazarus toe, en deze richt zich
naar Hem op als naar het Licht en de Liefde. Alles is hier vanzelfsprekend.
Gelijk Luns het zegt in ‘Rubenssymphonie’: ‘Niet de dood en zijn mysterie houdt
ons bij Rubens gevangen, maar het leven en zijn lokkende geheimen glimlachen uit
het doek. Bij Rembrandt wijkt ieder als ontzet, centrifugaal is de groep geconstrueerd;
bij Rubens integendeel grijpt de groepscompositie centripetaal ineen. Door en door
vlaamsch, uiterst hartelijk en familiair zijn de figuren dicht ineengedrongen in eene
in zich zelf tot eenheid gesloten groep. Rubens is in dit werk de harmonieuze zanger
van het blijde leven dat als een groote weldaad Lazarus wordt hergeven’. Rembrandt
schetst Christus als wonderdoener, als thaumaturge; Rubens als den vriend die weer
daar is, en dood en lijden doet wijken en opklaren. Als men door Barok wil verstaan
opgeschroefde, breedsprakerige rhetoriek, dan is Rembrandt hier Barok in den slechten
zin van het woord; zijn ets, wat compositie aangaat, en nog veel minder de schilderij
die ik in 1935 op de Rembrandttentoonstelling zag, kunnen het in de verste verte
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niet halen bij het koloriet en de volle gulpen ontroering van Rubens.
Rembrandt heeft een rijker zieleven gehad, omdat armoede en lijden zijn gemoed
uitdiepten; zijn figuren zijn smartelijk ineengeschrompeld en hebben iets van de
verlatenheid der calvinistische ziel die zoo gemakkelijk omzet tot trotsche
zelfgenoegzaamheid; Rubens was een gelukskind en heeft het leven bemind en
geprezen zonder zich te onttrekken aan den levensstrijd. Maar men mag beweren dat
Rubens in zijn godsdienstige tafereelen, ten minste in degene die werden geschilderd
voor kerken, een dieper besef toont van wat Christus voor ieder van ons zijn moet:
middelaar, trooster, broeder, bezieler in de oorspronkelijke beteekenis van het woord.
Eindelooze barmhartigheid en een lokkende uitnoodiging tot betrouwen liggen in
den ‘verrezen Christus en de rouwmoedige zondaars’ (München); Jezus strekt de
doorboorde rechterhand uit naar Petrus, met saamgevouwde handen, en blikt langs
het betraande gelaat van David in de oogen van den zondaar, die, naast Hem aan het
kruis hangende, zich aan Hem gaf, terwijl de linkerhand met een gebaar van opheffing
zich naar de knielende Maria Magdalena richt (Luns). Zij weten dat alles weer goed
is. Geen gehallucineerde zielen in verzwakte lichamen, maar gezonde geesten zijn
deze rouwmoedigen in gezonde lichamen. Geen breuk met het leven, maar blijde
levensaanvaarding, met zijnen moeilijken levensstrijd. Vergiffenis en genade
vernietigen niet de natuur, maar brengen haar terug tot de orde.
Dezelfde milde, dezelfde menschelijke Kristus, evenwichtig van krachten en
welgemaakt van vormen, komt ons te gemoet in ‘Christus en de ongeloovige Thomas’,
in ‘Christus en de H. Theresia’ (Antwerpsch museum) en in ‘Christus aan het kruis’
door wiens ledematen de belofte vloeit der verrijzenis, en uit wiens ingesluimerd
gelaat de glorie straalt van de eindzege.
‘'t Heeft ons altijd verwonderd, zegt Luns, dat men op het mystisch karakter van
Rubens' werken waarin hij het grootsch gebeuren op Golgotha's rots vooral ziet als
de uiteindelijke triomf van Hem die in volstrekten zin na het vleesch en de
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wereld tenslotte den dood overwon, 200 weinig den nadruk heeft gelegd.’ ‘Welk
vreemd vooroordeel om in de smartelijke onmachtigheid van het lichaam zooals
Rogier Van der Weyden dat zoo meesterlijk wist te geven het kristelijk gevoel te
aanvaarden, en de klassieke uitdrukking van het mystische kristendom in den machtig
overwinnenden geest op Rubens' Kruisiging dat als een opstandingsschilderij bedoeld
is, nauwelijks te waardeeren.’
Het is wel aardig een ander beeld van Rubens, ‘Christus op het stroo’, te vergelijken
met een doek van Van Dyck, uit de naastliggende zaal van het museum; de
Christusfiguur bij Van Dyck is heel wat delikater, voornamer; de fijnheid der voeten
valt op, en over den romp van het lichaam loopen blauwe tinten en gele glansen;
Rubens schildert Christus mannelijker, meer opgesmukte natuur, meer uit het volk;
het forsche lichaam is van eene looden onbeweeglijkheid, de oogen zijn dood, het
gelaat van eene hulpelooze onberoerbaarheid, en toch leeft daar ergens de zekerheid
dat het dus neergeplofte lichaam de prooi niet blijft van de dood.
Ik wilde nog eventjes wijzen op den verrezen Christus; Rubens schilderde het
tableau voor het grafmonument van Plantijn; het hangt in een donkeren hoek van
een zijkapel in de Kathedraal van Antwerpen, en kan slechts bij een klaren morgend
naar waarde geschat, wat spijtig is voor dit wonderschoone stuk. Vergelijkt men de
voorstelling van Rubens met de voorstelling van meesters, uit andere tijdperken, dan
valt aanstonds het grondig verschil op; hier wordt er geen nadruk gelegd op het
ontzettende der gebeurtenis; de groep overdweers tuimelende soldaten is in het donker
gehouden; het is hier nogmaals het mysterie der liefde; en nogmaals als
vanzelfsprekend: Hij had het immers voorzegd. Bij Grünewald ontploft het mirakel;
de Zaligmaker wordt de ruimte ingerukt en verblindt door klaarte; bij Rubens vloeit
er uit het stralende gelaat eene mildheid, eene goedheid en eene geruststelling: niet
te vreezen, spreekt er als een vreugde weer terug te wezen onder zijne broeders van
den vleeze; hier is alles blijdschap, peis, vreugde, echte paaschstemming. Indien men
een motto wil schrijven onder dees tafereel dan moeten het
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de eerste woorden zijn uit den Introitus der Paaschmis: ‘Resurrexi et adhuc tecum
sum’. ‘Ik ben weer bij u’. Het linker been - misschien anatomisch te lang - hangt nog
in de donkerte van het graf, de rechter voet neemt triomfant bezit van het leven, en
boven Hem zwaait de blijroode wimpel van het alleluia. Slechts één gevoelen kan
den toeschouwer bezielen: wij hebben Hem teruggevonden, even mild, even
barmhartig, even broederlijk. Christus is door dood en verrijzenis niet van ons
vervreemd; Hij buigt minzaam tot ons over, Hij houdt den gloed in zijner glorie om
ons toe te lachen, aan te moedigen, te wijzen op zijne onverwinnelijke kracht.
Uit het onderzoek dezer enkele werken van Rubens meen ik te mogen besluiten
dat de Barok in haar schilderkunst bijzonder nadruk legt op de broederlijke
saamhoorigheid van Christus en mensch; Christus vindt waarlijk lust in het samenzijn
met de menschenkinderen ‘deliciae meae esse cum filiis hominum’. Dit goddelijk
verwantschap verhief onze natuur te hoog dan dat Barok haar moedwillig zou
ontluisteren; zij wil den mensch en bovenal Christus schoon, ook naar het lichaam
evenwichtig van krachten met welgemaakte vormen, en zulks zelfs in den dood (we
zien verder dat aldus een ander dogma van ons geloof in het licht werd gesteld).
Zoodat ook de schilderkunst haar impuls en innerlijk dynamisme krijgt uit de
opvatting, uit de kerngedachte: Christus is waarachtig mensch, en waarachtig
Emmanuel.
(Slot volgt.)
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Koude nachtgedichten(1)
door R. Herreman
III
Zoo wij den tijd erkenden
dan waren wij alwijs.
Nu spelen wij het leven
naar de beproefde wijs.
Wij weten dat wij waren
en eeuwig zullen zijn.
Maar laat ons nu den beker
nog leedgen om den schijn.

(1) Zie I en II in het Januari-nummer.
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IV
Mij liever is mijn hand, die eens uw borst gewogen,
dan toen zij om uw borst bevende vingren sloot.
Eens dank ik, dat het leven mij niet heeft bedrogen
wanneer ik alles weeg in mijn verzoenden dood.

V
De woorden bloeien die 'k tot u gesproken,
wat ik niet spreken kon ruischt door den nacht;
en voller zingt het hart dat gij gebroken,
dan welke mond gij nu vol tegenlacht.
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VI
Hoe plechtig neemt de nacht mij in zijn zwijgen,
hoe ben ik plotseling van den dag vervreemd,
die mij om zang en om uw mond zag hijgen?
Tusschen den roep des daags en deze stilte
vult, wat ik nooit kan noemen, elke leemt,
zoo 't mij zal warmen in der aarde kilte.

VII
Ik doe geen afstand waar ik mij verberg:
'k vergaar de schatten om zeer rijk te leven.
En alles wat ik in dees nachten berg:
zang, vreugde, stilte, wil ik u eens geven.
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VIII
Aarzelend sluit ik de oogen. Overal
beeft nog licht. Ik luister: er sterft geschal
van eens beminde stemmen ergens ver.
Ik sidder. Zal mij een roep lokken van her?
Dit is de stilte niet. Nog sta ik niet
in 't hart van mijn geluk waar geen verdriet
mij slaat en geen genot mij nog verdeelt
tegen mijzelf. Maar de nacht komt, komt, die mij heelt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

184

Eer wij, boeren, ontwaken(1)
door P.J. Weckx
III
Als de oogst elders rijpt onder zengende Julizon, zwaait ons dorp feestelijk zijn
korenvlag. Er groeit geen tarwe, en dies ontvangen onze boeren geen premie van de
regeering, die platte broodjes bakt met wie het haar gevallig is. Maar ze lijden toch
geen honger en vermoeden niet eens meer bij het eten hoe iedere aardappel uit den
grond moest gedabd worden en gewrongen. Hun drieste handen breken schier
onverschillig het zwarte roggebrood boven de bijbelsche aren van den weelderigen
esch. De boeren klagen immer, zelfs nu God zich over dit vervloekte zand heeft
erbarmd. Doch de halmen knielen schier gedwee voor de zoevende zeis en de schoven
leunen tegen mekaar en lijken kapelletjes in gebed verstard. Wanneer het graan is
gedorschen, wuiven de molenwieken op den komenden nacht.
Maar de nieuwe dag is milder, omdat hij over ons leven en onzen eetlust beschikt.
Als we nog leven met de kermis, grinnikt de brouwer achter zijn groenen bril. De
kermis is het kompas van het komen en gaan in ons dorp, wellicht omdat met haar
het lot van den oogst reeds is beslist. Dan strompelen gegoeden en misdeelden achter
klapperende weelde van wimpels en vlaggen, rond het blanke baldakijn, gedragen
op de gulden deining van rimpelende korengolven. De halmen rillen bij streling van
het ruischend brokaat der gewaden, maar de plompe voet der dragers vertrapt
meedoogenloos klaproos en korenbloem. De korrels puilen uit de rijkgevulde aar:
blijf bij ons, want onze boeren leven schier van brood alleen. Erbarm U over de
sombere miseries en zonden, welke uit het

(1) Zie D.W. & B. Nrs VII-VIII en X, 1936.
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koren in de retorten der geneverstokerijen worden gedistilleerd. De makelaars der
graanbeurzen zitten bij de hoeren, maar onze boeren buigen hun strammen knie alleen
voor U, omdat Gij machtiger zijt dan graaf of kasteelheer, rechtvaardiger en vrij van
schraperig winstbejag.
Het koren welt en zwelt naar de grillen van de zon. Het ruischt door het donkere
trappistenbier van de Kluis(1), het roept de onmetelijkheid der graanvelden op, als het
geplet wordt en verguisd door den molensteen of gekneed in den trog. De geur van
het koren hangt in de kleeren van jong en oud, en boven den wuivenden kroezelkop
van iedere blozende boerenmeid.
Het koren heeft zijn romantiek, als het schalksche maanlicht bij zomernacht
glunderend door de mooie halmen de parende geliefden bespiedt, als de schichtige
haas uit den polk van warmen slaap opschrikt, of als de zilveren mist druilt boven
de smorige stallen.... Het koren riekt naar het zweet onzer boeren en naar de mildheden
van klammen dauw en frisschen regenslag. Het koren is een stuk van ons zelf, het
leert den dichter knielen op zijn hart en verlangens....
Maar de werkelijkheid van deze kermis was die van alle jaren. De kerk rook naar
wierook, zweet en nieuwe toiletten. Op het hoogzaal zaten de traditionneele
speelvogels te geeuwen en naar het vrouwvolk te kijken. Theo zag Nest achter Anna
zitten. Hij wist hoe hij heel de hoogmis over zijn handen staren zou naar haar ranke
gestalte, hoe hij haar bewegingen beluisterde en verbeidde. Anna rook trouwens de
aanwezigheid van Nest. Ze voelde zijn oogen branden op haar rug en wist hoe zijn
warme blikken en verbeelding rusten bleven op haar blanken hals. Daarom streek
ze met bedwelmend gebaar haar golvend kapsel op zij. Ze bespiedde haar trekken
in het spiegeltje van naar handtaschje, zag het rood van haar lippen: een bloeiende
roos, waarin als opalen het glanzend glazuur der fijne witte tanden.
Anna wist hoe schoon zij was, hoe bij het omkeeren der

(1) Trappistenabdij in Noord-Limburg.
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stoelen honderden oogen op haar waren gevestigd, hoe zij verlangens en begeerten
opriep als bloemen, hoe gelukkig of teleurstellend haar verschijning vanavond wezen
zou op de bals en dansgelegenheden, waar de ouderen van jaren hun strammen hals
zouden rekken over hun pint en de knapen in hun romantische puberteitskrisis stiekum
de vormen van haar slanke gestalte bespieden zouden.
Ze had zich overigens weken bewonderd en bespiegeld: haar glimlach, haar
wangen, haar naakten schouder. Ze wist zelfs hoe Tanke haar menigen keer door het
sleutelgat beloerde, maar vermoedde nimmer dat de ongelukkige zich de handen ten
bloede beet omwille der vleeselijke opwelling.
Toen ze de kerk verliet, voelde ze zich door honderden blikken gedragen. Ze liep
dicht tegen het klatergoud der draaimolens en versnelde opzettelijk haar stap, omdat
ze wist hoe sierlijk haar mooie beenen aldus gespannen stonden in haar engen rok.
Aan het Kloostergangsken had Nest haar verschalkt. Er waren overal menschen met
spottende blikken. Daarom dierf hij haar wellicht niet eens de hand reiken, zei ze.
Tusschen een paar zinnen in over het weer besprak hij een dans.
- Als ge niet zat zijt, antwoordde ze kort.
Ze wist dat hij omwille van haar schier geen bier aanraken zou. Hij monkelde:
vandaag wordt alles weer zooals voorheen. Op zijn eentje wandelde hij verder door
het groen der beemden en zag in iedere bloem de teere mond, die zoo dikwerf zijn
milde droomnachten heeft vastgeboeid. En ongeduldig telde hij reeds de uren, welke
hem van den avond scheidden.
Doch ook deze kermisavond liet niet op zich wachten met zijn songs en walsen,
gedragen door orgel, orkestrion of pick-up, terwijl het kleine freele zomerliefje in
verrukking staart naar het gesloten stoere mannengelaat, dat zich heden over haar
heeft ontfermd. Het voelt de zindering van licht en muziek ruischen in de plooien
van haar schitterend satijn. Haar kleine voetjes raken amper nog het glimmend parket.
Weken werd deze droomavond verbeid. Nu is hij bedwelmende werkelijkheid met
de dreunende zilveren orgelpijpen, met warme
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blijde stemmen en romantische bierwalmen: ons dorp danst.
De krachtige sierlijke koppels glijden langs de spiegelende wanden; de teere
meisjes weten de vaste boerenhand als een prangenden gordel om haar middel. Onder
de geheimzinnige fluistering van korte verhitte zinnen ontluikt haar gelaat: één
frissche roos. De neuskam van den kloeken man glijdt rakelings langs haar
smachtenden mond; de oogen zijn als de lampen zoo helder. Bedwelmende aromen
wellen op uit de golving van haar weelderige haar. Hij ziet met onnoembaar
welbehagen het bosje maagdeliefjes op de welving van haar jeugdigen boezem. Zijn
strak gelaat vervlakt tot mildheden in dezen roes, nu de hardheden en beslommeringen
van het leven weer verre zijn. Haar zilveren lach rinkelt tot in het diepste van zijn
donker gemoed. Als de bierkroes hun droge lippen heeft verkoeld glijden ze weer in
den ring, tot het zweet met dikke droppels parelt aan zijn breede voorhoofd of in
haar mooien hals. Zijn woorden bloeien lijk gedichten. Zij voelt alleen nog haar
warme lichaam wiegen in zijn sterke armen, maar ze weten buiten den koelen
sterrenhemel, het koren en de zoele beemden....
Ook in de herbergen werd en gedanst, in ‘De Kroon’ door de stijve burgerij, door
de huw- en onhuwbare dochters, onder het verschrikkelijk toezicht van de
onuitstaanbare schoonmama's in spe, in ‘Het Kapiteintje’ door jan en alleman, ook
door de gesminkte stadspopjes, die toevallig op villegiatuur zijn, zoogezegd om te
voldoen aan de eischen der hygiëne, aleas de sex-appeal. Anna zag Sonja dansen in
de armen van Théo Martens, zag haar fijne rythmische bewegingen, hoorde den
rinkelenden lach zinderen over de tanden als glimmende toetsen van elpenbeen, wist
de oogen hunkerende vraagteekens aan den sierlijken woordenschat van Théo geboeid.
En ranker, leniger, liet Anna zich drijven als een blanke, zwevende nimf in de
krachtige armen van Nest, sloot de oogen van verrukkelijke opwelling. Nest bespiedde
het beklemmend oogenblik als de zware wimperboog zou openslaan gelijk een
wuivende waaier, waarachter de bedwelmende pupilen: paarlen waarin men zijn
verlangens blind staart. Hij fluisterde haar naam, gelijk weleer bij gemoedelijken
herfst-
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avond, toen hij zijn eerste afspraak had ginds in de duistere beukendreef. Anna wist
hoe hij alles voor haar doen zou. Alles, omdat er buiten haar voor hem niets waarde
had, noch reden. Ze keek met welbehagen naar de kloekheid en kracht welke hij
verzinnebeelde, zooals Max Schmeling in ‘Piccolo’, eenvoudiger evenwel en schier
onbewust. Hij zag alleen nog haar oogen en lippen, beluisterde haar huiverende
gevoelens en boog zijn gelaat dichter naar het hare, maar vond geen woorden. Hij
danste in volle overgave van zich zelf en met een grenzeloos vertrouwen in een
onnoembare verrukking, welke de komende nacht hem brengen m o e s t , bedwelmend
gelijk de motieven en melodieën, die boven de wiegende koppels in deze gelagzaal
glijden.... Och, danst kameraden. Want morgen is het leven anders. Morgen zijn we
misschien moordenaars; morgen wordt het roggebrood door gasmaskers vervangen....
Nest kuste Anna, niet zooals Théo Sonja in volle zaal, maar in de geniepige
duisternis ginder buiten, achter het roerloos struikgewas. Anna liet hem begaan als
in een roes, ving zijn wilde tranen op in de bevende hoeken van haar mond, rilde
voor zijn verrukking, beluisterde het gillen van den somberen nachttrein, ginder ver,
waar de rauwe dronkemansliederen de stilte hadden gescheurd.
In de krachtige armen van Nest kende ze vaar noch vrees, maar toen zij bij hollen
nacht alleen het erf betrad, zwijmelden haar gedachten en gevoelens, naarmate haar
harteklop sneller sloeg en banger. Ze had te vergeefs Frans opgezocht in ‘De Kroon’
en ‘De Witte Leeuw’. Reeds vóór 10 uur had hij de kaarten weggeworpen en was
heen gegaan. Ze voelde zich plots wegglijden in duizelingwekkende vaart, niet over
de roetsjbaan met drakenmuil ginder op de markt, maar hulpeloozer over de gladde
glibbering der tongen van kwaadsprekers en lasteraars.
Het verwonderde haar geenszins, toen ze de keuken betrad, hém aan te treffen achter
de geledigde druppelflesch, met harde strakke oogen, waarin het onverbiddellijk
vonnis.
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Wanneer ze hem echter voorbij wou, greep hij haar plots met het haar, waarin hij
schier met genot zijn vuist wrong.
- Hoer, smerige hoer!
Zij gilde, maar hij smeet haar dat ze over een stoel rolde tot in den haard. Rosa en
Rosse Nel, opgeschrikt uit haar eersten slaap, holden in nachtgewaad naar beneden.
Zij zagen nog hoe zijn vlakke hand haar trof in het gelaat, hoe er een straal bloed uit
haar neus liep over haar mond, druppelend op haar zijden kleed. Zij grepen hem vast,
maar hij wrong zich los met woesten, krampachtigen ruk. Hij brieschte het uit, alles
wat hij weken en weken had verkropt, ros! Ja het geflirt en gefladder rond dat verken.
Maar als hij, nondedju, nog ne poot op het hof durft zetten, krijgt hij den riek tusschen
zijn ribbenkas! Heel het dorp spreekt er schande over. En als ze, nondedomme, dacht
dat hij zijn vingers kapot werken bleef voor zijden combinaisons en toilettebucht,
dan zulde nog andere smoelen trekken! Of meent ge misschien dat hij blind was als
ne mol, dat hij niet wist hoe ze heel den avond gedanst had met hem en hoe dat zotte
spel eindigde met gefleem en liklakkerij? Maar deruit zou hij haar smijten, smerige
slet, en haar zuster ook....
Frans holde naar hun slaapkamer, rukte kleur- en lijnwaadkast open, slingerde
haar kleeren en ondergoed naar de trap.
Anna voelde hoe bitter hij haar grieven wou. Plots stormde ze naar boven, beukte
met beide vuisten op de gesloten deur en spuwde al haar gal en verachting tegen hem
uit.
Ja, ze had gedanst met Nest. En ze had hem gekust ook. En ze zou hem nog kussen,
begrepen? Of dacht de schoone heer dat ze niet wist hoe hij de kleeren betaalde die
Lizy Verhoeven aan de'r gat hing. Kom er uit als het niet waar is, laffe beest! Zie
hem al rondgaan met de schaal, de lekkere voorzitter van den bond van het Heilig
Hart. Heel de parochie zal het weten, woekeraar. Wie zoog de arme menschen uit,
schatbewaarder van Vincentius? Wie verdiende 18 mark op een roggebrood?...
Alles wat haar te binnen kwam, schreeuwde ze uit in scherpe rauwe zinnen. Rosa
en de meid poogden haar naar de logeerkamer te sleuren, maar ze verzette zich. Ja,
hij mocht
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haar buiten wieksen, sjamfoeter. Alsof ze niet wist dat hij haar voor het geld en de
hoeve had getrouwd. Maar zoover waren ze nog niet. Ze had nog andere eitjes met
hem te pellen, verstaan. Hij wist wel, wat ze bedoelde, of moest ze alles zeggen?...
Ze sloot zich op in de logeerkamer, zag niet, toen ze de deur toesmakte, hoe de
glans brak in de oogen van haar zuster, hoe haar gladde voorhoofd in rimpels betrok.
Vandaag had Fons haar immers voor de eerste maal gekust. Nu werd haar innigste
geluk door vertwijfeling gestoord. Rosa dierf niet meer denken aan de toekomst,
omdat ze haar hoofd en haar hart voelde duizelen. Tot dusver had ze in Fons een
uitverkoorne gezien. Thans klampte ze zich vast aan haar vertwijfeling.
En dezen avond hebben haar handen tevergeefs in de duisternis naar vertrouwen
getast....
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Verzen
door Albert Westerlinck
I
Beata mors(1)
Gebenedijde nacht, die rust rondom mijn hoofd
ik vrees u niet en reeds is uwe komst mij lief.
Ik heb in hart en geest het laatste licht gedoofd,
en beid uw komst, o schuwe nachtelijke Dief.
Geen dief meer zult ge zijn want reeds hoor ik uw tred
o Dood, die straks het roeren van mijn bloed verstilt.
Ik ben het die de deuren, vensters openzet
opdat uw speurzin mij zou snuiven als een wild.
Er is geen haat in mij, geen liefde om het leven,
het zijn is zonder lust, het sterven zonder nood.
Dit ééne blijft mij lief: mijn trots nooit prijs te geven
en als een man te staan in 't grijnzen van de dood.
Daarom beluister ik het sluipen van de Dief
en speur ik naar zijn tocht in slapelooze nachten.
Niets wat op aarde Hij ontsteelt, is mij nog lief
tóch zal ik vechten en zijn komst manhaftig wachten.
Aan wat dit leven schenkt van goedheid en geluk
kan een vertrappeld hart niet langer meer gelooven.
Maar werpt der menschen haat en nijd mijn droomen stuk
toch zal noch mensch noch lot mij ooit dien trots ontrooven.

(1) Uit een bundel in voorbereiding ‘Bovenzinnelijk Verdriet’.
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Het is geen ongeschonden hoop, geen sterk geloof,
slechts deze wet die God heeft in ons hart geschreven:
‘Gezegend is het vuur dat ik in u nooit doof
en 't bloed dat ik een donker gloeien heb gegeven.’
Al benedijden wij of vloeken wij dit lot:
het bloed gebiedt. Al kunnen wij den last niet dragen
dan kruipen wij door 't spoor, dat leidt tot waar ons God
zal wachten in de nacht, aan 't einde onzer dagen.
Daarom gaan wij als Machabeeën in de Dood,
en onder 't krochen van de pijn bezingen wij dit Leven.
Dat God de zielen spare, die tot hunnen stervensnood
aan deze wet, die Hij hun schreef, zijn trouw gebleven....
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II
O sidderende nacht....(1)
O sidderende nacht, waarin ons heimwee ligt geborgen
als blauwe bloemen slapen in een purper woud,
vouw Gij uw vlerken rond ons hart, om dit verdriet te worgen
opdat dit heimwee niet ontwake, zóo ontembaar oud
dat wij die onze harten in het donker bergen
en 't bloed der oogen storten in die diepe kuil, de nacht
telkens herrijzen met het morgenlicht, dat onze smart blijft tergen
tot eens de Dood ons rooven zal, heel vreemd en onverwacht.
In 't diepste kreupelhout baan ik mijn zwerverswegen
en zoek de uitkomst in de diepten van een donker meer,
waar zich geen sterren spieglen als een zoele zegen
want mijne donkerheid verdraagt dit licht niet meer.
Ik snuif niet meer het walmend bloed in 't bronzen licht der boomen,
mijn handen delven naar geen wellust meer van een verdoken bron
Nog dansen ver en schichtig schimmen door het labyrinth der droomen
maar ruggelings vlucht de schaduw van 't geluk, dat als een vroege zon

(1) Uit een bundel in voorbereiding ‘Bovenzinnelijk Verdriet’.
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ons schuin en starrelings in d'oogen heeft geschenen
en zilverwebben in de morgenlijke dauw van 't leven spon.
Maar reeds in 't prille licht stond d'Engel roodbeschreid te weenen
omdat de Zonde op het akkerland slechts roode netels won.
Nu bergen wij de schaamt' van gore zondenhanden
in 't onberoerd geheim: der blauwe nachten schoot,
als zochten wij de rust tegen de kille wanden
in 't diepste scheepsruim van een lichtloos-donkre boot,
die vaart door sterrendoode nacht naar al verloren verten
waar zee de booten met gebroken mast in hare diepten vangt.
O sidderende nacht, vang ons als opgejaagde, trappelende herten
wanneer in 't lokkend net der verten ons de koele Dood omprangt.
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Het schuldprobleem in Dostojevski's werk
door Prof. Ae. L. Bem, Praag
(slot)
Het menschelik lijden zien beteekent voor Dostojevski zijn schuld eraan gevoelen.
Met Mitja's woorden formuleert Dostojevski deze wederzijdsche schuld aan het
menschelik lijden in de wereld. ‘We zijn allen wreede monsters, allen doen we
menschen weenen, moeders en onmondige kinderen, maar onder allen - dat het nu
maar zoo vastgesteld worde - ben ik het gemeenste ongedierte’. De persoonlikheid
verliest zich echter in deze algemeene schuld niet, het noodige zoenoffer moet iemand
zijn die de schuld der geheele menschheid op zich neemt. Iemand moet lijden, het
lijden der anderen op zich nemen. Op de schouders van diengene die zich inspande
om buiten het leven te zijn, die eraan dacht ‘lenig voorbij het menschelik
brandtooneel’ te loopen zal zulk een last drukken. Persoonlik ineenstorten, een
donderslag is er noodig om den ‘fantast en gevangene van één drift’ tot het levende
leven terug te brengen. ‘Nu begrijk ik - zegt Mitja - dat voor een mensch als ik een
slag, een slag van het lot noodig is, om hem als in een strop te vatten en hem door
een uitwendige kracht ineen te doen storten! Nooit zou ik mezelf opgericht hebben.
Maar de donder sloeg. Ik neem het lijden der beschuldiging en van mijn openbare
schande aan. Ik wil lijden en door het lijden gezuiverd worden.’
Ik liep bewust wat vooruit om aan te toonen hoe nauw de hoogte- en eindpunten
van Dostojevski's werk in de ‘ethische tragedie’ van zijn laatste roman met de bronnen
van zijn kunstwerk verbonden zijn. Het schuldproblema vereenigt Prokhartsjin's en
Dmitri Karamazov's misdaad tot één
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geheel. Zich terugtrekken, zich in zich opsluiten, volledig opgaan in één enkele drift,
het afbreken van den droomerfantast met het ‘levende leven’, dit alles leidt tot een
tragische ontknooping. De ziel, getroffen door het lijden der anderen breekt zich los,
of tracht zich uit haar eenzaamheid los te breken, maar moet echter gedurende deze
late krampachtige pogingen een ineenstorten ondergaan. De ziel van iemand die in
zijn eigen drift gevangen is raakt tot aan de misdaad en vindt in de pijnen van het
lijden haar zuivering.
‘Allen zijn voor allen schuldig’ en ‘zuivering door het lijden’ dit zijn de beide
formulen die Dostojevski met betrekking tot het schuld-problema reeds in zijn eerste
werken op het voorplan bracht.

5
Kan het schuldgevoelen eigenlik zonder het geringste teeken van misdaad, zelfs in
zijn minimale vorm zooals in de geschiedenis van Nikolaj Dementjev en van Mijnheer
Prokhartsjin in de ziel aanwezig zijn? Ik heb het misschien op een onvoldoende wijze
onderlijnd maar in die gevallen was de stoot die het ontwaken van een scherp gevoel
van eigen schuld ten gevolge had, het ontwaken van het geweten, het plotse bewust
worden van een bepaald ineenstorten van een of andere norm. Het is echter maar dat
voor ons objektief bewustzijn een heele kloof ligt tusschen de onmiddelike misdaad
en het scherpe gevoelen van schuld, maar niettemin geeft Dostojevski den lezer de
mogelikheid over deze kloof een soort brugje te werpen dat een bewuste uitleg is
van het opkomen van het schuldgevoel in betrekking tot de misdaad. Maar het is mij
volkomen duidelik dat Dostojevski zelf dit brugje tusschen misdaad en schuld
heelemaal niet behoefde. Indien hij in zijn kunstwerk zulkdanigen berg volgt dan is
dit enkel omdat hij omwille van zijn voortdurend kunstbetrachten een kleine opening
wil laten voor een ‘verstandige’ uitleg. Ik laat den aandachtigen lezer op een bepaalde
manier zelf voelen dat het schuldgevoel heelemaal niet in een noodige betrekking
staat met het onmiddellik schuldbewustzijn
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een of andere concrete norm geweld aangedaan te hebben. Zoo doet hij terloops
opmerken dat de verwer Mikolka het niet voor een zonde aanzag een gevallen
voorwerp op te rapen. ‘Hij had gestolen maar hij wist het zelf niet, want hoe kon hij
iets stelen dat op den grond gevallen was’ zegt voor hem Porfiri Petrovitsj, wat
natuurlik beteekent dat het hier niet om een diefstal ging. Hetzelfde met Prokhartsjin
die den koetsier bedroog; het was in werkelikheid een te geringe oorzaak om de
gansche tragedie van dit geweten uit te leggen. Ik zal echter omwille van de
duidelikheid in het opstellen van dit problema een ander geval aanhalen uit de
letterkunde, waarin het schuldgevoel met dezelfde onverwachte scherpte en in dezelfde
omstandigheden losbreekt als bij Dostojevski, zonder de minste zinspeling op een
onmiddelike misdaad. Ik heb het over de talentvolle vertelling van Aleksei Remilov.
De held dezer vertelling, A.A. Karnetov, tracht evenals Prokhartsjin zijn broos
leven te redden met zich in de eenzaamheid terug te trekken. Hij was een gewoon
uitwijkeling die alles, uitgenomen zijn liefde voor boeken verloor en die zijn leven
zoo had weten in te richten dat hij in werkelikheid niets verloren had. Het is voldoende
het leven om ons niet te bezien, zich heelemaal in een wereld van verbeelding en
fantasie terug te trekken, opdat alles mooi zou worden. Maar een dom woordje, even
fataal als Gogol's ‘ganzerik’, een dwaze ‘zut’ van de concierge, ‘à onze heures du
soir’ gehoord, werpt het kaartenhuis van Karnetov's uitgedachte leven overhoop. De
concierge, beleedigd en kwaad om heur eigen levensongelukken, vergalde zijn leven.
Dwaas en vol schande verlaat hij zijn hoekje. Maar in zijn schrikken voelde hij dat
‘dit steentje’ - dit grinsende, tusschen de tanden sissende ‘zut’ getroffen had, in zijn
hart gedrongen was, dat daar in die wonde een schuld blootgelegd werd. Hij voelde
zich in ergens iets schuldig, het scheen hem als een van die bruusk opkomende
vreugden. Als hij zijn schuld gevoeld had begreep hij dat die don-quichotische sterren
en planeten - ‘deze kwade invloed’ (waarmee hij zijn ongeluk in verband gesteld
had) niet de minste rol speelden en
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dat de echte waarheid in zijn schuld lag, dat dit ‘zut’ noodig was om met de scherpte
van de letter ‘z’ zijn hart te treffen en opdat allen zijn schuld zouden zien zooals hij
nu klaar en duidelik zag welke zijn schuld was. Plots voelde hij zijn ‘geteekendheid’
- ‘zoo voelde deze die beleedigd of bedrogen had; maar wien of hoe hij bedrogen
had kon hij niet bepalen, hij voelde enkel dat hij in zich droeg dit zwarte dat alle
kunstmatige licht verduistert en zelfs de witte dageraad bij het morgengloren. Door
Revuzóv wordt hier, naar mijn meening, op een nauwkeurige wijze aangetoond hoe
onder invloed van ‘onrecht’ leven, een gevoel van een of andere zondigheid losbreekt,
zonder dat men zich nochtans rekenschap kan geven van de eigenlike natuur der
schuld. Renusóv zelf doet ons begrijpen waarin de zonde van Karnetov bestaat: ze
is een zich terugtrekken uit het leven, de vrees dit leven in d'oogen te zien, aan het
lijden der anderen met zijn eigen lijden deel te nemen. Hij vreesde voortdurend ‘dat
dit levende leven met geweld alle schimmen kon verjagen, hem als doen ontwaken
en hem in wreede oogen kon doen zien!’ Hij wou tegenover het levende leven in een
spookachtige boekenwereld zijn heil zoeken, en hij werd wreed gestraft. Het leven
zelf had hem gevonden. En toen voelde hij zijn schuld tegenover allen die hij vroeger
bijna niet eens bemerkt had. Hij voelde medelijden met al wat leefde, zelfs met het
kindje van den gebuur.
Aleksej Remizov legt de symbolische beteekenis van Karnetov's tragedie bloot in
de parabel van het meisje dat heimelik een blokje van een knipperspel stool. Zekeren
dag mocht het meisje op bezoek naar de stad - het is op den buiten dat de geschiedenis
zich afspeelt - en terwijl het daar met andere kinderen aan het knipperspel deelnam,
stak ze heel omzichtig een blokje dat haar bizonder beviel in heur zak. Het was een
warme sterrennacht als ze naar huis terugkeerde; terwijl ze in heur zak het stokje,
dat maar een speldekop groot was vasthield, voelde ze haar schuld, voelde ze zich
gansch alleen in dien nacht onder de sterren, die alles wisten, die voor haar alleen
schitterden en haar voor de gansche wereld verlichtten met dat knipperspelbolletje,
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als een wereld zoo groot, op heur hart. Het is moeilik een kunstvoller beeld te vinden
dat beter het gemis aan verhouding tusschen misdaad en schuldgevoel en meteen
ook haar psychologische juistheid weergeeft.
Waarom eigenlik deze afwijking van mijn Dostojevski thema? Eenvoudig omdat
ik overtuigd ben dat Remizov zijn verhaal in een onmiddellik verband met het
schuldproblema bij Dostojevski geschreven heeft. Remizov's verhaal is mij een bewijs
dat mijn begrip van de natuur van dit problema niet alleen staat. Zooals blijkt uit wat
volgen zal is, naar mijn meening, het schuldproblema op een buitengewoon enge
wijze met het vraagstuk van het ‘levende leven’ zooals Dostojevski dit opvatte,
verbonden.
In Dostojevski's werk zelf kan men een rechtstreeksche bewering vinden dat dit
begrip van het schuldproblema waar is. Het is ten andere opmerkenswaardig dat het
schuldproblema met de grootste duidelikheid reeds in zijn eerste, naar den schijn
filosofisch onbeholpen werk (‘Arme Menschen’) gesteld was. Hier is het vraagstuk
anders gesteld: het schuldgevoel is hier niet het resultaat van een misdaad maar gaat
deze vooraf en is er de oorzaak van. Ziehier wat Djevocsjkin na zijn ‘débauche’ aan
Varjenka schrijft: ‘Ik voel dat ik schuldig ben, ik voel dat ik me tegenover u aan iets
schuldig gemaakt heb en dat daaruit geen uitweg is, mijn beste, ik voel het
voortdurend, wat u ook zeggen moogt. Ik heb het na mijn misdaad gevoeld, met het
bewustzijn van mijn schuld ben ik gevallen’.
Makar Alekxjevitsj zelf kan er maar niet wijs uit worden hoe dit schuld-bewustzijn
hem op den weg der ‘débauche et de la colère’ bracht. Hij begreep dat aan den grond
van zijn handelwijze iets duisters en onuitlegbaars lag, iets dat hij zelf niet in staat
was uit te leggen: ‘...ik ben niet heelemaal schuldig in mijn misdaad daar noch mijn
hart noch mijn gedachten schuldig zijn; maar ik zelf weet niet wat eigenlik schuldig
is. Dit is, mijn beste, een erg duistere zaak’.
Lang vóór Freud vinden we dus bij Dostojevski ‘das Es’ dat buiten gevoelen en
verstand ligt maar dat onze handelingen richt. Ik steun erop, het is voor mij van
buitengewoon
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belang dat dit reeds in het eerste werk van Dostojevski uiting vond.

6.
Een geval van plots ontwaken van het schuldgevoel onder invloed van toevallige
omstandigheden vinden we in den ‘Eeuwigen Echtgenoot’. Negen jaar zijn verloopen
sinds de held van dit wonderbaar verhaal zijn betrekking met de vrouw van Pavel
Pavlovitsj Trocsotski afbrak. 'n Gansche boel dingen waren sedertdien in het leven
van Veltsjaninov voorgevallen en naar allen schijn bestond er niet de minste reden
om bij hem op dit gebied een zielekrisis te verwachten. Te meer daar hij zelf naar
alle waarschijnlijkheid tamelik gerust zijn rol van minnaar in een zeer gewone
‘driehoek’ van huiselike betrekkingen vervuld had. Ook had het in die gevallen zoo
praktische feit dat Trocsotski tot de ‘eeuwige echtgenooten’ betoonde niet de minste
invloed op zijn schaamtegevoel: het bedrog was des te eenvoudiger en des te
gemakkeliker. Maar dit was enkel schijn. In werkelikheid was ergens in 't diepe van
zijn ziel een schuldgevoel tegenover dien goedgeloovigen man die geen verdenken
koesterde, verborgen. Negen jaren lang, gedurende dewelke hij zijn ongebonden
leven voortleidde en ongetwijfeld zijn schuldigheid tegenover de menschen nog
menigmaal vermeerderde, was zijn geweten gerust. Het leven ging zijn gang. Tijd
noch gelegenheid was er om eens de bladzijden van het verleden te doorbladeren.
Almeteen echter was er iets niet in den haak, alles begon zich in een ander, een
vroeger niet gedachte licht te vertoonen. Vooral de herinnering was het die met
bizondere scherpte in werking trad. ‘Alles wat lang vergeten scheen, alles wat na 10
of 15 jaar heelemaal vergeten was, dat alles kwam nu plots weer in de gedachte, met
zulk een kwellende fijnheid van indrukken en bizonderheden dat het hem scheen dat
hij dit alles nog eens doorleefde. Eenige van die herinnerende feiten waren zoo uit
het geheugen verdwenen dat het hem een wonder scheen dat hij ze zich nog herinneren
kon. Dit was geen gewoon doorbladeren van het verleden,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

201
het was een pijnlik ontleden van zijn zedelike val’. Sommige herinneringen schenen
hem ware misdaden’ en gedurende de nacht ‘kwam het zelfs tot vervloekingen en
bijna tot tranen, indien niet uiterlike dan toch innerlike’. Hij herinnerde zich evenals
de ongelukkige Prokhartsjin verschillende gebeurtenissen uit zijn verleden:
beleediging van een oude bediende die voor zijn dochter optrad (en dit zoo duidelik:
‘hoe het oudje weende en zijn gezicht als een kind met zijn handen bedekte’); laster
over het mooie vrouwtje van een onderwijzer; zijn betrekkingen met een gewoon
burgermeisje met wien hij een kind had. Maar het geheugen, zooals dit ten andere
heel vaak gebeurt schoof andere levensgebeurtenissen die zelf voor het geweten heel
zwaar waren op het voorplan om daarmee de hoofdgebeurtenis die in het
onderbewustzijn een onuitwischbaar spoor nagelaten had te versluieren en terzijde
te schuiven. Het gewone geheugen kon nochtans op deze gebeurtenis niet komen als
wou het zich tegen haar indringen in het bewustzijn verweren.
Er is echter een of andere stoot noodig die met een plotse kracht het voor ons zoo
zorgvuldig verdoken verleden in het bewustzijn roept. Het verschijnen van den ‘heer
in krép’ was voor Veltsjaninov een zulkdanige gebeurtenis. In zijn studie over de
‘Eeuwige Echtgenoot’ ging ik van de veronderstelling uit dat de gansche episode
met Pavel Pavlovitsj Trocsotski enkel een nachtmerrie van Veltsjaninov was en dat
er in werkelikheid met hem niets voorgevallen was(4). Hier is de wijze waarop het
onderwerp van de ‘Eeuwige Echtgenoot’ behandeld werd als een ‘breed droomgezicht’
of als een feitelike gebeurtenis volstrekt zonder belang. In beide gevallen immers
blijft de beteekenis van Veltsjaninov's innerlike tragedie dezelfde: zij leidt tot het
opwekken van het bewustzijn, tot een plots bewust worden van zijn schuld.
Ditmaal echter hebben we vóór ons niet een algemeen schuldgevoel noch een
deelnemen aan de zondigheid der menschen, wel integendeel het ontwaken van een
concreet schuldgevoel, gevolg van een bepaalde misdaad. In het stellen van het
schuldproblema ligt hier het verschil tusschen ‘Mijnheer Prokhartsjin’ en de ‘Eeuwige
Echtgenoot’. Hier is
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geen gemis aan evenwicht tusschen schuld en misdaad, het is enkel een tijdelike
kloof die tusschen beide ligt. Aan de basis van het verhaal ligt een diepe
vergeldings-gedachte, het herstellen der gewild aangedane rechtvaardigheid.
De bedrogen ‘Eeuwige Echtgenoot’ moet gewroken worden. Dostojevski drukt
op een kunstvolle wijze deze gedachte uit in het moreele tweegevecht tusschen
Veltsjaninov en Trocsotski. Veltsjaninov's ontwaakte geweten verwacht en zoekt
vergelding. Eens te meer hebben we dus hier een eigenaardige variante van het
lijdensverlangen. Terwijl hij de wrekende schaduw van het verleden vreest verlangt
hij des te heviger de verwezenlijking van deze vergelding. Hoe treffend is Dostojevski
erin gelukt de verandering van Veltsjaninov's gevoelens weer te geven in het
woorden-duel met Trocsotski. Iedermaal deze laatste zijn rol van wreker eenigszins
vergeet begint Veltsjaninov somber en kwaad te worden (zie mijn studie over de
‘Eeuwige Echtgenoot’). De nachtelike aanval van den echtgenoot van zijn vroegere
geliefde was noodig om het keerpunt in zijn ziekte te bewerkstelligen, de overtuiging
‘dat ze afgerekend hadden’ moest in zijn bewustzijn bewaarheid worden. Want wat
hem het meest in den tijd dat hij hem met zijn vrouw bedroog verontrustte was het
feit dat Trocsotski hem waarlik op de handen droeg en hem voor een beeld van eer
en deftigheid aanzag. Vandaar zijn bijtend misprijzen voor die ‘Schellers in
quasimodokleeren’.

7.
Raskolnikov doodt de oude woekeraarster als gevolg van een ‘idée fixe’. De gansche
roman ‘Misdaad en Boete’ is gebouwd op een eigenaardige ontbinding van de ziel
van den held: zijn geestesleven had zich van zijn gevoelsleven losgescheurd. Het is
mij hier onmogelijk mijn gedacht duideliker uit te drukken. In de plaats van een
ziele-eenheid waarin al de deelen der ziel één harmonie vormen komt een zijde der
ziel op het voorplan en stelt alle andere in de schaduw. Alhoewel ze in het
onderbewustzijn teruggedreven zijn blij-
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ven ze nochtans in actie en geven aan de handeling een eigenaardige kleur. Vandaar
het geval - dat op zich-zelf genomen paradoxaal schijnt - dat een misdadiger zelfs
na zijn euveldaden een soort innerlike adel blijft behouden. Een dergelike innerlike
splitsing van Raskolnikov's ziel is de eigenlike inhoud van ‘Misdaad en Boete’.
Hier is de misdaad een onbetwistbaar feit niet alleen in den formeelen maar ook
in den moreelen zin. Maar dit feit dringt nochtans niet door in de ziel zelf, in het
gebied van Raskolnikov's bewustzijn, het blijft in het onderbewustzijn als een
potentische kracht van het geweten. Zijn geest blijft tot op het allerlaatste oogenblik,
tot zelfs op de galeien na zijn veroordeeling voor het berouw gesloten. Raskolnikov
blijft steeds een gevangene van de idée dat hij zijn moorddaad kan verrechtvaardigen,
wat nochtans niet uitsluit dat zijn gansche wezen, zijn gansche zedelike basis door
de zedelike zijde van dien moord geschokt is. Dostojevski noemt met uiterste fijnheid
in zijn nota's tot dezen roman die zedelike bewegingen die zich in het onderbewustzijn
schuilen ‘roepende in ons’ maar door ons ‘niet gekend’. Raskolnikov zelf vraagt zich
af wat die onduidelike gewaarwordingen die in onze halfbewuste handelingen en
daden doordringen toch zijn: ‘Is er dan een natuurwet - vraagt hij zich - dien we niet
kennen en die er in ons roept?’(5). Sonja volgt hem de gansche tijd als een schaduw
en brengt hem op den weg van het berouw. Dostojevski geeft ons ten andere in zijn
roman met een treffende kracht deze symbolische rol van Sonja weer. Wanneer
Raskolnikov's voornemen zich zelf aan te geven aan 't wankelen ging, stond ze als
een beeld van zijn geweten achter hem. Toen hij buiten het politie-bureel kwam zag
hij haar in de verte staan. Daar stond niet ver van den uitgang de bleeke, starre Sonja
en zag hem met wilde blikken aan. Vóór haar bleef hij staan. Op haar wezen verscheen
een uitdrukking van lijden en ontgoocheling. Ze sloeg de handen ineen. Een
vormeloos, verloren glimlachje kwam om zijn mond. Hij bleef nog een oogenblik
staan, loeg dan en keerde naar het politiebureel terug’. Zijn lot was beslist.
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Maar Raskolnikov stelt deze berouwvolle daad niet als een gevolg van zijn
schuldbewustzijn, maar enkel onder den druk van een ‘natuurwet die in hem roept’.
Dit is eerder in zijn bewustzijn een daad van zwakheid dan van zedelike kracht. De
gansche roman toont ons enkel de actieve kracht der onderbewuste wetten die in ons
gelegd werden, kracht die door het bewustzijn niet kan overmeesterd worden.
We hebben dus vóór ons een uitzonderlik geval, waarin bij gebrek aan een uiterlik
bewust schuldgevoelen dit laatste niet enkel op een onderbewuste wijze bestaat maar
zelfs het eindpunt van het zieledrama bepaalt. Daarom voorziet Dostojevski met
recht de mogelike geestelike verrijzenis van Raskolnikov, het herstellen van zijn
ziele-eenheid. Indien in werkelikheid die verrijzenis enkel met het berouw begint t.t.z. na de gebeurtenissen in den roman verhaald was er nochtans voor haar
verwezenliking een moreele schok noodig die met de misdaad in verband stond en
zonder dewelke de verborgen zedelike krachten zonder uiting zouden gebleven zijn.
Op die wijze begrijpen we dan een aanmerking in Dostojevski's notas tot dezen roman
‘vanaf de misdaad zelf begint zijn zedelike ontwikkeling, de mogelikheid van
zulkdanige vragen die vroeger niet bestonden’(6).
Het is opmerkenswaardig dat ook in ‘Misdaad en Boete’ de ontbinding der
persoonlikheid zich voordoet onder invloed der vereenzaming, van een zich opsluiten
in zich zelf, van een volledig zich terugtrekken in een wereld van persoonlike,
innerlike gebeurtenissen. Het ‘humanitaire’ streven van Raskolnikov's logiek, die
hem tot den moord leidde, is daarmee niet in tegenspraak. Want zijn humanisme het verlangen van zijn moeder en zuster van hun lijden te verlossen en hun toekomst
te verzekeren, en dan de weldoener van het menschdom te worden - speelt in den
loop van zijn gedachten enkel de rol van begin- en uitgangspunt. Weldra wordt dit
alles vervangen door de theorie der macht, der heerschappij over anderen. In de notas
tot den roman wordt dit titanisme nog duideliker: ‘In hem wordt in den roman - zegt
Dostojevski - de gedachte van een bovenmatige hoogmoed, van verwaandheid en
misprijzen voor de
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maatschappij uitgedrukt. Zijn idee: de maatschappij in zijn macht te krijgen om haar
goed te doen. Zijn karakteristiek: despotisme... Hij wil heerschen en kent geen
middels. Zoo rap mogelik de macht in handen nemen en rijker worden. De moordidee
was gereed’(7). Dit is steeds diezelfde idee: door persoonlike inspanningen van den
wil de natuurwetten te beheerschen, die in de gansche problematiek van Dostojevski
zoo'n uitzonderlike rol vervult. De kennismaking met Marmeladov en zijn familie
is de terugkeer uit de wereld der droomen en fantasie in de werkelike wereld van het
menschelik lijden. Zoo was het Dostojevski mogelik zijn geplande roman ‘Dronken
lui’ op een organische wijze met de ‘geschiedenis van een misdaad’ te vereenigen.
Enkel door deel te nemen aan deze wereld van lijden is het mogelijk uit het ongeloof
tot het geloof terug te keeren, is het mogelik Kristus te vinden. We keeren nogmaals
tot Dostojevski's notas terug om aan te toonen van welk een diepe beteekenis in
gansch Dostojevski's wereld-aanschouwen het begrip ‘levende leven’ is, in
tegenstelling met de wereld der fantasie en der droomen.
Volgende opmerkenswaardige woorden door Marmeladov uitgesproken: ‘Wie
leeft, al zat hij tot aan de kin in (.......), als hij maar feitelik leeft, dan lijdt hij en
daarom juist heeft hij Kristus noodig, en Kristus zal er zijn... Enkel diegene, die hem
niet noodig hebben, die weinig leven en wier ziel als een niet-organische steen is,
gelooven niet in Kristus’(8). Deze woorden van Marmeladov zijn vol diepe beteekenis
en met recht kunnen wij ze als het wereld-beschouwen van Dostojevski zelf aanzien.
Het is belangrik na te gaan dat de weg naar God hier dezelfde is als deze van Tolstoj's
beroemde redeneering in zijn ‘Biecht’. God bestaat omdat hij noodig is, omdat de
waarlik levende, de mensch die leeft in de wereld van het lijden, zonder dit geloof
in God niet kan leven - dit is de weg van dezen terugkeer tot het geloof. Volgens
deze redeneering is het deelnemen aan het lijden der menschen van uiterst gewichtige
beteekenis. Enkel de mensch die ‘waarlik leeft’ lijdt; buiten het leven is er geen
lijden, we vinden er enkel kwelling, de ziel is er gevangen door don-
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kere krachten, demonen-dubbelgangers, en ten laatste wordt de ziel versteend, een
‘niet-organische steen’ gelijk. Het ongeloof is enkel de uiterlike uitdrukking van den
afval van den levenden stam van het leven. Om tot Kristus terug te keeren moet men
eerst tot het leven met zijn lijden en bitterheid teruggaan. Daarom is het ‘medelijden’,
het mee-voelen aan anders lijden het hoofd-verschijnsel aan de mogelikheid der
ziele-verrijzenis, van het herstellen van het geestelike evenwicht. Afvallen van het
‘levende leven’ beteekent het verlies van de voornaamste trek der menschelike ziel,
het gevoelen van medelijden. Raskolnikov was halverwege een beslissende afval
van het levende leven. Maar zijn droom, evenals Dmitri Karamasov's droom, was
een bewijs dat in hem de levende bronnen van het leven nog niet dood waren, dat
hij nog in staat was met het lijden der anderen mee te voelen, dat de weg naar de
verrijzenis voor hem dus nog open was. De schrikkelike misdaad, waartoe zijn
vereenzaming van het leven hem leidde, was hem een steen die van uit de diepten
der ziel de zedelike krachten opjoeg en aan 't licht bracht. ‘Onuitlegbaar zijn de wegen
langs dewelke God den mensch vindt’ - met deze woorden wou Dostojevski zijn
roman eindigen, ze wijzen ons duidelik op de innerlike gedachte ervan.

Eindnoten:
(4) A.L. Bem: ‘De ontwikkeling van den droom’ in ‘Octsjonije Zapiski, Dsn. Roccsk. Octc. Koll
v. Prage’, t. I, b. 2, 1924.
(5) Zie 2.
(6) Zie 2.
(7) Zie 2.
(8) Zie 2.
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Verzen
door Felix Rutten(1)
III
De volle zomer staat in 't raam
En zijgt mijn kamer binnen;
Hij stroomt mijn open armen in
En overstelpt mijn zinnen.
Mijn droomen spelen met viool,
Narcissen en jasmijnen. Is dat Novemberwind die blaast,
En huivren de gordijnen?
Wat kommer 'k mij om 't veege kaf
Van kleine, bange zorgen?
De gouden oogst der werkelijkheid
Ligt in mijn hart geborgen.

(1) Zie I en II in het Februarinummer.
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IV
Dood, dien ik riep
En vriend heb geheeten, Dood, die sliep
Bij mijn bange kreten,
Staar ik thans
In je bleek gelaat, Thans nu de glans
Van den dageraad
Staat in den boog
Van mijn vergezicht,
En wenkt mij je oog
Naar het laast gericht?
Dood, dien 'k bezwoer
Om medelij,
Dood, ach, ontvoer
Mij nog niet: ga voorbij.
Dood, dien ik riep
Als mijn troostvollen vrind,
Laat mij nog leven
Om mijn kind.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

209

Een vergeten dichter
door Mr. Herman H.J. Maas
‘Het beste deel? Vraag niet naar goed en beter Hij koos zijn deel, geniet
uw erfdeel mee.’
J.I. de Haan.
‘Hou je dan niet van bloemengeuren? vroeg Hans hem, diep ademhalend.’
J.I. de Haan.
Meer dan tien jaren is het thans al geleden, dat Mr. Jacob Israel de Haan in Jeruzalem
werd vermoord. Stil is het geworden om zijn naam. En toch was hij als wijsgeerig
rechtsgeleerde en als dichter, in beide hoedanigheden, een man van ongemeene gaven.
Als weinigen is hij mij lief. Zijn doel en vreugde was God, maar zijn idool was de
schoonheid der wereld.
Ik las ook zijn roman P a t h o l o g i e ë n (1908); ik vind dezen roman prachtig en
uitmuntend tusschen veel muf en eentonig, zeurig en dreinend vaderlandsch geschrijf,
ik vind hem mooi en waar, welluidend van klank, zuiver van gevoel en beeld, een
wonder van taal. En ik betreur het, dat de schrijver van dit welhaast geheel vergeten
boek niet algemeen erkend wordt als een groot romandichter. Georges Eekhoud
schreef een voorwoord en zei: ‘Dit zeer bijzondere geschrift heeft die ernstige,
smartelijke pracht van geheimnisvolle noodlottigheid, waardoor werkelijke
meesterwerken zich dadelijk onderscheiden... dit is een boek, dat den naam van den
schrijver als letterkundig kunstenaar voor altijd zal bevestigen’. Ja, zoo had het
moeten zijn, als recht en rede altijd heerschten in litteraire aangelegenheden. Maar
zoo is het helaas niet.
De karakteristiek van Eekhoud is juist en toch is er nog iets anders in dit boek ook:
het is een herinnering aan wijde luchten en water, zee en wind, aan bloeiende roode
en witte
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heggen, aan lindebloesems, bloemengeur en zon. Een boek van precizie en verfijning
en toch zoo open en wijd,, is dat niet zeldzaam?
Het werk, drie deelen in één band, is opgedragen aan Georges Eekhoud, die den
dichter een goede en helpende vriend was in een tijd, toen hij, door zijn werk, in
ernstige moeilijkheden was geraakt - op de motieven van zijn proza schreef de Haan
zijn L i b e r t i j n s c h e L i e d e r e n (1914) en E e n n i e u w C a r t h a g o (1919)
-, aan Herman Bang en Oscar Wilde.
Wij willen de beteekenis dezer opdrachten nader onderzoeken.
In het werk van Georges Eekhoud, den schrijver van Libertins d'Anvers, La
nouvelle Carthage en Escal-Vigor, treffen ons mooie beschrijvingen van de natuur
en van kunstvoorwerpen en een groote voorliefde voor het krachtige, instinctieve
leven; men zou hem, met een modewoord, dat alweer ouderwetsch begint te worden,
een ‘vitalist’ kunnen noemen.
Wanneer we ons de laatste jaren der vorige eeuw voor den geest roepen, dan
denken we aan schilders als de Toulouse Lautrec en Aubrey Beardsley, wiens naam
in de ‘Pathologieën’ als voorbeeld van ‘décadence’ genoemd wordt, maar meer nog
aan de impressionisten met hun vernieuwd natuurgevoel, hun nieuwe ontvankelijkheid
voor kleur en licht, wier invloed zich deed gelden op musici als Debussy en schrijvers
als Bang.
In 1884 verscheen er een merkwaardig boek: A Rebours, van J.K. Huysmans een uiting van verzet tegen het positivistische, ruige, onbehouwen, wereldverbeterende
en sociale naturalisme - het verhaal van een jongen edelman, Des Esseintes, die zich
uit het leven terugtrekt temidden zijner boeken en kunstschatten. De natuur heeft
haar tijd gehad, meent hij, zij heeft ons al te zeer verveeld door de eentonigheid harer
lanschappen. We moeten dus de werkelijkheid vervangen door den droom over de
werkelijkheid, ‘substituer le rêve de la réalité à la réalité même’. Dit boek, dat hier
en daar wel een catalogus van voorwerpen van gebruiks-
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kunst lijkt, schijnt invloed gehad te hebben op Wilde's ‘Picture of Dorian Gray’
(1890).
Het leven is leelijk en ruw, zei Wilde, laat ons vluchten in de kunst, zij doet geen
pijn: ‘Life is terribly deficient in form. One is always wounded when one approaches
it... Must we go, then, to Art for everything? For everything. Because Art does not
hurt us’ (Intentions). Deze kunstbewondering kreeg sterke impulsen uit Engeland
met zijn prachtige landgoederen eener weelderige, smaakvolle aristocratie en het
stille universiteitsmilieu van het als middeleeuwsche Oxford met zijn vele torens,
waar sensitieve naturen al het luide en schrille trachtten te ontwijken - Wilde maakte
daar zijn studiën, evenals Pater, Ruskin - deze naam komt ook voor in den roman
van de Haan - en Morris, met wien de herleving van het kunsthandwerk en de
‘aesthetische beweging’ ten nauwste verbonden zijn. Het is, in sommige kringen,
gewoonte geworden op dezen tijd - van sceptisme, individualisme, dilettantisme,
zegt men - te smalen. Maar waarom? Waar is dan het groote en nieuwe, behalve in
holle leuzen, waaraan inderdaad geen gebrek is? Twintig jaren al dreunt de aarde
onder den stap der optekkende legers. En dat is niet eens het ergste. Toen was er
meer stilte, meer ziel - en wellicht meer geloof ook nog - dan nu.
Dit alles klinkt na in de P a t h o l o g i e ë n . Engelsch aardewerk: ‘Het was een
aardewerksche kan, slank, waarbij twee melkbekers behoorden. Het steen was uit
de kunstvolle hand beschilderd met dravende kippen op een grasveldje. Er waren
drie harde kleuren op gezet, zwart, rood en groen’. Johan, dat is een der hoofdpersonen
van dit boek, ‘gebruikte een oud-fransch theekopje van porcelein, dat grijs-wit en
dofgoud was. Een etensbordje had hij van zeldzaam italiaansch steengebak, uit oude
eeuwen uit de stad Faënza’.
Dan zijn er nog uitvoerige beschrijvingen van een deurbel, een houten
lambrizeering, een trapleuning uit witijzeren smeedwerk, een rood chineesch kopje,
een oud-hollandsch koperen komfoor, een batikdoek, diep blauw, lichtblauw,
roomgeel, wit en zonnig rood, een halfrelief in ivoor, van schilderijen.
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En het licht eener lamp schijnt ‘gelijk een gouden zonnedamp, die de bloemen van
kleur verfijnde en veranderde, als bloemen uit een vreemd, breekbaar verhaal’.
De intrige van het boek doet even denken aan Dorian Gray. Daar is het deze jonge
man van groote schoonheid, die tot eigen verderf in de macht raakt van den cynischen
fraseur lord Henry Wotton. Hier, in de Pathologieën, oefent Réné Rickell zijn
noodlottigen invloed uit op Johan, maar deze verkiest tenslotte den dood boven zijn
algeheelen zedelijken ondergang. Ook dit herinnert aan het aestheticisme van Wilde's
boek: ‘Het meest hield Johan van geuren, en daarin weder het meest van lichte rozen
en daarentegen ook van droefgeestige violen. Vroeger had hij eens zooveel geurwater
in een klein kamer laten dampen, dat hij in die damp eenige uren had geslapen’.
Ja, deze Hans, deze blonde jongen, is bij al zijn zwakheden en wankelbaar gemoed
toch wel een heel mooi figuur. We blijven aan hem denken in het oude huis op de
markt in het kleine stadje, over het veldpad naar de rivier onder de lage herfstlucht,
in de witte dagen en nachten van bevrozen sneeuw, met Paul in den duisteren tuin,
geurend naar de vele wilde bloemen, op winderige en zonnerige duinen.
En Réné Rickell, paradoxaal als Wilde, Réné Rickell, ‘die slechter was dan de
duivel en zoo onvoorzichtig als een kind’? Maar hij wordt ons ook beschreven als
een groot kunstenaar. Iemand, die onmiddellijk achter elkander de meest tegenstrijdige
dingen zegt en doet, een individualist, die geheel en al zijn eigen leven leeft, die het
immoreel vindt en gevaarlijk om van plotselinge invallen af te wijken. (‘We are never
more true to ourselves than when we are unconsistent’: Intentions; van hier naar Gide
is ook zoo'n groote stap niet). En misschien is hij niets anders als een ongelukkig
mensch.
Hoewel de inhoud der Pathologieën, de naam zegt het trouwens al, donkere, zelfs
zeer donkere dingen betreft, geef ik als mijn indruk in weinige woorden: zilveren en
gouden lichtglanzen. Zoele, zachte lenteluchten. En het proeft als teer-gelen wijn.
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Men zal nu, hoop ik, goed begrepen hebben, waarom ik dit boek mooi vind, waarom
ik het een uiting vind van de Haan's d'iepste ziel, ondanks het pijnlijke geval, in dezen
roman behandeld. Aldus, meen ik, en niet door een algeheel stilzwijgen over dit
geschrift, eeren we naar waarheid de nagedachtenis van hem, die juist met dit werk
bewees een groot prozadichter te zijn.
We bezitten ook een prozawerkje uit de Haan's laatsten tijd, toen hij naar Jeruzalem
was gegaan: P a l e s t i n a , de beschrijving van een reis, die hij in Januari 1921 maakte
naar Hebron, Berseba, Gaza, verschenen in 1925, na den dood van den dichter, met
een inleiding van Carry van Bruggen, zijn zusje. Een luchtige boekje of schijnbaar
luchtig en misschien meer arabisch dan joodsch. Wat ons veel doet denken, over de
toestanden in Palestina, over de Haan's opvattingen na een teleurstelling, die wel de
grootste en smartelijkste van zijn leven moet geweest zijn. Het is een heel fijn geschrift
uit den tijd der Kwatrijnen en de overeenkomst is treffend, soms woordelijk te volgen,
wat ik toch met enkele voorbeelden moet aantoonen. Over de mohammedaansche
kooplieden in den Bazar van Hebron: ‘Ze drinken kleine, fijntjes koffie, die door
kleine koffiejongens op roode muiltjes worden rondgebracht’. En in de Kwatrijnen:
Ze drinken kleine koffiekopjes
De kleine koffieknaapjes gaan
Sierlijk gekleed op roode slofjes,
En brengen af en aan.

Dan dit: ‘wij zien Gods heelen hemel. Wij hooren de vogels daarin vallen en vergaan’.
En:
De huizen laag en hoog Gods' diepen hemel
Waarin de vogels vallen en vergaan.

Ook de twee jongens Jozef en Benjamin zijn er: ‘Men heeft een stad soms lief voor
minder? Of:
Heeft men een stad niet dikwijls lief voor minder
Dan voor twee jongens stout van zin?’
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Hoe blijkt de Haan's bijna weerlooze teerheid uit een zinnetje als dit: ‘En dit is dan
het mooiste van dezen Godsgezegenden dag. De zachtademende slaap van een jongetje
Moussa, dat lezen en schrijven kan en naar zijn huis verlangt’. Doch hoevelen zullen
hier achteloos overheen gelezen hebben. Hun echter zal, vrees ik, de ziel van dezen
goeden mensch eeuwig vreemd blijven.
Ons Pindarus' dood verhalende zei de dichter:
‘....Hij zoekt een verre
Droom van geur en zon te vangen in zijn Lied.’

Maar dit is de bekoring van zijn eigen lied. Hij was een zeldzaam rijke geest,
beurtelings socialist, anarchist, geleerde, - als zoodanig ligt zijn beteekenis vooral
op het gebied der rechtskundige significa -, zionist (H e t j o o d s c h e L i e d , 1915),
anti-zionist, maar tenslotte toch en voor altijd: een dichter van zonnegeur en droomen.
De bundel L i e d e r e n (1917), aan zijn vele vrienden gewijd, vertelt ons veel van
de Haan's rusteloos leven, zijn zwerven door België, Frankrijk, Engeland, Rusland,
van Londens' sombere gewoel en het bloeiende, vredige Kent, een dorp aan de zee
in Bretagne. Zoo dit was tot hulp zijner vrienden, hem dreef toch ook zijn vredeloos
hart ‘langs alle wegen van de wereld heen’. Er zijn zoovele wegen in deze verzen,
wegen ver en eindeloos, die voeren van elkander goede vrienden.
Op de smalle veldpaden bij een dorp in Holland begon de tocht. Van alle kanten
liepen de wegen naar de stad en gingen weer naar alle hemelstreken. Als de wegen
gaan de menschen; die liepen wel hun voeten moede en bleven tenslotte alleen. Onze
liefste vrienden verlieten ons reeds lang. Zoo gaat het leven, zoo vreemd. Herlezen
wij hun oude brieven ....herinneringen uit het verleden, hoe werden zij zoo onzegbaar
droef? Een kleine man bleef achter in een vereenzaamd huis. Een man met een bril
en een zwarte tasch, men zag wel eens zijn foto. Het is winter geworden en de dichter
schrijft zijn verzen:
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Langs de ratelende ramen
Slaat de voortgezweepte regen.
Ach: waarom gaan uwe wegen,
Niet met mijne wegen saam.

Waarom ging lang geleden een kleine jongen zoo ver van huis? Het is in het wellicht
schoonste vers van de Haan, dat we het antwoord lezen.
Laat mij gedenken: het was zoele morgen
Toen ik zingend den korenveldweg nam,
Zoo licht als wolken dreven mijne zorgen,
Die elke zonne-windvlaag mede nam.

Daar droomde hij zijn knapendroomen van schuldeloos geluk. Maar de verleider
kwam en sprak.
En vóór gij keuze liet, had ik gekozen,
Eer uw bod noodde, ben ik meegegaan...
Wat bloeit langs der zonden weg meer dan rozen
En meidoorn gelijk langs dorpswegen staan?
Ik haat u niet; ik weet: wij zijn verloren
Zoo ruim als uw deel is mijn deel geweest...

Beter dan ik het zou kunnen zeggen verwoorden deze laatste regels wat mij trekt in
de Haan: zijn zuivere geesteshouding; er is geen jammerend zelfbeklag in hem, hij
aanvaardt de gevolgen van zijn keus. Maar hoe zijn bestaan zich wendde, het is toch
een rijk leven geweest, rijk aan vreugde, rijk aan droefheid:
Over zooveel landen zag ik het dagen
Van menig schoonen dag Van zooveel stormen houdt mijn Lied het klagen,
Van zooveel zon den lach.
Boven de zeeën telde ik zooveel sterren
Mijn droom vergeet niet één.
Door zooveel steden, zonnebonte en verre
Togen mijn tochten heen.
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Na den oorlog vertrok de Haan naar Palestina. Niet had hij willen zijn dan de stem
van zijn verdreven volk. Maar, schoon tot tucht gestemd, bleef weifelend zijn ziel
en voelde mee met elke zucht tot ongetemde vrijheid. In Jeruzalem wilde hij een
nieuw leven beginnen. In het heilige land zou hij alleen nog dichter zijn van God.
Licht zou het zijn zich daar te sluiten voor andere gedachten en gevoelens. Een
‘roman’, zoo zuiver en ontroerend als de K w a t r i j n e n (1924) las ik zelden,
verhalend van zijn reis naar Palestina, van zijn geluk en zijn strijd. Melodie van
schuwe jongensteerheid, gouden zonnegloed en treurnis om het leven, om al wat niet
mocht zijn. Napels, ‘stille hof van zon en schaduw onder donkere bogen’ bevrijdde
hem van den druk van het noorden, hij vond wéér zijn oude zuidelijke ziel.
Twee sinaas-appels aan één tak met blaren.
Ik zie schreiend het wonder aan.
Neen: niet vergeefs zijn zooveel kwade jaren
Over mij heengegaan.

Veel is anders gekomen dan hij gehoopt had. Rust werd niet zijn deel en eenzaam is
hij altoos gebleven. En zoo was het goed. Ik wantrouw de gemeenzaamheid der vele
menschen, hun gemakkelijk geluk, him deugd zonder diepte, hun zinlooze
vereenigingen. Dit alles zij hun gaarne gegund. Maar nooit was het de bron van iets
waarlijk schoons of verhevens.
Herinneringen verontrustten hem. Wel klonk hem in het lied van den
Jemenietenknaap de klacht van zijn ras, maar waarom zong het in zijn diepste
droomen, beefde zijn hart in zoet verlangen, als in donkere haren de zon haar zilver
spon? Verborgen achter woord en lach bleven duistere gedachten. Grauw dreigden
de uren, de eeuwen waaiden weg gelijk de winden; niets was het leven dan een
schimmenspel, het zwerven door een ledigen tijd. Hij herdenkt zijn vaderland, dat
hij trouw en innig beminde; in de vlakte van Holland lag zijn lieve jeugd, toen hij
gelukkig was zonder schuld. Na vijf en twintig jaren dacht een moede man aan ‘wie
met hem knapen waren in een blijde klas’, aan zijn goeden vriend Frederik van Eeden,
dien hij altijd dankbaar bleef. In Hol-
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land zou vreugde zijn bij zijn thuiskomst, hij verlangde de taal zijner liederen te
hooren, te loopen in den wind van Holland onder Hollandsche luchten, langs de Zaan,
waar hij een jongen was geweest. Maar hij wist zijn wederkeer uitgesloten, want
iedereen moet de wegen gaan, die God hem wees. Oude vrienden dwalen alleen langs
dorre paden.
Toch was hij een kind van het heete, schaduwlooze Jeruzalem, van warme geuren
en manestralende nachten. Hij wilde niet sterven, hij vreesde het graf. God had hem
niet verhoord. Beter was het zijn dagen te genieten in de tuinen van Katamon. Veler
lenten bloesems zou hij niet meer zien. Hij wist den schijn der wereld schijn, hij
voerde hem weg van God, maar hij had haar zoo lief. Hij wilde met Adil Effendi
rijden op hooge paarden, met Saïd drinken den fonkelenden beker, plukken de roode
rozen in het Es-Salt ravijn, de blauwe druiven, dauw-gedrenkt.
Dan berustte hij. Hij zou begraven worden ‘waar de Olijfberg helt naar 't lage dal’,
God zou het goed met hem maken.
Weer sluit ik zijn boeken: ontroerender zang dan die van de Haan ken ik niet. Ik
wilde u herinneren aan zijn aardsch bestaan en zijn tijdelooze zin: een monument
van poëzie:
‘Ik ben bereid...’
Hij was nog jong, maar moede na een veelbewogen lot; vóór hem teleurstelling,
leegte, dorheid, de wanhoop van slapelooze nachten; zijn Droom was voorbij. Maar
het wordt weer lente en de rozen bloeien...
Toen is de dood gekomen, dien hij in zijn lied zoo menigmaal bezongen had, dien
hij had verlangd, had gevreesd.
Mr. Jacob Israël de Haan werd vermoord in Jeruzalem.
En die eens begraven wilde worden in de kleine stad van Holland, zóó bemind,
rust thans in den grond zijner vaderen. Daar vonden zijn wegen hun Einde.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

218

Verzen
I
Uitbloei
Al was ik tijdeloos
en van mezelf ontdaan,
een geur verschaalde bloem
met ijle kelk en
schrompelig aangevreten blaên,
ik zou 't verwelken
tot mijn laatste blad bestaan.
Al brak ik als een oeverbloem
over mezelve heen,
hoe treurig ook mijn weerbeeld
en hergebroken
na elke rimpel uit het water scheen,
mij zou 't geloken
leven in zijn laatste bloei bevreên.
Want op der winden zwaarste lied
kreunt slechts het schrale en harde riet,
wijl stil voldaan en uitgebloeid
der weelde naakt besnoeid
als in een ademduur van rust
na 't scherpste wee
sneeft haast onlijdelik
de hoge orchidee.
ALBE.
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II
Wij wachten
Den hemel is gelijk bedekt
mee grijz' en grauwe wolken.
Wie die vandaag nog 't leven wekt
dat d' aarde moest bevolken
mee vogels, mee insecten kleen,
mee visschien in het water?
Is er dan wezenlijk geeneen
die midden 't luid geschater
van korhoen en van wilde eend
zijn peerd doet staan, den horen steekt....
en geurge twijgen langs den beemd
in 't fluitend langsgaan breekt?
Och zie, de lucht is grijs en grauw,
een klamme wind waait her en der
en in de kille avonddauw
vertroost geen enkle ster.
Wat of dit worden zal? - De gier
wordt op het land gebracht. Het dier
des velds verlaat zijn hol.
En al wat plant is zuigt zich vol
mee water, berstensvol.
FRANK VALKENIER.
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III
Aan een voortgejaagde
Patience, patience,
patience dans l'azur!
chaque atome de silence
est la chance d'un fruit mûr!
P. Valéry.
Uw ongebreideld jagen schiet het doel voorbij,
dat u meer blijheid en geluk moet geven.
Er is een schoone zij voor u gelijk voor mij
in 't leven, maar gij moet naar wijsheid streven.
U niet vergooien aan een schijn slechts van plezier,
dat u moet helpen om uw onkans te vergeten,
maar u niet eens kan hoeden voor de weelge tier
van toorn en wrokkig spijt, die hard maakt en gebeten.
Ach leer de schoonheid puren uit de simple dingen
der aarde en van 't heelal, geschapen voor uw lust.
Dan eerst zult gij de vreugd ervaren en de rust,
die rijp voor 't leven maakt en zoo den dans ontspringen,
die moet uw koortsig jagen tot vertwijfeling leiden
omdat de deugd geduld in u nog niet gedijde.
Toch zal de stilte ook voor u de voren snijden,
waaruit op 't eind de vrucht geluk zich los zal wringen.
M. DE DONCKER.
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IV
De verzwegen tragiek
I
Altijd was hij alleen Mijnheer de Vilveur.
Nog leeft hij stil en voornaam.
Scherpe tongen beweren: ‘een oude viveur’.
Zijn villa heeft trappen van marmer
klaar als zijn nog jonge oogen
als hij komt in zijn zingenden tuin.
Er ruischt muziek door het hout.
De morgen hangt frisch en als goud
om zijn rijke stallen.
Hij hoort er het schalmeien
van emmers en vaten
maar heeft reeds de lijn
zeer zacht in het water gelaten....
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II
Als het goed is en zacht
opent hij het venster op de nacht.
Wanneer wij samen wat praten
over zijn boeken, zijn bloemen, zijn planten,
over zijn oude, rijke boerderij,
dat alles waar zijn ziel
als uit haar kern is gewassen,
beeft een warmte door zijn stem,
glanzen zijn troebele oogen
grondeloos als om mededoogen:
er leeft daar een stille tragiek.
Romantisch maar zeer goed
heeft hij nog een diep gemoed.
WILLEM ELSLAND.
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V
Liefdelied
Ik wou u zien bij iedre schrede,
bij elk gebaar uwer hand;
kon ik uw diepe stem steeds hooren
en zijn waar uw blik ook landt.
Er is niets dat mij neer zou halen
was ik verzekerd van uw geluk,
niet de afstand die me vertwijfelt,
noch vernederings loodzware druk.
Ik verdrijf, verbeten, mijn droomen,
bedwing zooveel als ik kan
de tranen die achter mijn oogen
ontelbaar te dringen staan.
Mochte de Heer ze tellen
en aanzien hoe geslagen ik ben;
o mochten ze voor u verkrijgen
het geluk dat ik niet ken.
GABRIELLE DEMEDTS.

September, 1936.
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VI
Weet nu....
Weet nu dat al m'n dagen zijn
'n loflied voor uw beeltenis,
'n wierookgeuren en den schijn
van vreugde vol belijdenis.
Weet nu dat al m'n nachten staan
als sterren om uw bleek gelaat,
als zonnen die verklaren gaan
den weg dien gij, m'n liefste, gaat.
Weet nu dat heel m'n leven streeft
uw kerk te zijn in 't morgenuur,
uw hemel waar het licht in beeft
en uitstraalt al zijn zonnenvuur.
Weet nu dat al m'n denken vloeit
als orgeltonen in den nacht,
en dat m'n hart nu openbloeit
naar U, vol klare sterrenpracht.
Irma VAN DE PORT.
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Kantteekeningen
I
De conservator van het museum van de vlaamsche letterkunde, Lode Baekelmans,
doet zijn best. Van eerstaf legde hj de hand op den hoogen hoed van dichter Emmanuel
Hiel en dank zij hem moeten wij Frankrijk niet meer dan wandelstok van Balzac,
Engeland niet meer dien van Dickens benijden. Wij ook hebben nu onzen
letterkundigen wandelstok, den gaanstok van Conscience.
Sinds ik de pijpen van Karel Van De Woestijne in bruikleen geëxposeerd heb
gezien, gooi ik geen enkele versleten pijp meer weg. Niet iedereen is een Van De
Woestijne, maar allicht waant men zich een Hiel. Kortom de ijdelheid is mij naar
het hoofd gestegen en in mijne verbeelding zie ik reeds mijne onsterfelijke pijpen in
een glazen expositieschrijn en vermits de nakomelingschap altijd gemakkelijker zich
mijner zal herinneren door het aanschouwen mijner pijpen, dan door zich de moeite
te geven nog eens een boek van mij open te slaan, leek het mij geen kwade zaak nu
reeds op zolder eene kist ledig te maken en deze in den loop der jaren te vullen met
de afgedankte genoten voorwerpen hooger vermeld. Ik ben daar nu mee bezig en in
alle bescheidenheid mag ik zeggen: het lag niet in mijne bedoeling geld te maken
van de snel groeiende verzameling. Ik wil ze wat men noemt schenken aan het
museum van de vlaamsche letterkunde en zelfs indien ik het belang van het museum
of van de gift of van beide niet zou inzien, dan nog zou ik ze schenken ter wille van
Lode Baekelmans, puur uit sympathie.
Maar nu ontvang ik, evenals de driehonderd andere vlaamsche letterkundigen een
gedruken brief, waarin de alom geliefde Conservator vraagt bij ons allen opnieuw
te mogen aandringen op toezending van:
1) een exemplaar hunner werken;
2) handschriften van henzelf of anderen;
3) brieven, fotos, relikwieën, enz.
Handschriften - brieven - nu ja, maar een exemplaar onzer werken, een exemplaar
dat wij dus zelf moeten koopen, want onze uitgevers geven ons nog niet genoeg
presentexemplaren voor de nonkels en tanten in rechte lijn eersten graad... We willen
graag onze sympathie betuigen voor Lode Baekelmans; maar vindt u niet dat het
Antwerpsche stadsbestuur beter deze bestelling voor haar rekening zou nemen?
G.W.

II
Ethnische en geographische begrippen als hulpmateriaal voor een
gewetensvolle critiek in Vlaanderen
Het is algemeen bekend dat de ontwikkelde Vlamingen van langsom meer
onverdraagzaam worden en prikkelbaar. Bij voorbeeld, dat vreemden
superioriteitsgevoel tegenover hen aan den dag leggen, verdragen zij al niet meer.
Het ziet er lief uit met de nederigheid, die
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toch ook een deugd is, naar onze bescheiden meening.
Gelukkiglijk zijn er nog nederige Vlamingen, zooals Pater Janssens, van de
Societeit van Jezus. In een recensie-artikel van ‘Streven’, een tijdschrift ook van de
Societeit, schrijft hij dat een zeker boek streng, zeer streng voorbehouden lectuur is,
‘t e n m i n s t e v o o r d e V l a m i n g e n ’.
Wij juichen die woorden toe, ten minste voor Pater Janssens. Het is goed dat onder
de ontwikkelde Vlamingen, die beweren niet te zullen rusten vóór zij voor vol
aangezien worden, en zich aldus aan de hoovaardij des geestes overgeven, het is
goed zeggen wij, dat et onder hen nog één voorkomt, die voor de nederigheid zorgt
en in wijder kring de groote waarheid verkondigt, dat ontwikkeld Vlaanderen nog
niet ontvoogd is. Zij moeten zich niet inbeelden te mogen lezen wat ontwikkelde
katholieke Nederlanders lezen mogen. Geduld, zoo vet zijn we nog niet.
Wij hebben in Nederland een vriend, Vlaming, katholiek, ontwikkeld en sedert
drie jaren aldaar woonachtig. Hij beweert het door Pater Janssens streng voorbehouden
boek te mogen lezen, omdat hij sinds drie jaren in Nederland woont. Dat is echter
niet onze meening. Drie jaren is o.i. niet lang genoeg en hij is en blijft Vlaming. Voor
hem, voor zijne ziel, heeft Pater Janssens geschreven, dit lijdt voor ons niet den
minsten twijfel. Natuurlijk onderwerpen wij ons oordeel bij voorbaat aan de kerkelijke
uitspraak.
Een andere vriend vertelde ons dat hij, op reis naar Rotterdam, te Esschen in den
trein in gesprek kwam met een ontwikkeld, vlaamsch katholiek jongeling, die hem
vroeg hoe het nu zat met dat boek. Of men het mocht lezen. ‘Zeer streng
voorbehouden’, antwoordde mijn vriend. Er werd voort gepraat over het boek tot in
Roozendaal, het volgende station, waar een ontwikkeld nederlandsch katholiek
jongeling zich in het gesprek mengde en dezelfde vraag stelde. ‘Men mag het lezen’,
antwoordde mijn vriend. De Vlaming, verbaasd en boos, wilde protesteeren, ‘maar
ik heb hem eens duchtig de les gelezen’, vertelt mijn vriend. ‘En in het bijzijn van
een vollen bak Nederlanders: Denkt gij, flierefluiter, te mogen lezen wat deze
Nederlander mag? Ge zoudt veel beter doen te bedenken dat ge maar een Vlaming
zijt. Met uw pretentie!’
Zoo stopte mijn vriend hem den mond. Wij juichen dat toe.
Er wordt soms opgeworpen dat de toepassing van Pater Janssens' indeeling
complicaties kan meebrengen. Eerlijkheidshalve zullen wij dat niet betwisten, doch
wij voegen er dadelijk aan toe, dat deze gevallen zich slechts bij hooge uitzondering
voordoen. Wij zullen er dadelijk een treffend voorbeeld van geven.
Over het algemeen en dit zullen wij bewijzen, is de toepassing in de praktijk
dood-eenvoudig.
Vlaanderen grenst ten Noord-Westen aan de Noordzee. Hier geen moeilijkheid.
Het boek is streng voorbehouden tot aan het strand en op de territoriale wateren van
België. Het ministerie van zeevaart kan juist aangeven, tot hoever in de Noordzee
het boek streng voorbehouden is.
Op de Schelde is het voorbehouden tot aan Doel. (Hollandsch Scheldegebied).
De Noordergrens te land is tusschen Holland en Vlaanderen op een meter na
vastgesteld. Aan deze zijde van de grens is het boek streng voorbehouden; er over
niet. Daarna krijgen wij de eenigszins vage taalgrens. Zooals men weet is zij tot
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heden nog niet nauwkeurig vastgesteld. Sommige grensdorpen vallen in betwisting.
Het is dan ook te hopen dat de regeering spoed moge zetten achter het werk van een
definitieve, nauwkeurige afbakening. O.i. moeten de inwoners van genoemde
grensdorpen (er zijn er niet veel) zich, in afwachting van een officieele grenstrekking,
individueel zekerheid verschaffen. De aangewezen oplossin is hier dus: raadpleging
van den biechtvader.
Naar den kant van Frankrijk toe alweer geen moeilijkheid: de grens bepaalt hier
alles. En de Fransch-Vlamingen? Zeker, zij zijn Vlamingen, maar sedert vele
generaties zijn zij Fransche staatsburgers, in fransche scholen opgevoed, deelachtig
aan het fransche geestesleven. Intellectueel en moreel staan zij hooger dan wij en
voor ben is het boek dus geen streng voorbehouden lectuur.
Ziedaar wat er overblijft van de vermeende practische moeilijkheden, die natuurlijk
graag overdreven worden, men raadt allicht waarom.
Wil dit zeggen dat er zich nooit een moeilijkheid kan voordoen? Geenszins. Maar,
zooals gezegd, het blijven hooge uitzonderingen. Zoo werd ons het geval gesignaleerd
van een vijf en zeventigjarig gepensioneerd Atheneumleeraar, ontwikkeld, Vlaming,
Katholiek, die in Limburg op de Hollandsch-Belgische grens woont, in zijn
oudershuis, een oude dorpsche woning, die hij tot landelijke villa heeft laten
ombouwen en waarin hij zich sedert tien jaren uit liefhebberij aan de genoegens van
het landleven wijdt. Voor hun werd het inderdaad een pijnlijke en tevens ingewikkelde
vraag of hij het door Pater Janssens besproken boek al dan niet mocht lezen. Hij
ontkende natuurlijk niet Vlaming te zijn en diensvolgens door de interdictie getroffen
te worden, maar hij beriep zich op het feit, dat hij sinds tien jaren zoowel in Holland
als in Vlaanderen woont, daar de grens onder den vloer zijner woning doorloopt.
Na tien jaren verblijf in den vreemde, zoo wordt algemeen aangenomen, is een
Vlaming niet minderwaardig meer. Wij moesten ons hier dus uitsluitend baseeren
op de juiste ligging der grens. Een onderzoek ter plaatse was noodig en dit heeft
uitgemaakt, dat alleen de sinds jaren niet meer gebruikte, gemetselde bakoven, het
geitenstalletje, de W.C. en van het eigenlijke landhuisje slechts een klein hoekje van
de slaapkamer en geheel de logeerkamer op Nederlandsch grondgebied stonden. Het
bed der slaapkamer stond met de vier pooten goed en wel op belgisch-vlaamsch
grondgebied, evenals de woonkamer, keuken, enz. Het was dus duidelijk dat onze
grijsaard tijdens die tien jaren virtueel in Vlaanderen geleefd had, want het volstaat
niet dagelijks tien jaar lang op Nederlandsch grondgebied de natuurlijke behoeften
te doen, om als Vlaming een streng voorbehouden boek te mogen lezen.
Men ziet het, zelfs de uitzonderlijke betwiste gevallen kunnen door een plaatselijk
onderzoek met absolute zekerheid beslecht worden.
G.W.
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Ringsteken
Er werd hier in Dietsche Warande eens gevraagd waar de jongeren blijven. In een
pakje tijdschriften dat men juist met een hand kan opnemen, vonden wij er zooveel
gerecenseerd, dat het ons de moeite waard leek deze maand eens een aantal nieuwe
dichters bij elkaar te knippen, juister recencies over wat hier op enkele maanden tijds
zooals aan poëzie verschijnt. Men weet dat wij in deze rubriek nooit volledig zijn en
als de twintig andere jonge dichters hier niet vernoemd worden, komt dit alleen
doordat zij toevallig niet in het pakje tijdschriften zaten. Protestbrieven hieromtrent
worden niet beantwoord.
Wij meenen desondanks dat ons toevallig zantsel toch iets bewijst. Toen wij nóg
jonger waren dan we nu, dank den Heere, nog zijn, was het verschijnen van een
verzenbundel in Vlaanderen nog eenigermate een gebeurtenis. De weinigen die het
letterkundig leven volgden wisten er van, lazen hem en spraken er al eens over.
Tegenwoordig gaat het met de nieuwe verzenbundeltjes zooals met de pasgeborenen.
De recencenten zijn wat de ambtenaars van den burgerlijken stand voor de
boorlingskens zijn; zij schrijven ze plichtgetrouw op de lijst en evenmin als het de
ambtenaars invalt thuis of in gezelschap te praten over de spruit van Janssens-Peeters
en De Clercq-Desmedt, evenmin als het ons invalt de ambtenaars te ondervragen
nopens hun jongste aanwinsten, komt het nog in de litterair-belangstellenden op, een
woord te wijden aan rijmen, die zij overigens niet meer leeren. Vandaar dan ook dat
we met verbazing vaststellen hoeveel verzenbundels er tegenwoordig meer verschijnen
dan vroeger. Maar zij vallen in een gebied van absolute stilte, in een water van
vergetenheid dat niet eens rimpelt.
‘Ontegensprekelijk moeten wij, schrijft Marnix Gijsen, bij de ontelbare jonge
dichters der laatste jaren een groote vervlakking vaststellen, een opmerkelijke
onbelangrijkheid wat den grond hunner poëtische ontroering aangaat, een gebrek
aan moreele en humane dimensie of zelfs, bij uitzondering van De Corte, aan
onberedeneerde Phantasie, aan schitterende maar pythische wartaal.’
Wij citeeren Gijsen omdat hij de eenige ter zake volledig gedocumenteerde is, hij,
held der verduldigheid, die geen debuteerend poëet ongelezen en onbesproken laat.
(Aldus verdoemt de Heer tot de rol van kronijkschrijver der nulliteiten onzen
mederedacteur, omdat hij zelf zijne verzen niet verschijnen laat.) Maar zoo luttel
aanleiding is Gijsen nog genoeg om voortreffelijk ‘na te gaan in welke nuances of
essentialia de rol der poëzie zich heeft gewijzigd in verband met de algemeene
evolutie van het geestesleven’. Zoo verschaft hij ons een breedgeziene inleiding tot
de smal uitziende knipsels die wij verzamelden:
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‘Ongetwijfeld heeft de poëzie, ook in de laatste eeuw, een goed deel van haar prestige
verloren en werd haar functie als commentator der geestelijke problemen van den
tijd, als afglans van den triomf van een regiem of van een idee overgenomen door
allerlei andere uitingen van den geest. De afstand tusschen “de Leeuwendaelers” van
Vondel en “Tijl”, tusschen een sonoor en decoratief en symbolisch vertoon vol kleur
en beweging en tusschen een vinnige maar schematische caricatuur van uiterlijkheden,
wordt ingewonnen door een goed deel joernalisme, door parlementair gehaspel, door
teekening en spotprent. Zelfs het eenvoudige lied heeft sterk geleden: de vulgariteit
van de radio, de chronische en dagelijksche overdaad aan muziek van elk allooi die
wij op reusachtige schaal plegen, heeft het overbodig en nutteloos gemaakt. Waar
heeft het lied nog werkelijk een normaal leven dan in zijn meest primitieven vorm:
de aangepaste en vertaalde teksten die onze dienstmeisjes op een of andere
Zondagmarkt aanleeren, of de enkele versregels, stompzinnigamusant, wlke uit een
jazzband soms opklinken. Men kan zich afvragen of de dichtkunst, zooals zij thans
wordt beoefend, geen confidentieel karakter draagt, of zij niet is een oefening vooral
bestemd voor ingewijden en kenners, zooiets lijk de philatelie of de duivensport, een
bezigheid die met het groote gebeuren der wereld geen verband houdt. De
hardnekkigheid waarmee deze kroniek wordt geschreven en gepubliceerd schijnt het
tegenovergestelde te bewijzen. Men mag echter niet vergeten dat een aantal menschen
deze bijdragen lezen die weinig of geen belangstelling voor het onderwerp blijken
te hebben en er enkel van kennis nemen uit sadistische neigingen (wat ik hun nooit
vergeven zal).
Moet de poëzie een spiegel van den tijd zijn, zooals Hamlet dit eischt van het
tooneel? Wij hebben het gedacht en haat oriënteering naar het sociale en ethische
toegejuicht, maar die neiging is bij elk van ons doodgeloopen en zelfs na den omweg
die Van Ostayen haar deed gaan langs het gebied der muziek, is het weer gebleken
dat haar bedoeling hemelsch is in essentie, gericht naar het eeuwige in ons, naar de
enkele blijvende en algemeene ziels-componenten die universeel en altijddurend
schijnen.
Prof. De Bruyne heeft te goeder ure herinnerd aan het diepe en flitsende woord
van Valéry: 1 e B e a u e s t c e q u i d é s e s p è r e . Dat verklaart ook de ware
roeping der dichtkunst, zij moet, lijk alle schoonheid, rampzalig en gelukkig maken
tezelfdertijd. Zij moet ons ontroeren om den triomf van het leven in zijn duizenden
vormen, in zijn ongelooflijke en doordringende zoetheid, maar zij moet ons
onmiddellijk doen voelen, dwars door deze zaligheid heen, de vergankelijkheid en
de nietigheid van dit alles, zij moet ons steeds herinneren aan dat ééne wat blijft
bestaan en dat onverzoenbaar is met ons wezen, de gruwelijke Ttijd. De middeleeuwen
hebben in hun neiging tot systematiseeren en tot didactiek deze twee elementen
gescheiden, zij stelden met een schamper welbehagen het menschelijk lichaam voor,
verteerd door wormen en ongediert terwijl het gelaat nog een zweem van zijn vorm
en adel bewaarde. Zij waren wansmakelijk en declamatorisch. De dichters en schilders
uit de Renaissance hebben deze twee grondthema's van alle menschelijke uitingen
trachten te verzoenen - zij hebben in een kunstige allegorie 't bloeiende lichaam en
zijn verblindende naaktheid in de schaduw gesteld van den grijsaard die den tijd
symboliseert. Wij zijn nu zoo weekhartig en laf geworden dat wij zelfs die onschuldige
en verzoenende verbeelding niet meer verdragen kunnen en dat aan die wanhoop
waaruit elk groot kunstwerk ontstaat en die wanhoop welk het aanschouwen ervan
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verwekt, schier geen uiting meer wordt gegeven. Onze semi-artistieke tijdsuitingen
zooals de kinema zijn bijna uitsluitend gericht op het verwekken en onderhouden
der illusie, van het schoon bedrog. Zij vertoonen
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een grondig gebrek aan eerlijkheid en zijn slechts a c o n t r a r i o spiegels van den
tijd. Zal de poëzie ons juistere aanduidingen schenken, zal zij zelfs leiding geven
aan den geest zooals Byron, Lamartine, Schiller het deden?
Ik geloof het niet.’
Wij nog minder. En voor wie het wel gelooft diene de volgende nomenclatuur van
allerjongste dichters. Laten we een grens trekken: poëten jonger dan de
Tijdstroom-generatie. Ze worden hier beoordeeld door menschen die hun principieel
geen kwaad willen of hun zelfs na staan, door barmhartigen dus.
Wij troffen eerst aan den dichter Paul Vermeer, dader van ‘Nachtklanken’, prijs
18 fr. We citeeren in haar de bespreking van Maurice Gilliams:
‘Het bundeltje “Nachtklanken” is in alle goede boekhandels verkrijgbaar. De
dichter is voortvluchtig.’
Nu geven wij het woord aan Pater Janssens:
‘Poëzie wordt er vervangen door cynisme (blz. 11-13), door navolging van J.F.
Werumeus Buning (blz. 14, 16, 17), door schijn-diepe tegenstellingen (blz. 15, 16,
18), tenslotte door een vleugje idealisme (blz. 28-29)... Hoe vér de echte poëzie
verwijderd ligt, make men op uit volgende parodie (hoe moeten wij het anders
noemen?) van G. Gazelle, het best geslaagde vers nochtans van alle:
het leven is een woonpaleis
van goed' en kwade geesten;
soms lijkt het mij een paradijs,
dan weer een stal met beesten (blz. 21).’

We citeeren in haar geheel de recensie van ‘Boekengids’:
‘Beneden 0.’
Gelieve thans te luisteren naar Karel Vertommen:
‘Het bundeltje “Nachtklanken” is een poging om poëtische bloemen te kweeken
op een mesthoop; alkooflucht, nachtklanken, nachtleven, nachtvlinders... en het
eindigt met een “idealistisch verlangen” naar “waar zon en licht is, waar geen bron
van tucht is”. Er is geen enkele reden om aan de rechtzinnigheid van den dichter te
twijfelen, zooals er geen enkele reden was om die dingen in dicht te geven.’
Hierna is men al tevreden met een Ludo Van den Wijngaert, auteur van ‘Het angelus
van Wee’, verzen, met 2 lino's van Fr. Van Immerseel, volgens ‘Boekengids’:
‘Een teedere gevoelige inspiratie, doch nog aarzelend van vorm.’
Volgens ‘Volk’ stalt:
‘Ludo van den Wijngaert zijn wonden uit met een ziekelijk behagen dat aan het
ongelooflijke grenst. De overspannen toon, aan puberteitsverzen gewoonlijk eigen,
is hier soms in nog heviger hoogspanning aanwezig, omdat hij systematisch werd
omhooggedreven; het geheel is daarbij gekruid met de zwartste Weltscherz en de
meest “kranige godslasteringen”.
't Wellustig lied heb ik mijn jeugdig hart gewijd
en zing met drof genot de pracht der zachte zonde
die in mijn leven sloeg veel dolken-diepe wonden,
waarvoor ik hoop'loos om genezing heb geschreid.
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Alles schijnt er op berekend om belangstelling en een bewonderend medelijden op
te wekken. De initiale fout wordt aan een verleider toegeschreven, dan volgt heel de
gamma der gevoelens van wanhoog, vertwijfeling, vervloeking, berouw en drang
naar beter; zoo noemt hij zichzelf:
een blinde paria,
die meer dan al de zienden zoekt wat Godsgena.

En toch is dit een in-droevig en tragisch geval; ook hier is geen enkele reden aanwezig
om aan de oprechtheid van den dichter te twijfelen, alleen ligt alles begraven onder
een hypersentimenteel rommelzoo van “maanschijnzilver geboord met goud”,
“sterrenstralen”, “parelmoer”, “ijle nachtgloor”, “droom-hallucinatie” enz., met
daarbij gedistilleerde regels als: “toover-wulpschen wellust en dwaalzinnigheid”,
“twijfel-wrange leed-tweeslachtigheid” en honderden dingen van dien aard.’
Waar de recensenten stalen trekken uit de bundels poëzie, laten we die niet weg.
Ze leeren, zooals hierboven, meer dan de bespreking zelf.
In het geval nummer drie, van Herwig Hensen, schrijver van ‘Vroege schaduw’, prijs
15 fr., beoordeeld door M. Gilliams, bevestigen zij de bespreking:
‘Herwig Hensen is aan zijn bewondering bezweken, zijn verzen lijken
schriftvervalsching, zóó is elk spiertje persoonlijk gevoel er als met berekende
zorgvuldigheid uit weggewischt; “Zijn” druiven werden geplukt van een beroemde
wijngaard.
Ik wil alleen het brandend sap van d'eigen druiven drinken,
die 'k smart'lijk heb geplant, maar zwijgend heb gekweekt,
en 'k zal met d'eigen heete hand den wijn ter schale schinken,
wen deze moede mond in droge wonden breekt.’

De orde der Redemptoristen verschafte een nieuwen dichter in den persoon van
Armand de Goede, c. ss. R., die genade gevonden heeft in de oogen van Joz. De
Voght, pr., met zijn bundel: ‘Door het Leven’:
‘Iemand die het leven heeft aangevoeld, - zijn eigen leven, ook dat van anderen.
Zoodat over 't algemeen het onderwerp van ieder lied, heel wat buiten den kring van
het banale staat, en ons een ernstig woord wil zeggen. Dit woord heeft hij nochtans
niet altijd gevonden, en het rhythme waarin hij zijn gevoelens vertolkt, het beeld
waarin hij zijn gedachten kleedt, stellen hem te makkelijk tevreden. Maar wie verzen
mocht schrijven als: “Mijmeringen van Moeder” - “Kinderdroom” “Matrozenballade” - “Snapshot I-III”, laat ons voor een volgende maal het beste
verhopen.’
Een vijfde, Maurits L. Peeters heeft zich wegens bijn ‘Rond het Gehucht’ noch over
Gilliams, noch over Vercammen te beklagen. De eerste schrijft:
‘Te oordeelen naar zijn bescheiden bundeltje verzen “Rond het Gehucht”, bezit
Maurits L. Peeters nog geen vuurvaste persoonlijkheid. Doch hij heeft zin voor het
transparante en sobere woord; er is ook een bepaalde voornaamheid aan zijn verzen
waar te nemen, een stille aandachtigheid die zich, naar wij hopen, steeds zal verdiepen.
Voorloopig zijn de vertalingen beter dan het eigen werk. En alhoewel ik niet
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houd van bewerkingen naar andermans gedichten, om de vele aanvullingen en de
z.g. equivalenten die niets met de oorspronkelijke schoonheid en het karakter van
het vertaald vers te maken hebben: toch is een stukje als “Automne Malade”, naar
Guillaume Apollinaire, vrij goed.’
En de tweede:
‘Het getuigt zeker voor hem, dat hij den bundel zoo klein liet uitvallen. Er zijn
namelijk maar een twintigtal stukken opgenomen. Maar ze geven ons dadelijk een
beeld van den dichter, zooals hij ongetwijfeld worden zal als hij zijn beloften houdt.
Het persoonlijk element is hier immers reeds sterker dan wij het gewoon zijn te
vinden in een eersteling. Hij loopt vooruit op het leven. Hij ziet in 't verworven geluk
reeds in zekere mate de ontgoocheling. Het is echter meer een houding dan een
overtuiging, die evenwel volkomen eerlijk wordt beleefd. Het is een
puberteits-element, dat hij met ontroerende openhartigheid verwoordt in welluidende
liederen. Die musicaliteit wordt zelfs wel eens overdreven, zoodat ze eenigszins
gezocht is. Maar de vorm is zoo verzorgd, dat bijna nergens den indruk van
onevenwichtigheid zich staande kan houden. Niet alle beelden zijn even zuiver en
soms is de dichter met zichzelf nog niet in het reine gekomen. De zwakheden van
dezen bundel strekken zich omzeggens nooit uit over een geheel gedicht, maar een
volkomen gaaf gedicht blijft ons nog ontzegd. Het gevecht met de stof moet nog
gebetener zijn, en bij dat gevecht moet het inzicht in zichzelf nog dieper dringen.
Maurits Peeters is een dichter, die niet met eenige gemeenplaatsen kan worden
afgescheept. We zijn hem dan ook verplicht den band nauwer toe te halen. Het duurt
niet zoolang meer, eer op den boom, die wortelt in zijn hart, de vruchten rijpen. Dat
moge de volgende strofe uit het gedicht “Moeder” bewijzen:
Ik heb U lief om het volmaakt gebed
waarmee Ge mij omsnoerde toen ik diep
ter warmte van uw schoot gebonden lag,
en dat mij opriep en mij aantrok als een lied
tot ik ontwaakte uit mijn diepe slaap, en riep,
en aan uw oogen en uw hart gekluisterd lag.’

Marnix Gijsen over nummer zes: Johan Daisne: ‘Breuken herleiden’:
‘Daisne is de volkomen uitdrukking van een tendenz waarvan ook in het proza
reeds sporen merkbaar zijn. Hij is met overtuiging romantiek en licht ironisch, maar
zijn romantiek steunt op duizenden kleinigheden uit het moderne leven: om zijn vers
te begrijpen moet men veelal goed thuis zijn in de wereld der kinosterren, (in haast
elk vers defileert even Marlene Dietrich ten detrimente van Greta Garbo), men moet
de namen kennen van de beste merken sigaretten, men moet thuis zijn in de Russische
literatuur en haast ook in de Russische taal (ik weet waarachtig niet wat vot tsjaj,
oezjée, katoruij tsjas beteekent en u waarschijnlijk ook niet), men moet de geestelijke
en materieele en mondaine “delicatessen” van den tijd ten minste bij naam kennen
om den dichter op den voet te kunnen volgen. Er is zelden een poëzie geweest die,
in haar localiseerende elementen zoo eng aan een tijd, zelfs aan een korte mode was
gebonden. Dat is natuurlijk haar zwakte en een deel van haat oppervlakkig charme:
uit de veelheid van deze tijdsomstandigheden, uit dit kaleïdoscopisch défilé ontstaat
een indruk, een doffe bekoring. Maar ongetwijfeld zal men over een tiental jaren
sommige dezer verzen slechts met behulp van een encyclopedie kunnen begrijpen
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dezer gedichten irritant. Rechtvardigheidshalve
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citeer ik volgend onding, een samenraapsel van litteraire en mathematische
reminiscenties: “Klein doek”:
Een bloem ligt op de tafel. Merlinc ademt... hyacinthus orientalis.
Het venster ziet op roze kerselaren, 't stille open hek... Novalis...
't Uur is een functie van geruischen, bloemen, zon - muziek van oude dingen...
Muziek!... Op tafel liggen - verr' ontroering - donkre handschoenen, twee ringen...
Herinneringen, droom maal droom maal pi,
En sigma van de raadsels, lasten.
Het venster ziet op de kerselaren, hyacinten... Sic itur ad astra...

Maar, des Schlechten zuviel. Daisne is een origineele geest. Daisne is een origineele
geest en een verdienstelijk dichter. Hij heeft het ongelijk vreeselijk veel te schrijven
en te publiceeren, hij ondergaat de geestelijke indigestie die in elke ontvankelijke
jonge man overkomt en hij worstelt ertegen.’
Dan hebben wij Juliaan Haest, dichter van ‘Glooiing’.
‘Hier is, volgens Jan Vercammen in “De Gemeenschap”, elke lijn of eenheid zoek.
We vinden er de meest diverse gelegenheidsgedichten naast pogingen tot
individualitische lyriek. Zeker heeft Haest een helderen blik en een warme
gevoeligheid. Maar hij is er niet in gelukt, die tot bezinning te dwingen. De
verscheidenheid van zijn beleving is hem geen zegen geworden. Hij ondergaat de
meest verscheiden invloeden, Marnix Gijsen staat er neven van Ostayen, om er enkel
twee te noemen. Kajotterspoëzie naast een parallphrase van Léon Bloy's citaat:
“Qu'est-ce-qu'un bourgeois? C'est un cochon, qui veut mourir de vieillesse”.
En toch zijn er regels in dezen bundel, die mij de overtuiging geven, dat het Haest
niet geheel ontbreekt aan talent. Er ligt echter nog een, lange weg voor hem open,
voor hij aan een herkansing mag denken. Ik zou hem een slechten dienst bewijzen,
moest ik het anders zeggen. En intusschen wachten wij geduldig op het bewijs van
zijn groei, alsmede op de “omvangrijke bloemlezing” die hij voorbereidt betreffende
“De poëzie van het moederschap in onze Nederlandsche literatuur”.’
Dr. J. Caeymaex, pr., is goed te spreken over ‘Speciosa deserti’ van Paul Vlemminx:
‘Het oorspronkelijkste bij Vlemminx is zijn eigen persoon, als jonggehuwde, als
jong gezonden kerel met zeer vinnige verbeelding van fantasievolle poëzie; met een
pathetiek die zich plezierig uitstalt. Plezierig zou men eveneens kunnen noemen zijn
manier van te spelen op den tand van het onverstaanbare (waar anderen erin
ondergedompeld zijn). Nog iets eigenaardigs is de veelzijdigheid van beïnvloedingen
uit de gansche Nederlandsche literatuur, die hij smakelijk verwerkt. Na dit alles, tot
slot: vooral een bloeiend dichtetshart, koning in zijn goeden kleinwereld, die ook
Gods groote wereld is.’
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Negende dichter, Herman van Snick, auteur van ‘Aanhef’.
‘Hier krijgen we, volgens K. Vertommen, veel teer gedroom en tussendoor een
fijn miniatuurtje of een poëtische scherf die glinstert in het troosteloze zand. Ook
hier is er een teveel aan woorden en een tekort aan gekristalliseerde schoonheid,
doch niet terwille van het strijdgewoel maar veeleer een gemis aan stuwkracht die
den dichter tot spreken moet dwingen. Of liever, neen, het is misschien nog een
worstelen met de vorm, want er is reeds hier en daar een sterke vizie, en er is het
gedicht:

Steenlossers
Ze komen, men pakte ze, en voort...
De lossers, ze spreken geen woord.
Een keten van vijf,
de zwaai van hun lijf.
Zoo vormen ze één:
de lossers
de steen.
Hun oogen dik rood door het stof
verstaren gelaten en dof.
En toch spreekt in ieders gemoed
een zangstem van innigen bloed,
gedachten door niemand gehoord.
En iederen keer
hetzelfde weer
ze komen, men pakt ze en voort.

Daarbij komt nog dat H. Van Snick, zooals reeds uit bovenstaand gedicht blijkt, een
meer sociale kijk op de dingen heeft en buiten de toovering van de zelfbeschouwing
geraakt.
Ik ben niet een die zingt van ingebeelde zonden.
Ik ben niet een die toont zijn troostelooze wonden.
'k Verscheurde ieder vers geboren uit mijn leed
Wie luistert naar een anders laffen wanhoopskreet?

Hoe houterig en gewrongen het vers ook soms uitvalt, kunnen we hier alle hoop niet
verloren geven, dit bundeltje levert echter nog geen stellig bewijs van dichterschap.’
Gunstig schrijft Jan Vercammen over Marcel Coole's ‘Licht en Schaduw’:
‘Dit gedicht bevat honderd strofen, op min of meer willekeurige wijze in acht
korte regels verdeeld. Het juiste aantal moet wellicht uitleggen, dat er ettelijke strofen
zijn, die het geheel overladen, en telkens de lijn, als ze weer ging verstrakken,
afbreekt. Dit onderwerp in dien vorm te behandelen was natuurlijk een heel waagstuk
voor den dichter. We zouden het eer in een roman verwachten. In tegenstelling met
de meeste van zijn kameraden is Coole vooraf eenvoudig, en dat geeft zijn werk een
groote bekoorlijkheid. Ik zal hem niet geheel vrij pleiten van sentimentaliteit, zelfs
niet hier en daar van literatuur zonder andere reden dan haarzelf, maar er zijn daar
tegenover strofen, die werkelijk ontroeren door hun bijna naieve maar treffende
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verwoording, die daarenboven niet zelden volkomen persoonlijk is, onder meer door
verrassende beelden. Wij moeten den dichter op het oog houden, die schrijven kan:
Alleen uw oogen bleven schittren in uw bleek gezicht
gelijk de laatste regel van een schoon maar smartelijk gedicht.

en
Ge hadt hem lief zooals gij mij hadt liefgehad,
ge hield hem vast gelijk een jonge boom zijn eerste blad.’

Maurits Bilcke heeft een bundeltje ‘Verzen’ bedreven dat door K. Vertommen zeer
onevenwichtig genoemd wordt:
‘Enkele hoogst onbenullige verzen dankt deze dichter aan de lectuur van Van
Ostayen. Er zitten hem in de techniek nog vele dingen dwars en dichten is hem
voorloopig nog niet even gemakkelijk als ademhalen, (moet een dichter het zoo ver
brengen? Pert.) hij denkt er nog aan hoe hij het moet doen. (Gelukkiglijk! Hoeveel
zijn er tegenwoordig nog die daar aan denken! Pert.) Soms echter geraakt hij bijna
los:

Winter
Hoort hoe de wind de ramen rammelt
ziet hoe de regen de ruiten kuist
novemberavond en rand der duistere sparrebossen
de stormloop van de nijdige karossen
uit het harde noorden uit het natte westen
het worstelen van den winter over onze verdonkerde gewesten.’
***

‘Ten slotte, schrijft Paul De Ryck, worde juffrouwe Rie de Cordier vermeld, die
tussen de weinig zonnige advokatenbezigheden in nog gelegenheid weet te vinden
om enkele biezonder ontroerende levensmomenten te bestendigen. Veel verzen gaf
zij nog niet. Een ervan mag nochtans niet onverlet gelaten worden: ‘Moeder’:

Moeder
'k Weet van menig uur het waken
dat uw oogen open hield,
'k weet van menig uur het zichten
dat uw borst besloten hield.
Maar ik weet slechts half de smart
die uw leven heeft gevuld.
Van het bloeden van uw hart
ben ik dagen lang vervuld.
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Leer gij mij, o lieve moeder,
hoe ik lachend leven moet,
anderen troosten met een lied
zooals gij het altijd doet.
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Reeds vroeger gaf zij ‘Episode’, dagboekfragmenten uit, die door enkele recensenten
vrij uitbundig toegejuicht werden om hun onverholen fijngevoeligheid - een schone
kwaliteit waar ze niet overdreven wordt - waarvan de toon en de gang nauw aanleunen
bij de poëzie.’
We meenen dat nu wel duidelijk is hoe gering het gevaar is dat genoemde dichteres
hare schoone kwaliteiten zal overdrijven. Mogen hare verzen wellicht nauw aanleunen
bij de poëzie, poëzie zijn zij zeer zeker nog niet.
***

Het heeft ons getroffen dat twee dames den hoogsten en minst verdeelden lof hebben
geoogst op het veld des dichtens: het zijn Blanka Gijselen en Julia Tulkens. De
recensenten zijn het er allen over eens dat hier ten minste twee ware dichteressen
aan het woord zijn. Al verschillen zij van meening over den omvang van haar talent,
er is ten minste niemand die aan de waarachtigheid ervan twijfelt en dat is in deze
dagen al veel. Met knipsels moet dit niet toegelicht worden. De belangstelling voor
beide is zoo algemeen, dat een eerste kennismaking overbodig geworden is.
De ver uit meest sceptische voor Blanka Gijselen is M. Gilliams:
‘De gedichten uit de reeks “Het jaar van God” zijn ongevoelde, schoolsche
dichtproeven. De dichteres is nog te zeer verstrooid door de onbelangrijke, nuttelooze
woordvulling waar zij haar vers mee ontsiert en die zelden preutsch aandoet. Doch
om de terzinnen van het sonnet “De Dag mijner Stad” kan men niet anders dan de
belofte die zij inhouden waardeeren.’
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Boekbespreking
Camille Melloy: Blacky, Chien. Préface de Paulin Renault. Illustrations
de Pierre Ickx. - Editions du Roitelet, pour les moins de 12 ans. Rue des
Atrébates, 83. Bruxelles. - 10 fr. belges par an pour 5 livres illustrés.
Het boek ontleent zijn titel aan de eerste novelle van deze reeks novellen, schetsen,
herinneringen, waarin men met genoegen de gemoedelijkheid, de fijnheid van toets,
het dichterlijk gevoel terug vindt, die het talent van schrijver kenmerkt. Het voorwoord
geeft een interessante en juiste karakteriseering van zijn temperament, van zijn
ingeving en van zijn talent.
Zelfs groote menschen zullen het boek wel eens met genoegen ter hand nemen.
L.D.

Goetz Briefs: Le Prolétariat industriel. Traduit de l'allemand par Yves
Simon. - Desclée de Brouwer et Cie, Paris.
Jacques Maritain zegt ons in zijn inleiding al het goede dat hij over deze studie denkt...
‘Ce livre fournit une exacte position du problème des classes. Il est entièrement franc
de cet esprit de déterminisme, qui introduit tant de fausseté dans les exposés...’
Het zal den lezer verheugen talrijke vragen die ons allen zoo diep boeien, hier in
een klare snthesis verzameld te vinden. Op welke wijze kan men, in een enkel
individu, den proletariër, de vrijheid, het gemis aan eigendom, politieke rechten en
socialen vrede tot elkaar brengen.
J.B.

Monique Levallet-Morital: Pour les vingt ans de Colette. - Desclée de
Brouwer et Cie, Paris.
Een mooi boekje handelend over sexueele moraal, met al de menschelijke kieschheid
en bevoegdheid geschreven. Voor moderne meisjes, raakt schrijfster aan alle moderne
problemen, maar de gezonde, ware katholieke leer - deze van ‘De casti connubii’ vindt men op alle bladzijden terug. Jonge meisjes, vrijgevochten uit vele conventies,
zullen er een basis voor hun gedrag vinden.
J.B.

Sigrid Undset: Den trofaste Hustru. - Uitg. H. Aschehoug en Co, Oslo,
1936.
De laatste roman van Sigrid Undset is weer een dezer machtige scheppingen van
deze merkwaardige schrijfster, die telkens haar publiek verstomt.
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Hier geen verfijning van taal, geen spel van fictie of poëzie - de harde, nuchtere
werkelijkheid, en van het modernste leven. Want in de Scandinaafsche landen is heel
het progres van comfort en wetenschappelijk welbehagen doorgedrongen, te gelijk
met een ontbinding van 't familieleven door echtscheiding en hertrouwen, dat niets
te benijden overlaat aan de meest ‘verklärten’. Juist dit probleem bestudeert deze
diepgaande schrijfster - ligt dit probleem trouwens niet ten gronde van ons menschelijk
bestaan? - en boeiend, ja spannend, is 't verhaal van die twee, Sigurd en Nathalie,
die in schijn een gelukkig huwelijk leefden. Doch Sigurd is de eerste om naar iets
anders uit te zien. Nathalie - ‘Thalie’ - is ‘de trouwe huisvrouw’. Zij heeft geen ander
verlangen dan de voortzetting van haar geluk, maar voelt duister dat er iets hapert.
Er zijn geen kinderen, tot beider
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spijt. De catastrophe gebeurt. Sigurd wordt verliefd op een jong meisje, Anna Gvard,
die een kind van hem verwacht. Wanneer Thalie dat ontdekt, zet zij haar man aan
met haat te divorceeren en met Anna te trouwen; maar deze is een buitenmeisje, haar
ouders - zijn zij katholiek? - nemen niet aan dat zij met een gedivorceerd man zou
samenleven. Zij nemen haar terug in huis. In den grond is Nathalie meest bezorgd
om Sigurd, wiens geluk haat ter harte ligt, wien zij blijft beminnen. Vier jaar
verloopen. Een jeugdvriend, Sverre, dartelt rond Thalie die hij beweert steeds geliefd
te hebben. Op een oogenblik van depressie geeft zij toe, maar kan zich toch niet
beslissen met hem te huwen.
Dat deel van het doek is minder stevig gebouwd, misschien wat lang, maar het
einde herstelt alles. Nathalie vindt Sigurd op den buiten terug, met zijn kind, een
meisje. De moeder, die hij nooit terugzag, is gestorven. Ook Sverre is dood. En het
gewenschte gebeurt. Man en vrouw komen weer samen, met het dieper bewustzijn
van het onverbreekbare van hun verbintenis, en, bij Sigurd, het heropleven van een
Christelijke overtuiging die hij verschuldigd is aan den boerenstand zijner ouders.
Het is Sigurd Undset blijkbaar te doen om zoo wel het religieus probleem als dat
van de eeuwige moraal in 't licht te stellen.
M.E.B.

Mr. J. Huyts: Geschiedenis van de Russische Revolutie, 1905-1936. Wereldbibliotheek, N.V., Amsterdam, 1936.
De schrijver verklaart in de inleiding door welk bindend beginsel hij zich liet leiden
bij het neerschrijven van deze geschiedenis van omstreeks 30 jaren. ‘De bolsjewiki
worden niet als usurpatoren van de macht voorgesteld; er wordt ook niet geofferd
aan het fetisjisme, dat zij natuurlijk gezegevierd hebben, omdat zij bolsjiwiki waren;
hun zegepraal wordt daarin erkend, dat de geschiedenis in hen de macht vormde,
door welke zij zich als keschiedenis voltrok, ook al gaat dit proces niet buiten den
mensch om.’ We laten deze opvatting natuurlijk voor rekening van den schrijver; ze
gaat trouwens regelrecht in tegen deze andere erkenning dat dit ‘boek niet met alle
voorzorgen van zuiver wetenschappelijke arbeid kon geschreven worden, en dat het
enkel de bedoeling was in algemeen leesbare vorm een samenvattend overzicht te
geven van de wordingsgeschiedenis, het feit en de voorloopige afloop van de
Russische revolutie’. Geschiedschrijving immers moet toch steeds wetenschappelijk
verantwoord zijn!!! Wel geven we grif toe, dat een objectieve uiteenzetting door tal
van oorzaken hier erg bemoeilijkt wordt, maar dit sluit een streven naar objectiviteit
toch niet uit.
Met de opvatting de gebeurtenissen in 1905 als beginstadium te zien ben ik het
eens; maar waarom vindt de lezer hier geen uiteenzetting van de sociale struktuur,
van de problemen die toen de actie der regeering bemoeilijkten? En waarom niet
gewezen op het tweede congres van de Russ. arbeiderspartij (1903), waar de eerste
tegenstelling tusschen Georg Plechanow, de voorstander van de sociaal democratische
partij met haar kleinere programma (menjsch aja) en Leinin, de man van de dictatuur,
met zijn grootere programma (boljsch aja), tot uiting kwam?
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Haast dag op dag kan men den groei van de revolutie in haar verre en nabije
oorzaken volgen; de revolutie breekt uit; maar al dadelijk teekenen zich onder de
deelnemers aan de revolutie de scherpste tegenstellingen af. Het wordt een grijpen
en hergrijpen naar de macht; tot in 1918 leeft Rusland in een toestand van
hoogspanning. Daarop volgt dan de uiteenzetting van den verderen uitbouw der
revolutie in een vijftal hoofdstukken, die al zijn ze knap geschreven, toch niet altijd
even critisch gehouden werden.
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Ziedaar zeer vluchtig de inhoud van dit boek dat om wille van de tal van ongelukkige
zinswendingen, de duizend en een detail, wel eens saai wordt en niet erg vlot leest;
er hoort werkelijk inspanning toe om het boek te lezen. Jammer ook dat elke
aanteekening ontbreekt; wat zeggen b.v. aan den doorsnee lezer namen als sowchosy,
kolchozy, ochrana, oborontsi, narodowoltsen.
De gebeurtenissen zijn bij bijgehouden tot 1936; maar wanneer de schrijver in het
jaar 1920 gekomen is heeft hij over 31 hoofdstukken van 478 bladz. de voornaamste
voorvallen uit de revolutie geschetst; voor de volgende 16 jaren, deze van de z.g.n.
opbouw moeten we het stellen met amper 100 blz. Ook deze verhouding is niet
gelukkig.
In zijn geheel zal dit boek met een gemengd gevoel gelezen worden. Al komen er
hoogst belangwekkende bladzijden in voor, enkele der vooruitgestelde stellingen en
uitspraken zullen terecht den lezer wantrouwig stemmen tegenover het geheel.
Dr. J.U.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (Maart). - Dr. J.A. Russell: Dutch Poetry and the Romantic
Revival. - Mr. Herman H.J. Maas: Richtingen in de hedendaagsche letterkunde. Johann Stellwag: ‘De Havik’. - Max Kijzer: Zichtbare onzichtbaarheid. - Hélène
Swarth: Ik zag in droom... - Nol Gregoor: Verzen. - Max Kijzer: Verzen. - Willem
Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos: Over een der beste nieuwe
Nederlandsche dichters. - Maandelijksch Overzicht (N.G.). - Maurits Wagenvoort:
Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën.
- Max Kijzer: Bibliographie.
LA REVUE GENERALE (février). - R.P.L. Willaert, S.J.: Henri Pirenne et l'Europe
médiévale. - Frédéric van Zuylen: La lutte légale contre le communisme. Daniel-Rops: L'Humanisme éternel. - F. de Villermont: L'Anarchisme chez les
révolutionnaires. - Remy Magermans: L'Histoire du pendu (Nouvelle). - Jean de
Failon: Les vicissitudes de la paix. - Franz Weyergans: Poèmes du jeune homme. Et. de la Vallée Poussin: Le départ de M. Vandervelde. - Jean Vossen: Les lettres
flamandes: Gerard Walschap romancier. - Paul Werrie: Les spectacles: le théâtre
wallon du moyen âge. - Germaine Sneyers: Revue littéraire: le magazin aux poudres.
- Bass-Bassina-Boulou. - Badio l'éléphant. - Fernand Baudhuin: L'Emprunt
Mendelssohn. - Les Cinq: Le Baron Firmin van den Bosch.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Gennaio). - Giosue Carducci: La prima polemica di
Giuseppe Parini - Dalle carte inedite. - Romolo Moizo: Questi ragazzi - (I) - Premiato
nel concorso per un romanzo del tempo fascista - Giuseppe Bottai: Il rinnovamento
di Roma. - Alfredo Panzini: Il bacio di Lesbia - (I). - Alessandro Luzio: La fuga di
Felice Orsini dal Castello di Mantova. - Flavia Della Gherardesca: Nazionalisme in
Sud-Africa. - Emilio Cecchi: Formazione di Giotto - Nel VI centenario della morte.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Gennaio). - Giovanni Papini: Miguel de Unamuno
e il segreto della Spagna. - Alfredo Panzini: Il bacio di Lesbia - (II). - W.E. Gladstone:
Lettere all'Abate Luigi Tosti sulla Conciliazione - Con una notizia di D. Mauro
Inguanez. - Romolo Moizo: Questi Ragazzi - (II). - Pietro de Francisci: Tradizione
e rivoluzione nella Storia di Roma. - Indro Montanelli: Distaccamento in A.O.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Febbraio). - Francesco Pastonchi: La danza con la
compagna perduta, e altri Endecasillabi. - Massimo Bontempelli: Pirandello, o del
candore. - Margherita G. Sarfatti: West o Europa? - Alfredo Panzini: Il bacio di
Lesbia - (III). - Enrico Fermi: Un maestro: Orso Mario Corbino. - Romolo Moizo:
Questi ragazzi - (III).
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Febbraio). - Luigi Pirandello: Il buon cuore. - Stefano
Landi: La moglie. - Annibale Alberti: Il Regime fascista e il Parlamento. - Alfredo
Panzini: Il bacio di Lesbia - (Fine). - Goffredo Poppola: Cesare Augusto scrittore Nel bimillenario augustèo. - Romolo Moizo: Questi ragazzi - (IV).
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[1937/4]
De klokkengieter
Tooneelspel in drie bedrijven
door Antoon Coolen
Personen:
MEESTER ANDREAS DE KONINCK, klokkengieter.
PAUL, zijn zoon.
MARIA, zijn pleegdochter.
BARBARA, zijn huishoudster.
ANSELMUS ALBRECHT, meestergezel in de klokkengieterij van de Koninck.
PLAATS DER HANDELING: een klokkengieterij op een dorp in een landelijke, boschrijke
omgeving. Het eerste bedrijf speelt in het late najaar, het tweede in het begin van den winter,
het derde in den middenwinter met een tusschenruimte telkens van vier tot vijf weken. Het stuk
kan geacht worden in den tegenwoordigen tijd te spelen. Het is niet aan een bepaalden tijd
gebonden.

Eerste bedrijf
TOONEEL: Zeer ruime, heldere kamer. Zware eiken meubelen, die zoo gerangschikt zijn tafel met houten bank terzijde, bank bij haard onder de schouw - dat midden in een groote
ruimte openblijft. Kast tegen een der wanden. In den ver naar achter gelegen achterwand een
zeer groot raam van vierkante ruiten, boven welke ruiten, met een balk daarvan afgescheiden,
fraaie gothische spitsboog van gebrandschilderd glas. Het midden der gebrandschilderde
decoraties van dit loodglas wordt gevormd door een klok in medaillon. Naar achter in het
vertrek, maar het raam zooveel mogelijk vrijlatend, een eiken werktafel met papieren, rollen,
teekengereedschap e.d. Op die werktafel een bronzen lamp. In wand links van den toeschouwer
deur naar andere vertrekken in het huis. In rechterwand deur, waardoor men in de werkplaats
komt. In achterwand rechts, iets naar voren komend, deur tot gang en portaal met toegang tot
buitendeur en veronderstelden toegang tot werkplaats. Het geheel is eenvoudig, maar geeft
een prettigen indruk. Het is de trage avond van een stormachtigen herfstdag en na regenbuien,
die gedurende den dag vielen, komt nu de ondergaande herfstzon groot, warm en rood binnen
schijnen. Buiten ziet men een herfstgezicht, gelende blaren.
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Als het scherm opgaat, staat meester ANDREAS DE KONINCK, een stevige vijftiger, groot
en zwaar gebouwd, met uiteengespreide beenen midden in het vertrek, het gezicht half naar
den toeschouwer gekeerd, door de groote ruit te staren. Hij staat klaarblijkelijk verzonken in
een droombeeld, dat hem buitengewoon boeit. Als hij even heeft gestaan komt BARBARA, de
huishoudster, binnen. Zij is een vrouw van 50 à 55 jaren.

Eerste Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- BARBARA

ANDREAS

(zonder op te zien)

Is Maria thuis, Barbara?
BARBARA

Nee, zij is naar de kweekerij van den bloemist. Zij is bloemen halen voor Paul's
verjaardig, morgen.
ANDREAS

(als voren, zacht:)

Dat is waar. Morgen verjaart mijn zoon.
BARBARA

(lachend, blij:)

Ja. Wij zullen er een feestje van maken.
(Iets ernstiger:)

Was u het vergeten, meester Andreas?
ANDREAS

(steeds in zijn starre strakke houding:)

Nee, Barbara.
(Stilte.)

ANDREAS

(als voren, zacht:)
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Barbara, jij ouwe getrouwe, jij hoort zoo bij dit huis... Weet je, ik heb bericht gekregen
van het kapittel.
(Met een gevoel van voldoening, dat doortrilt in zijn woorden:)

Ik zal de groote Mariaklok gieten, die het bisdom ten geschenke geeft aan de
bisschoppelijke kathedraal.
BARBARA

(zeer blij, zacht en langgerekt:)

Jà...?
(Andere toon:)

Daar hoef ik eigenlijk ook niet verbaasd over te zijn. Wie anders dan u zou die klok
moeten gieten. U is daarvoor toch aangewezen.
ANDREAS

Ja. Maar er zijn soms van die intriganten. Menschen, die
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naijverig zijn. Er is ook een oogenblik sprake van geweest, dat de klok in het
buitenland zou worden gegoten. Door een klokkengieterij, die hier iemand heeft, die
voor haar ijvert.
BARBARA

Maar dat zou dan toch onrechtvaardig geweest zijn tegenover u. U maakt immers
zulke mooie klokken. Daar is u toch ook zoo beroemd om.
ANDREAS

Deze klok zal mooier en grooter zijn dan alle andere.
(Eindelijk uit zijn starre houding, gaat naar zijn werktafel, neemt daar teekeningen en papieren in
de hand:)

Bij den brief, waarin het bericht stond, was een persoonlijke gelukwensch van den
bisschop.
BARBARA

(eenvoudig, warm:)

U zult nu wel heel gelukkig zijn.
ANDREAS

Ja.
BARBARA

U hadt er immers zoo op gehoopt.
ANDREAS

Dat had ik, Barbara. Zoo. Dus jij begrijpt dat, dat ik er gelukkig om ben.
BARBARA

(eenvoudig:)

Ja. Dat moet u wel zijn, dunkt mij.
ANDREAS

Zie je, Barbara, àls ik de opdracht van die klok nu eens niet gekregen had, wie zegt
dan, dat ik niet geheel zelfstàndig een klok zou hebben gemaakt, die ik ten geschenke
zou gegeven hebben voor den toren van het dorp, hier? Dan zouden ze toch gehoord
hebben, dat mijn klok mooier was dan iedere andere.
BARBARA

(hartelijk:)

Ja. Dat zou wel het geval zijn geweest.
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ANDREAS

Dat zegt je nou op die manier!
(Tegemoetkomend en vriendelijk lachend:)

En jij beweert, dat je begrijpt, wat een gelùk de opdracht voor die klok voor mij
beteekent!
BARBARA

Ja. Ik geloof, dat ik dat toch wel begrijp.
ANDREAS

Er wordt wel eens gezegd, dat een klok kan klinken, zooals de engelen zingen. De
mijne zal zoo klinken!
BARBARA

Zoo'n klok te mógen maken, en die te kùnnen maken, dat is een groot geluk.
ANDREAS

Ja.
BARBARA

Er rust zegen op uw huis.
ANDREAS

(zacht en nadenkend:)

Zegen op mijn huis.
(Stilte. Men hoort den slag van een torenklok en het nazingen daarvan in de verte.)

ANDREAS

(glimlachend:)

Bij een gelegenheid als nou, dan grijpt de klank van die torenklok mij altijd weer
aan.
(Stilte.)

Vooral op een herfstavond, zooals het nu is.
(Overwegend, en nadenkend vertellend:)

Het was op zoo'n zelfden herfstavond, en de zon ging onder, toen mijn vader mijn
handen nam en ze zegende voor het werk. Voor het werk, dat ik van hem zou
overnemen. Mijn vader was ruig en ruw en groot. Toen ik mijn eerste klok gegoten
had, kuste hij mij.
BARBARA
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voor u een oogenblik zijn geweest, dat u uw heele leven niet meer vergeet.
ANDREAS

Neen, dat vergeet ik niet meer.
(Zacht:)

Er zijn dingen tusschen vader en zoon, die zijn heilig. En dit is er een van.
BARBARA

Dat zult u op uw beurt weer tegenover Paul voelen.
ANDREAS

Ja.
(Het ontwijkend:)

Paul is nog jong. Nog een kind. Tenminste van het standpunt van den màn uit
beschouwd. En ik heb nog zooveel werk vóór mij.
BARBARA

(wendt het hoofd zachtjes af:)

Ja.
(Stilte.)

ANDREAS

(papieren, die hij van zijn werktafel opneemt, inziende; leest zacht en langzaam:)

Voor Maria. Ik heet Maria. Dat zal de naam van de klok zijn. De bisschop zal haar
wijden.
(Komt voor het breede raam, staat daar, nadenkend. Stilte.)

Zie je, Barbara, toen mijn pleegkind Maria hier in huis werd gebracht, als een klein
kind, toen was het ook zoo'n herfstavond. Toen kwam na een regendag ook de zon
door. Dat is volle drie en twintig jaar geleden. Ja. Hier, voorbij het raam, kwam
Maria's moeder langs strompelen, het kleine wicht in haar arm. Ik had de klok, die
je daar net hoorde, de torenklok van ons dorp, gegoten. We hadden haar uit een
gietkuil gegraven en ik probeerde haar klank, die door de werkplaats schalde en
dreunde. Op dien klank kwam de verlaten, moede, zieke vrouw af, om hier haar kind
te brengen. Zij was er de bosschen voor doorgekomen, ónze bosschen noemen we
die, die ons van de wereld scheiden.
(Stilte. Wijst naar een plaats terzijde van zich:)

Dààr zat zij. Toen zij haar mantel open deed en mijn vrouw het kind gaf, zei ze: Zij
heet Maria.
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BARBARA

Voor haar zelf brak de zon niet door.
ANDREAS

Hoe kunnen wij dat beoordeelen.
BARBARA

Veertien dagen later is zij begraven onder de klanken van dezelfde klok, die haar
weg hierheen had geleid.
ANDREAS

Hoe kunnen wij beoordeelen, of de zon toen niet voor haar was doorgebroken. Zij
was een dier vrouwen, die door haar man verlaten zijn en daaraan bezwijken.
BARBARA

Dit heb ik nooit vergeten, hoe ze in haar koortsen ijlde en ervan sprak, dat haar man
van haar en haar kind was weggegaan, om het mooie, het zuivere en het hooge te
zoeken.
ANDREAS

Het mooie, het zuivere en het hooge. En hier stierf zij en bleef haar kind achter.
(Gaat weer naar zijn werktafel:)

Het mooie, zuivere en hooge.
(Neemt papieren:)

Voor Maria.
(Stilte. Andere toon:)

Zoo, ja, de verjaardag van mijn zoon. Van Paul. Nee, ik was dien verjaardag niet
vergeten. Zijn twee en twintigste verjaardag!
BARBARA

De twee en twintigste verjaardig van dat afgebeden kind.
ANDREAS

Ja, Barbara, dat is waar.
(Staart recht voor zich uit:)

Hóé heb ik erom gebeden, een zóón te mogen hebben. Vooral toen we dat pleegkindje
in huis hadden. Toen hielden we het
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niet meer uit, dat we zelf nog maar steeds geen kind hadden, na een huwelijk van
vier jaren. En nu wordt hij al twee en twintig. Het leven gaat gauw.
BARBARA

Het heeft er iets van weg, of God uw gebed aarzelend en met uitstel van jaren
verhoorde, omdat de geboorte de moeder het leven zou kosten.
ANDREAS

(met lichten wrevel:)

Dat kunnen wij niet beoordeelen.
BARBARA

Het is maar een gedachte, die je krijgt juist omdat je het niet kunt verklaren.
ANDREAS

En nu voelt Paul zich al een màn.
(Keert zich naar Barbara om, andere toon:)

Als je als jongen iets onderneemt en doet, waar je gróóte verwachtingen van hebt,
en je ziet dat slagen, dan verheug je je dubbel, omdat je vader dat nog meemaakt.
Dat zeg je later dikwijls: als mijn vader dàt nog eens meegemaakt had, en dàt. Maar
omgekeerd. Als je jongen klein is ben je ongeduldig in het verlangen naar het
oogenblik, dat hij je werk zal gaan begrijpen. Wil je gelooven, Barbara, dat ik om
die klok voor de kathedraal nog te méér gelukkig ben, omdat ik nou een zóón heb,
die de klank van mijn klok zal hooren en bewonderen. En hij heeft er toch al begrip
van, wat dat betéékent, zooiets te maken.
BARBARA

En later zal hij klokken gieten, die nóg mooier zijn. Dat lijkt me voor u een nog veel
grootere voldoening.
ANDREAS

(een beetje koeltjes en ontwijkend:)

Ik voel al een heele eerzucht bevredigd, als hij het werk van zijn vader waardig zal
voortzetten. Maar zoover zijn we nog niet.
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(Breed uit:)

Ik zal zèlf nog véle klokken gieten. Nee, ik ben nog niet aan het einde toe. Goeje
hemel, ik ben nauwelijks het begin voorbij!
(Stilte.)

Nou moet je voor mij Anselmus eens uit de werkplaats roepen. Dat hij hier komt.
BARBARA

Weet Anselmus het nog niet, van deze Mariaklok?
ANDREAS

Nee.
BARBARA

Wat zal hij blij zijn, als hij het hoort. Ik ga hem roepen.
ANDREAS

En als Maria thuis komt, vertel het haar niet, van de klok. Ik wil het haar graag zelf
zeggen.
BARBARA

(lachend:)

Ja...
(Af.)

Tweede Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- ANSELMUS ALBRECHT

ANDREAS

(staat bij zijn werktafel. Kijkt papieren in. Maakt een aanteekening, wandelt langzaam naar het
midden van de kamer. Staat daar, de beenen wijd uiteengespreid. Men hoort hem zachtjes zeggen:
Voor Maria).
Na eenige oogenblikken komt ANSELMUS ALBRECHT binnen. Hij is ouder dan meester Andreas,
een zestiger, met grijs, krullend haar. Hij voelt het, zonder den eenvoud te kort te doen, als een
onderscheiding, dat hij als meester-gezel naast meester Andreas staat en diens vertrouwde is. Hij
heeft de vitaliteit van den goedbehouden, gaaf gebleven, bejaarden man. Als hij binnenkomt is er
even een stilte, waarin de mannen elkander aankijken. Het is dan Andreas, die het zwijgen verbreekt.

ANDREAS

Anselmus, ik heb bericht gekregen.
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(zeer geinteresseerd, knikt kort en zwijgend.)
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ANDREAS

(voortgaande:)

Bericht van het kapittel.
ANSELMUS

(als voren.)

ANDREAS

(met een bescheiden triomf:)

Ik giet de klok.
ANSELMUS

(haastig:)

De groote Mariaklok?
ANDREAS

Ja.
(Stilte.)

ANDREAS

(met vreugde het nog eens bevestigend:)

De groote Mariaklok!
ANSELMUS

(lacht een beetje zenuwachtig:)

Ja. Maar het is toch eigenlijk wel vanzelfsprekend. Wie anders dan u? Dat zou ik
wel eens willen weten. Het is waar, je hebt onder hen die er in meespreken van die
verdomde ezels, ja, zegt u nou zelf, ze zijn dikwijls zoo stom, dat ze het goede en
zuivere niet van het prulwerk onderscheiden. Dan komen ze hier met hun hamer en
hun stemvork, tikken tegen de klok en zeggen: nee. Maar ze hooren het niet omdat
ze de accoustiek missen in hun hart.
ANDREAS

(rustig en blij:)

Ja, ik giet de klok.
ANSELMUS
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En Paul, uw zoon, wat zal hij in zijn schik zijn!
ANDREAS

(ineens zeer luidruchtig en vroolijk:)

Ja, ik giet de klok. We zullen de bosschen moeten dunnen voor het vuur in den oven.
En ik heb een mengsel voor brons berekend! Dat zal klinken, ja, dat wordt een edel
brons, dat kun je een ziel meegeven.
ANSELMUS

Van harte geluk gewenscht, meester Andreas.
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ANDREAS

Dank je wel, Anselmus. Nu kan ik ze maken, die klok. Een klok van honderd dertig
centenaar! Met een middellijn van ruim twee meter. Ja. We beginnen er gauw aan.
Op den feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen, acht December, dan moet ze
worden gewijd. Het wordt mijn grootste klok. Mijn schoonste klok. Zooals ik er op
gehoopt heb.
(Vervoerd, maar toch eenvoudig:)

Een klok, die de macht van den dónder heeft. En de welluidendheid van muziek en
melodieën.
ANSELMUS

Ja. Zulke klokken zijn er in den loop van de tijden gegoten. Klokken, die de stem
van Gods gericht hebben en de stem van Gods erbarmen. Zoo heb ik dat dijkwijls
hooren zeggen.
ANDREAS

(met zichzelf bezig, zwellend van trots:)

Als een gezang van donder en orgels zal zij over het land gaan.
ANSELMUS

Ja, de onrust heeft mij al te pakken. Dat heb ik bij iedere klok. Al die voorbereidingen,
waar ik nauwelijks mijn geduld bij heb. En als de vorm dan in den gietkuil gaat. Dan
begint de angst pas goed. Want je kunt alles zoo nauwkeurig berekenen als je maar
wilt, je kun een profiel snijden op de zuiverheid van het geringste gedeelte van een
millimeter, je kunt aan de hand van zooveel ervaringen als je maar wilt de klokkenspijs
mengen, eigenlijk weet je 't nooit zeker. De belachelijkste kleinigheid kan een ramp
worden en alles bederven.
ANDREAS

(overmoedig en vroolijk:)

Je moet niet tobben, Anselmus. De klok zal vlekkeloos zijn.
(Slag op Anselmus' schouder:)

We zullen op het welslagen drinken. Ik verheug mij er op!
(Naar deur links van den toeschouwer:)

Barbara! Barbara! Ga in den kelder en tap een kruik van het kleine vat in den hoek
onder den trap!
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(Komt weer bij Anselmus, weer in gesprek met hem:)

Zie je, Anselmus, na zorg komt blijdschap. Zooals na al den regen van vandaag nou
die prachtige zon gekomen is. Ik hèb er zorg over gehad. De menschen erkennen je
dikwijls zoo moeilijk. Ik zat er over in, dat die opdracht mij kon ontgaan. Maar nu
is het goed. De klok zal vlekkeloos zijn.
ANSELMUS

U beter dan een ander weet, dat een klok niet zoo maar een ding is. Het is niet alleen
een lichaam. Het is een lichaam, dat een geest, een ziel moet krijgen.
ANDREAS

Je spreekt daar van de ziel van de klok. Wat versta je onder haar ziel. Begrijp je haar
ziel.
ANSELMUS

Begrijpen? Als de klok gewijd wordt krijgt ze een geest, dat is haar hoogere
bestemming. Wie begrijpt de ziel van een klok!
ANDREAS

Dat is eigenlijk het wanhopige, Anselmus. Al dat tekort aan begrip. De ziel van de
klok! Ik verzeker je, dat ik het ontstaan van de ziel van de klok in handen heb.
ANSELMUS

Maar dat hebt u toch niet in handen. We bidden niet voor niets, voor we een klok
gaan gieten!
ANDREAS

(tracht zijn vervoering te beheerschen:)

Dat heb ik in handen. Ik geef haar dien klank, die melodie, die hier in mijn ziel ligt!
Was de wereld maar anders. De menschen zijn te grof, om de volle schoonheid van
de ziel van de klok te verstaan.
ANSELMUS

Toch geloof ik, dat de klank van de klokken wel altijd den weg vindt tot de harten
van de menschen. Ja, zooals ze aan hun klokken hechten.
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ANDREAS

Je Sprak daarnet toch ook van de domheid, waarin men het zuivere niet kan
onderscheiden van het prulwerk.
ANSELMUS

O ja. Die menschen, die het zoo goed weten met hun stemvork. Die er in meespreken.
Maar het vólk, dat de klokken ondergaat. Ja, dat heeft er liefde voor. Ook deze
Mariaklok is toch een geschenk van het volk.
ANDREAS

Het is nu eenmaal zoo noodlottig met alles, dat de menschen voor honderd andere
dingen belangstelling hebben naast een beetje belangstelling voor wat schoon is. Dat
is verdrietig. Dat moet ieder kunstenaar voelen, wiens werk hemzelf alles, àlles en
àlles is. Nee. En wie begrijpt dat geheimzinnige van de schoonheid van den klànk,
van de accoorden...
ANSELMUS

Wat komt dat er op aan. De menschen vóélen het. Heele steden en dorpen voelen
het, van de jubeling bij feesten af, tot aan de tranen toe, die ik ze dikwijls heb zien
schreien, als ze ineens de rouwtonen van de klok hoorden.
ANDREAS

Dat is een kwestie van stemming, die zit in het feestgevoel of in den rouw. Maar dat
is toch eigenlijk bijzaak. Nee, niemand hoort wat in de klokken te hooren is. Dat
hoort hij, die de klok maakte, alleen. En hij moet het voor zich alleen houden.
ANSELMUS

Maar dat moet u toch juist verstaanbaar maken voor anderen. Ik begrijp niet, dat u
den laatsten tijd zulke moeilijkheden maakt. Iemand, die zelf een klok maakt, is er
nu eenmaal inniger bij betrokken dan anderen, die ze alleen maar hooren. Dat is toch
vanzelfsprekend. Dat moet ook zoo.
ANDREAS

Och, Anselmus, jij begrijpt het net zoo min.
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ANSELMUS

Ik begrijp zooveel, dat ik weet dat ik eerbied heb voor u en de klokken, die hier
worden gegoten. Maar ik heb ook geleerd, dat je er nederig bij moet zijn. Want je
hebt het niet in de hand.
ANDREAS

(weet gemoedelijk, legt zijn handen op de schouders van Anselmus:)

Zoo, zoo, Anselmus, geef je mij die les!
ANSELMUS

Nou ja, die les...
ANDREAS

Dat weet ge niet, beste kerel, maar ik heb het me den laatsten tijd dikwijls bekend:
de klokken, mijn werk, dat is me meer dan alles ter wereld.
(Vervoerd:)

Iets schoons te maken. Iets volmaakts, dat in den hemel zingt. Kijk, dat zal ik nou
ook aan jou bekennen: Je weet dat ik mijn vrouw verloor, die stierf toen mijn zoon
geboren werd. Je weet, hoe ik verlàngd en gebeden en wéér gebeden heb, om een
zoon te mogen bezitten. Nu, meer dan de dood van mijn vrouw, en meer dan mijn
zoon, meer dan alles ter wereld is het voor mij, een klok te maken, die waarlijk schoon
is. Maar dat begrijp je niet.
ANSELMUS

Nee. Ik begrijp, dat u den laatsten tijd zoo verandert. En dat u zoo van die dingen
zegt...
ANDREAS

(breed, royaal:)

Verander? Dat is de groei, mijn jongen. De groei. Iedere klok was weer beter. Daarom
kreeg ik deze te gieten. En deze zal de schoonste zijn.

Derde Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- ANSELMUS ALBRECHT - BARBARA

BARBARA

(komt op, met een groot tinnen blad, daarop een aarden kruik, en twee kroezen, of glazen bokalen).
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ANDREAS

(heeft naar haar omgekeken:)

Daar is de wijn, Anselmus!
BARBARA

Alstublieft, meester Aandreas.
ANDREAS

(schenkt, terwijl Barbara het blad houdt, de twee glazen in:)

Daarmee zullen we de opdracht haar doop geven. Een goed begin is het halve werk.
Hier, dat staalt je zenuwen en kalmeert je opwinding.
(Hij pakt de beide glazen, geeft er een aan Anselmus. BARBARA zet het blad neer, af, links.)

Vierde Tooneel
- ANSELMUS ALBRECHT
(De beide mannen heffen de glazen. Andreas houdt het zijne in den gloed van de zon.)
ANDREAS DE KONINCK

ANDREAS

(gul en vroolijk:)

Nu drinken wij, dat het werk tot een goede voleinding mag worden gebracht en
schoon mag slagen.
ANSELMUS

En dat het den meester eeren mag!
ANDREAS

Dank je.
(Beiden drinken.)

ANSELMUS

Het kalmeert mijn opwinding.
ANDREAS

(vroolijk:)
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Ja. En het verhoogt den gloed van het innerlijk vuur, waarmee we aan het werk gaan.
Al dagen lang ben ik er in mijn gedachten mee bezig.
(De zon zinkt lager. Begin van de schemering.)
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ANSELMUS

En Paul. Die zal er ook gelukkig om zijn. Het is een goede tijding aan den vooravond
van zijn verjaardag. Dat is waar. Ik heb mijzelf en hem al eens beloofd er met u over
te spreken. Ik had gedacht, dat u het zou doen op den dag, dat hij een-en-twintig
werd. Toen hebt u het niet gedaan. Nu, in uw blijdschap. Nu zou u er misschien toe
kunnen besluiten hem dit geschenk te geven: dat hij dit jaar zijn eerste klok mag
gieten.
ANDREAS

(koeltjes:)

Zoo. Daar wordt over gesproken.
ANSELMUS

Ja.
ANDREAS

Zoo. Wat hebben jullie voor een idee van zijn leeftijd.
ANSELMUS

Dat ligt er aan, aan welken kant je staat.
ANDREAS

Hoe bedoel je?
ANSELMUS

Als je je eerste grijze haren hebt, dan wil je je misschien op hun jaren, die voor ons
meetellen, een beetje wreken, door deze jonge mannen nog maar kinderen te vinden.
ANDREAS

Dat zijn ze misschien ook.
ANSELMUS

Maar als je aan hun kant staat, dan zie je wat anders. Dan zie je kerels, die aan den
drempel van het groote leven staan en er met drift en geweld in willen, omdat ze er
net zoo goed de kortheid van inzien als wij. En ze willen er alles van hebben.
ANDREAS

Dat is allemaal heel mooi. Daarom moet hij nu zeker de Mariaklok gieten! En ik
mag op den achtergrond staan. Ja, daar moet ik zeker in verdwijnen.
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ANSELMUS

(ineens strak, en zeet stil:)

Nee.
(Stilte.)

U neemt het verkeerd op. Maar u zou kunnen zeggen: de eerste na die Mariaklok.
ANDREAS

(kort en bondig:)

Het gebeurt niet.
ANSELMUS

Eenmaal moet hij het werk toch overnemen.
(Wil hem streelen met een toekomstdroom:)

En net zulke mooie klokken maken als zijn vader.
ANDREAS

Het gebeurt niet. Wat is dat, om altijd de jeugd te willen schuiven waar wij hooren?
Zijn tijd komt. Probeer nu maar niet mij te beinvloeden. Het is aardig, dat je het zoo
goed meent met Paul en dat je zoo'n moeite doet, dat hij dit plezier zou hebben.
ANSELMUS

Waardeert u dat?
ANDREAS

(kijkt hem verwonderd aan, bevestigt:)

Ja, zeker! Maar ik zelf maak uit, wat ik hem ten geschenke geef. En ik zal uitmaken,
wanneer hij een klok giet.
(Weer breed, vol zelfvertrouwen:)

Voorloopig geef ik er geen een uit handen. Omdat ik voor mij meer vertrouwen heb
in mijzelf dan in hem.
(Lachend:)

En meer dan in jullie allemaal.
(Goedig:)

Meer ook dan in jou.
ANSELMUS
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Dat is erg genoeg!
ANDREAS

Kom! Kom!

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

257

ANSELMUS

Dacht U, dat ik dat gevoel ook niet hen? Ik heb ook wel eens gewenscht, als alles
voor het gieten klaar was, dat u ziek zou worden, en dat ik uw taak dan zou
overnemen.
ANDREAS

(neemt de kruik:)

Nog?
ANSELMUS

Ja. Ik moet mijn opwinding meester blijven.
(Laat zich inschenken, drinkt:)

ANDREAS

(goedmoedig:)

Dus dien wensch heb jij gehad. Daar heb je iets van mijn geval! Desnoods liever dat
een ander ziek is, om zèlf een klok te kunnen maken.
(Drinkt zijn glas leeg, kijkt Anselmus een beetje ondeugend aan:)

Kom. We gaan de gezellen inlichten.
ANSELMUS

Neen. Dat is toch niet hetzelfde, als uw geval. Ik hoop van harte, dat het niet hetzelfde
is.
ANDREAS

(met een breed gebaar:)

We gaan naar de gezellen. Ik moet nog even in de werkplaats zijn. Is Paul er nog?
ANSELMUS

Die is weggegaan net even voor ik hierheen kwam.
(Met Andreas meegaande:)

Maar het is waarachtig niet hetzelfde.
(Beiden af, links.)

(Wordt voortgezet.)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

258

Sneeuw-symphonie
Ik weet niet meer wanneer het was,
Ik weet niet meer wanneer,
Maar sneeuw lag vast
Op elk terras en 't was een wonder winterweer...
En wandlen ging ik, vandaan,
Alsof ik iets verloren had,
Alsof een stad verloren was
In 't dwarlen van den sneeuw.
En hoe ik ging en waar ik kwam,
Ik groette maar, ik groette maar den sneeuw,
Ik vond geen pad, ik zag geen stad
Alleen schoon teer een meer van sneeuw...
Wat of het was of hoe en waar, wanneer,
Ik weet niet meer wanneer het was,
Ik weet niet meer wanneer,
Maar wandlen deed ik in een schittrend witte winterweer...

Marnix van GAVERE.
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Mangke
door Loe Maas
‘Mangke, uw tijd is om.’ De cipier, zwart met koperen knoopen, werpt een stel oude
kleeren op de brits. ‘Ge kunt u omkleeden en gaan.’ Maar Mangke roert niet, kan
niet roeren.
Als je twintig jaren - of meer? -, als je oneindig lang, dag na dag, jaar na jaar
gewacht hebt op dat ééne verlossende woord; als die klank in je gegroeid is tot het
sein van een nieuw bestaan, tot het teeken van een ongekende lente; als dat woord
één is geworden met den slag van je hart en de muziek van je bloed, en het verschijnt
plots als een witte, blije engel in je cel, neen, dan kun je niet opspringen en
schreeuwen van vreugde. Dan moeten eerst tranen in je oogen komen, dan moet eerst
je keel droog worden en zwellen, dan moet je hart eerst onstuimig gaan slaan en
dan... dan moet eerst langzaam in je terugkeeren het geloof aan je eigen bestaan, aan
het bestaan van de dingen rondom je, het geloof aan de werkelijkheid van een wereld,
van een andere wereld, buiten de cel.
Mangke ziet en tast die oude kleeren, tast met z'n doode handen naar de warme
droomen die er in sluimeren.
...Hoe vreemd wordt nu die cel. De zacht-grijze muren zijn oud geworden; ze
hebben zijn slagen gevoeld en zijn vaak ingeslapen onder zijn dwaze kussen. Ze
hebben gelachen om z'n wanhoop en weemoedig geluisterd naar z'n klachten,
gebroken en ontzield. Nu meent hij er stille bloemen op te zien.
Het raampje, waar zwarte staven hem terughielden van den zoo nabijen, witten
hemel; dat levende vierkant, waar al zijn gedachten en verlangens door naar buiten
vlogen, hem vooruit.
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Mangke is vrij, vrij. De warme kleeren kust hij eerbiedig, alvorens ze aan te trekken,
zooals een priester doet in de sacristie. Waarom is zijn denken juist nu zoo verward,
zoo brokkelend? Waarom kan z'n vreugde niet uitjubelen in een eindeloos lied aan
het leven? Ah! Als Mangke nu kon schilderen, als hij nu op die wanden tafereelen
had kunnen tooveren, fresco's in wit en goud en blauw en rood!
Maar hij kan niet schilderen. Mangke kan alleen een beetje droomen op zijn oude
viool. Ja Mangke is musicus, want hij heeft een hart dat wondere dingen zingt in zijn
magere handen.
De cipier brengt Mangke zijn bruine viool en vraagt of hij nu klaar is. Maar Mangke
hoort hem niet, hoort alleen dat lied in zijn bloed. Hij grijpt de viool, drukt ze hevig
tegen zijn kin en streept twee, drie valsche, zware, schreeuwende akkoorden.
De cipier lacht en gaat, en Mangke roept hem niet terug; hij heeft niemand noodig
voor zijn nieuwe vreugde. Zijn lied is voor hem alleen. Voor hem en voor de
oud-geworden muren, die zwijgen. 't Is niet knap, neen, maar 't is mooi, 't is
menschelijk.
Een angstig-donker recitatief, waarboven, als een schoone vogel, zweeft, eerst
schuw, dan helder, een lied. Plots een duistere, zware zang: een zee in den avond,
met zwarte golven, een zee met krijschende meeuwen, een zee met een groot en
rustig schip, dat koers houdt op een wonder eiland vol breede boomen en zingende
menschen, vol gouden stuifzon en geurige bloemen. Het schip nadert; het eiland
ademt stiller, onhoorbaar en lost zich op in den geel-rooden glans der zon.
***

Mangke betreedt de wereld van uit een kleine, bruine deur - een desillusie: 't had een
geweldige, groen-ijzeren poort moeten zijn met twee heel zware vleugels, die bij
zijn naderen van zelf wijd-open schoven. Maar Mangke weet niet meer wat achter
hem is. Hij staat nu aan den rand van een witten dag, aan den zoom van een leven
vol zon.
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Vóór hem een breede, zand-gevlekte, groene vlakte van brem, waar gouden
bloemtrosjes aan blinken. Wat verder een lachende, witte weg en daarachter boomen...
echte groote boomen, waar vogels in kunnen zitten en zingen, waar je zwijgend en
plechtig onderdoor kunt gaan. Een nieuwe mensch in een nieuwe wereld.
Zijn oogen drinken zich blind aan de mildheid van den vroegen middag; zijn
brandende lippen reikt hij ter verzoening aan de zon en de blauwige lucht, aan de
boomen en bloemen, aan de menschen en de kinderen die hem voorbijgaan en hem
na-lachen omdat hij zoo dwaas loopt over den witten weg, waar hij de boomen
omhelst en de bloemen, op den grond, kust.
Dwaas, Mangke.
Alles is nieuw. Het vergeelde huisje waar hij woont is een paleis met licht en stoelen,
met blauwe ramen en witte kantgordijnen, waartegen bloemen leunen, zwaar-roode
geraniums. Een droompaleis met rondom struiken en boomen, lucht en aarde en heel
ver en heel wit een ander huis en nog verder een waas-blauwe, weeke streep, het
einde.
De wierook van warme koffie en de geheimzinnige weelde van versch, blond
brood. Mangke kan niet eten. 't Is alles veel te goed, veel te mooi. Alles is zoo nieuw
en hij is een kind, een klein, blij kind dat niet denken kan, maar dat het geurige leven
opsnuift, inademt, een kind dat groeit en rijp wordt in den gouden dag, onbewust als
het koren op de velden.
Ah! als hij niet in 't donker geleefd had, zou het licht dan zoo wit, zou het licht
dan zoo mild zijn? Als hij niet de weeheid van den dood geproefd had, zou 't leven
dan nu zoo geurig zijn en zoo wonderlijk?...
De schemer is zacht en water-blauw. Mangke zit voor 't huis, tusschen de planten
en de bloemen. Hij doet niets anders dan leven, bestaan, zijn, zooals de bloemen en
de planten zelf.
Maar als de nacht komt in zijn fluweel-zwarten mantel vol glinsterende sterren,
voor het schemer-gele huisje zit een antieke god, spelend op een wonder instrument.
De bloemen
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naast hem buigen zwaar hun rood-brandend hoofd en de boomen, de vogels zwijgen.
De klanken die hij oproept in den avond zijn levende wezens, met blanke bloemhanden
en zilveren sluiers. Glanzend zacht bewegen ze zich in een tragen dans tusschen
hooge palmen met donker-uitrafelende bladen. De sterren zijn doorschijnend-roode
en week-groene bloemen die even openbloeien en weer verdwijnen.
De eerste nacht van den nieuwen mensch in de nieuwe wereld is een vreemde,
rustige droom.
***

Mijnheer Pastoor wordt oud. Hij lacht vaak om z'n beenen die niet meer zoo willen
en om z'n hart dat nog jong is als een mei-vogel. Een spijtige lach! Nu komt hij
moeizaam over den weg. Naar Mangke. Als een grijzen vleugel, die moe gevlogen
is, legt hij zijn hand op de magere schouder van Mangke: ‘Mangke, ik ben blij dat
je terug bent!’ 't Zijn niet veel woorden, neen. Oude menschen behoeven niet veel
woorden. Bij hen spreekt de lauwe, harde hand. Zij laten u lezen in de diepe, breede
oogen. Mangke weet dat de pastoor denkt: ‘Wat voorbij is, vergeten we; dat is niet
meer, dat is niets geweest dan een booze droom.’ Maar Mangke schudt ongeloovig
en dankbaar den grijzigen kop: ‘Wat ik gedaan heb, kan nooit vergeten worden. Lang
heb ik er voor geboet, en eenzaam, 't is waar; maar loslaten zal het me nooit.’ En nu
plots springt er iets stuk in Mangke's ziel, in Mangke's leven. Nu plots weet hij dat
hij nooit meer worden zal als de andere menschen van het dorp, dat hij teruggekeerd
is in een wereld die hem uitgestooten had. Mangke weet nu dat hij een geteekende
is, een gevloekte in hun midden, een ergernis voor hun rustige oogen. Ja, hij zal hier
blijven, in dit huis, eenzaam, zooals ginds in de cel. Hij zal niet gaan door hun straten
en langs hun huizen, waar de ramen zien en de stilte spreekt. Hij weet nu dat hij niet
meer alleen is, dat een schaduw hem volgt, waar hij gaat; dat hij overal met zich
meedraagt zijn vloek. Een storm steekt op binnen in Mangke, een storm van
donkerfluitende winden, van grauwe golven die schreeuwend tegen
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de vluchtende wolken slaan en boven alles uit zijn eigen stem, zijn eigen kreet:
Waarom? Waarom?
Mijnheer Pastoor neemt een koude, breekbare hand van Mangke in de zijne. Hij
heeft donkere onweeren zien aanschuiven in Mangke's oogen, hij heeft scherpe,
purperen bliksems zien schieten in die duistere ziel.
Als 't onweert moet men een kind niet alleen laten. Het zou angstig worden als
een vogel en willen uitvliegen recht naar het fascineerend gevaar. Mijnheer pastoor
weet dat; hij blijft. Samen zitten ze in het zwijgend vertrek. In de zware, witte rust
van den middag.
De geraniums staan hevig te branden voor het raam.
Er hangt een kille, melk-witten schemer in den morgen. De boomen zijn schaduwen,
ver en donker. Op den weg liggen vochtige bladeren, bruin en bros. Ze kraken onder
de voeten van Mangke, die naar de dorpsmis gaat. Heel vaag en schuw hoort hij de
klokken. Roepen ze hem niet? Vormlooze, donkere vlekken in de verte. Naderbij
komend, zijn het menschen, die plotseling zwijgen en vergeten wat ze zeggen wilden.
Mangke gaat met neergeslagen oogen hen voorbij. Ze slaan niet, ze roepen niet.
Ze zwijgen. Mangke heeft, even, in hun oogen gezien dat ze hem haten. Hij heeft op
hun lippen gezien de donkere kleur van woorden, die ze weldra spreken zullen. Hoort
hij ze nog niet? De zwarte vogels met gele snavel en scherpe klauwen, de zwarte
vogels met heet-groene oogen, vliegen ze hem nog niet achterop? Is dat de donkere
slag van hun vlerken? En dit... hun greep? Hun vlijmenden bek?
Moe en bleek gaat Mangke zitten in een lichtloozen hoek, achter in de kerk. De
perkamenten handen vouwt hij voor z'n oogen om niets te zien. Om te vergeten dat,
wat hij aanwezig weet.
De mannen en vrouwen die schuw naar hem omzien, de kinderen die staan blijven,
verwonderd en bevreesd. Hij bidt niet - neen, natuurlijk niet. Hij zoekt de stem van
den ouden man, die zijn vriend is. Hij zoekt de klanken die hem ver-
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trouwd zijn, en die nu rond zweven op geur van wilde wierook en weeke waskaarsen.
Onverwacht is er het hard geluid van stoelen en schuivende voeten. De preek.
Het zijn geen woorden meer voor Mangke, het zijn beelden. Levende menschen.
Hij ziet de vrouw met de losgevallen haren en den angst in haar oogen. Hij ziet de
pharizeeërs die steenen oprapen en haar verder sleepen. Buiten de muren de witte
zon-muren der stad. Maar de angst geeft haar kracht. De wanhop maakt haar sterker
dan de leugenachtigheid dier mannen, die haar haten, omdat zij hun minacht. Ze rukt
zich los en vlucht. Naar den tempel, naar Jesus. Ze valt voor hem op de knieën en
hij leest in haar oogen haar angst, haar goedheid en haar liefde. Ook haar zonde, ja;
maar vooral haar liefde. De pharizeeërs achtervolgen haar. Nu staan ze allen in den
tempel. De pharizeeërs, hijgend en vol haat; de overspelige vrouw, geknield voor
Jesus, die zwijgt, zich bukt en met een vinger onzichtbare woorden teekent op den
mozaïeken vloer. Dan heft hij het hoofd op met de lange, zwarte haren, met den
fijnen mond en de diepe oogen. Hij leest in hun zielen. Zij zelf slaan de donkere
bladzijden om van hun leven. ‘Wie zonder zonde is, werpe den eersten steen!’ Zij,
geknield, kijkt hem aan, wanhopig, verwijtend bijna. Hij glimlacht; want de joden
gaan heen, zwijgend, en verbergen schuw de steenen in hun kostbare, kleurige
gewaden. Jesus helpt de vrouw opstaan: ‘Ook ik zal u niet veroordeelen. Ga en zondig
niet meer’.
Mangke ligt nu zonder beweging tusschen witte geurige lakens. De winterzon is koel
maar vriendelijk. Er staan geen bloemen meer voor 't raam; en de boomen zijn zwart
en naakt. Over de takken loopen nu groen-gouden streepen. Mangke ligt rustig en
tevreden. Naast het bed staat klarend een glas water, daarachter wacht de bruine
viool. Maar Mangke's handen zijn heet en moe. Zijn oogen zijn glansloos als die van
den heiligen op het prentje, boven het bed. Mangke is ziek. Dat komt van het worstelen
met de vele don-
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kere uren, van den strijd met de vele gedachten, die, als zwarte honden, hem
voortdurend aanvielen.
De nachten, buiten, zijn koud en de velden zijn er vochtig en week. Een oude
zwakke man moet daar voorzichtig zijn. Maar in 't ruime, eenzame huis was er het
beeld van een vrouw die bloedde en hem, vloekend, vervolgde. Daarom ging Mangke
de nachten tegemoet, spelend op zijn oude viool. Geen liedjes van zon en leven,
neen.
Maar klachten, die dropen van warm bloed. Kreten vol wanhoop en onmacht.
Slechts de koude, natte grond bracht hem rust. Dan zong hij weemoedig, droevig
soms. Zoo dat hij er zelf om schreien moest. Dan was 't goed. Dan glimlachte hij
tegen de donkere boomen die leden in den waterigen wind en ging naar huis, een
kalmen vrede in zich dragend.
Nu ligt Mangke rustig en bleek; en tuurt naar de wolken die aan z'n raam
voorbijwaaien, naar de weinige zwarte vogels die snel heenvliegen. Mangke vraagt:
‘Waarheen?’ Maar zij talmen niet en geven geen antwoord. Mangke denkt: Ik zal
ook komen.
Soms zijn er even, geluidloos, de koele handen van mijnheer pastoor over zijn
brandend voorhoofd. Dat is goed en schoon als een lentewind. Of de oogen van een
kind, dat brood komt brengen. Dan neemt Mangke de oude viool en droomt zacht
een gouden lied, dat alleen kinderen begrijpen. Zoo gaan de dagen en uren aan hem
voorbij.
Op een middag is mijnheer pastoor moeizaam over den winter-harden weg
gekomen. Naar Mangke. Roerloos en wit lag hij tusschen de blanke lakens. Zijn
oogen stonden ver open, naar 't raam. In zijn koude handen hield hij, stijf, de bruine
viool.
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Afrekening
Ik zwerf voor 't laatst doorheen het schoon gebied,
ik zoek het duin, waar in het wassend licht
der maan, mijn ziel zich gansch op u verliet.
Wij lagen aan elkanders aangezicht,
alsof de tijd voor eeuwig stil kon staan,
alsof er nooit een dag meer komen zou,
dat elk alleen, zijn eigen weg zou gaan
naar het geluk, dat hij vergeefs bereiken wou.
Ach het geluk, waarom wij klagend scheidden,
vervloekte vogel die zoo schoon ons riep,
wat lokte ons toch doorheen verdriet en lijden
in de verlatenheid die elk zich schiep?
Waarom wisten wij niet, wat nu ervaren,
verhindert dat wij weder zouden zijn:
de nooit tevredenen, die wij toen waren,
zoo redeloos verblind door waan en schijn.
Wij wisten niet hoe het geluk ons lokt,
ver van zijn nest, gelijk de kwachtel doet.
Hij fladdert voor ons uit, ons adem stokt,
wijl hij ons gauw in handen vallen moet;
maar als wij ver en goed zijn afgedwaald,
heft hij zich op en vliegt vol blijdschap heen,
zooals de schoone droom nooit achterhaald,
slechts heimwee laat, waartoe, waarom, waarheen?
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Ik zwerf voor 't laatst doorheen het schoon gebied,
ik vind het duin niet weer. Het wassend licht
der maan is ijl en vaag als het verdriet
dat schemerde om ons vragend aangezicht.
Ik loop hier weg en weer en 'k denk bevrijd,
is het geluk zooveel nog waard voor mij?...
Een waan, een droom, een woord, en 't leven glijdt,
zonder geluk, of met geluk, het gaat voorbij.
En boven allen honger uit te rijzen,
elkaar te ontmoeten in de zuiverheid
van harten, die niet langer paradijzen
zoeken aan dezen kant der eeuwigheid,
het was mijn hoop. Ik zocht het laatste heil,
een muur te zijn, waaraan de zwakke plant
van uw geluk zich hechten zou, het veil,
mij wild begroeiend tot den hoogsten rand.
André DEMEDTS.
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Grondslag van de godsdienstige bezieling in de barok
(Vervolg)
door J. Hallez pr.
Na het passiespel van Oberammergau in 1930, vernachtten we met drie vlaamsche
priesters in hetzelfde huis, we waren het er over eens dat het spel van Alois Lang als
Christus, ons eenigszins had teleurgesteld; we wenschten meer minzaamheid in alles
en met allen, ook met de muggenziftende Farizeërs. De waardin echter, een gewone
burgervrouw, dacht er heel anders over; met begeestering sprak zij over den speler
die zoo majestatisch den ‘stolzer Christus’ had uitgebeeld. Zóó was het inderdaad:
Christus die sprak ‘tanquam anctoritatem habens’; die spijts alles, de wereld
overheerscht en de draden der dingen en der gebeurtenissen in handen houdt. De
triomfeerende Christus!
Barokkerken hameren dat gedacht in den geest der geloovigen. En Rubens mag
misschien meer dan wie ook, de barmhartigheid en de menschlievendheid van
Emmanuel verheerlijken: zijn werk is vooral een lofzang op den triomf van Christus,
in eigene dood, en in dood der heiligen. We hebben deze taal wel wat verleerd: zij
wordt nog verstaan in het hart van Beieren, waar de lucht als doordrenkt is van
Barokkunst, en van waaruit ik als sterkste herinnering de gedachtenis meedraag van
een Mozart-mis, met volledig orkest in de schoone barokkerk van Oberammergau.
In de eerste kerkelijke kunst is Christus aan het kruis een zegevierende Kristus.
Men heeft dat toegeschreven aan de bezorgdheid der eerste kristenen om de
vernedering van het kruis, het scandalum crucis, te verbergen; maar in de brieven(1)

(1) Zie D.W. & B., Nr 3, 1937.
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van St-Paulus wordt er met zulk een aandrang gewezen op het lijden van den
Zaligmaker, dat deze uitleg eerder opgedrongen schijnt door tijden die den triomf
van Christus niet zoo op den voorrang stelden, te meer dat de triomfeerende Christus
blijft heerschen in de 11e en 12e eeuw, toen er van scandalum crucis bezwaarlijk
kon spraak wezen. De lijdende Christus, de verguisde, vertrapte Christus komt pas
later, wanneer het medelijden, de ‘compassio’ als een liefderoos opbloeit naar den
verhakkelden en verscheurden Zaligmaker. Grünewald en Servaes gaan uit van deze
opvatting die zich kan beroepen op laat-gothische kunst; maar geenszins op de eeuwen
die voorafgaan.
Het mag wel verwondering baren d at Rubens en zijne school - zoo dikwijls
doodgeverfd voor loutere realisten - nooit de verwording van het doode lichaam in
al hare rauwheid hebben afgeschilderd, gelijk Grünewald bv. het deed in de
Kruisiging. Niet dat hun zoeken niet langs dien kant is uitgegaan; noch dat de trek
van hun hart hen niet in die richting zou hebben gedreven. Ik zou willen verwijzen
naar het grafmonument van Cornelius Schut, in de St Willebrordus kerk van
Antwerpen; het bestaat uit drie bovenelkaar geschikte deelen: boven de glorie van
God den Vader, in 't midden het uitgestrekte doode lichaam van den Zaligmaker,
onderaan de verrijzenis der dooden; tusschen het tweede en derde tafereel het
opschrift: ‘Godt is myn schut’; een dier doeken met klassieke, klare en kloeke taal:
God door de verdiensten van Christus' dood, geeft mij eens de gelukzalige verrijzenis.
Het middenpaneel is ook het hoofdpaneel: wie het maalde, weet men niet met
zekerheid; kenners beweren dat het fijn en nobel werk is als het beste van Van Dyck;
de overlevering schrijft het toe aan Cornelius Schut - eenige werken van dezen
schilder werden verkeerdelijk toegeschreven aan Van Dijck - en men weet dat deze
meester langen tijd werkte aan de boorden van den Rijn, en het werk van Grünewald
k a n gezien hebben (en is het eigenlijk wel noodig dit verband op te roepen?)
De ontzettende teekenen des verderfs staan duidelijk op het doode Christus-lichaam:
intredende verrotting in de
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breed-uitgeschuurde wanden van handen en voeten, in het gruwelijk paarsch gelaat;
echter de meester blijft niet verstard bij de rauwe realiteit, maar weet door de gaafheid
van den lichaamsromp, gespannen in lichten veerkrachtigen boog, die vergruwing
om te zetten tot de inwendige zekerheid dat de beet der dood niet verder zal gaan.
Hij omvlecht dat wrak van een lichaam met zoo'n adel, doet er een geheime bron
van nieuw leven in vermoeden, zoodat men weet te staan voor een held, voor 't
oogenblik sluimerend, maar die zal zegevieren wanneer en op de wijze die hij verkiest.
Christus is overwinnaar in den vollen zin van het woord, en Hij is het in het lijden
en door het kruis.
Waar de oude kunstenaars hun toevlucht moesten nemen tot attributen van
zegepraal en majesteit, kroon en purperen mantel, om hun gedachten te veruiterlijken,
hebben de Barokmeesters, zonder beroep op uiterlijkheden of bestanddeelen vreemd
aan het vak, door de kracht van hun kunnen de innerlijke zegepraal laten uitstralen.
En niet zoo onvervaard de menschelijke natuur, onze natuur, in haar verlatenheid en
schijnbaren ondergang, zonder attributen of symbolen, de zegepraal te laten bevechten,
hebben zij krachtiger en uitdrukkelijker dan de kunstenaars der eerste eeuwen, het
ontzaggelijk goddelijk besluit, het consilium Divinum uitgebeeld, dat Christus er toe
gebracht heeft het kruis en de dood te verkiezen als werktuig van verlossing en
zegepraal. ‘De heilige Thomas van Aquine, verklaart openlijk, dat de werkelijke
redenen voor zulk een keuze 's menschen verstand te boven gaan. Doch men mag
beweren dat het overwinnings-idee het rijkste en meest overtuigende begrip is, dat
op dit verheven onderwerp van toepassing is. De zoon Gods heeft niet zijn godheid,
doch zijn menschheid in dezen geduchten strijd op den voorgrond gesteld, als om
een gelijken toestand tusschen de strijders te scheppen. Hoe zijne vijanden ook waren,
zelfs tot op het laatste oogenblik wisten zij niet met zekerheid, of Hij de koning der
glorie was; inderdaad hoe meer de schande van zijn dood zichtbaar werd, des te
vaster waren zij overtuigd, dat Hij geen God was. Aangezien de vijanden van Christus
onkundig waren omtrent zijn innerlijken per-
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soon, konden zij Hem tot aan het einde toe vervolgen, in de hoop dat ze Hem zouden
kunnen verdelgen uit de kinderen der menschen. St Paulus zegt in den brief aan de
Corinthiers: want zoo ze de wijsheid Gods gekend hadden, zouden ze den Heer der
glorie niet hebben gekruisigd.’ (Vonier. O.S.B. Overwinning van Christus, bl. 31.)
Het is overbodig te wijzen op de hoogste belangrijkheid van dit geloofspunt in de
katholieke leer: ‘indien Christus niet verrezen is, zegt St Paulus, is uw geloof ledig,
dan zijt gij in uwe zonden’, en wat is de verrijzenis anders dan de triomf over en in
de dood. De triomf van Christus over dood, zonde, lijden en wereld is juist het
geloofsartikel dat de oorzaak is van het kristelijk temperament.’ De apostelen en
apostolische mannen van alle eeuwen aanzien het als hunne taak aan de kristenen
vertrouwen te schenken in hun geloof door hun te wijzen op de voortreffelijkheid
van den eeuwigen luister: ‘Gij kinderkens, gij zijt uit God en hebt hem (den anti-christ)
overwonnen; want Hij die in u woont is machtiger dan hij die in de wereld is.’ (Joan
IV-4.) De eerste martelaar, Stephanus roept uit: ‘Ik zie de hemelen geopend en
Christus zittend aan de rechterhand des Vaders.’ En Christus zelf zegt ons ((Joan
XVI-13): ‘Dit alles heb ik u gezegd opdat gij vrede moogt hebben in mij. In de wereld
hebt gij verdrukking te lijden, maar schept moed: Ik heb de wereld overwonnen.’
Ik weet niet of, na Freud, Rousseau's theorie over de ingeboren uitmuntendheid
van de menschelijke natuur nog veel aanhangers vindt; en ik wil al wie het verlangt
rangschikken bij degenen die eerlijk beweren de deugd te kunnen beoefenen om
wille van haar zelven, in alles en in alle omstandigheden; maar zeker is het dat de
massa - laten we zeggen: het vulgum pecus, - ten gerieve van die uitverkorenen hun
zelven slechts overwinnen omwille van de zekerheid der uiteindelijke zegepraal.
Christus' lijden en zegepraal in het lijden is hun een waarborg, waarin ze heil en
sterkte vinden en dat het groote vraagstuk dat elk menschenleven in tranen en bloed
moet uitvechten, den weerom van het lijden op een gansch nieuw en hooger plan
schuift.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

272
Het thema van Christus, triomfeerend in zijn lijden, is steeds voor de kristene kunst
een dankbaar thema geweest. Wij stipten het reeds aan voor het byzantijnsch en
romaansch tijdperk. De gothiek staat meer in het teeken der compassio; zij verwerkt
het thema van de wijnpers en van de levensfontein, zij schildert ontelbare malen le
Christ de piété: Christus, lijdend ten halven lijve door engelen uit het graf opgeheven,
zij schildert de aanbidding van het Lam, dat misschien de verheerlijking is van het
onbloedig Sacrificie; zij beschouwt Christus' zegepraal van uit een ander gezichtpunt:
hoe zijn Evangelie alles bezielt en beheerscht; boven den Westeringang der gothieke
kathedralen zal Christus tronen, midden de Evangelisten als de Wetgever; de
middeleeuwen hadden de vaste overtuiging, waarmede gansch hunne beschaving
instemt, dat alles aan de voeten ligt van den Zoon Gods. De Barok sluit resoluut aan
bij de opvatting der oudere eeuwen.
Het triomfeerend uitzicht der Barok is zoo opvallend dat alle kunstgeschiedenissen
er luide getuigenis van afleggen. Toch mag de vraag geopperd worden of men de
beteekenis, den zin van deze zoo luide belijdenis niet veelal slecht begrijpt. Men ziet
er te dikwijls een triomfkreet in over het veroveren door de kerk van tijdelijk gezag
en macht. Door hoevelen wordt zulks niet beweerd, en door hoevelen te verstaan
gegeven?
Er is ontegensprekelijk een nieuwe psyche, een nieuwe bezieling in de barok, die
men niet terugvindt noch in de gothiek, noch met deze uitgesprokenheid bij de
vroeg-kristene kunst. Is het de overwinningsroes om verovering van tijdelijke macht,
om het indijken van het protestantisme? Maar wie zou na de davering der Hervorming,
na den afval van meer dan een derde der kerk, aan de kunst deze nieuwe psyche
hebben ingeblazen? En hoe kan deze bedenkelijke geestdrift de katholieke wereld
twee eeuwen lang - en langer nog - hebben warm gehouden? We zagen reeds dat de
Barok terugkeert tot het motief der oude kristenheid: Christus triomfeert; hoe zou
men in die tijden dat de kristenen werden opgejaagd gekomen zijn aan die
overwinningsroes van vermeende tijdelijke macht?
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We moeten hooger zien dan de tijdelijke politiek. De Barok is zeker een krachtige
bevestiging van het geloof in de eindoverwinning van Christus op het wereldplan.
Door heel de kristene tijden vaart deze plechtige getuigenis; het is ten andere een
geloofspunt. Na alle verliezen welke de kerk door de Hervorming geleden heeft,
schijnt het vertrouwen op de onoverwinnelijke kracht van Christus in de gemoederen
der katholieken geenszins verzwakt, zelfs waren er redenen om dit geloofspunt sterker
te onderlijnen. Het gevoelen van dien tijd komt het best tot uiting in het opschrift dat
Paus Sixtus V liet beitelen op de oude obelisk welke op zijn bevel vóór de basiliek
van St Pieter werd opgericht: ‘Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat,
Christus abausie malo plebem suam defendat’. Deze vreugdige zekerheid om de
zegepraal van Christus op het einde der tijden, is de Barok gemeen met al de kristene
tijdperken, alhoewel haar triomfkreet geestdriftiger klinkt en vaker wordt aangeheven.
Maar er jubelt een andere overwinningsvreugde; een andere bron van feestelijke
stemming wordt aangeslaan of dan toch breeder uitgebuit; de kern van de feestelijke
stemming die den geloovige treft bij het intreden eener barokkerk heeft een dieperen
grond en schiet op uit de realiseering van andere gedachten: het thema van de
geestelijke overwinning die Christus behaalde, eene totale overwinning over dood,
duivel en zonde.
Barok is de lofzang over de levendmakende kracht die Christus, als middelaar in
ons actualiseert door genade en sacramenten, het goddelijk leven in ons
heropwekkend, spijts alle fouten en zonden, macht en invloed brekend van zonde en
duivel, en uit de ergste verwording nieuw leven wekkend, het kwaad omwerkend tot
bloei van nieuwe en ongekende deugden, het lijden omzettend tot berusting en zelfs
stille vreugde, de dood in de heerlijkheid der verrijzenis. ‘Bij den omvang en de
uitmuntendheid dezer overwinning, bij dezen krachtigen invloed van Christus, komt
de vraag naar den numerieken omvang op de tweede plaats. Wij hebben geen
rechtstreeksch belang bij de vraag of er veel dan weinig zalig worden, maar wij
hebben een uiterste belang bij de innerlijke
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kracht van Christus' verlossing.’
‘In het oudste kristelijke tijdperk was de tegenstelling tusschen geloof en ongeloof
een tegenstelling tusschen leven en dood, tusschen licht en duisternis. Deze
tegenstelling maakte, volgens de opvatting van den christen, het licht niet minder
licht, en verhinderde het leven niet, het leven te zijn.’ (Vonier, bl. 20.)
De Barokkerken leggen er welsprekende getuigenis van af dat ze niet de wereldlijke
triomf, zelfs niet in eerste lijn de eindtriomf, maar wel de geestelijke triomf van
Christus bedoelen. Een enkele maal treft men boven het altaar het Laatste Oordeel:
in de Sixtijnsche kapel laat Michel-Angelo Christus triomfeeren als een ontzaggelijke
overwinnaar. Overal elders, of bijna, triomfeert Christus, in eigen lijden, in het lijden
zijner geloovigen, en vooral in de Eucharistie. Wij zagen vroeger hoe de
Emmanuel-gedachte, en dan nog specifiek de gedachte van het Corpus Christi als
God-met-ons heel de Barokkunst doordrenkt; zij zal ook haar triomfgedachte rondom
het Corpus Christi uitspannen; de triomfboog boven het altaar en het tabernakel is
als de sluitsteen van het heele gebouw, het slotakkoord van den zang; heel de
feestelijke staatsie van de barokkerk slingert om de Eucharistie; het is het hart van
waaruit de pulsus der bezieling uitstroomt en waar het naartoe gaat als ebbe en vloed.
Zulks kan geen louter toeval wezen. Deze triomfboog wordt opgebouwd boven het
H. Sacrament, juist omdat Christus in de uiterste vernedering van het Sacrament zijn
hoogste innerlijke triomf viert, met de zielen door eigen vleesch en bloed deelachtig
te maken aan eigen verdiensten. Het is de hoogste en uiterst denkbare vorm van
innige vereeniging, en voor ons de zekerste waarborg van vernieuwing en van
deelname aan den triomf van Christus.
Men mag er mij niet van beschuldigen dezen uitleg al te ver te zoeken: dat alles
is immers toch gemeengoed van elken katholiek; doodgewone leering; en de taal der
Barok spreekt duidelijk genoeg. De bouwmeesters der Barokkerken zullen veelal
niet uitdrukkelijk bedoeld hebben wat toen lijk nu door iederen werd geloofd, maar
bovendien onaangevochten
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bezit was eener gemeenschappelijke kultuur. Het eerste bleef ons bij, het andere
verkwijnde. Men schat enkel naar waarde wat men verloor; en nu we zoo'n volslagen
armoede aan gedachten in de moderne kerken ontmoeten (ook voor heel het mobilier),
is het nuttig op die ideologische rijkheid van de Barok te wijzen.
In vele kerken, minder in gothieke gebouwen die werden omgewerkt met de
opkomst van de devotie tot het H. Sacrament en der Barok, is wel degelijk en
uitdrukkelijk het thema aangebracht van den triomfeerenden Christus; in de eene
hand houdt Hij het kruis, in de andere den kelk waarin het bloed van uit de geopende
zijde spruit; het wordt dan meteen de vertolking van het theologisch idee: Christus
gezeten aan de rechterhand zijns Vaders, spreekt voor ons ten beste en past ons in
elke mis de verdiensten toe van zijn goddelijk bloed; er is maar één sacrificie, en er
is maar één Offeraar. De foto van het hoofdaltaar eener eenvoudige dorpskerk toont
aan welke breede synthesis van oud en nieuw testament, van heel het verlossingswerk
met voorafbeelding, instelling, toepassing en uiteindelijke zege wordt ontrold: onder
het autaar in half verheven snijwerk het laatste Avondmaal, tusschen de pilasters in
van den triomfboog, het offer van Abraham; als bekroning de eeuwige en eenige
Offeraar, de triomfeerende Christus(1).
Nog eens weze er nadruk op gelegd: Christus triomfeert in zijn lijden en in de
inwerking zijner genade op de zielen. En ook de heiligen spreken deze taal: hun
zegepraal is niet uiterlijk, maar innerlijk en behaald door de omzetting der waarden.
Zij mogen nog zóó bezocht worden door al de plagen van Egypte, hun lichaam mag
nog zóó gemarteld worden door de meest verfijnde tormenten, hun ziel jubelt in

(1) Liturgie lag de Barok wel nauwer aan het hart dan men wil bekennen. In dezelfde dorpskerk
zijn boven het gestoelte 14 medaillons aangebracht: Christus, O.L. Vrouw en twaalf apostelen;
tusschen hen wel Paulus, niet Matthias. Het was mij lange jaren een raadsel waarom O.L.
Vr. wordt afgebeeld in het college der Apostelen, en waarom Paulus wordt verkoren boven
Matthias. Den uitleg vindt ge in den ‘Communicantes’ van den canon vóór de Consecratie:
de beelden zijn dan ook gerangschikt volgens orde in dit gebed.
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dien ondergang van het lichaam; de hemelen slaan open en trossen van engelen
wuiven naar boven waar alle pijn en droefheid verkeert in geneugte en vrede. Zij
zijn doordrongen van de woorden des Zaligmakers: ‘Wie zijn leven verliest om
mijnentwege, zal het leven vinden’, zij schenken alles om alles te winnen. Zij
verpletteren niet, zij verbliksemen niet, maar laten hun beulen begaan; zij triomfeeren
maar niet in de natuur, wel in de bovennatuur.
De Barokmannen waren er innig van overtuigd dat natuur en bovennatuur aan
elkander behoefte hebben, elkander beinvloeden en samenvloeien tot een schoone
eenheid. Hemel en aarde versmelten in hun werk, en zij kennen geen strenge grenzen
tusschen onder en boven. Dat geeft aan de Barok dien volledige cultuurvorm, drager
van een volledige levensbeschouwing en levensopvatting, die al de uitingen van 's
menschen leven omvat, doortrilt en bezielt. Haar kunstenaars kennen niet dien
tweespalt, die innerlijke gespletenheid waaraan we ziek zijn. Wij leven als op een
dubbel plan; het maatschappij-leven, het wetenschappelijk leven, het meeleven met
de natuur speelt zich af in een afzonderlijk vak, gaat zijn eigen banen uit, en voor
het godsdienstig voelen wij behoefte in een ander vak te huizen en ons in een nieuwen
zielstoestand te stellen. Hoogschatting van 's menschen natuur, vorm en gevoelens,
van wetenschappelijke vorsching, blijdschap over het nieuw gevondene in exotische
landen, vreugde aan de natuur met al wat er in leeft en roert, maatschappijleven, het
klist bij de barokmeesters alles samen met de bovennatuur, en maakt er als zoovele
prismen van uit. Alles wordt onbevangen opgenomen en aanvaard in de godsdienstige
tafereelen, vergroeit er mede tot harmonie, en heel het werk ademt die rustige
zekerheid van iemand die weet waar hij staat en wat hij wil, en die het standpunt
gevonden heeft van waaruit de dingen dienen beschouwd. Ze gaan onbevangen op
hun doel af, bewegen zich zonder gewichtig-doenerij of zwaartilligheid in het
geestelijke omdat zij enkel te verwoorden hebben wat in hen leeft en ook bij anderen
als overtuiging gold. Zij hebben in zekeren zin spelend hun schoonste en hoogste
werk geleverd. Zij zoeken ook niet naar uitzonder-
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lijke typen, maar nemen de menschen rondom hen, zoodat de toeschouwer door die
vertrouwdheid, vatbaarder is voor hetgeen men voorhoudt, gemakkelijker wordt
ondergedompeld in een wereld die zoowat ook de onze is, en gretiger zal aanvaarden
wat men leeren wil.
Barok is dus realist in den gewonen zin van het woord; zij kent den hierotischen
ernst en de statige teruggehoudenheid niet der vroegkristelijke en romaansche
perioden, ook niet de vrome wijding en de kinderlijke overgave der gothiek; zij heeft
gebroken met de koel voorname zelfgenoegzaamheid der Renaissance; zij is verzoend
met de menschelijke natuur, (evenals de gothiek maar in anderen zin) en doorgloeit
deze met haar hartstocht; zij brengt het bovennatuurlijke in het bereik der zinnen;
zij is natuurgetrouw; en nu moge men zulks betreuren, maar het dient erkend dat dit
natuurgetrouwe de uitkomst is van een lange ontwikkeling, misschien wel ingezet
van af de allereerste tijden (het is moeilijk over de inzichten, betrachtingen der
oud-christelijke kunstenaars te oordeelen), zeker nagestreefd door de gothiekers die
een gestadige bekommernis toonen om het goddelijke den toeschouwer in vatbare
vormen naderbij te brengen. Nu is deze kentering voltooid en Weingartner in ‘der
Geist des Barock’ doet opmerken hoe voor het geestelijk leven de exercitiën van den
H. Ignatius den geest africhten op een levendige afbeelding der werkelijkheid.
Het valt aanstonds op hoe we hier belanden op het terrein van vorige
beschouwingen: hoe de Barok in het dóórvoelen van de werkelijkheid van Christus'
menschheid, ook onze natuur waardeert; eigenlijk is het specifieke der triomfgedachte
lijk we ze schetsten voor de Barok, slechts eene aanpassing van het
Emmanuel-gedacht.
***

Het moet gezegd dat er van deze triomfeerende mentaliteit, van de blijde stemming
en zekerheid der Barok veel wegviel in onze kerken en in de kunst. Naast het
theoretisch geloof dat er geen schaduw valt op Christus' heerlijkheid, weerklinkt
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er in de harten der kristenen niet zooveel jubel meer. Wij hebben daarbij veel minder
die rotsvaste en onwrikbare zekerheid dat natuur en bovennatuur in elkaar
samenvloeien; zeker is onze cultuur er niet van doordrongen en ook niet het openbaar
leven der katholieken. De geloovige voelt zich vervreemd in de wereld; we zijn
overdonderd en steeds op de qui-vive om de nieuwe en allernieuwste opwerpingen
te weerleggen; wij achten ons zoo wat tweede rang-burgers; wij zijn blij te worden
geduld en dat ons geloof nog zoo belachelijk niet is; wij vinden niet meer zooveel
vreugde in het geloofsleven en worden in den hoek gedrongen; wij hebben ons
verschanst op de verdedigingslijn; het godsdienstig leven is heel wat stiller, meer
naar binnen gekeerd en heel wat eentoniger geworden. De heele negentiende eeuw
is de verheerlijking geweest van een beschaving (of wat ervoor doorgaan moest)
welke zich beroemt op hare onafhankelijkheid van Christus, op hare volstrekte
zelfgenoegzaamheid; zij wil in geenerlei manier erkennen dat zij voor een enkel van
haar successen iets aan den Zoon Gods verschuldigd is. ‘Deze bijna algemeen
heerschende eigenwaan der politieke wereld is ook voor den geloovige een ernstige
bekoring geworden; zoo doende zien wij overal voorbeelden van de verdedigende
houding der kristenen, van het gevoel van minderheid, ten minste in de gedachte en
in de verbeelding, en dat neemt vele vormen aan vanaf de beschouwende tot de
godvruchtige.’ (Vonier.)
Er zijn teekenen die wijzen op eene kentering. Men legt echter een
geestesgesteltenis niet zoo gemakkelijk af; en onze godsdienstige kunst draagt er,
mijn inziens, den stempel van. De moderne kerken bloeiden vooral op in Holland,
en nu moet men maar in ‘Herleving van de kerkelijke kunst in katholiek Nederland’
door Gerard Brom, lezen hoe stelselmatig gedurende eeuwen alle uiting van godsdienst
werd verdrukt bij de katholieken; kleine bedelhuisjes in achterbuurten, in sloppen
en op zolder (O.L. Heer op den zolder te Amsterdam) werden tot aan de Fransche
revolutie slechts oogluikend toegelaten en dan nog moesten de baljuws worden
omgekocht, waarin ze ten andere volhardend toestemden om wille van de lieve duiten;
op plaatsen waar er maar een hands-
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vol protestanten leefden, mochten de katholieken slechts op afgelegen hoeken
schuurkerken bouwen, van bepaalde lengte en breedte, en met de uitdrukkelijke
bepaling dat de vensters tegen het dak aangebracht, potdicht bleven bij de diensten;
verbod ook met een kerkboek over de straat te gaan, alles uit vrees dat aan de
kuisch-protestantsche oogen en ooren ergernis gegeven werd bij het zien van gewijde
kaarsen, paapsche kerkboeken of het hooren van misgebeden. Katholiek Holland
kende eeuwen lang den trots en de jubileerende uitbundigheid niet van zijn
zuiderburen, het heeft in zijn overigens prachtig gebouwde nieuwe kerken iets
overgehouden uit dien catacomben-tijd. Ze zijn logisch, praktisch, maar wat burgerlijk
voornaam en huiselijk: ze zijn stemmig in dezen zin dat zij een gevoelen wekken
van rustige behaaglijkheid maar ook wel wat van in-den-hoek-zitterij; ze werken op
het gemoed, maar spreken niet tot het verstand, en jubileerend, triomfeerend zijn zij
in geener mate. Zij vouwen toe over den geloovige, zonderen af, waar Barok de
muren openslaat om hemel en aarde binnen te halen. In de Barokkerk staat de
geloovige midden het volle leven, van hemel en aarde, van ruischende engelen en
ruischende muziek, van triomfstooten van trompetten en triomfkreten der heiligen
en boven alles troont de triomfeerende Christus. Heel zijn leven en al het leven klinkt
ineen tot een gezang; waar in de moderne kerken de geloovige wordt toe en afgedekt
van alles en allen, in soliloquium.
Een ander karaktertrek van de Barok schijnt ons nu vreemd: de heroïeke stijl;
figuren en tot zelfs de versiering schijnen krachttoeren uit te halen en staan in
hoogspanning; zij schijnen steeds verzen uit te galmen van eene klassieke tragedie,
ze kraaghalzen. Dat hangt wel samen met de breedsprakerigheid en de grandezza
der zuiderlingen, maar heeft dan toch ook een ondergrond van waarachtigheid.
Hoezeer men ook de weergave der werkelijkheid nastreeft, en hoezeer men de helden
omringt met dingen van den allendaagschen omgang, ze staan toch als op een hooger
plan boven de beslommeringen, gevoelens en behoeftens van het dagelijksch leven
om zich te laten gaan op de deining van een grootsch gevoelen dat als een dieptegolf
alles overspoelt. De Barok voelde
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heroïek in het diepste van haar wezen: het is ten andere een kenteeken des tijds. Men
verergere zich niet te zeer over de luidruchtigheid. Te voren in de middeleeuwen
kwam het bovennatuurlijke als vanzelfsprekend voor; aarde en hemel kwamen
elkander natuurlijk te gemoet als men leefde in de atmosfeer van de guldene legende.
De menschen konden toch niet blijven staan bij deze sprookjeswereld, en wilde men
met het doordringen van het naturalisme en van het réalisme - en van uit de eerste
middeleeuwen wijzen de strekkingen daar naartoe - het bovennatuurlijke daar inslaan,
dan moest men ook door belichting, door weidsche welsprekendheid, en door
luidruchtige verwondering der getuigen, nadruk leggen op het uitzonderlijke. Het
wonder moest wonder blijven.
Vergeten wij ook niet dat Rubens en zijn school geen tonalisten zijn maar
coloristen; een tonalist kan in de sluiers van tonen en halve tonen het gevoelen in
stille verborgenheid laten, waar men de kleuren laat schallen en schetteren, en
kleurenbogen, moet men door scherpe belichting orde brengen, heftig zijn van stijl
en heftig van gevoelen wil men de menschelijke figuur doen ondergaan in dien
baaierd; anders gaan eenheid en samenhang te loor, en deze waren de Barokmeesters
overduurbaar in alles en altijd, in schilderijen en kerken, en aanleg van straten en
plaatsen en hovingen; niettegenstaande uitsprongen en insprongen, niettegenstaande
alle geweld en niettegenstaande alle ‘spielerei’ heerscht de kalme rede en de eenheid.
***

Zoo meen ik te mogen besluiten dat de Barok twee groote dogma's van ons geloof
naar voren bracht met al de middelen waarover zij beschikte. Christus is waarlijk
mensch, broeder naar het lichaam. Hij laat ons niet over aan ons lot, maar blijft bij
ons, in het H. Sacrament. Christus' overwinning is de waarborg en de ratio causalis
van de overwinning zijner geloovigen over lijden en over dood.
Beide gedachten raken ten andere elkander.
Zij zijn als de oorzaak van het katholiek temperament met zijn levensvolheid en
zijn levensblijheid zelfs als de brand
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der beproeving over ons uitslaat, zij leeren dat er zekerheid is voor de ziel, vreugde
en zelfs heerlijkheid in het lijden.
Zij staan regelrecht tegen de reforme; stellen tegenover de strakke souvereiniteit
van God de milde leer van het middelaarschap van Christus en van zijne zichtbare
kerk; tegenover de onoverwinbare verdorvenheid der menschelijke natuur de
vruchtbare omwerking onzer natuur door Gods genade; tegenover de nutteloosheid
van elke daad, de waarde en beteekenis van het goede dat uittwijgt van uit Christus;
tegenover de troostelooze onzekerheid, de triomfante gewisheid; tegenover het ware
alleen zijn, de bemoedigende hulp van heiligen en engelen.
Zij werden de bezieling van een godsdienstige kunst, die dan wel in wezen, in
uitzicht verschilt met de gothieke kunst, een ander standpunt uitkiest, een anderen
kant van ons rijk geloof belicht, maar even als de gothiek eene vlucht was naar God,
en gedurende eeuwen het godsdienstig leven der katholieken heeft gevoed en gesterkt,
hun levensgevoel door katholieke widjing heeft veradeld.
***

In zijn rijk gedocumenteerde thesis ‘Naturalistisch of mystiek? Het probleem der
Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok’, blijft E.P. Stubbe bij het
besluit van zijne Rubensstudie en noemt hij Barok een essentieel heidensch kunst.
Er is nochtans als een zeker aarzelen; bij een aandachtig lezen valt er, niettegenstaande
het kordate der veroordeelingen, een zeker weifelen te bemerken; de schrijver komt
te dikwijls terug op dezelfde vraagstukken, alhoewel dan in ietwat andere
bewoordingen gesteld, om niet den indruk te wekken dat hij, in zijn innigste
overtuiging, de zaak niet in 't reine heeft getrokken. Het verschijnen van Em. Mâle's
boek zal daaraan niet vreemd zijn.
Het boek geeft de synthesis van de loopende opvattingen nopens de Barok, een
synthesis ook van wat er tegen de Barok wordt uitgebracht; het wil in zijn geheel
gelezen worden, wat een lust is om wille van den schitterenden stijl. Ik denk de thesis
geen geweld aan te doen en niet te verwringen, met
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volgende citaten aan te halen die als het stramijn en de inslag zijn waarop het betoog
wordt uitgeweven.
‘Het tegenstrijdige tusschen kristendom en Grieksch-Romeinsche oudheid, evenzeer
als het tegenstrijdige tusschen Christendom en Renaissance, beduidt geen contract
tusschen moreele grootheid en moreele laagheid, tusschen tucht en ongebondenheid,
altruïstische vergeestelijking en dierlijk egoïsme, maar de antithese tusschen twee
hoogmenschelijke waarden, tusschen twee wereldbeschouwingen die, beschouwd
in hun volkomenheid, radikaal tegenover elkaar rijzen. De klassieke
wereldbeschouwing verwacht alles van den mensch, de kristelijke verwacht het
voornaamste van God. De klassieke mensch bouwt zijn ideaal op het hoogmoedig
vertrouwen in de gaafheid der natuur; de kristen gelooft in de geschondenheid van
de natuur, door het verantwoordelijk-zondige van den eersten mensch; hij vestigt op
dit bewustzijn een godsdienst van nederig vertrouwen en smeekend gebed. De eerste
heeft aan zichzelf genoeg, de tweede beseft de noodzakelijkheid van een
bovennatuurlijke hulp. De eerste huldigt de volmaaktheid binnen de grenzen van het
tijdelijke en het beperkte, de tweede rukt het tijdelijke mee op de wegen die voeren
naar het eeuwige en het volstrekte.’ (bl. 57.)
Uit de bewoordingen dezer tegenstelling, springt het ieder in het oog dat Barok
een gansch anderen geest en bezieling heeft dan de Renaissance. De rustige
voornaamheid wordt doorbroken door het gevoel. Barok berust niet in zelfgenoegzaam
welbehagen noch in eigen voortreffelijkheid ‘heeft geen hoogmoedig vertrouwen in
de gaafheid der natuur, heeft niet aan zichzelf genoeg, en rukt wel het tijdelijke mee
op de wegen die voeren naar het eeuwige en het volstrekte’. Barok is evenwel als
gothiek een vlucht naar God, roept naar God, met stem die luid genoeg klinkt;
misschien gebeurt het met minder kinderlijkheid, maar met hetzelfde bewustzijn van
de noodzakelijkheid der goddelijke hulp. Ik ken weinige perioden wier kunst zoo
trouw standvastig heenwijzen naar Christus om tegen Hem aan te leunen.
Bij de Renaissance kan de Barok in geen geval worden ingeschakeld. ‘Welk is het
wezen der Barok als kunst- en
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algemeen cultuurverschijnsel? De evengestelde vraag gaf in de laatste tijden aanleiding
tot een tweevoudig tegenstrijdig antwoord: 1) De Reformatie en de Contrareformatie
deden, als het sidderend ontwaken van het religieus gevoelen, de lichte superstructie
van de pagaviseerende Renaissance als een kaartenhuis instorten. De periode der
godsdienstige hervorming beteekent de verrijzenis, onder nieuwe vormen, van de
kristelijke middeleeuwen, en de Barok een geestelijke vernieuwing van de gothiek;
2) De barok is het wettig kind van de Renaissance en de religieuze hervorming een
min of meer oppervlakkige reactie van het godsdienstig gevoel, dat zonder
beslissenden invloed blijft op de ontwikkeling van de moderne cultuurvormen en er
ten hoogste in slaagt de vrije ontplooiing te vertragen van den naturalistischen geest.’
(bl. 114.)
Wij raken hier het hart van het betoog.
P. Stobbe schaart zich beslist bij den tweeden groep. Tot nog toe slaagde de kerk
er slechts éénmaal in, namelijk in de Middeleeuwen, al de uitingen van den
menschelijken geest en van het wetenschappelijk leven tot een eigen, organischééne
en specifiek christelijke cultuur om te vormen. De geheele moderne periode sinds
de Renaissance, en juist omdat ze evolueerde in de lijn van de Renaissance, beteekent
voor het Westen een immer vollediger loskomen van de kerk, van haar leer, van haar
gezag, van haar geest.’ (bl. 114.)
‘Wat den geschiedkundige wel verwondert, is dat geen van de vooraanstaande
persoonlijkheden, ten tijde van de Hervorming en de Contrareformatie, van zulke
helderziendheid blijk gaf. Men keek zich star op de overmoedige opstandigheid van
het Protestantisme en vergenoegde zich te uitsluitend, in den schoot zelf van de
christelijke gemeenschap, de dagelijksche godsdienstigheid door een methodische
“training” te redden en te regelen. Men zag, wat de Renaissance betreft, het verschil
niet in tusschen de houding van haar aanhangers en haar eigen diepste wezen. De
aanhangers van de Renaissance bleven, in de katholieke evenals in de protestantsche
landen, meestal den officieelen godsdienst getrouw. Men kon hun in de meeste
gevallen alleen de vermin-
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dering verwijten van hun religieuze vurigheid. Wie vermoedde toen, dat de leidende
sociale kringen slechts godsdienstig voelden omdat ze, gekomen aan het beslissend
punt waar de wegen uiteengingen, nog met een voet op het plan van het Christendom
stonden, terwijl ze in 't intieme van hun ziel van het Evangelie waren losgeraakt, en
dàt juist naarmate zij, zonder aarzelen, den anderen voet vooruitzetten in de richting
door de Renaissance aangewezen, een richting die hen van het christendom
verwijderen zou.’ (bl. 146.)
Men staat steeds wat sceptisch tegenover zoo'n breed geborstelde perspectieven,
omdat ze veralgemeenen wat sporadisch bij enkelen opdook, omdat ze eenige trekken
en bijzonderheden opduikelen en triomfant den hooge insteken die in werkelijkheid
niet zoo'n doorslaanden invloed hadden. Met de opduikende goddeloosheid in
Frankrijk hooren we Bossuet ontsteld de stem verheffen tegen de libertins; als er
waarlijk zoo'n klare lijn te trekken is tusschen Barok en volledige laiciseering, hoe
zouden dan de hoogstaande mannen van dien tijd met sterke denkkracht en heiligen
durf, en ze waren met tientallen, blind gebleven zijn voor het gevaar en geen een van
allen van helderziendheid blijk hebben gegeven, en dat gedurende een verloop van
eeuwen? Doet zulks het vermoeden niet rijzen dat de dingen eenzijdig van uit een
bepaalden hoek werden overschouwd, in casu de leer van de alleen-zaligmakende
middeleeuwen.
Veronderstellen wij dat de Barok de langzame maar onverbiddelijke doorzijpeling
beteekent van de laïciseering van staat en van geest. Sluit dat noodzakelijkerwijze
in dat de Barok-kunst niet godsdienstig was? Uit dezelfde reden zou men dan ook
de vroeg-kristene kunst ten doode moeten opschrijven, omdat zij evenmin ontstond
in de gezegende middeleeuwen. Enkel de volgende vraag moet beantwoord worden
om te weten waaraan zich te houden: ‘Ligt er in de Barok een waarachtig en
uitgesproken Godsverlangen, ja dan neen?’
De laïciseering en het berucht individualisme zouden dus vanaf de 16e eeuw heel
de maatschappij met hun virus hebben doorkankerd om dan eindelijk met de 19e
eeuw te zegevieren.
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Een proces van minstens 3 eeuwen dus, en men zou nog veel hooger kunnen
opklimmen, sommigen willen den oorsprong der moderne tijden verleggen tot aan
de 14e eeuw. Natuurlijk hangt alles in zekeren zin aaneen, maar waar landt men aan
met zoo'n hoogopklimmende aaneenschakeling van oorzaak en gevolg als men ze
tot de spits wil opdrijven? Een zieke die het zoo lang trekt, is tamelijk gezond. Een
tweede faktor mag men niet uit het oog verliezen: de greep der historische feiten die
een ommekeer bewerken en dingen naar voren schuiven die nog half latent en als
opstandig element aan 't roeren waren. 't Is toch de fransche revolutie die den
leekenstaat heeft ingevoerd, de splitsing bracht tusschen Kerk en Staat, en den
enkeling losrukte uit midden en corporatie. Vóór de fransche revolutie spreken van
laïciseering als overal het princiep gold ‘cujus regio, hujus religio’, of spreken van
individualisme waar de enkeling zich had te schikken naar den godsdienst van den
staat en waar de organisatie der middeleeuwsche gilden nog heerschte, schijnt mij
eene hopelooze verwarring van toestanden en van ideeën. En men werpe niet op dat
de fransche revolutie fataal moest volgen; met andere leiding hadden de
gebeurtenissen best een anderen loop genomen. Sprak Pascal niet van ‘le grain de
sable’.
P. Stubbe die in de Barok de potentieele losscheuring ziet van alle kerkelijk gezag,
kan dan ook moeilijk de bekende uitgesproken kerkelijkheid van haar kunstenaars
verduwen; waar het uiterlijke zoo fel te hunnen voordeele pleit, zal hij het innerlijke
van hun overtuiging aanvechten. (Het is ten andere merkwaardig hoe men
tegenwoordig er op belust is de grooten der 17e eeuw te verdenken van protestantisme,
openbaar of verdoken beleden.)
‘Het volstaat niet, zooals men gewoonlijk doet, te constateeren dat de
Barokkunstenaars geloofden, en consequent met hun geloof, meestal een geregeld
zedelijk leven leidden, dat bv. de oude Bernini tweemaal in de week communiceerde
en Rubens iederen morgen de H. Mis bijwoonde. De leiders der Europeesche kunst
gedurende de eerste helft van de 17e eeuw, Bernini, Poussin en Rubens zijn niet
godsdienstiger dan hun groote tijdgenoot Descartes en hun kunst is niet kristelijker
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dan hun wijsbegeerte en de zedelijke achtenswaardigheid van Descartes was wel
meer een vrucht van een stoïcijnsche zielhouding dan een bepaald-evangelische
levensconceptie.’ ‘Een gedisciplineerde levensgedraging en ponctueele observantie
kunnen best samengaan met een sluimerend geloof en oppervlakkige godsdienstigheid;
een onoverwinnelijke zondigheid als deze van Verlaine, een der grootste katholieke
dichters der 19e eeuw, met een intens religieuze vervoering.’
Uitleg en veronderstelling klinken perfide. Zouden we niet best aan God het oordeel
laten over het innerlijke? En de tweede passus ruikt naar Raspoutine, zit er in die
ponctueele observantie, dat gestadig onderjukken van den wil niet meer en steviger
godsdienstigheid dan in de onoverwinnelijke zondigheid en de religieuze vervoering
van Verlaine die uit inversie en in tijdelijke bevlieging zich keert tot God om dan
weer te vallen in voldoening van tegennatuurlijke driften? Wat lijden wij nog aan
den hypercultus van het gevoelen waar de katholieke klassieken (en onder hen Rubens)
zoo sterk staan in de natuurlijke en hierarchische ontplooiing van hun vermogens verstand en wil vooraan.
‘Van dit diep religieus gevoel moeten wij sporen vinden in hun leven en litteraire
productie, in hun brieven, in hun lectuur, in hun liefde en haat, in hun oordeel over
menschen en gebeurtenissen, in hun belangstelling voor kerkelijke en wereldsche
dingen, in de dagelijksche ook niet artistieke manifestaties van wat hen niet alleen
uiterlijk tot een bepaalde houding dwong, maar van wat hen innerlijk aangreep en
bezielde.’ (bl. 180.)
Dat zou alles heel belangwekkend wezen, maar Stubbe behoeft niet op deze
bewijzen te rekenen om zich te overtuigen over het gegronde van Rubens
godsdienstigheid, eenvoudig omdat de kunstenaars van dien tijd, bij uitzondering
van Michel-Angelo die ook dichter was, niet te koop loopen met hun gevoelens en
hun hart niet bloot dragen op de hand; ze voelen waarempel geen behoefte aan
belijdenissen. Men weet hoe Rubens zelfs niet rept in zijn brieven over kunst; zijn
brieven zijn zakelijke berichten over zaken. Wat zou hij de geheimste kamers openen
van zijn hart? Rubens zal eenvou-
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dig, geloofd hebben wat de kerk voorhield. Zoo deed Montaigne. ‘Ou il faut se
soumettre de tout à l'autorité de notre police eccléciastique ou de tout s'en dispenser;
ce n'est pas à vous à établir la part que nous lui devons d'obéissance; et davantage je
le puis dire pour l'avoir essayé, ayant autrefois osé de cette liberté de mon choix et
triage particulier, mettant à nonchaloir certains points de l'observance de notre Eglise
qui semblent avoir un visage ou plus vain ou plus étrange; venant à la communiquer
aux hommes savants, j'ai trouvé que ces choses-là ont un fondament massif et très
solide et que ce n'est que bêtise et ignorance qui nous les fait recevoir avec moindre
révérence que le reste.’ (Essais, L I. ch. 26.)
Men mag hen niet verdenken van verkapte voorliefde tot het heidendom omdat
hun omgangtaal zoo gaarne elementen bij de oudheid ontleent. Dat was eigen aan
de beschaving van dien tijd, was gezelschapskunst, en was enkel een kleed dat hing
over gedachten gevoelens. Fénélon, de mystieke Fénélon, moet aan den jongen hertog
van Bourgogne de kristelijke principes leeren van het dagelijksch leven en van het
koningschap, en hij vindt niets leerrijker noch beter dan aan zijn leerling tot voorbeeld
te stellen de volmaaktheden van Télémagne, en we weten toch allen om lang genoeg
op Télémagne te hebben gepierd, dat de heidensche volmaaktheden van den
griekschen prins slechts verkapte christene deugden zijn.
De kunstenaars en geleerden van dezen tijd hebben een zekere kiesche preutschheid
in klare termen over hun godsdienstig leven te spreken, evenals zij er voor schromen
hun zieleleven op de markt te brengen, zij gaan nog liever schuil achter de helden
der oudheid.
Nu stelt men (of dan toch over enkele jaren terug stelde men) er zijn roem in; nu
kan er geen straaltje vallen in de ziel, of men kraait het uit over de daken; nu geven
de kunstenaars zich blak en bloot, laten hun ziel betasten en bepompelen; nu woont
men in glazen huizen. Dat kan verkieslijk zijn, misschien, alhoewel men soms wat
meer kieskeurigheid zou wenschen ook in 't goede; maar wie zou er zich niet over
ergeren dat men menschen die met groote schroomvalligheid over zich zelven praatten,
en de ‘pudeur’ hadden van wat
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hun heiligst was en duurbaarst, doodverft voor slechte kristenen, halve heidenen,
lieden die uiterlijk hun geloof wel beleden, maar met de geheime verlangens van
hun hart verzuchtten naar ketterij en losbandig leven. Wat men zegt of wat men voelt,
bepaalt de waarde niet van een leven, wél wat men doet.
De tijd geraakt voorbij dat Vlaamsche schilders durfden zeggen dat ze spuwden
op Rubens, en ze zegden het soms nog krasser, dat jonge artiesten met den breedsten
rug van verontwaardiging die ze konden opzetten, smalend voorbij het werk liepen
van den meester die te zijnen tijde de meestbelovende koppen van jonge schilders
in zijn atelier zag.
Er hangt in het Antwerpsch museum een portret van Rubens (eene repliek van het
Florentijnsch portret?) de meester is oud geworden, de teekenen van het lichamelijk
verval zijn natuuregtrouw opgegeven; de vermoeide oogen schijnen van uit den
verloren hoek uit te kijken in de zaal. Waar ziet gij naar uit? Wien verwacht ge? Een
tweede Fromentin? Komen doet hij, maar zal weer een Franschman ons Rubens
leeren kennen? Het is bijna of we de gezonde kracht en de glorie van Rubens niet
dragen kunnen; we willen hem afmeten met onze kleine maten. En doen onze musea
wel genoeg? Men mag zeggen dat het Rijksmuseum van Amsterdam gebouwd is
voor de Nachtwacht; al het andere is voorbereiding of begeleiding; om de grootheid
van Rembrandt beter in de hoogte te tillen, hangen ze in de onmiddellijke nabijheid
zwak werk van meesters uit andere scholen. Ik heb eens bij toeval, in de hoofdkerk
van Antwerpen, sterke reflecteurs zien staan voor de filmopname van de Afdoening
van het kruis; het was eene veropenbaring. Waarom kan men, evenals voor
Rembrandt, den bezoeker niet geleidelijk brengen tot een of ander schoonbelicht
werk van hen die toch de trots moet wezen van heel ons volk?
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Het verzaken
Wij willen van den avond slechts vergeten,
vergeten en den zachten ademhaal
van stilte die van droomen niet kan weten,
en staat verzwegen en spreekt geene taal.
Wij willen slechts het angstlooze verglijden,
geen hartstocht lokt op dezen verren tocht;
wij moeten klanken en gebaar vermijden,
dan worden door de stilte wij bezocht.
Dan kan er iets geschieden van het schoone,
het uitvloeien dat menschen zalig maakt;
zij weten niet waartoe zij zijn gekomen,
hoezeer genade hen heeft aangeraakt.
Zij weten niet dat zij zijn opgenomen
binnen den kring, waaruit het leven vloeit.
Slechts wie de drift verzaakt van de atomen,
vindt weer den oorsprong waar de stilte bloeit.
M. MOK.
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Mystiek
Kantteekeningen bij twee mystieke bloemlezingen
door dom R. van Cauwelaert
I
Eenvoudige princiepen
Eenieder weet dat het een moeizame taak is een mystieke bloemlezing samen te
stellen.
Wanneer men een overzicht wil geven van de beste letterkundige werken eener
bepaalde taal, of ook maar van de meest karakteristieke voortbrengselen eener
bepaalde letterkundige school, ontsnapt men al zelden aan kritiek. In dit geval zoekt
men alleen de letterkundige waarde van geschriften of zelfs nog hun min of meer
strenge verbondenheid met een bepaalden kunstvorm, en toch zal er reeds plaats zijn
voor veel verschil van opvatting, van klasseering en van oordeel.
Wanneer het echter niet alleen gaat om den vorm en de letterkundige waarde, maar
terzelfder tijd en even zeer in éérsten aanleg om den doktrineelen inhoud, dan wordt
het driemaal zoo moeilijk een bloemlezing te vergaren. De eerste moeilijkheid blijft
bestaan voor den letterkundigen vorm. Een tweede voegt er zich aan toe op grond
der talrijke meeningsverschillen die de leer allicht meebrengt. En ten derde wordt
de keus onverwacht beschrenkt door een principieele moeilijkheid: de auteurs zelf
worden zeldzaam die knappe wetenschapsmenschen en daarbij begaafde kunstenaars
zijn van het woord, die hun kennis weten mee te deelen onder een kunstvorm en hun
kunst weten te verrijken, zonder ze te doen ontaarden, door hun kennis. Het gaat hier
immers om twee uiteenloopende wegen: de werkelijkheid te doen a a n -
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v o e l e n door kunst of ze te doen b e g r i j p e n door een wetenschappelijk strenge
uiteenzetting.
En wanneer ten slotte een m y s t i e k e bloemlezing wordt bedoeld, dan wordt
deze zeldzaamheid ongewoon groot: door de verhevenheid der geestelijke
werkelijkheid die de schrijver wil laten bevatten, door de onmeedeelbaarheid zijner
individueele geestelijke ervaring en door de ontoereikendheid der taal waarin hij
schrijft.
Daarom zijn er naast de weinig echte mystieken nog veel minder mystieke
kunstenaars, en kan men dadelijk inzien hoe lastig het wordt ze onaanvechtbaar juist
te schatten naar hun echte waarde, ze te vatten en als 't ware vast te leggen in scherp
omlijnde en weinig talrijke uittreksels, en deze dan weer behoorlijk in te kleeden in
een gepast kommentaar om ze voluit te laten gelden. Dat is ook een kunstwerk: dat
is edelsteenkunde, edelsteensnijderij en het werk van een juweelkunst te zamen.
Schrijvers die daarin volkomen slagen kan men slechts bewonderen.
Om de waarde van een bloemlezing te bepalen, kan men in geen geval de gekozen
brokstukken met andere uittreksels van den zelfden auteur vergelijken. Het is op
voorhand uitgesloten dat men in een bloemlezing a l de interessante stukken zou
opnemen, vooral niet uit de beste schrijvers, en bij slot van rekening maakt het toch
niet veel uit of men aan dit of aan dat ander merkwaardig stuk de voorkeur heeft
gegeven. Hier kan de persoonlijke smaak ruim zijn woord meespreken en men mag
er zich dan ook gerust toe beperken den l e i d d r a a d te beoordeelen welke de
opsteller heeft gevolgd en het onontbeerlijke k a d e r waarin hij zijn verzameling
voordraagt. Hierin toch ligt het meest objektieve deel van zijn persoonlijk werk en
de eerste vereischte van een bloemlezing.
Zeer uiteenloopende bedoelingn kunnen bij het vergaren van een m y s t i e k e
bloemlezing tot richtsnoer dienen. De één interesseert zich voor den letterkundigen
vorm der mystieke geschriften, de ander voor den ascetisch stichtenden inhoud, een
derde zoekt mystische theologie, een vierde mys-
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tische zielkunde, en iemand met een ontaarde inborst zou er wel pathologische erotiek
kunnen zoeken. Een bepaalde bedoeling kan men al dan niet interessant vinden, maar
men kan den opsteller het recht niet ontzeggen zijn richtsnoer zelf en vrij te kiezen.
Wanneer hij het echter eenmaal gekozen heeft, vindt men hierin een éérsten maatstaf
om het werk dat voorligt van methodologisch standpunt te beoordeelen.
Veel belangrijker is intusschen de taak rond de uitgekozen sutkken een kader te
scheppen waarin ze tot hun volle waarde komen, waaruit hun karakteristieke trekken
naar voren treden, en waardoor een bloemlezing wordt tot een geheel, als het ware
tot één werk, geschreven over één onderwerep, in menigvuldige bijdragen van
uitgelezen auteurs. Dat geeft geeft juist, aan een m y s t i e k e bloemlezing vooral,
haar bizondere waarde... en daar ligt ook ongetwijfeld haar meest offensieve
stronkelsteen.
Mystieken zijn immers, als ieder mensch, een komplex produkt van hun tijd, van
hun eigen talent, karakter en werk, van hun intellektueele en geestelijke vorming, en
ten slotte vooral van de gave Gods. Wie niet terugdenkt aan de ekonomische
toestanden van de XIIe en XIIIe eeuw in Italië zou niets kunnen begrijpen van de
opkomst der Franciskaner beweging noch van de later volgende
a r m o e d e -m y s t i e k . En hoe zou men het schrijverstalent van een Franciscus van
Assisi of van een Joannes van het Kruis kunnen ter zijde laten, of het karakter van
een Innocentius III en een Franciscus van Sales, bij het uitleggen van hun werk? Het
klassiek konflikt der pro- en contra-mystiek, in de Fransche geestelijke letterkunde
der XVIIe eeuw is onverstaanbaar, indien men geen rekening houdt met de vorming
van elken schrijver en de school waartoe hij behoort. En het inwendige leven van
elk auteur is, van zelf sprekend, de meest onontbeerlijke toelichting van zijn
geschriften. Dit zijn slechts eenige gekende voorbeelden. In verschillende mate geldt
dit echter voor elk mystiek schrijver, en daarom is een mystieke bloemlezing, die
door haar lezers ten volle wil begrepen worden, eerst en vooral te beoordeelen naar
de toelichting waarvan ze het geheel en elk zijner deelen voorziet.
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II
Twee mystieke bloemlezingen(1)
Van dit standpunt uit bekeken, kan de mystieke bloemlezing uit de Italiaansche
Mystieken der XIIe en XIIIe eeuw, bezorgd voor de reeks C l a s s i c i R i z z o l i
door Arrigo Levasti, als een toonbeeld doorgaan.
Het p l a n dat A.L. heeft gevolgd was hem duidelijk afgeteekend door de
voorschriften der reeks waartoe zijn bloemlezing behoort: een lange inleiding (bl.
9-77), de bloemlezing zelf (bl. 79-975) en ten slotte de verklarende biographische,
bibliographische en taalkundige aanteekeningen (bl. 977-1017).
Als o n d e r w e r p omvat het werk van Levasti het hoogtepunt der Italiaansche
mystiek, - in de meest breede beteekenis van dit woord -: 22 auteurs, van Innocentius
III tot Simon van Cascina, van ongeveer 1160 tot ongeveer 1412. Het neemt enkel
proza op, doch uit de meestuiteenloopende genres: verhandelingen, geestelijke regels
en testamenten, sermoenen, overwegingen, brieven, gebeden, korte spreuken, enz.
Een zeer rijke stof!
Het merkwaardigste deel echter van deze bloemlezing is zonder twijfel de
i n l e i d i n g , die kan beschouwd worden als een zelfstandige en hoogstinteressante
verhandeling over de letterkundige kritiek van mystieke geschriften, toegepast op
het hier bedoelde tijdperk.
De XIIe en de XIIIe eeuw zijn het intellektueel hoogtepunt van de Middeleeuwen
in westelijk Europa: het bloeitijdperk der ‘kristelijke republiek’ zooals men pleegt
te zeggen, de klassieke periode der hoogscolastiek en de schitterendste jaren der
opkomende bedelorden. D e tijd van ‘het algemeen kristelijke’, van de onpersoonlijke
rationeele wetenschap en van de anonieme kunst!
Valt de mystieke letterkunde dezer periode, bij gebrek aan anonymiteit, soms toch
onder de rubriek der onpersoonlijkheid? Men heeft het algemeen beweerd: ‘niets is
zoo onpersoonlijk als het ascetisch-mystisch geschrijf der XIIe-XIIIe eeuw!’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

294
Dit is niet het oordeel van Levasti.
Hij laat eerst en vooral opmerken dat deze kritiek tot nu toe steeds heeft geleden
onder het gebrek aan godsdienstige voorbereiding der critici. Dan verdedigt hij zijn
eigen principiëele stelling aangaande de betrekkingen van mystiek en letterkunde bl.
9-14)(2).
Mystiek is in de eerste plaats vereeniging met God, en dus een geestelijk beleven.
Het geestelijke beheerscht alles in de mystiek.
Maar van menschelijk standpunt gezien is deze vereeniging mat de hoogste
Waarheid, Goedheid en Schoonheid, ook het hoogste lyrische beleven waartoe een
mensch genaken kan: het in voeling treden met de opperste Schoonheid moet
noodzakelijk als uitwerking hebben het rijkste lyrisme (hiermee is geen materiëele
gevoeligheid bedoeld, maar het reingeestelijke genieten van de opperste Schoonheid).
Wanneer nu een mysticus achteraf zijn geestelijke ervaring overweegt en ze met
sociale of ook artistieke doeleinden wil tot uiting brengen, dan bekomen we mystieke
literatuur. Zijn allerindividueelste ervaring is voorwerp en maatstaf van zijn schrijven.
Indien zijn opstel dit niet vermag te uiten op een voldoend nauwkeurige, konkrete
manier, dan is zijn geschrijf niet alleen geen kunstwerk maar ook geen mystieke
getuigenis en dus ook eenvoudig geen mystiek meer. Daarom is het niet aanneembaar
dat deze zóó vermaarde mystieke letterkunde der XIIe-XIIIe eeuw o n p e r s o o n l i j k
zou zijn, alhoewel het niet eenieder gemakkelijk zal zijn de soms zeer delikate en
toch kenschetsende kenmerken van persoonlijkheid en stijl te onderscheiden. De
kritiek van mystieke schriften, zegt Levasti, moet niet worden overgeleverd aan
menschen die heelemaal niet vertrouwd zijn met het eigen karakter der mystieke
litteratuur in 't algemeen, en die uit eigen ondervinding, niet het minste afweten van
wat geestelijk leven is. De mystieke letterkunde heeft haar eigen aard en eigen regels.
Wie alleen naar de regels der profane literatuur kan oordeelen, hoort hier niet thuis
(bl. 10 en 12).
Deze opvatting past Levasti dan toe(3).
Hij geeft eerst in groote lijnen de algemeene karaktertrek-
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ken en den ontwikkelingsgang van deze twee eeuwen nationale geschiedenis en
plaatst daarin de 22 aangehaalde schrijvers met de kenmerken hunner geestelijke
persoonlijkheid.
Deze periode der Italiaansche mystiek is voor het grootste deel ingenomen door
de Franciskaner- of de Dominikanerschool, maar het middelpunt van dit mystieke
leven vormen de eerste volgelingen van Sint Franciscus. Hun jeugdig optimisme,
hun bescheidenheid en hun deemoed, hun opgewektheid en naïeve ongekunsteldheid,
beheerschen heel dit tijdperk van mystieke literatuur.
A.L. toont aan hoe zij uitgegaan zijn van S. Franciscus - niets bewijst dit beter
door tegenstelling, dan de werken van den laatsten mysticus die hem voorafging:
Innocentius III (1160-1216) -, hoe zij in hem en zijn nabije volgelingen hun beste
geschreven uitdrukking vonden, en hoe dan stilaan deze tijd van licht uitloopt door
verkwijning in het sombere dekadent mysticisme der ‘armoede om zichzelf’ na de
XIIIe eeuw.
Talrijke uittreksels komen het wezen van dit Franciskaner-mysticisme uitbeelden:
de bereikte vereeniging van den menschelijken geest met het goddelijke. In haar
innerlijke wezen is deze geestelijke ervaring niet mededeelbaar. Minderen onder de
mystieken hebben er de uitdrukking van kunnen benaderen in de eenvoudige taal
van den katechismus, voor de grooteren integendeel zijn de hoogste besluiten der
theologen het vertrekpunt. De ééne zijn meer begrijpelijk; de andere overtreffen ons,
maar brengen ons niettemin onder den diepen indruk der geestelijke kracht die hen
bezielt.
Al de schakeeringen en gradueeringen van het mystieke leven, van de eenvoudige
vroomheid tot de onbegrijpelijkste vereeniging der ziel met de h. Drieëenheid komen
in dit tijdperk voor. ‘Wie daarin grondig zoekt vindt er de openbaring van ongekende
werelden; wie er zich aan overgeeft, voelt zich bevangen met een verteerende kracht
tot liefde die heel zijn wezen doordringt en ten slotte beheerscht... Ons gestadig
verlangen om te ontsnappen aan het alledaagsche leven dezer aarde vervalt, en door
een vervoering welke geen woorden kunnen verduidelijken, voelt men zich worden
tot een levende
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voorraad van goddelijk vuur: de mensch wordt als omgeschapen in een god’ (bl. 77).
Hiermee is de menigvuldige belangstelling welke deze bloemlezing voor
letterkundige en voor geestelijke doeleinden verdient, in een woord vastgelegd.
Naast dit prachtwerk van Arrigo Levasti is de M y s t i e k e b l o e m l e z i n g van P.
de Jaegher, uit het Fransch vertaald en uitgebreid door den E.H. Sommers, een
schamele en weinig verdienstelijke poging.
Blijkbaar meende E.H. Sommer niet, een werk te leveren in den aard van dat van
Levasti.
Zooals P. de Jaegher zelf, heeft hij er willen toe bijdragen ons gebrek aan gangbare
uitgaven van mystieke werken te verhelpen en een nieuwe belangstelling te wekken
voor de mystieke letterkunde, door er de schoonheid en het algemeene geestelijke
nut van te doen begrijpen. P. de Jaegher had de bijbedoeling aan ‘vele, beter tot
dergelijk werk voorbereide schrijvers een voorbeeld te geven tot navolging’ (bl. 39).
E.H. Sommer neemt ook deze bedoeling van hem over met de hoop dat een navolger
een ‘bloemlezing van enkel Nederlandsche mystiek’ zal bezorgen (bl. 7).
Het stond den schrijver en den vertaler vrij hun doel aldus te bepalen, en het is
zeker lovenswaardig dat de E.H. Sommers wil bijdragen tot het opstellen van een
bloemlezing uit enkel Nederlandsche mystiek. Het wil er bij ons echter niet in dat
het voorbeeld behoorlijk werd gegeven door den schrijver, noch behoorlijk gekozen
door den vertaler.
Wij willen het hier nogmaals niet hebben over de keus der stukken zelf. E.H.
Sommers deed zeer wel met er een paar Nederlandsche mystieken aan toe te voegen:
Nikolaas Herpius en Joannes Evangelista. De inleiding echter - wij hebben hooger
den nadruk gelegd op haar nut en noodzakelijkheid -, lijkt ons hier in elk opzicht
onvoldoende.
Zij kan worden samengevat in twee woorden: w a a r o m men mystieken moet
lezen? - antwoord: tot stichting (bl. 11) -, en h o e men mystieken moet lezen? Deze
vraag werd
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gesteld in het opschrift der inleiding, maar bekomt nergens een duidelijk antwoord.
Mystiek is voor P. de Jaegher vooral gekenmerkt door de negatieve kennis van
God: de kennis van het oneindige verschil dat oprijst tusschen wat God i s en wat
we van Hem b e r e i k e n (bl. 20 en volg.). Van het geestelijke, verstandelijke bezitten
van God dat moet voorafgaan en zonder hetwelke een dergelijke vergelijking een
onmogelijkheid is, geen woord! Het positieve element der mystieke kennis heeft
Levasti zeer duidelijk omlijnd en haast uitsluitend beschouwd. Met reden: de negatieve
bedenkingen die er kunnen bijkomen zijn geen mystiek, maar zedelijke meditatie.
Dit standpunt van Levasti is veel juister dan dat van P. de Jaegher: standpunt van
geest en verstand bij den eersten, standpunt der rede bij den tweeden. Daarom weet
P. de Jaegher niet waarheen met de mystiek. Hij weet het leven van vereeniging met
God dat zijn uitdrukking vindt in de mystieke geschriften niet beter voor te stellen
dan als een zeer devote ‘liefdesgeschiedenis’ (bl. 28), en 't is dan ook niet
verwonderlijk dat hij meent herhaaldelijk den nadruk te moeten leggen op
voorzichtigheid bij het lezen van mystieke werken (bl. 10 en 17). Ook hierin volgt
hem de E.H. Sommers (bl. 8). Levasti integendeel, behoefde na zijn meesterlijke
inleiding noch verdere propaganda te voeren voor het lezen van mystieke geschriften
tot geestelijk nut, noch te waarschuwen voor vergissingen. De mystiek spreekt voor
zichzelf wanneer ze maar behoorlijk wordt voorgesteld. De zoeterige inleiding van
P. de Jaegher-Sommer daartegen is voor de mystiek geen aanbeveling en dat is het
duidelijkste bewijs dat het meest belangrijke deel van het eigen werk der samenstellers
een mislukking is.
De nota's die als inleiding tot elk auteur afzonderlijk worden gegeven hebben niet
minder gebreken: de oorspronkelijke uitgaven waar men den volledigen tekst zou
kunnen terugvinden, of de plaats zelf met haar kontekst, zijn gewoonlijk zeer
onvolledig of heelemaal niet aangegeven; de vele invloeden die op net werk der
bepaalde schrijvers hebben ingewerkt, worden totaal verzwegen, enz.
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In één woord: deze mystieke bloemlezing brengt ons eens te meer een zeer gebrekkig,
alhoewel zeer devoot bedoeld, boek op de markt. Als bloemlezing verdient het geen
navolgers, maar plaatsvervangers.
We zouden bij dit verslag van twee bloemlezingen niet zoolang zijn stil gebleven
indien P. de Jaegher en de E.H. Sommer niet hadden willen een voorbeeld geven,
daar waar we inderdaad een dringende behoefte hebben. Het is zeer wenschelijk dat
er een behoorlijke, handige uitgave kome van enkel Nederlandsche mystiek. Met dit
verslag hebben we gemeend op onze beurt te kunnen bijdragen tot het
w e l g e l u k k e n van deze taak. Wij vragen vooral dat er worde gezorgd voor een
uitstekende inleiding: over het wezen zelf der mystiek, der mystieke kennis, der
mystieke letterkunde; over de karaktertrekken der Nederlandsche mystieken, als
mystici en als schrijvers; over de plaats van elk dezer mystieken in onze
Nederlandsche mystiek, en over de plaats onzer volkseigen school onder de groote
mystieken der geheele katholieke Kerk; met behoorlijke en juiste biographische en
bibliographische nota's, enz.
Wie dat wil verwezenlijken - wij hebben vakmannen die dat best kunnen -, zal
aan ons volk een grooten dienst bewijzen. En indien hij daartoe nog een voorbeeld
zoekt, zoo kan hij dat vinden in het uitstekend werk van Arrigo Levasti.

Eindnoten:
(1) ARRIGO LEVASTI. Mistici del duecente e del trecento. In de reeks Classici Rizzoli uitgegeven
onder leiding van Ugo Ojetti. Milaan-Rome, bij Rizzoli en Co, 1935. In-8, 1025 bl., luxusuitgave,
30 L.
P. DE JAEGHER, S.J. Mystieke bloemlezing. Vrij naar het Fransch en uitgebreid door J.
Sommers, pr. Brugge, Desclée de Brouwer en Co, 1935. In-8, 518 blz., ingenaaid fr. 30; gebonden
fr. 50.
(2) Vgl. met de bijdrage van Arrigo Levasti: in D.W. & B., Jaargang 1935.
(3) Vgl. met de bijdrage van Arrigo Levasti: in D.W. & B., Jaargang 1935.
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Carpe diem
voor R. HERREMAN.
Kom laat ons zingen. Elke dag
drijft ons wat nader bij de dood.
't Blijft eender onder welke vlag
gij bergt het bittre van uw nood.
Wat gij ook haat en wat bemint,
verlies geen stond meer van uw tijd;
morgen waait u misschien een wind
van wanhoop naar de oneindigheid.
Doch laat u op de zachte stroom
van leven die uw bloed doorruist
verglijden met de laatste droom
die groeit uit uw gebalde vuist.
FRANS BUYLE.
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Poeziekroniek
Bij Van Duinkerken's Hart van Brabant
door Pierre van Valkenhoff
Anton van Duinkerken, Hart van Brabant.
N.V. De Spieghel, Amsterdam. - N.V. Het Kompas, Antwerpen.
Het wezen der ziel is verdriet. (Hart van Brabant, 96).
Er zijn dichters die verzen publiceeren in een regelmatigheid die al de wisselende
aspecten van den stroom oproept, doch wier oeuvre daarom misschien ook al te snel
vervliet. Van den anderen kant zijn er poëeten die in zich zelf eerst, en meestal
langzaam, een vers laten kristalliseeren en daar dan voorzichtig mee omgaan als
zwaar-verworven goed, het zelden in publicatie wegschenkend doch meestal bewarend
als bijzondere edelsteenen, die de aflevering van een maandblad sieren of die een te
verrukkelijker bezit vormen in het beperkte bibliophielenterrein. Zonder Van
Duinkerken geheel tot de laatste categorie te willen rekenen kan men toch zeggen
dat hij haar benadert. Hij dicht weinig - en wellicht ontbreekt het den essayist teveel
aan tijd, den criticus aan rust, den strijder aan stilte om met recht te betreuren dat de
poëet zoo zelden aan het woord komt -, maar de geringheid zijner hoeveelheid wordt
ruimschoots vergoed door de grootheid zijner hoedanigheid. Men kan H a r t v a n
B r a b a n t in waarheid een verschijning noemen die een eind boven veel van wat
hier te lande aan verzenbundels de persen verlaat uitsteekt en met eere tusschen de
allereerste haar plaats inneemt. Verrast dit niet, het is toch terzelfder tijd een nieuw
bewijs voor de grootheid van den mensch, voor de voortreffelijkheid van den
kunstenaar wiens veelzijdigheid hem geen nadeel is, doch een kleurrijke algemeenheid
biedt welke zijn persoonlijkheid steunt, sterkt en siert.
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Deze bundel vormt dan ook geen aanleiding om het beeld dat men van deze figuur
bezit sterk te wijzigen. Integendeel verheuge men zich in het besef dat deze volgroeide
zichzelf zoo trouw bleef, dat de Brabander in den Amsterdammer niet stierf, dat de
katholiek in den vooraanstaanden cultuurdrager niet zweeg. Zoo een verzenboek,
dan is H a r t v a n B r a b a n t katholieke poëzie van de goede soort die mensch en
dier, hemel en aarde, leven en dood verbindt in een schoonheid, die meer door het
algemeene dan door het bijzondere geschraagd, te typisch katholiek is in al haar
uitingen dan dat men dit zou kunnen onderkennen. Wie dit dan ook niet zien wil late
den bundel ongelezen, omdat dit getuigenis daarvoor te goed is. Opnieuw sprak de
katholiek Van Duinkerken zich uit, dit wil zeggen hij verzamelde zijn verzen over
jaren en de bundeling bleek weer te zijn: een ware katholieke gave, rijk aan
kwaliteiten, schoon en bijzonder, persoonlijk en algemeen, sterk en eigen.
Het boek bij herhaling doorbladerend - want het eischt die repeteering die de
schoonheid met recht verwacht - wordt men voor alles getroffen door een klaarte en
helderheid die van Fransche weldadigheid in den dichter een bouwer doen zien als
Staring ongeveer. Men beoordeele het laatste niet verkeerd, het ontbreekt hem aan
niets meer dan aan de gezochtheid die Staring zoo eigen was dat zij hem een tweede
natuur werd, doch de helderheid, het overzichtelijke van bouw, verdeeling en
onderdeel doen aan de negentiende eeuwschen dichter herinneren. Is dit niet gering,
het strekt óók niet tot zijn nadeel dat een enkel vers in deze bundel herinneringen
aan Henriëtte Roland Holst van der Schalk wekt, want beide terloopsche
aanteekeningen kunnen eenigszins de plaats aangeven op welke hoogte de dichter
van Duinkerken zich bevindt. Immers is het moeilijk - zoo niet ondoenlijk - hem in
het huidige Nederlandsche litteraire leven als poëet te situeeren, een waardebepaling
lijkt gemakkelijker, al is het zeer waarschijnlijk dat de toekomst anders dan wij
oordeelen zal, vooral nu hoe langer hoe meer de essayist en de historicus den dichter
in den voor alles strijdbaren katholiek kunnen doen vergeten.
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Ook hier is nu weer de strijdbare katholiek Van Duinkerken vertegenwoordigd.
Iedereen herinnert zich de bekende B a l l a d e v a n d e n K a t h o l i e k die hier
opgenomen werd en waarvan wij slechts de titel noemen om daardoor de aanwezigheid
van dit voorname element van strijd voor alles te betoonen en er verder niet meer op
terug te komen. Immers van hoeveel belang men het ook moge achten, toch zien wij
in deze dichtbundel Van Duinkerken eenigszins anders, meer persoonlijk, meer eigen,
meer zingend uit - en van zichzelf. Het zou misschien vreemd kunnen schijnen hem
den dichter van het verdriet te noemen, vooral daar dit boek meerdere verzen bevat,
die drinkliederen te heeten, onder een afdeeling Ve r g u n n i n g zijn samengebracht,
maar toch vragen wij ons af of onze karakteriseering van de hier verzamelde poëzie
dit aspect te sterk accentueert. Wij verwijzen daartoe naar de hierboven genoemde
regel uit zijn Vo o r b i j g a n g terwijl wij die sterken met de uitroep
Schreit niet in onze droefheid ùw verdriet?

uit zijn Vo o r v a d e r e n om bovendien daartoe te citeeren het slotcouplet van zijn
D e Vr i e n d
Doch zoo volkomen werd ons samenzijn,
Dat wij elkanders oogopslag vermeden
Om niet te denken aan onze eigen pijn.

Deze ‘onze eigen pijn’ vervult den dichter en doet hem in deze verzen der laatste
jaren een andere, misschien soms niet minder blijde maar toch meer berustender toon
aanslaan. Wijsheid en berusting zijn in deze poëzie in evenwicht, gezonde humor
bindt zij aan gerechtvaardigde satyre, het blijde van het leven huwt zij met het
menschenleed dat zonder deze vreugde ons aardsche bestaan tot een te groote
woestenij
Vol boosheid en gevit

zou vervormen. De dichter doceert als het ware een levenshouding die bij uitstek de
katholieke is, zij verwaarloost de blijdschap niet om de droefheid, maar het is wel
begrijpelijk
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- en vanzelfsprekend heeft de kunstenaar daartoe het recht - dat hij een en ander, zij
het naar buiten sterk verhuld, door een waas van verdriet kon en wilde bezien.
***

In de eerste afdeeling - H a r t v a n B r a b a n t - van zijn bundel overheerscht het
menschelijke leed dat in al zijn aardschheid zelfs het kerstgebeuren - waaraan de
dichter hier meerdere verzen schonk - in zijn sfeer trekt. De dichter torst dit leed niet
alleen voor zichzelf maar hij draagt bovendien de zware last van anderen, en zoo is
M i j n D o c h t e r t j e z e i : D o o d een schreeuw van weten en van berusting; het
heeft een nadrukkelijkheid die in zijn soberheid te grootsch is om commentarieering
te dulden, en zijn eenvoudigheid is te sterk dan dat wij haar zouden mogen
benadrukken.
Ik was het niet, noch ook mijn vrouw, die sprak
Den donk'ren klank. Zij heeft hem nooit gehoord
Van anderen, maar vormde zelf dit woord
En trok het kinderlijke voorhoofd strak.
Zij zag mij aan. Haar oogjes werden groot
Van een ontzetting, die zij ergens las.
En ik, die stil met haar aan 't spelen was,
Weet nu voorgoed: mijn eigen kind gaat dood.

Men zal het treffende dezer regels des te sterker voelen zoo men de droefheid eruit
verbindt met de heftigheid die men van elders kent, doch vooral indien men aanvoelt
dat zij zich - als zijn M a r i a b i j E l i s a b e t h - door een zuivere stilte teekenen,
die met de luidruchtigheid van andere plaatsen hoezeer ook in tegenspraak, wel te
verbinden blijkt. De zware waarheid en naakte realiteit die de geciteerde regels
verbergen, worden daartegenover in zijn reeds genoemde Vo o r v a d e r e n
uitgesproken, ja sterk benadrukt als in een doffe alliteratie gelijk de volgende
Waar winters lang hun taaie lijven rotten
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zoo wel in evenwicht met de ontroerende innigheid die later uit dit vers blijkt.
Het is mede deze innigheid, zijn treffen en onopvallende moraliseering die deze
eerste afdeeling sterken, terwijl het duidelijk uit de erin verzamelde verzen blijkt dat
kortheid zijn grote kracht is. Teekenend is daarvoor J a n v a n G l y m e s een in
over-hard eiken gebeeldhouwd vers waarin het
Brabant sterft nimmer meer!

den dichter uit het hart gegrepen is. Gezegend het gewest dat zulke menschen als
van Glymes het aanschijn gaf, dat na zijn schier eindelooze val weer opstond, dat
een huldiger zijner grootheid en persoonlijkheid vond als de dichter dezer grootsche
vertelling wiens:
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.

als een waarschuwing weer- en doorklinken mag. Kenner der historie en beminnaar
van zijn geboorteland ziet hij daarbij het verleden zoo nabij als het heden, een
omstandigheid die zijn bijna anecdotische middeleeuwsche sterkte uitmaakt, zoodat
hij huiverend Abessinië en het kerstgebeuren in een sidderende regel kan
samenbrengen. Ziedaar kwaliteiten die den dichter meer dan sieren; geven zij de
eerste afdeeling hun eigene waarden, zij ontbreken ook in de volgende niet.
Ve r g u n n i n g is een eigenaardige origineele titel die het meer blijde karakter
van dit tweede gedeelte zoo niet verklaart dan toch accentueert. Mocht men echter
meenen dat hier zwier en vroolijkheid geheel los zijn dan vergist men zich ten sterkste.
Zij overschrijden niet de grenzen die het leven trok, maar zij verbreken met plezier
allehekken der conventiedoor D e D e f t i g e n , D e P u r i t e i n e n en D e S t i l l e n ,
die men leert kennen uit de O n t m o e t i n g e n m e t P o l y d o o r , met evenveel
ijver opgebouwd als hier in gerechtvaardigde stormloop neergehaald. De dichter
noemt de dingen bij hun naam, het eufemisme is hem
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erin vreemd, hij neemt geen blad vor den mond en denkt er niet aan het onder stoelen
of banken te steken dat hij een levend mensch is die het Zuiden waar hij vandaan
kwam verre verkiest boven het land ten noorden van de Moerdijk, waar geen mensch
‘zijn laatsten duit’ riskeert, ja waar men ‘zelfs niet zat!’ wordt, en waar ‘vroolijk een
figuur te slaan - niemand ooit geleerd’ heeft. Men kan zich den poëet hier voorstellen
met de vuist op tafel slaande, doch terzelfder tijd erop achtend dat geen druppel van
het kostelijke door hem verheerlijkte vocht, de W r e e d e W i j n , verloren gaat;
terwijl hij even later het G o d v r u c h t i g D r i n k l i e d overdenkt dat
den diepen flonkerschijn
Der rijpe muskadellen
En van den rooden wijn

tot zoo een treffend excuus weet om te tooveren! Ook hier is hij Brabander, en hij
wenscht het D e K i n d e r e n in een mooi vers ook te zijn, terwijl de onopzettelijke
moralisator uit het wijde land van Poirters hier eveneens niet achterwege blijft.
De O n t m o e t i n g e n m e t P o l y d o o r - geopend door een zoo aardig als
volksch D e P o l y d o o r k e n s - onderscheidt zich van de tweede afdeeling door
het meer sterk uitgesproken satyrische dat zijn hier geplaatste D e R o o m s c h e
J o u r n a l i s t de vlijmscherpte verleent die in het gedicht tegen Royen haar weerga
vindt. Hier ook spreekt gezonde humor als in het eerste couplet van D e
B e l a n g r i j k e n welk vers een serie inluidt waarvan wij reeds enkele
vertegenwoordigers noemden.
T i e n k l e i n e L i e d e r e n t o t S l o t beëindigen den bundel op waardige wijze.
Geopend door het bekende schoone E e n L i e d o m E v a bevat het enkele verzen
der droefheid waarop wij in het eerste gedeelte dezer bijdrage wezen, terwijl het óns
tot slot aanleiding geeft een geheel kort doch veelzeggend vers eruit te citeeren dat
D e D i c h t e r ter harte moge nemen.
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Gij hebt geleerd: der dingen zin valt niet
Te zeggen in de veelheid onzer woorden,
Slechts in den maatgebonden stroom van 't lied.
En wij die kinderen waren en u hoorden,
Zagen het leven zooals gij het ziet:
Een klare beek met bloemen langs de boorden
En 't buigen van het stroomgevoelig riet.
***

Kan de persoonlijkheid van Van Duinkerken aanspraak maken op uitvoeriger dan
gewone behandeling, bovendien bezit zijn laatste dichtbundel H a r t v a n B r a b a n t
de qualiteiten die los daarvan deze grootere omvang meer dan wettigen. Het zal
begrijpelijk voorkomen dat wij onze qualificatie van dit werk na het voorafgaande
niet willen herhalen, temeer omdat de stilte die deze bundel biedt dit bovendien
onwenschelijk maakt. Zij eischt een overgave die wij gaarne schenken en vraagt een
bewondering die breed genoeg is om te zeggen dat de kwaliteiten die het werk biedt
veroorloven het weinig minder goede ervan door de vingers te zien. Nemen wij deze
vrijheid, dan moge daaruit te sterker blijken welke voorname hoedanigheden het
werk bezit, en men zal instemmen met hen, die als wij opnieuw, vragen of de dichter
van Duinkerken niet te veel zwijgt? Het is voor een buitenstaander onmogelijk hierop
te antwoorden, doch wij zouden ons gelukkig achten wanneer de kunstenaar zelf
deze vraag wilde overwegen; omdat men den man meer dan eert door de erkenning,
maar dan door de goede erkenning zijner veelzijdige en groote beteekenis.
Maart 1937.
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Ringsteken
Poesjkiniana
‘De 29ste Januari (nieuwe stijl: 10 Februari) 1837, stierf de dichter Aleksadr
Sergejewitsj Poesjkin, en in het begin van Februari 1937 is zijn nagedachtenis op
grootse wijze gevierd geworden, overal waar Russen wonen, èn in de Sowet-Unie
èn daarbuiten,’ schrijft G. Van Wijk in De Gids. ‘Emigré's en Sowet-burgers hebben
daarbij allerlei ideën en uitspraken van Poesjkin met instemming vermeld; hun keus
was veelal een andere, maar al wat Rus is, is het er over eens, dat Poesjkin de
Russische dichter bij uitnemendheid is, die het leven van zijn volk - en niet alleen
dit - zo diep heeft doorvoeld en zo suggestief beschreven, dat niemand der jongeren
hem overtroffen heeft, - een feit te merkwaardiger, daar hij aan het begin der klassieke
letterkunde staat, en niet midden et in. Hierdoor wordt zijn levenswerk nog te
bewonderenswaardiger.
Herzen heeft in een beroemde passage, waar hij de grote qualiteiten van het
Russische volk opnoemt, Poesjkin's “reusachtige verschijning” voorgesteld als het
antwoord, dat de natie een eeuw na Peter den Groten gegeven heeft op zijn oproep
om zich te beschaven. Peter was begonnen met in het vooral in intellectuëel opzicht
barbaarse Rusland zijner dagen allereerst de praktische, technische zijden van de
Europese cultuur tot ontwikkeling te brengen; weldra gaat de letterkunde volgen, en dan verschijnt na een eeuw Poesjkin. Het ziet er uit als een wonder, en aldus wordt
Poesjkin's optreden inderdaad dikwijls genoemd.’
***

‘Van vaders kant, aldts Dr. Boris Raptschinsky in De Nieuwe Gids, behoorde Poesjkin
tot een oud adellijk geslacht, dat echter nooit tot de hooge aristocratie had behoord.
Van moeders kant was hij een afstammeling van een Neger, dien Peter de Groote
ten geschenke had gekregen; Peter maakte den zwarten slaaf tot Russisch edelman
(de groote hervormer van Rusland kende geen rasvooroordeelen) en stelde veel
vertrouwen in hem. De Negers van Haarlem noemen Poesjkin daarom een der hunnen.
Poejskin kreeg zijn schoolopleiding aan het Lyceum te Tsarkoje Selo. Daarna leidde
hij het gewone leven van de adellijke jongelui van zijn tijd, waarbij kaarten, vrouwen
en wijn de eerste plaats innamen. Reeds vroeg begon hij gedichten te schrijven, die
de aandacht van zijn tijdgenooten trokken. Een dier gedichten wekte bij den tsaar
ontevredenheid, en Poesjkin werd naar het Zuiden verbannen. Later kreeg hij bevel,
op zijn landgoed te wonen, en werd hij onder politietoezicht gesteld. Dat heeft een
voordeel opgeleverd: door zijn gedwongen verblijf op het landgoed kon hij geen deel
nemen aan den opstand der z.g. Dekabristen (1825), waardoor hem het vreeselijke
lot van die opstandelingen bespaard is gebleven.
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Na de troonsbestijging van Nicolaas I (tegen wien de opstand gericht was) kon
Poesjkin naar Petersburg terugkeeren. Hij kreeg verlof gedichten te schrijven, maar
hij werd aan de censuur van den chef der gendarmerie onderworpen, die een
ongehoord strenge censor bleek te zijn, tot groot nadeel van de literatuur. Om het
toezicht nog meet te versterken benoemde de tsaar hem tot kamer-jonker, hetgeen
den dichter, die geen jongen meer was, belachelijk maakte. Poesjkin leerde in 1828
de knappe, maar onbenullige, Natalia Gontsjarowa kennen en huwde haar, ondanks
het groote verschil in leeftijd en het feit, dat het meisje niets om hem gaf; zijn
mulattenuiterlijk boezemde haar wellicht zelfs tegenzin in, hoewel dit slechts een
veronderstelling is.
De jonge vrouw was ijdel, dacht meer aan bals en pret dan aan haar huishouding.
Op een dier bals leerde zij den knappen d'Anthès kennen, den pleegzoon van baron
Van Heeckeren, den Nederlandschen gezant aan het Russische hof. D'Anthès maakte
haar het hof; spoedig sprak vrijwel iedereen in de hofkringen over de beweerde
liaison van Natalia Poesjkina en den garde-officier d'Anthès; de positie van Poesjkin
werd met den dag onhoudbaarder. Tenslotte hakte hij den knoop door en daagde
d'Anthès tot een duel uit. De Nederlandsche gezant wist het treffen te voorkomen:
d'Anthès huwde op zijn aandringen een schoonzuster van Poesjkin. Na dat huwelijk
hervatte d'Anthès echter de hofmakerij. Poesjkin kreeg anonieme brieven, waarin
over de beweerde verhouding tusschen zijn vrouw en haar zwager gesproken werd.
Nu zag Poesjkin zich gedwongen zijn zwager opnieuw tot een duel uit te dagen. Het
treffen vond plaats, en Poesjkin werd doodelijk gewond. 29 Januari (10 Februari)
1837 stierf hij te Petersburg.’
‘In de handboeken en encyclopediën wordt gewoonlijk verteld, dat Poesjkin tot de
school der romantici behoorde. Dat is niet alleen een onjuistheid, het is tevens een
dwaasheid. Poesjkin behoorde tot geen enkele literaire school, de aard van zijn werk
is niet door een bepaalde formule uit te drukken: in zijn werk vindt ge vormen, die
aan alle literaire stroomingen van zijn tijd doen denken, en daarbij bijna steeds in de
meest origineele en onverwachte combinaties, maar hij heeft zich nooit aan een
bepaalde strooming gebonden - Poesjkin was vóór alles P o e s j k i n , de eenige, de
groote, de onvergelijkelijke. Elke poging, zijn wezen in het nauwe keurslijf van een
bepaalde formule te persen, moet onvermijdelijk op een jammerlijke mislukking
uitloopen.
Poesjkin was de eerste Russische dichter, die alle Russische standen, alle
maatschappelijke groepen - van af den tsaar tot den armzaligen boer, die toen
lijfeigene was - kende en lief had, in de diepste diepten van hun zieleleven doordrong
en het op een treffende wijze weergaf. Poesjkin was tevens de eerste, die begreep,
dat de dichter zich niet binnen de nauwe grenzen van zijn eigen stand mocht opsluiten,
dat de grauwe massa van het volk voor hem van veel meer belang was dan de
aristocratie, dat die massa de draagster van de Russische ziel was, dat die massa een
onuitputtelijke bron van onderwerpen bood. Hij was te vroeg gestorven om het
geweldige beeld van Rusland in al zijn onverwachte verscheidenheid te voltooien,
maar wie zijn werk kent, weet iets van die verscheidenheid en voelt tevens iets van
de eenheid, die de vaak tegenstrijdige onderdeelen tot een imposant geheel maakt.’
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‘Poesjkin gaf in gecomprimeerden vorm problemen, die door de latere schrijvers
uitgewerkt werden. Het proza van Poesjkin is volgeladen met ideeën, elk gedeelte,
elke alinea bevat materiaal voor een nieuw werk. En de Russische schrijvers hebben
steeds uit die bron geput, zij hebben de door Poesjkin kwistig gestrooide gedachten
benut en in hun romans verwerkt. Er is nauwelijks een tweede voorbeeld van een
dichter aan te wijzen, die voor zijn nageslacht zulk een belangrijke rol gespeeld heeft
als Poesjkin voor de Russische literatuur nà hem. Zonder Poesjkin is de Russische
literatuur van de XIXe eeuw ondenkbaar.’
***

‘In al zijn werken wordt de lezer door den eenvoud van den stijl getroffen. Poesjkin
bereikt met behulp van zeer eenvoudige middelen een geheel, dat anderen - zelfs
zeer grooten - slechts met behulp van zeer groote middelen kunnen benadren. Daarbij
is zijn stijl klaar en doorschijnend, mist hij zelfs een zweem van geforceerdheid. Wie
het proza van schrijvers van een eeuw geleden kent, weet hoe snel de taal veroudert,
hoe werken, die een eeuw geleden de menschen boeiden, nu hopeloos verouderd
zijn. Het proza van Poesjkin is nu even frisch en aantrekklijk als honderd jaar geleden.
De lezer denkt steeds bij zich zelf: maar dat is heel eenvoudig, dat kan ik ook. Hij
vergist zich natuurlijk: hij kan het niét, alleen de allergrootsten zijn in staat zoo iets
te scheppen.’
***

‘Poesjkin was de schepper van de moderne Russische literatuur. Tegelijkertijd was
hij de schepper van het moderne Russisch, van de literaire Russische taal, die vóór
hem in embryonalen toestand verkeerde. Het was aan zijn werk te danken, dat de
Russische literatuur in de XIXe eeuw zulk een ongekende vlucht kon nemen: hij
heeft aan de schrijvers, die na hem kwamen, een werktuig verschaft, soepel en sterk,
een taal, die zich wat haar schoonheid, uitdrukkingsvermogen, diepte en kracht betreft
met de allerschoonste talen der wereld kan meten.’
***

‘Hoe komt het nu, vraagt wederom N. Van Wijk, dat deze grote onder de groten zo
weinig bekend is buiten het eigen volk? Het komt niet door te geringe belangstelling
voor de Russische letterkunde, want Gogolj, Toergenew, Tolstoj, Dostojewskij,
Tsjechow, Gorjkij, zelfs Sjolochow en Erenburg, hebben wel degelijk hun weg
gevonden naar Europa. Veeleer is de oorzaak van Poesjkin's geringe bekendheid te
zoeken in de onvertaalbaarheid van zijn poëzie, te onvertaalbaarder nog, doordat de
schoonheid van klank en vorm samengaat met een te grote eenvoud. En spreekt ook
niet tot velen datgene, wat hun vreemd is, gemakkelijker, wanneer het tot hen komt
in een exotisch, weelderig gewaad dan in eenvoud, zonder enige pretensie? Zelfs
Russen hebben wel eens geen oog gehad voor de betekenis van Poesjkin, vooral van
zijn prozawerken, doordat zij ze al te gewoon vonden.’
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Doch Gert Schreiner schrijft in De Gemeenschap:
‘Voor ons West-Europeanen echter krijgt Poesjkin, boven zijn dichterlijk werk
uit, een zelfs actueele beteekenis door zijn persoonlijkheid, waarvan wij ons door
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zijn briefwisseling met vrienden een levendige voorstelling kunnen maken. Als
persoonlijkheid is Poesjkin, de grondlegger der Russische nationale literatuur, boven
het nationaal-Russische uit, een Europeesche verschijning.
Tot het constateeren van de Europeesche uitgebreidheid van het nationale in een
tijd, waarin een levend Europeesch cultuurbewustzijn in den mystieken nevel van
den rassenwaanzin dreigt te verdwijnen, bieden de herdenkingsfeesten naar aanleiding
van Poesjkin's honderdsten sterfdag een welkome gelegenheid.
Het zou te goedkoop zijn et op te wijzen, dat de grondlegger der Russische nationale
literatuur geen zuivere Rus was. Wel kon hij zich beroemen op een eeuwen-ouden
adel. “Je verwijt mij, dat ik prat ga op mijn zeshonderdjarigen adel,” schrijft hij aan
een vriend en vervolgt: “Waarom begrijp je toch niet, dat de stand van onze literatuur
gedeeltelijk ook afhankelijk is van den stand onzer schrijvers. Wij kunnen ons werk
niet opdragen aan groote heeren, omdat wij ons, volgens onze geboorte, als huns
gelijken beschouwen... Men moet den Russischen schrijver niet beoordeelen als den
buitenlandschen. Daar schrijft men voor geld, bij ons uit trots...” Maar hij loochent
niet, dat hij van moederskant negerbloed in de aderen heeft. Schrijvend aan den Vorst
Wjasemski over Byron en de toenmaals alle gemoederen in beroering brengende
Grieksche kwestie, verklaart hij: “Griekenland staat mij tegen. Het moet mij toch
veroorloofd zijn over het lot der Grieken precies zoo te denken als over dat van mijn
broeders de negers. Men kan beiden bevrijding toewenschen van het ondraagbare
juk, maar dat alle beschaafde Eurpeesche volkeren buiten zichzelf zijn over
Griekenland, is een onvergeeflijke kinderachtigheid...”
Men zou als bewijs dat Poesjkin zich nooit autarkisch op heeft gesloten binnen de
Russische ruimte, maar dat hij bewust in Europa thuishoorde, aan kunnen voeren,
dat hij in een anderen brief schrijft, hoe hij missen laat lezen voor de ziel van Byron,
dat hij met vrienden discussieert over de Fransche klassieken, dat hij bij het sturen
van zijn “Boris Godoenoff” aan een vriend in een opdracht zegt, dat Shakespeare
hem tot voorbeeld heeft gediend, en nog veel meer, indien de twee uit brieven
geciteerde gedeelten niet reeds een voortreffelijke mogelijkhid boden om de wortels
van Poesjkins persoonlijkheid bloot te leggen: zijn typisch romantische afschuw van
de conventie en zijn typisch romantisch verlangen naar nieuwe gemeenschap.
Dat zijn twee door het gevoel geaccentueerde zielstoestanden, die ook tegenwoordig
weer, niet slechts bij enkele individuen, maat bij de massa te vinden zijn. En zij zijn
symptomatisch voor de hervorming van ons werelddeel door de romantiek, die in
het midden van de 18e eeuw begon en die nu nog niet, zooals men een tijdlang
beweerd heeft, is geëindigd.’
***

In De Telegraaf wordt de geschiedenis van het duel als volgt verhaald:
‘In 1834 was in de Peterburgsche hooge aristocratie een knappe, jonge Fransche
officier verschenen, baron Georges d'Anthès. Lid van een aartsroyalistisch geslacht,
wilde hij onder een Orleans niet langer dienen en was alleen daarom al in Rusland
welkom. Hij had in de groote wereld een succes, dat ook een beter mensch naar het
hoofd ware gestegen. Te zamen met een markies d'Archiac werd hij in de garde
opgenomen, de Nederlandsche gezant, Van Heeckeren, adopteerde hem, hij was
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om Poesjkin, de zinspeling, het Fransche woordje. Op een bal sluipt de
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uitgelaten jonge Lebemann Vorst Dolgoroekof achter den dichter om en maakt, voor
zijn vrienden verstaanbaar, boven deins hoofd een gebaar dat zij begrijpen.
En dan komt de brief, het ‘paskwil’. Poesjkin weet meteen wie de afzender is. De
oude Van Heeckeren is het, een figuur als uit een zijner eigen gedichten, een
boosaardige oude kerel, die een vreedsoortig behagen schept in andermans ongeluk.
Het is niet aangenaam, den toenmaligen gezant van ons land aldus te moeten
kleineeren, maar dit is nog de zachtste lezing; lang is beweerd, dat Van Heeckeren
zelf Natalja's.... medeplichtige was. Van Heeckeren is in St. Petersburg zoo ingeleefd,
dat hij van harte het laffe spel der nietsnutte opperste lagen meespeelt. Zijn
diplomatieke taak schijnt hem niet erg te drukken.
Poesjkin s, zooals gezegd werd, razend. Hij wil Van Heeckeren vernietigen. ‘Neen,
geen eenvoudige wraak,’ schrijft hij, ‘dien mensch zal ik in het vuil trappen.’ Hij
schrijft hem een beroemd geworden Franschen brief, een klassiek document van
koude verachting. Hij beklaagt zich bij den Minister van Buitenlandsche Zaken, graaf
Nesselrode, bij den chef der gendarmerie, het hoofd van Z.M.'s ‘hoogsteigen
Kanselarij’, graaf Benckendorff. En hij heeft, wat eerst sedert kort bekend is
geworden, een onderhoud met den Tsaar. ‘Op 23 November om 3 uur in den middag,’
zegt het Hofjournaal, ‘ontving Z.M. den graaf Benckendorff en den kamerjonker
Poesjkin.’ Wat er wel besproken is? Of Poesjkin wellicht op de gevaarlijke analogie
wees, die in het paskwil werd getrokken tusschen hem en den grootmeester der er
in genoemde orde, D.L. Naryschkin? Want Naryschkin's vrouw was, dat wist een
ieder, langen tijd de uitverkorene geweest van den vorigen keizer, Alexander I... Of
de dichter den monarch dit slechts zei, om de carrière van Van Heeckeren af te
breken? Of dat hij Nicolaas verwijten deed?
Nooit zal dit geheim van het gesprek ontsluierd worden. Alexander Sergewitsj
Poesjkin nam het in het graf mede, toen hij op 29 Januari 1837 (oude stijl) viel, door
den kogel van d'Antès doorboord.’
***

Doch in een interview, toegestaan aan Le Soir, vertelde een te Brussel woonachtig
kleinzoon van Poesjkin het anders.
‘- Ce duel, vous en connaissez le motif, nous dit M. Nicolas Pouchkine. Le Français
Georges d'Antès avait fait la cour à ma grand-mère avant d'épouser une soeur de
celle-ci. On a prétendu que le poète a provoqué son beau-frère en duel par pure
jalousie. La vérité est plus complexe. C'est une lettre anonyme qu'on fit circuler dans
la société Péterbourgeoise qui obligea mon grand-père à se battre. Vous savez que,
mortellement blessé, étendu par la neige, il eut la force de tirer encore sur son
adversaire, qui aurait été tué, lui aussi, si la balle n'avait dévié en frappant im bouton
de son habit. Et, pendant cent ans, les deux familles, victimes de la même lettre
anonyme, se sont comportées en familles ennemies.
Eh bien, Monsieur, il n'en est plus ainsi. Après cent ans, la vérité étant mieux
connue, une réconciliation était possible. Elle a eu lieu récemment, ici même, à
Bruxelles, où j'ai rencontré mon cousin, le baron d'Heckeren d'Antès, petit-fils de
l'homme qui a tué mon grand-père. Et nous sommes aujourd'hui non seulement
parents, mais amis.
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- Et vous-même, demandons-nous (Le Soir), n'avez-vous jamais écrit de poèmes?
- Oh! Jamais. Cela ne répondrait pas à ma tournure d'esprit. Mais mon grandpère
avait d'ailleurs prévu la chose.
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- Comment cela?
- Le mot est resté dans la famille et c'est mon père qui me l'a rapporté. Mon
grand-père s'est un jour écrié: “Si un Pouchkine veut être poète après moi, qu'on le
fouette immédiatement! Un autre Pouchkine ne parviendra pas à écrire aussi bien
que moi. Et s'il doit écrire plus mal que moi, ce n'est pas la peine”. Remarque d'autant
plus curieuse que mon grand-père était fils et petit-fils de poètes.
Si mon grand-père m'a légué quelque chose de son caractère, poursuit M. Nicolas
Pouchkine, c'est l'entêtement, qui est extraordinaire dans notre famille. Peut-être
aussi l'amour de la précision, qualité si rare, du moins le croit-on, chez les grands
poètes, et que mon grand-père poussait à un point extrême, mais sans le savoir, en
homme de génie. La rigueur de la composition, l'exactitude dans les moindres détails,
voilà deux traits par lesquels mon grand-père se distingua des autres romantiques,
et, par exemple, de Byron, avec lequel on l'a si souvent comparé. Jamais la moindre
erreur matérielle n'a été relevée dans l'oeuvre d'Alexandre Pouchkine. Et non
seulement chaque fleur y fleurit, chaque étoile s'y lève en son temps, mais encore
chaque personnage s'exprime dans la langue qui lui est propre et qui convient à son
époque et à son état. Pour Pouchkine, il n'y avait ni classes sociales inconnues, ni
“étrangers” impénétrables.’
Aan De Standaard heeft dezelfde kleinzoon geschreven:
‘Voor degenen die het ruiterlijk vinden de nagedachtenis van mijn grootmoeder
te bezoedelen door kwaadwillige insinuaties, zal ik mij er bij bepalen de woorden
aan te halen door mijn groot-oom Van Heeckeren d'Antès uitgesproken op zijn
sterfbed en gericht tot zijn zoon en kleinzoon: ‘Ik verklaar u plechtig dat Nathalie
Poesjkin de eenige vrouw is geweest die ik heb liefgehad en die mij nooit heeft
toebehoord.’
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Boekbespreking
L.M. Van Dis: Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van
de zestiende eeuw. - Drukkerij Vijlbrief, Haarlem. 372 blz. - 1937.
Dit Utrechtsche proefschrift zoekt het reformatorische op in de volgende
tooneelstukken der XVIe eeuw: S p e l v a n s i n n e n o p d w e r c k d e r
Apostelen,Den boom der Schriftueren,Die menichvuldicheit
d e s b e d r o c h s d e r w e r e l t , de 19 Gentsche spelen van 1539 op de vraag
‘We l c d e n m e n s c h e s t e r v e n d e m e e s t e n t r o o s t e s ’ en het t a f e l s p e l
v a n e e n P r o c h i a a n , e e n K o s t e r e n e e n We v e r . Drie dezer spelen
worden hier herdrukt, te weten, twee der 19 Gentsche spelen, nl. die van Brugge en
Edingen, en het laatst vernoemde van den prochiaan, den koster en den wever, dat
door den schrijver, al verscheen het stuk ook slechts in 1565 toch als veel ouder
wordt aanzien. Deze tekstuitgave, naar vroegere drukken, is tot in de puntjes verzorgd,
met alle varianten, met verklarende aanteekeningen, met woordenlijst en literatuur.
Deze tekstuitgave die meer dan de twee derden van het boek uitmaakt, is voorafgegaan
van een hoofdstuk over ‘de reformatie in de Nederlanden tot omtrent 1540’, en door
de ontleding van de bovenvermelde 23 stukken, waarbij vooral gelet wordt op
orthodoxie en ketterij.
Het eerste hoofdstuk is een proeve van synthese op de tot hiertoe geleverde
historische studiën. Hieruit komt naar voren dat in de XVIe eeuw alle reformatorische
elementen lang niet kettersch zijn. Erasmus is geen protestant, en in zijn teeken staan
velen. Hij was een reformatorisch-gezind man binnen de Moederkerk. Schrijver gaat
dan nazoeken uit welke criteria men zal mogen opmaken of men werkelijk met
kettersche schriften of slechts met reformatorisch-katholieke te doen heeft; kortom
hij zet zich in den stoel van den geestelijken inquisiteur. Hij vindt vier aanwijzingen
of toetssteenen: 1) twijfel aan de Kerk en aan haar genademiddelen; 2) zwijgen over
de Kerk en haar middelaarsfunctie; 3) de leering van de rechtvaardiging door het
geloof alleen; en 4) het verwijzen van den auteur naar de veranderde
tijdsomstandigheden. Dezen viervoudigen regel past hij dan verder toe op de stukken
die hij onderzoeken wil.
We zijn den schrijver dankbaar om den geleverden arbeid. De drie stukken die hij
herdrukt, en die het meest uitgesproken reformatorisch karakter blijken te hebben,
waren lastig om bereiken; en de teksten kunnen nog veel dienst bewijzen voor verdere
cultuur-historische studiën. We danken hem ook om zijn theologischcritisch onderzoek
van deze en van de andere stukken; het is alleszins nuttig werk.
We maken echter ons voorbehoud voor de historische juistheid van de
gevolgtrekkingen. Om die teksten en uitingen der XVIe eeuw te beoordeelen, zou
men ze in hun kader moeten zetten, en vooral zich moeten wachten voor een
terugkaatsen van het latergegroeide in de beschouwing van het oude. De
rederijkkamers die te Gent in 1539 zoo goedjonstig hun antwoord kwamen indragen
op de vrome vraag die hun gesteld was, hebben geen van al een radicalen opstand
tegen de Kerk, een breuk met Rome gewild; zooverre gingen de gedachten dezer
menschen niet. En reformaties en tekorten zijn et altijd in de Kerk, en zullen er altijd
zijn. De wensch te verbeteren is heilig; het verkeerde ligt in de afscheiding; daar is
de opperste scheidslijn, dit is de albeslissende toetssteen, waar de vrucht- of onvrucht-
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baarheid van de reform mede verbonden its. Het lag verder voor de hand dat deze
ijverige rederijkers en facteurs van 1539 de juiste maat niet zouden houden in hun
reageeren op toestanden die zij hervormen wilden; maar dit beteekende nog niet dat
ze uit te bannen opstandelingen waren. Daarom speelde men ook vrij te Gent, daarom
werd het alles ook vrij gedrukt. Kortom een historische studie die dit alles in zijn
kader zet, en zich niet verder bemoeit om al- of niet-protestantisme, zou veel
duidelijker de beteekenis dezer stukken doen uitkomen dan een modern-theologisch
onderzoek; en wat thans vreemd en onverklaarbaar voorkomt, zal dan gansch
natuurlijk blijken. Op dien grondslag is zelfs hereeniging denkbaar!
Maar we houden er aan het te herhalen: krijgen we hier niet de historische studie
die we wenschen voor het begrip van deze teksten, de studie werd ons zoo
vergemakkelijkt dat we er den schrijver van harte dank om zeggen.
FLORIS PRIMS.

Rulh Schaumann: Lied vom Kinde. Eine Bildfolge zu dem Gedicht von
Clemens Brentano. Im Verlag Herder & Co. Freiburg im Breisgau.
Dat Ruth Schaumann de behoefte heeft gevoeld om deze gave en eenvoudige strophen
van Clemens Brentano door delikate en verfijnde penteekeningen te illustreeren en
te interpreteeren, zal niemand verwonderen die haar werk kent. Er is in al wat zij
schept en schenkt een ongerepte kinderlijkheid zooals slechts zelden een dichter en
kunstenaar ze zonder ‘vlek of scheur’ behouden en behoeden mocht.
Dr. V.

Isidoor van Beugem: Uit dagen van Loutering. Uitg. J. Lannoo, Thielt.
Et is in dezen bundel meer dichterlijk gevoelen dan poëzie. Bij sterkere concentratie
zou Van Beughem zeker uit deze pijnlijke levenservaring, enkele gedichten hebben
geschreven, gaaf en ontroerend. Maar zooals ze nu in te snel tempo werden
neergepend spreekt et niettemin een eerlijkheid uit en een dichterlijken aanleg, die
we waardeeren kunnen.
N.M.

Kard. Faulhaber: Karakterbeelden uit de Bijbelsche Vrouwenwereld. Beyaert, Brugge.
Dit is een boek dat ik gaarne in de bibliotheek onzer gestudeerden en zelfs in al onze
volksbibliotheken aanwezig zag; maar in de eerste plaats wou ik het aan al onze
priesters aanbevelen. Want hier ligt, in al zijn eenvoud een rijkdom van gedachten
en beschouwingen, waaruit ze in hunne onderrichtingen en predicaties hun voordeel
halen kunnen.
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De omstandigheden zijn bovendien van dien aard dat al wat de geleerde en moedige
aartsbisschop van München zegt en schrijft, op den achtergrond der tragische
momenten die Duitschland beleeft, onze bijzondere aandacht verdient.
K.L.

James Stephens: Fionn der Held und andere irische Sagen und Märchen.
Uebertragung und Einführung von Ida Friederika Görres-Condenhove.
Herder & Co. Freiburg im Breisgau. In Halblunen 3.80 R.M.
Waarheid of legende? Of beide? Wat doet het er toe. Wij gelooven er in zooals de
lezers van het groene Erin er sedert eeuwen in gelooven. Fionn was de held uit den
tijd dat het leven niets anders dan oorlog, jacht en avontuur. Fionn is een nationale
held geworden in Ierland, hij was de schoone, de groote krijger zonder smet of vrees,
de dichter en ziener, die in lengte van jaren leven mocht zooals geen andere sterveling
gegeven is.
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Dit zeer boeiende boek werd vertaald uit de Irish fairy Tales, die te Londen, bij
MacMillan verschenen zijn. Alleen reeds om de zeer merkwaardige illustraties van
Arthur Rackham is dit een schoon bezit; maar deze mooie sagen zijn de illustraties
ten volle waardig.
K.L.

Jooeph Maria Wiget: Jungchristliches Heldentum in China. - Met 4
Bildtafeln. Herder & Co. Freiburg im Breisgau.
Deze twee chineesche kinderen wier leven en liefde voor Christus hier wordt verhaald,
behooren in de rei te staan van de jonge uitverkorenen, zielen als de kleine Guy de
Fontgaland. Het is het verhaal van Tyrell Sen, die stamde uit een oud christelijk
geslacht en Maria Theresia Nang, die midden de sfeer van het heidendom door Gods
genade getroffen en geroepen werd.
Alle priesters en zielzorgers raden we dit aandoenlijk boekje aan.
C.V.L.

Ludwig van Beethoven: Carnets intimes, suivis du Testament
d'Heiligenstadt et des commentaires du Professeur A. Leitzmann.
Traduction de M.V. Kubié. Introduction d'Emmanuël Buenzod. - Editions
R.-A. Corréa. Paris.
De aanteekeningen in dit boekje verzameld zijn bijna allen ontleend aan het ‘Fischhoff
Manuscript’, dat zich in de Bibliotheek te Berlijn bevindt. Een commentaar duidt
aan waar en wanneer schrijver elke nota opteekende. Onnoodig op het belang hiervan
te drukken. In die korte, in der haast neergeschreven, soms wonderschoone gedachten
of indrukken, vindt men zonder moeite den genialen man terug, met zijn diep gemoed,
zijn warm hart, zijn lijden en zijn gelatenheid, zijn groote menschenliefde, zijn geloof
in de godheid, zijn behoefte aan bovennatuurlijk leven. En dat alles komt nog veel
meer tot zijn recht, in dat zoo diep menschelijke ‘Testament van Heiligenstadt’.
L.D.

Pierre Morizot: Un Jardin sous la Pluie. - Denoël et Steele. Paris. - 18 fr.
Catherine leert vroegtijdig de smart kennen; ze kan in wereldsche bezorgdheden
geen troost vinden; haar ziel is dorstig naar het bovennatuurlijke, en heeft behoefte
aan godsdienst. Maar waar zal zij de waarheid vinden? Katholiek door haar opvoeding,
en een tijdlang zelfs vurig geloovig, komt haar weldra echter het Katholicisme voor
als te afgetrokken, te streng doctrinaal. En dan komt ze toevallig in aanraking met
nieuwe leerstellingen, die haar behooren; eerst die der reïncarnatie, en later de
anthroposophie, de leer van Rudolf Steiner, die wel Christus als middenpunt van zijn
systeem behoudt, maar tevens een evolutie van het katholicisme beoogt, een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

dichter-bij-den-mensch brengen van de christene dogma's. Eindelijk heeft Catherine
de lang gezochte haven gevonden, waarin ze tobben en twijfel zal kunnen vergeten,
in berusting en liefde.
Keurig geschreven, volstrekt niet zondet talent, heelmaal steunend op het
godsdienstig problema, zou deze roman, alhoewel al te lang, toch interessant en
boeiend zijn, was er al deze anthroposophische en theosophische rommel niet nutteloos
bij gehaald.
L.D.

Princesse de Tour et Taxis: Souvenirs sur Rainer Maria Rilke publiés par
Maurice Betz. - Emile-Paul frères. Paris. - 12 fr.
Dikwijls was Rainer Maria Rilke te gast bij de Prinses van Thurn et Taxis, een fijn
gecultiveerde vrouw, thuis in alle letterkundige en artistieke kringen van Europa.
Enkele jaren achtereen bracht hij den zomer door op haar kasteel van Duina, op de
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Adratische Zee, of in haar appartement te Venetië. Ze was voor hem eene
bewonderende, bezorgde, moederlijke vriendin, die zijn schichtige, hypergevoelige
natuur begreep, en zijn dichterlijk talent diep wist te genieten. Telkens weer onderbrak
hij zijn ongedurig ronddwalen van plaats tot plaats, om rust en kalmte op Duina te
gaan zoeken. Daar ontstonden zijn eerste ‘Elegies’; daar, in dat uitverkoren verblijf
bleef hij zelfs, heelemaal alleen, den winter door, droomend en dichtend. Maar de
oorlog kwam, en het heerlijk kasteel werd door Italiaansche bommen vernield.
Veel belangrijke details over Rainer Maria Rilke - den S e r a f i c o , zooals zijn
gastvrouw hem noemde - behelzen deze bladzijden, ontleend aan het dagboek der
Prinses. Alle bewonderaars van den dichter zullen het met genoegen lezen.
L.D.

Vicki Baum: La Carrière de Doris Hart. Traduit de l'allemand par D.
Decourdemanche. - Lbrarie Stock, Paris. - 15 fr.
Schrijfster weet uitmuntend zekere midden van viveurs, leegloopers, artiesten,
menschelijke wrakken van allen aard te schilderen. Een door en door heidensche
maatschappij; geen spoor van godsdienstige of moreele gedachte. Doris Hart bemint
den doodarmen, maar genialen beeldhouwer Basile. In een vlaag van jaloerschheid,
schiet deze op den man in wien hij een medeminnaar ziet; maar zijn kogel treft Doris.
Hij wordt tot 12 jaar gevangenis veroordeeld. Zij, alhoewel zoo erg gekwetst, dat ze
voortaan, al geneest ze, met schielijken dood bedreigd blijft, heeft nog maar een doel
in 't leven, Basile bevrijden. Niets zal haar te moeilijk, te duur, of te walgelijk
voorkomen. Ze wil een beroemde zangeres worden, om Basile's vrijheid te kunnen
afkoopen. Elken stap vooruit betaalt ze met haar lichaam, elke nieuwe minnaar brengt
haar dichter bij de gewenschte oplossing. En eindelijk wordt ze beroemd, en dank
aan een laatste avontuur, wordt Basile haar teruggegeven. Ze zullen samen op een
eenzaam, paradijsachtg eilandje gaan wonen. Maar al die jaren hard werk, losbandig
leven, overspannen wil en vaak bedrogen hoop, hebben haar krachten heelemaal
ondermijnd, en ze sterft, plots, bij hun aankomst op het eilandje waarvan ze gedroomd
had.
Geen aangename, opwekkende lectuur.
L.D.

Raymond Millet: L'Anier du Luxembourg. - Albin Michel. Paris. - 15 fr.
Men vraagt zich af waarom schrijver dien titel aan zijn boek gaf; misschien omdat
de vermelde ezeldrijver, de andere personen van het boek in betrekking met malkaar
bracht, en aldus de spil werd van het drama. Mme Boutonneau is doodelijk bang van
de zwarte kunst, en verdenkt de jonge vrouw, Isabelle Serviou, die weldra met haar
man op een ethnographische onderzoekingstocht meent te vertrekken, haar te hebben
geënvouteerd; en hierin door een waarzegster gesteund, vindt ze geen beter middel
om zich te bevrijden, dan op Isabelle te schieten. Natuurlijk geneest de jonge vrouw,
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en zal de geplande reis naar de oerwouden van Brazilië mogen ondernemen. Het
boek schijnt geschreven om te bewijzen dat niet alleen de primitieve en wilde volkeren
in de zwarte kunst geloof stellen, maar niet minder de zoo gezegde beschaafde
blanken, uit alle kringen der maatschappij. Schrijver schijnt wel geneigd 't zij welken
godsdienst gelijk te stellen met de tooverkrachten der wilden, en zijn voorkeur te
geven aan de wetenschap die, volgens hem, slechts de tastbare werkelijkheid
bestudeert, en aldus klare, betrouwbare, afdoende antwoorden op 's menschen vragen
kan geven...
Daal zal wel geen commentaar bij noodig zijn.
L.D.
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Louis Lefebvre: La Maison des Simples. (Coll. ‘Durendal’). - Paris.
Bruxelles. - 20 fr. jaarlijks voor 5 boeken.
Een roman? Veeleer een reeks schetsen uit het leven van een boerenfamilie. Schrijver
zegt ons ten andere in zijn voorrede dat hij slechts geschilderd heeft wat hij zelf zag
en beleefde, menschen die hij gekend heeft. Simpele menschen. De vader, een heilige;
de moeder, vol liefde en nederige toewijding; de kinderen, die misschien zoo hoog
niet staan als hun ouders, maar wier eerbied voor het ouderlijke gezag ongeschonden
blijft, wat er ook kan voorvallen; de aangetrouwden, die den invloed van de
patriarchale deugden, rond hen, ondergaan, al zouden ze nog zoozeer geneigd zijn
een anderen weg uit te gaan. In één woord, een ouderwetsch, door en door christelijk
gezin, van deugdzame boeren, zooals er hier en daar nog wel een enkel te vinden is.
Er zijn heel schoone bladzijden in dit boek, dat evenwel van eenige eentonigheid
niet vrij te spreken is.
L.D.

Edgar Poë: Le Scarabée d'Or. Illustrations de Pierre Ickx. - Roitelet.
Editions Durendal. Bruxelles. - 5 boeken voor de jaarlijksche som van 10
fr.
Een der meest gekende ‘contes extraordinaires’ van Edgar Poë, en zeer karakteristiek
voor zijn talent. De vertaling van Baudelaire is uitstekend. Het verhaal is voorafgegaan
van een zeer beknopte, maar toch zaakrijk levensbericht over den beroemden schrijver.
Alle jongens en meisjes zullen dit verhaal met spanning lezen.
L.D.

Lya Berger: Le vaste champ du Célibat Féminin. - Aubanel aîné. Avignon.
Vele ontvangen confidenties, alsook eigen ondervinding hebben schrijfster's aandacht
op het probleem van het vrouwelijk celibaat gevestigd; en haar boek schreef ze vooral
om aan dezen die, omdat ze ongehuwd zijn, zich als paria's in het leven voelen, te
toonen welk rijk werkveld voor hen open ligt.
Het eerste hoofdstuk, na enkele bladzijden over de H. Katharine van Alexandrieë,
bestudeerde het vrouwelijk celibaat in 't algemeen. Vervolgens onderzoekt schrijfster
den staat der ongehuwde vrouw van af de oude tijden tot de 19e eeuw, verder in de
19e eeuw zelf, en vooral nu in onzen modernen tijd. Daarbij besteedt zij een hoofdstuk
aan ‘de oude juffrouw in de letterkunde’, o.a. in de letterkunde der 17e eeuw en in
de romans van Balzac. Eindelijk, bij wijze van conclusie, geeft ze enkele gedachten
van hedendaagsche, ongehuwde vrouwen over het celibaat.
Een zeer interessant boek, dat door vele vrouwen, gehuwd of ongehuwd, met nut
en genoegen zal gelezen worden. Zeer goed toont schrijfster al de mogelijkheden
aan, die, benevens winstgevende loopbanen, voor ongehuwde vrouwen openliggen
overal waar er spraak is van toewijding en liefdadigheid.
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L.D.

Charlotte Jullien: Les cercles d'études féminins. - Desclée de Brouwer et
Cie, Paris.
Dit handboek bewijst het nut der vrouwelijke studiekringen in den huidigen tijd voor
het vormen van élites, en het bevorderen der algemeene ontwikkeling. Het onderzoekt
een methode en stelt haar uitwerkingen, vruchten der ervaring, vast.
Onontbeerlijk schijnt ons dit boekje voor dezen die nog onervaren zijn in 't leiden
van een studiekring, maar ook voor priesters die aan 't hoofd staan van sociale werken
staan er nuttige wenken in. De studiekring zal slechts een waarde hebben, in de maat
dat zijn leider zelf voor zijn taak opgewassen is.
J.B.
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R.P. Bruno de Jésus-Marie: Vie d'amour de St Jean de la Croix. - Desclée
de Brouwer et Cie. Paris.
Schrijver verhaalt het leven van den mystieken heilige, zijn beproevingen, zijn lijden.
Door uittreksels uit zijn werk toont hij de geleidelijke reiniging van die groote ziel
en haar stijgen in de goddelijke liefde.
Om grooter verspreiding van zijn werk te verzekeren heeft schrijver in dit boek
van beperkten omvang, zijn uitgebreider werk over Johannes à Cruce, samengevat.
De lezer zal er al de karakeristieke trekken van dezen heilige, duidelijk belicht, in
terugvinden.
J.B.

R.P. Garrigou-Lagrange, O.P.: La Prédestination des Saints et la Grâce.
- Desclée de Brouwer et Cie. Paris.
St Thomas' leer klaar uiteengezet en met andere theologische stelsels vergeleken.
Dit boek is als een vervolg van het ‘Traité sur la Providence’ van denzelfden schrijver.
Het bij uitstek kiesch onderwerp gaf door alle christene eeuwen aanleiding tot
eindeloos twistgeschrijf. Het Concilie van Trente heeft de Katholieke waarheid tegen
de protestantsche thesis vastgesteld. Het lezen der werken van P. Garrigou-Lagrange
is altijd een vreugde. Theologische begrippen, voorrecht der scholen der gewijde
wetenschappen worden in 't bereik gebracht van den christen denker. Van dit boek
mag men hetzelfde beweren. Aan den minder onderlegden lezer raden we echter aan
zich door een geleerden, heiligen priester te laten dirigeeren.
J.B.

Alphonse Daudet: Robert Helmont. - Mame. Tours. - Cart. 5 fr.
Een jonge schilder kan, wegens een ongeval, het leger niet vervoegen. Den oorlog
van 1870, zal hij slechts van verre meeleven, van uit zijn bouwvallig artiestenkluisje,
in 't diepste van het woud van Fontainebleau verborgen. Toch ontbreken hem de
avonturen niet, en hij beleeft meer dan een roerende tragische gebeurtenis, zooals
de episodes met boschwachter Guillard en landbouwer Goudeloup.
Al is dit verhaal niet van den allerbesten Daudet, toch is het vlot en aangenaam
geschreven, en zullen jongens en meisjes het met genoegen lezen.
L.D.

Alphonse Daudet: Dix Contes. - Mame. Tours. - Cart. 5 fr.
Een keurig uitgegeven boek, en mooie verhalen, fijn, geestig, zooals Daudet dat kan,
met iets gul en gevoelig, dat nu en dan aan Dickens doet denken. Jongens en meisjes
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van af 14 jaar, zullen genieten van L a f ê t e d e s t o i t s , L a f i g u e e t l e
p a r e s s e u x , L e s S a n g u i n a i r e s , enz.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
KULTUURLEVEN (Januari). - Robert Ernst, Pr.: Bestaat er een raseigen
Germaansche Mystiek. - C.F. Pauwels, O.P.: De Oxford-Groepen-Beweging. - Th.
Platenburg: De Samenleving der Menschen als Werkelijkheid. - Mr. Jan Brans: De
moderne Belgische Wetgeving en de Bescherming der Zedelijkheid in het
Gezinsleven. - Dr. Van Gestel: Volk en Staat. - Dr. Ludwig Drees: Volksche
Dichtkunst in Duitschland. - R. Van den Bussche: Verschaeve's Elijah.
DE GEMEENSCHAP (Januari). - A. Van Duinkerken: De keuze. - Verzen van Jac.
Schreurs, J. Engelman, M. Kemp, Bert Decorte, S. Vestdijk. - L. de Bourbon: Eric
van Veen's angstige leven. - Kronieken. - Hagel.
DE GEMEENSCHAP (Februari). - Gerth Schreiner: Poesjkin weer actueel. - Verzen
van: M. Leopold, Pierre Kemp, G. Smit, Jan Vercammen, P. Vleminx, J. De Molenaar
en W. ten Berge. - Em. Erens: De pastoor van Ars. - Kronieken. - Hagel.
DE GIDS (Februari). - Stemmen uit de redactie. - E. Zernike: Morgen weer licht. J.C. Alberdingk Thijm: Natuur en Kunst. - A. Salomons: Martha. - Tr. Gerhardt: De
Hofstede. - Dr. J. Bouman: Nat. of intern. socialisme. - Mr. B. M Telders: Het werk
van de Nederlandsche Overzee. Trustmij. gedurende den wereldoorlog. - Dr. E.
Dijksterhuis: Physica voor iedereen? - Dr. E. ter Kuile: De vensters van het Paleis
te Amsterdam. - Dr. H. Van Loon: André Gide. - A. van Duinkerken: Afschaffing
van de kunstkritiek. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (Maart). - Stem uit de redactie. - E. Zernike: Morgen weer licht. - A. Roland
Holst: Uit: Een winter aan zee. - J.W. Weremeus Buning: Strofen opgedragen aan
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernard. - Dr. J.W. Meyer Ranneft: Hollands
fout in Indië. - Dr. F. van Thienen: De Hollandsche schilderkunst in de 17e eeuw. Dr. J. Dijksterhuis: Platoon's Timaios in het Nederlandsch. - A. Van Duinkerken:
Nederlandsche Letteren. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
BOEKENGIDS (Januari). - D. De Pauw: G.K. Chesterton. - E.R.: Nieuws voor de
jongelui. - Van menschen en boeken. - Boekbesprekingen.
BOEKENGIDS (Februari). - E. Van der Hallen: Volkeren onder de loupe. - Dr. J.
Caeymaex: Poëzie van Jongeren. - Het Britsche Imperium. - Van menschen en
boeken. - Boekbesprekingen.
DE VLAAMSCHE GIDS (Januari) - P. De Ryck: Met veertien jonge dichters. - L.
Cantens: Antje. - A.W. Grauls: Kleine gedichten. - Dr. R Roels: Een 17e Ned.
Klassieker uit het Zuiden, Jaques de Condé. - M. Rutten: Nederl. Letteren. - Dr. R.
Roels: Duitsche Letteren. - P. Melis: Onderwijs en opvoeding. - Dr. C. Debaive:
Lectuur-Repertorium. - Dr. J. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
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DE VLAAMSCHE GIDS (Februari). - M. Sabbe: In Memoriam Prof. Vercoullie. J. Pee: Multatuliana.
DAS INNERE REICH, Zeitschrift für Dichtung Kunst und deutsches Leben (Januar).
- Hans Grimm: Englische Begegnung. - E. Bertram: Lichtgeheimnis. - E. Egermann:
Das Gastmahl. - R.G. Binding: Der deutsche und der humanistische Gedanke im
Angesicht der Zukunft. - Ad. Beisz: Zwei Gedichte. - Alf. Zacharias: Aus den Blättern
der Bildermänner. - Korfiz Holm: Ludwig Thoma, wie ich ihn erlebte. - Ludwig
Thoma: Aus unveroffentlichen Briefen. - W. Kruppa: Tagspruch der Jungbäuerin. Joh. Linke: Der Gang zur Bahn. - Gerh. Baron: Zwei Gedichte. - E.G. Winkler:
Venezianische Medaillon. - Anmerkungen.
DAS INNERE REICH (Februar). - Hermann Stehr: Geschichte über den Dächern.
- R.A. Schröder: Der Betrug an Zeus. - K. Gerstberger: Musik im ‘Wilhelm Meister’.
- G. Britting: Rabe, Rosz und Hahn. - P. Schmidt: Realismus und Idealismus. - Fr.
Knöller: Zwei Gedichte. - H. Zillich: Das erste Gefecht. - Volkmar Haselbach: Zwei
Gedichte. - Willi Steinbern: Hermann Stehr. - Anmerkungen.
STIMMEN DER ZEIT, Katholische Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart
(Januar). - Ludwig Faulhaber: Unsterblichkeit. Das Fortleben nach dem Tode in
christlicher und in deuschgläubiger Auffassung. - Th. Hoffmann: Gott der Liebe. Jos. Sellmair: Askese und Humanismus. - Er Pzywara: Psychologie oder Theologie
der Ehe? - W. Schreckenberg: Duino und Salzburg. - Max Pribilla: Zür religiösen
Weltlage. - A. Delp: Die Philosophie des heroischen Vorbildes. - G. Staszenberger:
Neue geistliche Musik. - Besprechungen.
STIMMEN DER ZEIT (Februar). - Peter Lippert: Fromm sein können. - Jos.
Schröteler: Theologische Kämpfe um das Elternrecht. - G. Gundlach: Ordenswesen
als Gemeinschäftsform. - J. Overmans: Katholische Kulturschau. - Hermann
Wiesmann: Werden und Wesen des Alten Testamentes. - Const. Noppel: Die
deutschen Bischöfe zum Genusz alkoholischer Getränke. - J. de Vries: Zum
Römischen Thomistencongresz. - Besprechungen, Lebensbilder u.s.w.
DER GRAL (Januar). - Im Namen Jesu. - F.A. Hoyer: Christiphorus. - Dr. Otto Forst
de Battaglia: Die zeitgenössische katholische Schriftum in den romanischen Ländern.
- Dr. Toni Weber: Der Lyriker K.L. Loehe. - H. Zerkaulen: Heimat am Rhein. - M.
Rieple: Dem Kind. - Auf der Gralwarte. - Kleinere Beiträge. - Blick in die
Zeitschriften. - Neue Bücher. u.s.w.
DER GRAL (Februar). - Schneeglöckchen. - G. Schäfer: Ilse von Stach. - K.H.
Hiemer: Jahr um Jahr. - Prof. Dr. A. Donders: Pater Peter Lippert S.J. - Gertrud
Busch: Die Sphärenmusik. - R.M. Rilke: Stundenbuch. Werkleute Gottes. - Auf der
Gralwarte. - Kleinere Beiträge. - Blich in de Zeitschriften. - Neue Bücher. u.s.w.
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[1937/5]
Cumul
door Korneel Goossens
Mr en Mme H. CLUTS-DE BIE
Dagbladcorrespondent
Verzekeringen
Onderwijzer
Telefoon Nr 3
Rue de l'Eglise
N.....
Dit is het naamkaartje van Mijnheer Hyacint Cluts en van zijn madame, Angèle De
Bie. Ons madame, zegt Hyacint als hij over zijn vrouw spreekt en Angèle zegt, mijne
mijnheer. Als Hyacint onderteekent, schrijft hij Cluts-De Bie ten teeken der
onafscheidbaarheid en ook dààrom deelt ‘ons madame’ zijn titels. Ze draagt er
trouwens meê de last van, waarom de eer niet?
Mijnheer Hyacint is de man van de posities. Hij is correspondent voor plaats en
omgeving van verschillende gazetten, hij verzekert uren in het ronde tegen ongevallen,
brand en voor het leven en de meesten die op zijn dorp lezen en schrijven kunnen,
hebben het van hem geleerd. Van de twaalf telefoons in de gemeente heeft hij nummer
3 en hij verdient er aan. Op tien gesprekken zijn er zes voor ander menschen en ge
kunt dat toch niet voor niets doen.
Madame Angèle is de vrouw van het gezag. Het verschijnen van een artikeltje
over een of andere gebeurtenis is afhankelijk van haar gezindheid of willekeur en
Hyacint schrijft als zij zegt: schrijven. Madame bemoeit zich met de verzekeringen,
past de tarieven toe, schikt alles op zijn beste voor haar en de verzekerden. Ze
verbetert de prijskampen met rooden inkt en geeft de plaatsen voor de prijsuitdeeling.
Van-
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wege de telefoon weet ze al het belangrijke wat geschiedt en geschieden zal. Madame
Cluts heeft talrijke vijanden en weinig vrienden, maar ze weet veel.
Als iedereen denkt dat Wiske Selleslagh op een kantoor in Antwerpen werkt, dan
weet zij dat die schoone in een vies caféke nestelt, dat hoort ze genoeg. Rik Bournons
met zijn groot woord over al zijn waar die uit het buitenland of direct van de fabriek
komt, daar is niets van aan. Telefoon Nr. .... te Mechelen ja, een winkel van
nietsmendalle, ze kan straat, naam en nummer zeggen als ge wilt. Madame van 't
kasteeltje, och arme, ge moet er nog kompassie mee hebben. François Lievens, dan
die pilaarbijter van Pauline, ach menschen toch! Die zóógezegd bekwame coupeuse
die haar patronen doet afkomen en dit en dat, ze weet alles, alles, meer dan de pastoor
in zijn biechtstoel, maar ze moet zwijgen, het zijn klanten. En ze zwijgt.
Het minste nochtans wat er in de gemeente uitlekt wordt Madame Angèle verdacht.
Zij alleen kan het weten en waar kunt ge anders naartoe om eens te telefoneeren, het
is nog zoo gemakkelijk. Wie zou er den brouwer of den doktoor durven lastig vallen?
Het is beter met haar geen kwestie te hebben en in 't vervolg wat stiller te spreken
of 't wordt nog erger. Ze weet nog meer. Onze beurt komt ook wel eens, wacht maar!
Zoo dragen verschillende menschen Madame Cluts een verdoken hart toe.
Niet alleen de telefoon kweekt haar vijanden, ook de prijskampen en de
verzekeringen. Ze steekt het onder geen stoelen of banken, dat zij al dat werk doet,
het is haar trots. Mijne mijnheer kan toch alles niet doen! Maar wiens schuld is het
dan als onze kleine achteruit gaat in de school en waarom heeft die meer punten en
die minder? Wat kent zij daarvan? Allemaal lieve kinnekens, anders niets! En wat
kunt ge daar tegen doen? Zij heeft de macht in handen, ge kunt het verkroppen voor
de gevolgen en nog vriendelijk zijn of 't loopt heelemaal mis. Dat ze wacht tot de
kinderen van de school weg zijn!
En zoo wachten al tientallen moeders en vaders, zusters en broeders en al wie bij
hen over den vloer komt. Dat ze wacht!
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En wat gebeurde er met dien brand bij den schrijnwerker? Een eenvoudig briefke
van Mijnheer Hyacint en alles was vergoed geworden. Maar er moest een inspecteur
komen en dan een expert en zij zelf kwam mêe de nagelen tellen die nog konden
dienen. Precies of ze moest het uit haar eigen zak betalen. Zoudt ge niet dood vallen!
Soo de metser valt van een stelling. Ze rapen hem op met een gapende wonde aan
het voorhoofd en met inwendige pijnen, gelijk Mijnheer Hyacint het zelf in zijn gazet
geschreven heeft, en hij trekt nog niet genoeg voor zijnen dokter. Dan betaalt ge daar
uw half leven lang voor en zoo een stuk wijf geeft u een aalmoes terug.
Daar is een begin van ruzie voor geweest en daarna een geloop om nog iets te
krijgen want ze zei vlakaf dat de reglementen zóó waren, dat de stelling in slechten
staat was en dat ze nog veel schoon woorden heeft moeten ten beste spreken. En ge
kunt weg met een merci madame. Als dat waar is vindt ge dat nog braaf van haar,
zooniet is het nog laffer dan laf. Pas op voor madame Angèle! Het ergste is weeral
dat ge moet buigen omwille van de kadeejen die op Mijnheer Hyacint zijn klas zitten,
het zou anders om den duivel niet waar zijn! Duren is een schoone stad, maar blijven
duren!
Al dat gekonkel tegen mijnheer en madame Cluts-De Bie is geen openbare
vijandschap. Van als ze in de gemeente komen wonen zijn is dat begonnen en het
heeft stilaan toegenomen. Dat zijn geen gewoon menschen. Die madam klapt niet
eens over haar huishouden, die vraagt nooit naar 't een of 't ander, die is vriendelijk
en vreemd gebleven. Ze weet waarom. Mijnheer is braaf en gedienstig genoeg. Als
ge daar om een dienst gaat vragen, luistert hij zoolang ge wilt en als ge met uwen
uitleg gedaan hebt klopt hij eens op uw schouder en zegt: ik zal voor u zorgen. Den
eenen keer lukt het, den anderen keer niet, dat is volgens dat ge madame mêe of
tegen hebt. Als die mocht doen wat hij wilde, dat was de beste jongen van de wereld.
Maar zij houdt hem overal buiten, ge ziet hem altijd alleen en verteren mag hij niet.
Groeten en knikken ook genoeg, maar dat kost niets. En nochtans ver-
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dienen ze geld als slijk. Ze wonen voor niets, ze hebben geen kinderen, een vaste
positie en daarbij zijn assuranties. En nog hadden ze niet genoeg. Van over een jaar
of twee schrijft hij voor de gazetten en nu hebben zij een telefoon. Die moeten nogal
wat op zij leggen! Maar allé, buiten huis zeggen we daar niets over want de menschen
zouden nog denken dat de jaloezie spreekt.
Mijnheer en Madame Cluts-De Bie vermoeden niet wat er tegen hen broeit.
Alleman zegt trouwens goeden dag en goeden avond en diegene die hun vrienden
gebleven zijn doordat ze geen schoolkinderen, geen verzekering of geen
telefoongesprekken hebben, worden meteen geschuwd door die andere die wrokken
en tevens benijd om hun betrekkingen met madame Angèle en mijnheer Hyacint,
dien treurwilg, die platbroek!
Mijnheer Hyacint is eigenlijk geen platbroek. Hij heeft een ontzaglijke bewondering
voor zijn Angèle. Hij erkent in haar de volmaakte organisatie van zijn werkkracht.
Zonder haar zou hij zich doodgezwoegd hebben. Om maar één voorbeeld te geven.
Op een morgen ligt ze te keeren en te draaien in haar bed en ineens zegt ze tegen
Hyacint dat hij zijn fiets moet verkoopen en dat er in de plaats daarvan een telefoon
in huis komt. Het moet gedaan zijn met dat rijden en rotsen. In al de gemeenten van
het omliggende zoeken wij een hulpagent en een berichtgever voor het nieuws. Ge
zult er van verschieten! De telefoon kwam, twee annoncen in de bladen en een maand
later floreerde het. Bovendien ziet hij ‘ons madame’ geerne als op den eersten dag
van hun huwelijk. Hij is meester in zijn klas en zij in huis. Dat is een opvatting, maar
daarom zijt ge nog geen platbroek.
Mijnheer Hyacint treurt niet, maar hij is geen café-looper, hij houdt van zijn huis
en van zijn taak. Hij is van geen enkel maatschappij lid omdat hij van alle vier geen
deel wil uitmaken, dat is voorzichtigheid; omdat hij al die vergaderingen niet kan
bijwonen, dat is stiptheid; en tenslotte omdat hij als correspondent, verzekeraar en
onderwijzer onafhankelijk blijven wil. Hij is een man van princiepen.
En toch draagt de pastoor hem geen goed hart toe. Hij
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volbrengt zijn plichten wel, daar is niets op te zeggen, maar die onpartijdigheid van
Mijnheer Hyacint staat hem niet aan. Ik moet hem dat toch eens zeggen, dacht de
priester, en op een keer deed hij het. Als ik van iemand waardeering voor mijn
eerlijkheid verwachtte, dan was het van u, Mijnheer Pastoor. Zóó antwoordde
Mijnheer Cluts-De Bie. Stond die pastoor te kijken!
Als hij dat thuis verhaalde was Angèle woedend. Wat blieft? Durft die van
onpartijdigheid spreken. Hebt g'hem niet gevraagd waarom hij geen partij gekozen
heeft tusschen u en die snotneus die ze ginder hoofdonderwijzer genoemd hebben?
Wie had er recht op die plaats: gij of die snul, een katholiek of één van het
Willemsfonds of hoe heet het?; een mensch met jaren dienst en ondervinding of een
treiter die pas uit de staatsnormaalschool komt? En zoo iets laat gij allemaal zeggen!
- Dan had ik partij voor me zelf gekozen, Angèle. Ze zegt niets meer en denkt aan
het huis en de straat waar ze had kunnen wonen. Ze ziet die visietkaart al met
‘hoofdonderwijzer’ op en al de rest er bij. Koning Albertlaan, hoort toch eens! Nu
is het ‘rue de l'Eglise’ om den indruk te geven, voor die het niet weten, dat het een
breede laan is die op het kerkplein uitloopt...
Maar enfin, ze wonen nu in een straat achter de kerk in een oud huis bij de school,
er is een telefoon, een grooten tuin, ze verdienen goed hun brood en ze zijn gelukkig.
Nietwaar, Hyacint!
- Wat is waar, Angèle?
- Ik dacht bij me zelf dat we toch gelukkig zijn. Waarover schrijft ge?
Hyacint was al begonnen met zijn artikel over de brandrampen in V... Zijn vrouw
gaat voor het venster zitten. Een dik ros teefje komt rinkelend van de bellekens
toegeloopen en springt op haar schoot. Angèle pakt een lapoortje vast en veegt wat
draagsel uit de puiloogen van het beest. Mijn zotteke heeft een verkoudheid, zijn dat
nu weeren. Het zotteke draait zich in een krol tegen haar buik en grolt eens. Madame
aait het hondje en kijkt misnoegd naar het leege speelplein. Het is een novemberweer
in Augustus. Een drei-
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nende regen maakt alles vuil en koud uit louter plezier om de zomer-vacantie te
verbrodden.
De pen van Mijnheer Hyacint krast over het papier en de woorden die hij schrijft
lispelen op zijn lippen. Daarna stijgt een eentonig gemommel op, de voorlezing van
zijn opstel:
‘Rond middernacht is brand uitgebroken in de hoeve bewoond door de echtelingen
Bultinckx. Dank zij de moedige tusschenkomst der buren kon vee en inboedel gered
worden. Van het gebouw bleven alleen de buitenmuren recht staan. De oorzaak der
ramp is onbekend. Alles is door verzekering gedekt.’ Nu kijkt Mijnheer Hyacint op
en wacht naar het oordeel van ‘ons madame’ die intusschen geen oog van de verveelde
lindeboomen afslaat. Zelfs niet als ze zegt dat de naam van de
verzekeringsmaatschappij er moet bij staan. Dat is reclame voor ons.
Hij verbetert, maar zijn geweten komt in verzet, zijn geest van onpartijdigheid
verbiedt het hem. Hij zal het straks wel schrappen. Maar als ge zooveel werk hebt
als Mijnheer Hyacint wordt dat vergeten. Hij moet gedurende zijn verlof de volledige
werken van Conscience lezen en als de zon er wat doorkomt roept zijnen hof.
's Anderdaags zit boer Bultinckx bij mijnheer Hyacint vóór zijn bureau. Zijn
grondkleurige handen draaien zijn pet tusschen de knieën en met stukken en brokken
vertelt hij het ongeluk. En dat mijnheer het toch niet kwalijk mag nemen dat hij een
tweede brandverzekering genomen heeft bij den hoofdonderwijzer, die heeft daar
zijn kot voor afgeloopen en 't is nu nog een geluk, niet waar.
Mijnheer Hyacint voelt al zijn gedachten weg vloeien. Het wordt een over en weer
geven van papieren, hij kan geen cijfers meer lezen, alles in onduidelijk. Laat uw
polis hier, ik zal voor u zorgen. Maar hij klopt boer Bultinckx niet op den schouders.
Permitteert dat ik u nog iets vraag meester? Gij zult er zelf voor zorgen, niet waar?
Wat is er gebeurd? vraagt Angèle dadelijk als Hyacint in de keuken komt. Ze moet
het tweemaal herhalen vóór ze weet dat de hoofdonderwijzer een tweede verzekering
van Bultinckx los gekregen heeft.
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Was me dat een uitval tegen den hoofdonderwijzer! Dat is nu voor den tweeden keer
dat hij ons onderkruipt. 't Is nog niet voldoende dat hij in uw plaats de groote mijnheer
uithangt, nu moet hij ons klanten nog afnemen. Die schelm, die loeder, wat hebben
we dien in den weg gelegd, we kennen hem niet eens. Daar zit iets achter, ik moet
het weten!
Daarom vertrekt madame Angèle den volgenden morgend naar boer Bultinckx
om er 't fijne van te hooren. Maar die zet zich schrap en zegt brutaal dat hij met
madame geen uitstaans heeft.
Wat is me dat allemaal? Ze gaat bevend weg, neemt ergens een koffie om te
bedaren en troost te vinden, maar ze verneemt er dingen die als emmers koud water
over haar hoofd storten.
t'Huis valt ze afgemat op een stoel alsof ze van 't ander eind van de wereld kwam.
- Weg, Bibi, laat het vrouwke met rust, nest u zeg ik. Hyacint!
- Angèle?
Mijnheer Hyacint is zóó verbauwereerd dat hij niet kan beginnen over den brief
die hij daarstraks van de Redactie ontvangen heeft. Angèle zit stom te kijken naar
het onheilspellend papier. Bij zijn eerste woorden valt ze hem in de rede uit schrik
dat er nog meer slecht nieuws zal komen.
Buiten gevlogen bij boer Bultinckx! herhaalt Hyacint met dwaze verwondering.
En zij vertelt hoe en wat, ze slikt woorden in, spreekt rapper en rapper, er is te veel
te zeggen. Ieder keer dat Angèle adem haalt wordt haar stem vuriger. Ze klinkt
nijdiger als uit den mond van Hyacint angstig-dof sommige zinnen weergalmen. ‘Het
vee meê verbrand?... Nog andere bij hem verzekerd... En 't schoonst van al! en Angèle
staat recht en wacht wat, het schoonst van heel die historie: weet ge wie het nieuws
over den brand verkeerd getelefoneerd heeft? Wie dacht ge dat uw berichtgever is
voor die gemeente?
- Vervloet, aarzelt Hyacint.
- Geweest! schreeuwt Angèle. Hij heeft het aan den hoofdonderwijzer overgelaten.
Ze wordt een hand kleiner. Hyacint wel twee.
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De hoofdonderwijzer?!
Dat duurt nu zes weken dat Mijnheer Hyacint met zijn onderkruiper telefoneert
en hij heeft nog niet eens gehoord dat het Vervloet niet was. Hij krijgt er nogal van
langs van ‘ons madam’. Ge kunt er nu van denken wat ge wilt, maar als ge dat niet
hoort! Hij is veel te labberlot, zegt Angèle, hij is somwijlen met zijn gedachten
heelemaal weg. Een mensch van vijftig jaar die nog liefderomans van Conscience
leest in plaats van zijn klanten eens te gaan spreken, dan was dat allemaal niet
voorgevallen.
Maar Hyacinth wordt lastig. Zeg, Angèle! over boeken hebt ge geen verstand. Ik
lees wat ik wil en niemand moet me zeggen wat ik te doen of te laten heb. En wat er
nu allemaal gebeurt, daaraan hebt gij meer schuld dan ik. Er moest een telefoon
komen en hulpagenten en berichtgevers. Als ik vroeger mijn werk alleen deed waren
er nooit klachten. Nu krijg ik een brief van de Gazet dat mijn berichten valsch zijn
en dat ze geen reclame maken voor assuranties! Dat is de schuld van die lafferik en
van mijn eigen vrouw! En dan heb ik het nog gedaan!!
Angèle begint ineens luid te snikken. Bibi staat uitdagend tegen mijnheer Hyacint
te blaffen. Hij kiest partij voor madame en dat ergert mijnheer. Hij loopt naar buiten,
smakt de deur dicht en gaat naar de wolken staan kijken. Een beetje later komt hij
terug en begint met ontdooide stem te pleiten voor de noodzakelijkheid der
onpartijdigheid van een dagbladschrijver, voor de objectiviteit en onafhankelijkheid.
Ge moet eens goed verstaan, vrouw lief... En hij spreekt een kwartier over hetzelfde.
Als het gedaan is heeft Angèle de hik van verdriet. Nu dat we goed ons brood
verdienen begint ge ruzie te maken, jammert ze.
Ze heeft het nog niet begrepen, denkt mijnheer Cluts-De Bie.
Het gevolg is dat de berichtgevers en hulpagenten afgeschaft worden, dat Madame
Angèle er op uit gaat om een occasie-fiets te koopen en dat Hyacint tegen het einde
van de vacantie zijn klanten afgereden heeft. Conscience moet
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maar wachten tot ik meer tijd heb, zucht Hyacint.
Nu staat de telefoon daar aan den wand en op de nieuwe visietkaart. Natuurlijk
belt er niemand nog op en de gesprekken worden zeldzamer. Hoe komt dat toch?
Wij doen er niets mêe en voor het plezier van die enkele kunt ge toch niet blijven
opbrengen. Hij wordt dus afgebroken en op de plaats waar hij hing is het behang wat
bijgewerkt. Ge kunt nog altijd zien waar het was en dat is triestig, want als ge daar
naar kijkt hoort ge 't rinkelen van een schel.
En op een avond dat Mijnheer Cluts zit te lezen en madame te dubben en te breien,
legt zij ineens haar priemen neer. Vindt gij ook niet, Hyacint, dat de menschen minder
vriendelijk zijn dan vroeger?
Hyacint kijkt traag van zijn boek omhoog, schuift ‘Bavo en Lieveken’ terzijde en
half droomend zegt hij: Niets is nog als vroeger, Angèle. En zij: Als ge zoo'n boek
leest zeker. - Ik bedoel de telefoon, ontsnapt hem een beetje verward. Een korte stilte,
vier oogen naar die pleister op het behang met dahlia's. Angèle hoort heel vaag het
sidderen van een belleken. Hyacint luistert naar de klokslag van den toren. Het is
tien uur, we zullen maar gaan slapen.
Natuurlijk zijn de menschen zoo vriendelijk niet meer. De verplichtingen
verminderen en die glorieuze madame is wat verlegen. Het heeft niet lang geduurd
met haar telefoon. Dat ze wacht!
Enkele dagen later komt de burgemeester in hoogst eigen persoon om Mijnheer
Cluts te spreken. Ik heb u willen telefoneeren, maar het ging niet meer, zegt hij. Dit
is pijnlijk voor Hyacint.
- Kom binnen, Burgemeester, kom binnen.
- Ziehier waarom ik kom. Mijnheer Cluts. Ge weet dat we de volgende week met
de kiescampagne beginnen en voor het welzijn van de gemeente moeten wij,
katholieken, aan het bewind blijven. En zooals dat altijd gaat zullen de partijen der
oppositie veel beloven en weinig geven. Daarom moeten wij ook iets aan onze kiezers
beloven en wij kunnen woord houden. We willen verbetering brengen in den toestand
van onze jongensschool, een nieuwe klas bij bouwen,
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een onderwijzer meer en een hoofdonderwijzer. Daarvoor zijt gij onze man, Mijnheer
Cluts. We kennen uw bevoegdheid en we hebben eerbied voor uw dienstjaren. Maar
er is een ‘maar’ bij. Ge moet ons helpen en ge zult ons helpen. Het gaat om het
algemeen belang en om het uwe. We moeten de pers mêe hebben, hoe meer hoe
beter. Daarom vragen wij uw medewerking van dien kant, ge zult er de vruchten van
plukken.
Denk nu niet dat Mijnheer Hyacint enthousiast is. Bij lange niet! Hoort maar:
- Dat is allemaal heel schoon, burgemeester, maar als ik voor u schrijf ben ik
verplicht het voor d'andere ook te doen en dat is tegen mijn opinie, dat kàn ik niet!
- Ge kunt er nog eens over nadenken. Mijnheer Cluts, en spreekt er met madame
eens over.
Dit is niet noodig want die heeft alles aan het sleutelgat afgeluisterd. Is me dat een
vreugde en een ontgoocheling als Hyacint begon tegen te spreken. - Morgen kunnen
de liberalen komen en overmorgen de nationalisten met om ter schoonste voorstellen.
Als ze mij niet willen benoemen zonder omkooperij, alléén omdat ik het verdien,
dat z'het dan laten!
En de nationalisten kwamen per brief. De hoofdredactie drong aan op kiesnieuws
en vooral dit van de groepeering. We willen meester worden in eigen huis, schreven
ze.
- Wat beloven die, schampte Angèle.
- Die zijn tenminste rechtvaardig, maar ik zelf wil meester van me zelf blijven,
antwoordt Hyacint ontroerd.
Het werd gespannen in het gezin Cluts-De Bie. ‘Ons madame’ was dezelfde niet
meer. Hyacint kreeg het op de zenuwen. In zijn klas had hij duizelingen en van slapen
was geen sprake meer.
Madame Angèle zoekt verstrooiing vóór het venster. Werken gaat niet, altijd maar
kijken naar de spelende kinderen en naar Hyacint, die met zijn kop naar den grond
loopt. Haar gemoed komt vol. Is het niet verschrikkelijk dat die mensch tusschen
twee onderwijzers over zijn koer zou kunnen wandelen en dat hij zóó met zijn geluk
speelt!... Madame, is de bestuurder niet thuis? hoort ze de menschen al vragen, zij
de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

331
madame van den hoofdonderwijzer.
Ze probeert nog eens. Hyacint, jongen lief, hoe kunt ge zoo eigenzinnig zijn. G'hebt
den schoonsten troef in handen...
- Maar het zijn mijn kaarten niet, onderbreekt Hyacint heftig.
- De katholieken alléén dwingen u te schrijven, maar gaat eens na wat belooning
ge zult krijgen. De nationalisten zullen nooit iets zeggen als ge geen propaganda
maakt en de liberalen vallen er u zelfs niet lastig voor.
Hyacint kan er nog niet op antwoorden, zijn verdediging is uitgeput, zijn beslissing
staat te vast. Nog liever eerlijk vallen... zijn gedachten vertroebelen.
Mijnheer Cluts gaat zelf naar de liberalen, zonder het te weten. Vóór hij een woord
over zijn zenuwstoornissen gelost heeft, begint de dokter over wat anders. Wie zou
het daar van verwacht hebben!
- Mijnheer Cluts, ik ben blij u te zien. Ik heb gisteren vernomen dat de katholieken
een candidaat hebben, of liever dat de pastoor een candidaat heeft voor de plaats van
hoofdonderwijzer. Die bevordering komt u toe en ge zijt onze man als wij op u
rekenen mogen voor de pers.
- Ik zal er voor zorgen, zegt Hyacint afgetrokken. Op een dokter zijn schouder
kunt ge niet kloppen, maar in gedachten kunt g'hem wel een schop onder zijn broek
geven. Dat doet Hyacint, terwijl de geneesheer zijn pols voelt. Ik zal u iets schrijven
om te kalmeeren, uw pols klopt geweldig, besluit Mijnheer Dierickx.
Hyacint spreekt er zijn vrouw niet over. Ze is ook niet aan te spreken. Als hij één
zacht woord zegt, roept zij er honderd over de propaganda.
En op een dag begon de wagen te rollen, de kiesstrijd kondigde zich aan. Dezen
avond om acht uur groote politieke meeting! Morgen de liberalen en de volgende
avond de nationalisten. En daarna om de beurt alles opnieuw. Heel de gemeente
spreekt er over, behalve Angèle en Hyacint. Ze sluiten zich op, koppig en doof. Ze
willen niets zien of hooren, maar de gazetten komen in huis. - Wie schrijft al die
artikels in ons bladen? En zoodra Angèle ‘ons bladen’
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heeft uitgesproken voelt zij ineens dat die ontstolen werden, dat Hyacint verdrongen
is. Ze zijn meteen vreemd geworden en hatelijk, bespottelijke dingen waaraan niet
meer deugt omdat ‘mijne mijnheer’ er niet meer in schrijft. - Dat is niets, Hyacint,
honger zullen we toch niet lijden.
Is dat niet schoon van madame Angèle dat ze zich aan den verliezenden kant zet?
Dat ze de ontslagbrieven van de kranten in stukken trekt en moedig wacht naar de
groote nederlaag die nog te wachten staat?
Het is wel een harde noot voor Madame Clus-De Bie als ze die vrachten baksteenen
voor den nieuwen bouw onder haar venster komen uitstorten, als zij het huis moeten
verlaten om plaats te maken voor den nieuwen hoofdonderwijzer, maar toch nog
liever alles kwijt dan mijnen Hyacint.
Dat geeft Mijnheer Cluts-De Bie weer verschen moed tegen de vernedering en
pijn die zich dagelijks hernieuwen. Want madame Angèle doet een omweg om het
schoolhuis niet voorbij te moeten, terwijl Hyacint er ieder uur van den dag met zijn
neus vóór staat en den loop naar de deur niet ontwennen kan. Zij moet niet buigen
voor een nieuwen meester, ze ziet dat schoon gebouw niet groeien, ach neen, ze heeft
niet de helft verdriet van haar man.
Maar zijn Angèle is weer zoo vriendelijk, ze doet zóó haar best om haar huis te
paleeren en ze hebben nu toch een rustiger leven. Mijnheer Cluts is ook niet zoo
kinderachtig dat hij zou blijven treuren. Ze spreken daar nog eens over als het pas
geeft. Toch heeft Hyacint nog een naamkaartje in zijn portefeuille als aandenken en
madame heeft er heimelijk één voor haar weggelegd. Bovendien is er Conscience
nog, en er is Angèle en Bibi en zijn fiets om zijn klanten van de verzekering te
bezoeken.
Donderdag namiddag rijdt hij al eens weg voor zijn zaken. Vandaag is hij ook van
kort na den noen vertrokken, niet ver weg, maar het zal toch wel tegen den avond
zijn eer hij terug is.
Wie kon voorzien, dat de wind ging omslagen als hij nog geen uur weg is. Hyacint
zet alle geweld om vooruit te komen, hij trapt het zweet uit zijn lichaam. Hij heeft
moeite om het
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kronkelend pad te houden naast de gezwollen beek die klotst en spat. Ineens is hij
verblind door stof en tranen. Een uiterste krachtinspanning, een luiden kreet en wild
gescharrel in een struik die met rank en wortels in zinkende handen blijft. Druipnat
klautert Hyacint terug den berm op, vindt zijn fiets daar ongedeerd en rent als
krankzinnig sijpelend weg.
Als Mijnheer Cluts thuis komt rilt hij als een riet. Angèle roept uitzinnig,
verdronken! in 't water gevallen! Direct drooge kleeren, warm voetbad, heeten drank.
Als ge maar kunt zweeten. Betert het nog niet. Hyacint? Angèle zweet van angst.
Hyacint zou in het vuur kruipen van kou. Het is precies of ik van binnen bevroren
ben, zegt hij. Madame doet moeite om er wat gesprek in te houden, maar hij zegt
zulke nare dingen en ziet die oogen eens! Hyacint, wat hebt ge toch!? Zijn tanden
knetteren. Met moeite geraakt hij boven. Als een klomp warm lood ligt zijn lichaam
in het bed. Angèle zit halfrecht naast hem te waken en in den nacht schijnt er wat
beternis te komen. Hij moet van alles liggen peinzen hebben want hij vraagt aan zijn
vrouw of ze nog spijt heeft. - Waarover, manlief? - Omdat ik al mijn bijverdiensten
kwijt ben. - Wel neen, vriend, ik denk er niet meer aan.
Hij blaast alsof hij het benauwd heeft.
- Angèle luistert eens. Een eerlijk mensch kan toch geen zes meesters dienen, is
dat waar of niet?... Waarom lacht ge?... Wie heeft die steenen onder mijn rug gelegd?...
Zoohaast er dag in de lucht komt, loopt madame Cluts weenend naar den dokter.
Zijn gezicht overtrekt als hij bij den zieke komt. 39.8 koorts. Straks eens terug komen.
40.2 koorts. Wat zouden we doen, een tweeden dokter bijhalen? We zullen nog nazien
tot morgen, nietwaar madame.
Als Angèle het gedempt spreken van de twee geneesheeren in haar vóórplaats
hoort, kan ze zich niet meer bedwingen. Waar men over Hyacint beslist moet ze bij
zijn. Ze loopt er naartoe. Wat is er? - Uw voorzorgen nemen, madame. De pastoor
verwittigen.
Den vierden dag is de drukker al bezig aan 't zetten. ‘Noch bloemen, noch kronen’
staat altijd gereed, dat is voor iedereen hetzelfde.
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Maar voor de levenden niet! Want als madame Cluts-De Bie dat leest scheurt ze van
verdriet en de menschen in de gemeente zeggen, dat Madame goed genoeg weet, dat
er niemand bloemen zal brengen.
Dat ze nu wacht!
Januari 1937.
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Der wereld avonturen
Van al der wereld avonturen
- en zij zijn veel en menigvoud is dees het grootst: dat alle nature,
wier zijn de Schepper overschouwt,
lang op 't ontsteken van de vuren
des hemels wachtend, bleef verduren
veel regenvlagen koud.
Eens zou 't al zich ontslagen achten
van wachten; 't levend vuur, de vlam
sloeg uit de donkerte, de nachten,
verzengend blauw en groen; geen dam
weerstond nog aan dien vloed; geen machten
bemachtigden de diepste krachten
wier gang een aanvang nam.
En als de aarde zatgezopen
te dampen lag in de jonge zon,
gingen de gouden nevels dopen
de alderteerste spruit, die won
de zilverberk, diamantbedropen;
een vogel floot er het leven open
dat ook voor mij begon.
Dees lijf, dat slagen kreeg, moest lijden
zijn eigen onvolkomenheid,
heeft zich gerecht; aan beide zijden
ligt weidsch de wijsheid uitgespreid:
't hergeven paradijs belijden
is 't hemelsche paleis verbeiden,
door nijdigaards benijd.
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Hoe mag ik rijden, overschouwen
de wijde velden, leêgen beemd,
rogakkers, golvende landouwen
behooren mij, mij is het vreemd
geluk te leven; alle gouwen
huldigen mij, die zonder rouw en
zonder vrees ze neemt!
Wie zal 't verleden mij berichten?
Mijn burcht is hoog, gevuld de schuur.
............
Maar d'avond valt; oude gedichten
zing, minstreel, en doof het vuur:
hoe vóór 't ontsteken der hemellichten
de regen striemde ons gezichten,
o vreemdste avontuur....
FRANK VALKENIER.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

337

De klokkengieter
Tooneelspel in drie bedrijven
door Antoon Coolen
(Vervolg)
Vijfde Tooneel
- BARBARA
Het tooneel is even leeg. Voor de ruit, in de toenemende paarse schemering en in de hoe langer
hoe meer horizontale stralen van de ondergaande hersftzon ziet men MARIA komen, een meisje
van een vijfentwintig jaar. Eenvoudig en landelijk gekleed. Zij heeft een groote, hooge, rijk
voorziene ruiker van gele en witte dahlia's. Zij staat een oogenblik met haar bloemen in den
gloed van het licht en komt dan binnen door het portaal van den achterwand.
MARIA

MARIA

(vlug en bevallig in hare bewegingen:)

Barbara!
(Zij roept luider:)

Barbara!
(Loopt, met gesloten mond neuriënd, een beetje rond te zoeken, en zingt dan met een klare, mooie
stem:)

Bàrbàra...!
BARBARA

(komt binnen van links.)

MARIA

(toont haar den grooten bloementuil:)

Kijk!
BARBARA

Hoe mooi!
MARIA

Neem ze gauw mee. Ik zag Paul en hield mij al een beetje
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verborgen voor hem. Die bloemen moeten zijn verrassing zijn voor morgen. Gauw.
Weg er mee. Zet ze in 't water.
BARBARA

Ja.
MARIA

(gaat naar een kast, haalt daar een breede, zijden geweven sjaal uit:)

Hier. Nog een verrassing. Zij is af. Ik heb mij zelf beloofd, dat niemand dat te zien
zou krijgen voor Paul het gezien heeft. Ik breek die belofte. Jij hebt toch al lang
gezien, hoe ik er mee bezig was. Kijk, 't is af.
(Houdt de das uitgespreid:)

Hoe vindt je zooiets?
BARBARA

Ja. Dat is werkelijk buitengewoon mooi.
(betast de stof, bestudeert en keurt het weefsel.)

MARIA

Zooals ik eraan gewerkt en geweven heb.
(Neuriet binnensmonds, met voldoening:)

Mooi, hé?
(Blijft er nog even met behagen naar kijken.)

BARBARA

Behalve wat er voor noodig is om het te kunnen, is er ook nog heel veel geduld voor
noodig. En toewijding.
MARIA

Toewijding? Kom, dat valt mee.
(Vouwt voorzichtig de sjaal weer op en doet haar in papier.)

Zoo. Weg er mee. Het moet een verrassing blijven. Mondje dicht.
BARBARA

Over verrassingen gesproken, weet je, Maria, er is een goede tijding, waardoor de
verjaardag van Paul nog meer een feestdag wordt.
MARIA

Een goede tijding!
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BARBARA

Meester Andreas heeft de opdracht gekregen voor de Mariaklok.
MARIA

(pal stil:)

Weet je 't zeker? Hij verwachtte het. Maar hij was er ook zoo bang voor. Weet je 't
zeker?
BARBARA

Hij heeft mijzelf verteld, dat hij bericht heeft gekregen.
MARIA

(laat ingepakte das liggen, komt naar voren:)

Zoo.
(Stilte.)

Hoe... was hij eronder?
BARBARA

Stil. Onder den indruk. Maar in die stilte was hij er vol van.
(Wijst:)

Dààr stond hij.
MARIA

(kijkt onwillekeurig naar de plaats, waarnaar Barbara wijst.)

BARBARA

(doorgaand:)

Ja. Hij had er zoo vurig naar verlangd.
MARIA

(naar voren gekomen. Voor zich uitstarend. Zeer zacht en stil:)

O God, ja, dat is een geluk. Geloof je niet?
BARBARA

(onmiddellijk instemmend:)

Ja. Maar wie anders dan hij, Maria, had die klok moeten gieten!
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MARIA

Het schijnt, dat hij zich den laatsten tijd vijanden maakt. Hij zegt soms van die dingen,
die de menschen niet altijd verdragen. Maar wat doet het ertoe. Er is niemand, die
zulke klokken kan maken als hij.
(Lachend:)

En als, misschien, later, Pàùl!
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BARBARA

Zóó vol als hij ervan was. Hij sprak over den avond toen zijn vader zijn handen heeft
gezegend voor het werk.
MARIA

(heeft daar veel aandacht voor:)

Ja?
BARBARA

(knikt:)

(Stilte.)

MARIA

(wandelt langzaam naar het groote raam, dat vol gloed is van de ondergaande zon, zij staart stil naar
buiten.)

BARBARA

(zacht:)

En over dien anderen avond, toen jij hier als een kindje binnenkwam.
MARIA

(kijkt snel even naar Barbara om. Dan staart zij weer door het raam.)

BARBARA

Een herfstavond als deze, waarop de zon doorbrak.
(Stilte.)

BARBARA

(andere toon:)

Toen jij hier eenmaal in huis was, begon hij nog zooveel vuriger te bidden en te
verlangen naar een zoon. Die groote Paul van nu. Hij kostte een zwaar offer. Maar
zijn kleine handjes waren er al een troost voor. Het was net alsof Paul's moeder daar
het leven voor gegeven had. Daar stond meester Andreas, na de begrafenis van Paul's
moeder, naar te kijken, naar die handjes.
(Zacht:)
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Die zullen toen... die zullen toen geheiligd zijn geweest voor hem.
(Stilte.)

MARIA

Net als je er vól van bent, hoe mooi het in het leven is, wordt je er aan herinnerd,
hoe droevig en zwaar het leven kan zijn.
BARBARA

(opgewekter:)

Jij bent voor het ergste lot van de weezen gespaard gebleven, Maria. Je hadt een
gezegend thuis.
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MARIA

(kort:)

Neem mijn bloemen, Barbara. Paul komt.
BARBARA

(met de bloemen af, links.)

Zesde Tooneel
MARIA

- PAUL

PAUL

(jonge man, krachtige figuur, jeugdfrissche en prettige verschijning, in werkkleeren. Opgestroopte
mouwen:)

Dag Maria.
MARIA

Dag Paul.
PAUL

Ik heb uitgezien over den weg. Of je niet kwam. Maar ik zag je niet komen.
(Gaat achter de werktafel, neemt daar nonchalant papieren op. Kijkt ze in. Zijn aandacht wordt
getrokken:)

Hoor! Voor Maria. Ik heet Maria...
MARIA

(kijkt, een beetje verschrikt, op.)

PAUL

(doorgaande:)

Dat is echt vader. Hij houdt zich nu al met de inschriften bezig voor de kathedraalklok,
waarvan het nog lang niet vaststaat, of wij... of wij die gieten zullen. Hij loopt zoo
graag op de verwezenlijking van zijn vurigsten wensch vooruit. In de werkplaats
loopt hij soms zoo met gesloten mond te brommen, te zoemen en te neuriën, een
hoofdtoon en accoorden: h, cis, dis, e. Die klok, zegt hij, zal ik ééns maken, eens,
mijn jongen.
(Een beetje eigenwijs:)
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Vader is te benijden. Hij heeft bijna net zooveel jeugd als jij en ik.
(Kijkt weer in de papieren:)

Voor Maria. Ik hoop eens een klok te gieten, die zoo heet.
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MARIA

Zou je dat zoo graag doen.
PAUL

Ja. Zoo graag zou ik dat doen. Als vader zich nou maar niet langer verzette, en mij
nou maar eens vrij liet, om zelf een klok te maken en te gieten. Ja, als hij dàt nou
maar eens deed. In een boek, dat vader heeft liggen, las ik, dat dit zoo wonderbaarlijk
is, dat in de klokken de kunst is uitgevonden, om door één klepelslag in één en
dezelfde minuut in duizend verschillende harten een en dezelfde ontroering te
verwekken. Daar is geen muzikale toon, die een hoogeren graad van uitwerking kan
hebben.
(In een jonge vervoering:)

Ik hoop ééns een klok te gieten, die met één klepelslag in de harten van duizend
verschillende menschen verkondigt: ik heet Maria!
(Komt bij haar. Met plechtigen aanhef:)

Eéns...
MARIA

(lachend, bootst zijn toon na:)

Eéns...
(Andere toon:)

Ja, toe, ik weet het al, eens was er...
PAUL

(snel:)

O, maar deze geschiedenis zou niet in het verleden, maar in de toekomst liggen:
eens-zal-er-zijn...
MARIA

Een jongen, die jarig is. En dat zal morgen al zijn.
PAUL

(een idee:)

Zie je, Maria. Daar moet vader toe over te halen zijn, om mij op mijn verjaardig dit
geschenk te geven en mij te beloven, dat ik de eerste de beste klok, die dit jaar
gemaakt zal worden, mag gieten.
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MARIA

(zacht, en met een eventjes merkbare ontstelling, die aan Paul ontgaat:)

De eerste, de beste?
PAUL

O, dat hij dat zelf zou hooren, hoe mooi mijn klok zou zijn. Ik heb er met Anselmus
over gesproken en die zou het ook graag willen.
MARIA

Waarom bespreek je 't met Anselmus en met mij, en niet met hem?
PAUL

Dat is waar. Als we iets hebben, ook in de werkplaats, dat we van hem gedaan willen
krijgen, dan bepraten we dat altijd onder elkaar. Maar niemand vraagt het aan hem.
Het is net, alsof hij zoo iets om zich heen heeft getrokken, waar je niet door heen
komt.
(Fel en driftig:)

Maar ik zal er tóch eens doorheen breken.
MARIA

Paul, wat zeg je dat...
PAUL

Maria, en tóch begrijp je niet, hóé ik hem bewonder.
(Zacht:)

En hoe ik kan sidderen, als ik zijn klokken hoor.
MARIA

Zeg hem dat.
PAUL

Dat weet hij wel.
MARIA

Ik wou, dat ik hem kon overhalen, dat hij je morgen het geschenk gaf, wat je het
liefste hebt.
PAUL

Als ik het niet kan, zou jij het dan kunnen?
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(Opgewonden:)

Maar ik geloof tóch, dat ik het vraag... Ik geloof, dat ik het vraag... Op den man af.
MARIA

En in het geschenk dat je van mij krijgt, daar stel je geen belang in?
PAUL

(met warmte:)

Ja toch. Hoe kun je dat zeggen!
MARIA

(neemt het papier met de sjaal, haalt de sjaal eruit:)

Hier. Je mag het morgen pas weten. Maar ik heb geen geduld. Noù mag je het zien.
(Houdt den doek ineens breed voor hem uit:)

Hier. Hoe vindt je zooiets.
PAUL

Néé! Wat prachtig!
MARIA

Je moet het jullie mànnen een beetje uitleggen, dat je zoo iets waardeert. Ik heb dit
draad voor draad en kleur voor kleur voor je geweven.
(Slaat hem den doek om den hals, schikt en plooit:)

Daar heb ik meer dan honderd uren aan gewerkt. En iedere draad kreeg een gedachte
voor je mee. En iedere kleur een zucht.
(Met grappige nuchterheid:)

En die zuchten waren soms heel zwaar. Want ik verzeker je, dat het dikwijls moeilijk
was, om er mijn geduld niet bij te verliezen.
PAUL

Hoe dank ik je Maria, voor al die uren, en al die gedachten.
(Stiller, kijkt haar aan, vroolijk:)

En voor al die zuchten.
MARIA

Nou is dit geen verrassing meer voor je. Gelukkig, dat ik
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tenminste nog een andere verrassing voor je heb, waar ik net mee ben thuis gekomen.
Die krijg je echt niet te zien voor morgen!

Zevende Tooneel
MARIA

- PAUL - BARBARA

BARBARA

(komt met de bloemen, die Maria medegebracht heeft, naar binnen:)

Ik wilde ze in de kelder zetten tot morgen vroeg. Maar ik vind geen vaas, die groot
genoeg is...
MARIA

Maar mijn goeje, domme Barbara, had ze dan in een kan of in een emmer gezet!
PAUL

Nee maar, Barbara, hoe kom jij aan zóó'n feestbouquet! Daar moet toch een vaas te
vinden zijn, waar ze in passen. Geef hier, dat ik je er mee help.
(Neemt haar de bloemen af, Barbara, verlegen om haar fout, gaat met hem mee, na een
wanhopig gebaar tegen Maria. Beiden af, links.)

Achtste Tooneel
MARIA

- ANDREAS

MARIA

(staat nog even, lachend, Barbara en Paul na te kijken. Dan nadert zij, droomend, de schouw. Zij
staat even gebogenhoofds. Dan heft zij het hoofd op en kijkt door de ruit naar het laatste zonlicht.
Hierbij ontmoet haar blik dien van meester Andreas, die stil naar haar kijkt en dan binnenkomt.)

ANDREAS

Ik dacht aan je, Maria. En het is, alsof je door hier te zijn, antwoord geeft op mijn
gedachte.
MARIA

Paul was net bij mij.
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ANDREAS

Ja, Paul zal het straks ook van mij hooren. Maar jij zult het 't eerst hooren.
MARIA

Wat?
ANDREAS

(naar haar toe:)

Wij kunnen ons voorbereiden op het gieten van de groote klok voor de kathedraal.
Ik heb de opdracht gekregen.
(Stilte.)

ANDREAS

Het verrast je niet!
MARIA

Nee. Die opdracht moest u krijgen. Wien anders dan u kwam ze toe.
ANDREAS

Wij krijgen niet altijd wat ons toekomt.
(Naar zijn werktafel:)

Ik heb hier al een paar teekeningen liggen. De klok wordt versierd met bloemen en
ranken, met letters. En met een afbeelding van Maria Onbevlekt Ontvangen. Ik heb
ook een paar teksten voor de inschriften. Daar plaatsen we een kruis aan vooraf,
zooals ze dat in de middeleeuwen deden. Ja. En die teksten. Hoor, hier is de naam
van de klok: Voor Maria: Ik heet Maria.
MARIA

Paul las dat.
ANDREAS

(verbaasd en gehinderd:)

Wisten jullie dan....?
MARIA

Nee. Paul las dat toevallig. Hij las het lachend, omdat u zoo vooruitliep op de
verwezenlijking van uw wensch.
ANDREAS

Zoo. Las hij dat lachend.
(Gehinderd:)
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MARIA

(lachend:)

Kom. Wat doet er dat toe.
ANDREAS

En hij heeft dat in mij opgemerkt, dat ik vooruitloop op de vervulling van mijn
wenschen? Zoo zoo!
(Goedaardig:)

Ja, als je kind, je kind, al zoo'n opgeschoten knaap, een jéugdige jonge man wordt,
dan sta je daaraan bloot, dat je eigenaardigheden ontdekt worden.
(Lachend:)

Ja, juist dat vooruitloopen op de vervulling van zijn wenschen! Hoe vindt je 't, dat
die klok nou jouw naam heeft?
MARIA

Den naam van mijn patrones.
ANDREAS

Ja, ja. Van jouw patrones. Maar ook jouw naam. Het zal een wonderlijk mooie, groote
klok worden, Maria.
(Lichtelijk vervoerd, maar eenvoudig:)

Zij zal haar intocht houden tusschen de wolken, tusschen de sterren zelf. En daar zal
ze over de wereld zingen met die reinheid en met die majesteit van haar toon in den
stroom van zijn accoorden. Dat is nu een stem van de aarde, die daar boven zal
klinken.
(Zeer verheugd:)

Die te maken!
MARIA

Maar zij zal toch de bode moeten zijn van bóven, die de menschen op aarde aan den
hemel herinnert.
ANDREAS

Ja, natuurlijk. Je kunt zoo allerlei van de klok zeggen. Maar daar, midden in den
wind van haar hooge toren, en hóé kan het waaien in de galmgaten, daar blijft die
klok toch iets van mij. Haar klank die blijft van mij. Die heb ik geschapen.
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(Iets van haar afgewend, voor zich uitstarend:)

En dat lied zonder woorden, dat wil ik hooren voor mijzelf als het zingen van jouw
naam: ik heet Maria.
(Stilte, hij gaat weer naar zijn werktafel, neemt daar weer papieren op.)

En behalve dien naam, krijgt de klok nog een inschrift.
(Leest:)

Me resonante pia, da prospera Maria, amen. Dat weet je niet, wat dat zeggen wil?
MARIA

Neen.
ANDREAS

Als ik klink, geef gij dan geluk, Maria, dit zij zoo.
(Er trilt een merkbare maar mannelijk beheerschte bewogenheid in zijn woorden:)

Je sprak van den hemel, waaran de klok de menschen herinnert. Als ik ze hoor
herinnert ze mij
(zacht, oogen even gesloten:)

aan mijn hemel, aan mijn geluk, aan mijn huis, waar ik haar goot en probeerde den
liefsten klank van dat huis er in te doen doorklinken.
MARIA

(buigt diep het hoofd:)
(Het is meer en meer gaan schemeren en het wordt donker. - Lange stilte.)

ANDREAS

Heb je gehoord, wat ik zei?
MARIA

(zacht:)

Ja.
ANDREAS

Ik hoor je zoo weinig meer zingen, Maria.
MARIA

Ik heb zoovele uren moeten weven op mijn kamertje den laatsten tijd. En daarbij
moest ik mij stil houden.
ANDREAS
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MARIA

(zacht:)

Neen. Dat hebben ze niet.
ANDREAS

En wat weefde je in al de uren, dat je niet zong?
MARIA

Paul zijn verjaardaggeschenk.
(Stilte.)

ANDREAS

(gaat achter de werktafel weg naar het raam.)

Zoo. Ja. Je bent een goede, toegewijde zuster voor hem.
(Stilte.)

ANDREAS

(nog van haar afgewend:)

Nietwaar? Je bent een goede, toegewijde zuster voor hem?
MARIA

Hoe kan ik zeggen, of ik iets goed doe.
ANDREAS

(kijkt even naar haar. Gaat dan toch in op haar ontwijkend antwoord, vriendelijk lachend:)

O, die bescheidenheid!
(Ernstiger en dadelijk sterk van toon:)

Zeker kan een mensch zeggen, of hij iets goed doet. Als ik mijn klokken hoor, zij
zijn een legioen, ja, dat is de hooge zedelijke voldoening die een màn die wat kàn,
de voldoening, die een man, die wat schóóns op de wereld kan maken, van zijn arbeid
heeft.
MARIA

Maar goedheid en toewijding...
ANDREAS

Daar zit goedheid in. De goedheid van de honderden, van de duizenden klanken, die
hier
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die hier geketend liggen,
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(Hoofd omhoog, vervoerd, eenvoudig:)

en die ik in de klokken bevrijd tot het zingen van het lied, hoog als de wind boven
de aarde. En toewijding. Een klok heeft de toewijding van dagen en nachten. Van
àlles! Ik geloof, dat er niets is, wat ik niet zou opofferen, als dat moest, om een nog
mooieren klank te krijgen.
MARIA

Voor een klànk!
ANDREAS

Dat moet je niet zoo zeggen. Voor het schóóne, het hooge...
(hij houdt plotseling en opvallend in, dan zachter:)

Want een klok heeft een ziel.
MARIA

Ja, dat zegt men zoo bij wijze van spreken.
ANDREAS

Nee, Maria, jij vooral moet dat goed begrijpen, een klok heeft wel degelijk een ziel.
MARIA

Toch niet zooals een mensch. U zoudt toch niet een mensch voor een klok opofferen.
ANDREAS

Dat offer wordt niet gevraagd.
MARIA

U zoudt er Paul toch niet voor opofferen.
ANDREAS

Dat offer wordt immers niet gevraagd. Dat is al te gek. Waarom noem je Paul?
Waarom noem je juist Paul?
MARIA

Ik noemde wat u het liefste is.
(Stilte.)

ANDREAS

(is gaan zitten, leunt het hoofd in de handen, armen op de knieën, nadenkend, zacht:)

Wat is ons het liefste.
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(Stilte.)

Jij, met je goedheid en je toewijding. Waarom zou je er niet over spreken. Die heb
je als een zuster voor Paul, niet waar?
MARIA

(bedroefd:)

Ik probéér goed en toegewijd te zijn.
ANDREAS

Voor hem?
MARIA

Voor hem. Voor u. Voor allemaal in huis. Hier in huis, waar ik toch maar...
ANDREAS

(zacht:)

Waarom noemde je juist Paul! Waarom noemde je niet je zelf. Want je bent als een
zegen in den avond hier gekomen. Dien avond. Als ik je, nu je zooveel uren hebt
geweven, vragen zou, om weer te zingen, zul je dan zingen? Soms zong je, en dan
hield je je hoofd achterover en dan zag ik je keel... je keel, die zag ik trillen...
MARIA

(buigt het hoofd en gaat verder van hem weg staan.)

ANDREAS

Je moet opnieuw zingen. En die klank zal in de accoorden van mijn klok klinken.
Dan zal ik haar verstaan als zij zingt: wanneer ik klink, geef gij, goede Maria, dan
geluk.
MARIA

(bedroefd:)

Geluk?
ANDREAS

Geluk.
(Laat zijn stem dalen, zacht:)

Dat zij zoo.
MARIA

Geluk. Terwijl ik alleen maar bang word.
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MARIA

(zacht:)

Zie eens, hoe donker het wordt.
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ANDREAS

(staat op, gaat naar zijn werktafel, ontsteekt de lamp, die een warm en klaar licht verspreidt. In dit
licht gaat hij zitten, hoofd in de handen.)
(Stilte.)

MARIA

(staat roerloos, als een beeld, het hoofd gebogen.)

Achtste Tooneel
- ANDREAS DE KONINCK - PAUL
In de stilte komt PAUL binnen, de sjaal nog om, de bloemen in een kruik, die hij neerzet op
de tafel. Hij is even verrast, kijkt van de een naar de ander. Dan, met een lachje, herstelt hij
zich van zijn verwondering.
MARIA

PAUL

Kijk. Wij hebben een vaas gevonden. Ik onthoud me het gezicht van die bloemen
niet tot morgen, Maria. Zie eens, hoe helder ze zijn. Zoo helder dat ze bijna licht
geven. Laat ons vanavond ook iets feestelijk hebben.
ANDREAS

(opkijkend:)

Feest...
PAUL

(doet halsdoek af, spreidt hem voor zijn vader open:)

Dat is Maria's geschenk, vader. En wij met onze grove oogen, wij, die alleen maar
ooren hebben, wij zien misschien niet, wat een kunstwerk van kleuren en draden dit
weefsel is. Kijk toch eens, hoe mooi!
ANDREAS

(zacht, instemmend:)

Ja. Dat is waarachtig mooi.
PAUL

Nu moet u niet ten achter blijven, vader. Waarom zou ik er zonder u, buiten u om,
met anderen over praten, en er niet rond voor uitkomen tegenover u. Nu moet u niet
ten achter blijven. Ik had gehoopt, dat het gebeuren zou toen ik een-en-twintig werd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

Toen gebeurde het niet. Nu vraag ik erom. Nu wacht ik niet langer. Nu moet u zeggen,
dat ik een klok mag maken en gieten.
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(Stilte.).

ANDREAS

(leunt weer het hoofd in de handen).

PAUL

Zij zou mooi zijn. Net als een orgel. En het zou bruisen en dreunen in de muren van
den toren, waarin zij zou hangen. Ik zou haar hebben gemaakt.
(Stilte.).

ANDREAS

Nee, jongen. Dring daar niet op aan. Je tijd komt.
PAUL

Je tijd komt! Hoe lang wacht ik al niet!
ANDREAS

(staat op, komt naar hem toe:)

Je tijd komt. Ik heb nu den mijne. Jij krijgt eenmaal den jouwe. Klokken groeien
langzaam. En klokkengieters groeien langzaam tot hun taak van jaren en jaren. Maar
niet, om, als ze nauwelijks begonnen zijn, plaats te maken voor hun zonen. Dan zou
er nooit goed en groot werk tot stand gekomen zijn. En het getuigt ook niet van den
echten eerbied voor het werk van je vader, als je 't hem, zoo gauw je even komt
kijken, uit handen wilt nemen. Het getuigt van meer eerbied, als je 't hem in handen
lààt!
PAUL

Maar ik wil u niet het werk uit handen nemen. Als ik nu maar eens één klok...
ANDREAS

Ook niet één klok. Voorloopig heeft iedere klok haar eigen groote plaats in mijn
leven. En daarom ook in het joùwe, als m i j n werk. Dat zul je later inzien, als je van
al die klokken je studie gaat maken en als ze je voorbeeld zijn.
(Hartelijk:).

Om te probeeren het nog weer beter en zuiverder te doen. Zooals dat moet. Denk
eens aan, jongen: nu bijvoorbeeld. Nu heb ik de opdracht gekregen, om de groote
Mariaklok voor de kathedraal...
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PAUL

(verrast:)

Wàt! Hebt u de opdracht gekregen? Dat was dan de verrassing, waarover Barbara
sprak. En ik, die dacht, dat ze er misschien iets van wist, dat u toestemming zou...
Maar dat is net zoo mooi!
ANDREAS

Ja. Die opdracht heb ik gekregen.
(Recht overeind:)

En die klok, kind, als die eenmaal, afgekoeld, uit de gietkuil zal zijn gegraven en
haar reis naar de wolken en den wind zal beginnen, dan zal dat de reinste en de
schoonste tusschen haar zusters zijn. En de zuiverste in de harmonie van haar tonen.
PAUL

(in een gedachte, die hem meesleept:)

Vader! Die Mariaklok...
(Hij kijkt naar Maria, die het hoofd opheft en hem toelacht.)

ANDREAS

(vervoerd:)

Ja, die harmonie. Dat geheim van de klok, waardoor ze zinnebeeld wordt van alle
volkomenheid en schoonheid.
(Handen krachtig op de schouders van zijn zoon.)

Zie je, jongen, zoo'n klok. Dat is niet om den klank van het metaal. Neen. dat is iets
hoogers. Dat is iets, wat uit onzen geest en onze ziel opklinkt. Die moeten we er aan
geven, opdat ze het geheim en de ziel van de klok zijn.
PAUL

(luid:)

Vader!
(Bedenkt zich, aarzelt. - Stilte.)

PAUL

(innig, met aandrang:)
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Vader.
(Stilte.)

PAUL

(met aandrang:)

Vader, die Mariaklok, laat mij die gieten...
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ANDREAS

(verbaasd, maat goedhartig, zich van zijn zoon afwendend:)

Kom, jongen, je weet niet, wat je vraagt.
PAUL

Dat weet ik wèl, nietwaar Maria? Dat weet ik juist wel. Als je nou een vurigen, een
allerhoogsten wensch hebt, aan wien kun je die nu beter en met meer vertrouwen
zeggen dan aan je vader, die dien wensch kan vervullen. U sprak van een zinnebeeld.
Laat de eerste klok, die ik in mijn leven gieten zal, de klok zijn die zingt: ik heet
Maria. Dat zou voor mij een zinnebeeld zijn.
ANDREAS

(wendt zich met een ruk naar zijn zoon om. Hij kijkt den jongen dreigend aan. Vervolgens kijkt hij
naar Maria. Dan vraagt hij somber:)

Waaróm?
PAUL

(verlegen en verward:)

U sprak van een zinnebeeld. Als u het niet begrijpt, stem u het dan tóch toe. Maar u
begrijpt het wel. Daarom zult u trots en eerzucht en alles opzij zetten. Niet waar,
vader? Ik weet zeker, dat u dat zult willen doen.
ANDREAS

Trots en eerzucht opzij zetten. Terwille waarvan?
PAUL

(zacht, bedeesd:)

Terwille van... Terwille van Maria en mij.
ANDREAS

(komt tusschen beiden in staan:)

Terwille van Maria en jou?
PAUL

Ja. Dat moet toch eens uitgesproken worden.
(Lange stilte.)

ANDREAS

Dat moet eens uitgesproken worden? Ik begrijp jullie niet.
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(zacht:)

Het is immers zoo eenvoudig.
(Lange stilte:)
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PAUL

Laat dat uw zegen zijn. En met dien zegen zal ik geduldig wachten, om later uw werk
over te nemen. Toe, Maria, vraag jij het ook.
ANDREAS

(haastig:)

Nee. Laat Maria dat niet vragen.
PAUL

Jawel. Zij vraagt dat toch. Zij vraagt dat samen met mij. Wij vragen dat samen.
MARIA

(wil ja zeggen.)
ANDREAS

(voorkomt dat met een krachtig, kort en bondig:)

Néén!
(Stilte.)

ANDREAS

Het is genoeg. Ik weiger.
(Stilte.)

Geen woord meer hierover. Die klok maak IK. Die giet IK. IK! Ik ben de eenige, die
dat kan.
Gaat tusschen hen beiden vandaan langzaam naar zijn werktafel, staat daar achter de lamp.)

Wat gebeurt er hier!
(Stilte. Hard:)

Wat gebeurt er hier!
(Stilte. Fel en als overspannen:)

Ik zit hier achter de bosschen in mijn huis verborgen, met het geheim van mijn
klokken, dat ik alleen ken. IK! En dat geheim is mij heilig. Hoor je? Heilig! Achter
die bosschen verborgen is voor mijn oor een klank geboren.
(Vervoerd:)

Die is het symbool van de hoogste idee, die ik heb. En die zal de ziel van mijn
schoonste kunstwerk zijn. Dat wilde ik jullie beiden zeggen: jou, Paul, die het werk
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giet met jouw naam.
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PAUL

(verbaasd van de een naar de ander kijkend, fèl:)

Maar ik. Als ik nu eens vraag: wat gebeurt er hier?
ANDREAS

(woest:)

Je hebt niet te vragen naar wat je met je kinderverstand niet begrijpen zou. En je hebt
geen rècht te vragen.
PAUL

(driftig, luid:)

Maar als ik het tóch vraag!
ANDREAS

(gebiedend, hooghartig:)

Dan zal ik je plaatsen op de plaats waar je hoort, die van een kind, dat te gehoorzamen
heeft als je vader zegt: zwijg!
PAUL

(wanhopig:)

Maar ik zal tóch...
ANDREAS

(donderende vuist op tafel:)

En nu houd je je mond!
(Lange stilte.)

PAUL

(buigt het hoofd:)

Dit alles mag niet gebeuren bij deze klok. Het is net als een zonde.
MARIA

(is verbleekt en wankelt op haar beenen. - Lange stilte.)

ANDREAS
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(zacht:)

Nu wil ik, dat jullie mij alleen laten.
(Lange stilte.)

PAUL

(na eenige aarzeling, gaat naar Maria. Zij gaat samen met hem heen naar deur links. Voor zij de
deur bereikt hebben leunt Maria tegen Paul aan. Men hoort haar zachten, met inspanning van alle
krachten bedwongen snik. Beiden af).

Negende Tooneel
(alleen.)
Als Paul en Maria weg zijn gaat ANDREAS zitten. Hij leunt het hoofd in de handen.
ANDREAS DE KONINCK

ANDREAS

(fluisterend:)

Een zonde?
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(Stilte.)

Net als een zonde.
Hij neemt papieren. Laat ze weer vallen. Keert zich met zijn stoel om, half naar het donkere
raam gekeerd.)

Tiende Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- ANSELMUS ALBRECHT

ANSELMUS

(komt binnen van rechts:)

Het is avond. Ik heb de werkplaats gesloten. Ik ga naar huis.
ANDREAS

Dat is goed, Anselmus.
ANSELMUS

We zullen moeten laten kappen in het bosch, om dennenhout te krijgen voor onzen
oven. Er zal heel wat noodig zijn.
ANDREAS

Ja.
ANSELMUS

Ik zal morgen het beeld van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen op het
consoletje tegen den schoorsteen van den oven plaatsen. En er het licht voor ontsteken.
ANDREAS

Ja, Anselmus, zorg voor alles.
ANSELMUS

Dan brandt dat licht van begin af aan gedurende het heele werk aan de klok.
ANDREAS

Ja.
ANSELMUS

Want je bent nooit zeker. Nooit zeker.
ANDREAS

(verveeld:)
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ANSELMUS

Morgen wordt met het ontruimen en het uitgraven van den gietkuil onder den oven
begonnen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

359

(Stilte.)

ANSELMUS

En dan hoop ik, dat we gauw aan het bouwen van de kern kunnen beginnen.
ANDREAS

(zacht:)

Wij zullen daar gauw aan kunnen beginnen.
ANSELMUS

Dan ga ik.
(Gaat naar deur rechts.)

Goeden nacht, meester Andreas.
ANDREAS

Goeden nacht.
ANSELMUS

(af.)
(Stilte.)
In de stilte steekt met een plotselinge windstoot een herfststorm op. Na een herhaalden windstoot
klaagt de wind om he huis. ANDREAS staat van zijn stoel op. Hij komt voor het donkere raam staan.
Na eenige oogenblikken sluit langzaam het scherm.

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF
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Vers
(Voor de Reinste.)
Klaarbloeiend aan dees aard ontgleden
- geen woorden vloeiden van een mond
zo rild!... met schuldeloos verleden.
En d'aard die baarde wist geen wond;
maar vroom was ze als zij die deden
van morgenguld tot avondstond
zich baden in gebeden...
Zo bleef zij niets dan geurend wenken
en keerde tot zich zelve in
las ogen die zich wijding schenken
en vinden diep het Schoon Begin!...
Dit was het gave ziele-denken
dat nooit een hand van dwaze min
tot schaamte wist te krenken.
En 't vluchtig wenden was een beven
van haar, die smetteloos en teer
heur lichaamsvruchten en het Leven
droeg,... als een stil blauw meer
de waterlelie's,... en weet te geven!
En in Zich weet het schoon verweer
in 't kuise denken saamgeweven!
ROB. FRANQUINET.
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Chaplin: Modern Times
Ik heb een rotting, een bolhoed, een snorretje
en een kurkentrekkerige pantalon.
Men zegt in mijn gorgel zoemt er een torretje
het hooglied van vreugd en van zon.
Maar ik die het weet, o mijn broederen, wat zong er
daar dicht aan mijn hart dag en nacht
onder mijn masker, dat spot en dat lacht,
is het drenzerige lied van mijn vale bruid Honger.
Men zegt in het leven moet je 't beste maar nemen.
God sta me bij! En dan de problemen?
Hoe krijg ik 't al zoo maar opgelost.
Ik, de man die alles kan, ik stond samengetrost
bij den ingang der fabrieken,
inductie, grootproductie,
volumen, kubieken.
Als kettingman heb ik de moeren aangeschroefd,
ik vloog eruit want ik was te bedroefd.
Daar kwam ik in een mooi prison,
had eindelijk een onbezorgde dag,
ik was er minnaar van de goede zon
maar werd ontslagen wegens goed gedrag.
Dan weer de baan,
het spel van regen en van wind, van zon en maan.
Waarom krijgt mijn broeder een koninklijk maal
en doet zich tegoed aan een schuimwijnschaal,
als ik onder een hikje en een snikje
het stellen moet met een konserveblikje?
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Heb ik dan geen ingewand, heb ik dan geen mond?
Rust ik even op een weide,
dan jaagt men mij terug naar de kalseide,
uitgewezen als een vagebond.
Hoera, ik hanteer weer het kellnertablet
en bestel voor twee heeren met bolle buiken
God vergeef mij te kwijlen een kuiken,
opgepast, opgelet.
Nu gaat het door de danshal,
laat mij schaverdijnen;
maar daar herbegint het bal
en ik moet in den koppenchaos verdwijnen.
Als de muziek weer stilvalt in een dom gegons
hangt het kuiken aan de luchter tusschen de lampions.
Ik sta weer in de kou,
geef mij toch troost, o lieve Onze Lieve Vrouw!
Hé voerman, ben je in een slechten dag?
Kijk even om, je verliest je roode vlag.
Hé stop man kom ze halen.
Er klinkt een Internationale.
Daar heb je 't. Voor ikzelf het wist,
werd ik een militant kommunist,
maar de politiechef is wis geen kenner,
want hij aanziet mij voor een heethoofd, voor een menner.
Zij pikken mij op van de politiepatroelje
en ik zit in de dievenwagen als de gemeenste schoelje.
Komt allen zien, komt allen zien
naar het mechanisch eetmachien,
als dat nou eens geen reklaam is,
een tuig zoo aerodynamisch.
Je hoeft je niet te verroeren,
je laat je simpel voeren,
als een heer gezeten in een zachte stoel;
maar daar verschiet in het tuig plots een spoel,
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Charlie, hou je dapper.
Zit ik nou in Godsnaam bij den kapper
en is dit gelaatsmassage?
Alweer blamage,
ik sakker, ik bulder, ik roep,
't is een gelaatsmassage met soep.
O tomaat op de automaat,
pats, daar krijg ik ze rats in 't gelaat.
Nu slaat de zelfwerkende servet op hol,
razend en dol,
zij komt vlak,
keer na keer,
hier op mijn kinnebak;
de slotslag is een woeste uppercut.
O wee, ben ik dan toch het hoofd van Jut?
O meisje aan de lus, in de bus,
geef mij een kus,
je bent mijn zus,
mijn engel, mijn al,
zie wat ik voor je verrichten zal:
Het broodjesballet.
Eén twee, ze tripplen tred na tred,
en hop, zoo zegt de vork van rechts
en hop, zoo hinkt de linker mee,
en ieder broodje is een schoen,
ze zullen de tarantella doen.
En hop, nu gaat het averechts,
nu trapplen ze lief en gezellig getwee.
Geen enkel broodje is er lomp,
en ze geven ineens de kadans van een klomp.
Ohé, nu een zwier langs daar en langs hier
en de broodjes gaan fijn in de lucht
en zonder gerucht voleindt zich de klucht.
Ohé naar omhoog, ohé naar omlaag.
Nu wordt het stilletjes aan een zaag,
voilà, 't is genoeg voor vandaag.
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Wat wil je mijn meisje?
Een sijsje,
Een plezierreisje?
Welja, maar niet met de trein,
want een Pullman is mij veel te klein
en evenmin met een zevencylinder.
Waar we heengaan? Wel naar ginder!
Het kost een ietsje minder,
maar 't is wel dubbel zoo mooi,
met het schoenmakersconvooi.
Leve de zon!
Harmonica speelt mijn pantalon.
Ik heb een snorretje, een rotting en een bolhoed.
Ga jij op de eindlooze baan met me mee
dan komen wij getwee,
hoezee,
in 't paradijs.
Komaan: op reis!
Het leven is goed.
Was ik de nare nar,
ik werd een rare nar,
ik blijf de ware nar.
Victor J. BRUNCLAIR.

Antwerpen.
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Paul de Vree als dichter
door Pieter G. Buckinx
Elders heb ik uitvoerig gewezen op de uitzonderlike beteekenis van Paul De Vree
als essayist en kritikus. Het verschijnen van het kleine, maar precieuse dichtbundeltje
‘Het Blanke Waaien’ is mij thans een welkome gelegenheid om zijn talent als dichter
nader te omschrijven en te belichten. Al is zijn poëtisch werk niet omvangrijk (het
omvat tot op heden slechts een dertigtal gedichten) toch stelt het ons reeds nu in staat
zijn persoonlikheid te overschouwen en wat hij als dichter bereikte te toetsen aan de
jonge en avontuurlike beweging, die zich in de Vlaamsche poëzie van thans voltrekt.
Er is n.l. in de poëzie van Paul De Vree, zooals trouwens ook in deze van zijn beste
tijdgenooten, een sterke strooming merkbaar naar gebondenheid en concentratie.
Voor Paul De Vree beteekende deze strooming aanvankelik een streven naar
prosodische gebondenheid eerder dan naar de gebondenheid van het organisch-levend
gedicht, zoodat ik dezen dichter, een paar jaar geleden, bij het verschijnen van zijn
eersteling ‘Verzen en Kwatrijnen’ niet zonder een greintje minachting, rekende tot
de dichters die door den angst voor het avontuur werden aangegrepen en opnieuw
aansluiting zochten bij de, door de Ruimte-dichters, onderbroken traditie. Mijn
voornaamste bezwaar gold echter niet voornamelik het aanvaarden eener prosodische
tucht, doch het feit, dat met het aanvaarden dezer tucht meestal ook de beproefde
gevoelens eindeloos werden uitgerafeld tot levenlooze gemeenplaatsen. Dit gevaar,
dat o.m. bij de jongste Hollanders, die een gemakkelik, soms kleurloos conservatisme
huldigen een ‘dreigend’ gevaar schijnt te worden, wisten de Vlamingen, die niet
alleen impulsief zijn, maar ook ‘geboren lyriekers’ gemakkeliker te overwinnen en
te beheerschers.
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Ondanks de restrikties die ik maakte leverde Paul De Vree ons met zijn eersten
dichtbundel ‘Verzen en Kwatrijnen’ het ontegensprekelik bewijs van zijn dichterschap.
Niet dat deze, nog fragmentarische poëzie u onvoorwaardelijk aangreep door de
hevige en sterke beleving van de zeer beperkte en intieme gevoelswereld van den
dichter - doch het feit, dat Paul De Vree deze wereld te transformeeren wist en op te
tillen naar een hooger plan - het hooger plan waarop het woord doorzichtig en zuiver
muzikaal wordt, was treffend en bevestigde zijn talent.
Zoo het versje ‘Mei-avond’:
Onder de blanke boomen die als huiven staan
glijden geliefden in den nacht,
het eind van deze broze droomen weet alleen de maan.
***

Even atmosferisch, maar sterker van vizie en van rythmische gespannenheid zijn de
gedichten die Paul De Vree bundelde in ‘Het Blanke Waaien’. Er is nog steeds
dezelfde teedere (ik zei bijna ‘schuchtere’) bezorgdheid voor den vorm, het streven
naar een schier zuivere prosodische tucht. Al stremde het aanvaarden dezer tucht
wel eens de uitdrukking van het hartstochtelik, soms primitieve liefdegevoel dat de
aanleiding is geweest tot het schrijven dezer gedichten, toch behoedde het hem voor
rethorische buitensporigheden en voor de levenlooze gemeenplaatsen die de meeste
‘liefdegedichten’ ongenietbaar maken. De verzen van Paul De Vree zijn dan ook niet
de uitdrukking van zijn poëzische sensibiliteit. Er is geen dualiteit in deze gedichten
aanwezig, zij zijn een helder, een zuiver zingen van uit de gebieden van droom en
mysterie, zij zijn het terugvinden van de verloren paradijzen en van de reine, de
geheimzinnige Eva dezer wonderbare tuinen.
Zie, wuiven de seringen niet op deze lichte winden,
als zachte handen na een lang verlies
die andre handen met ontroering wedervinden?
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Evenals voor René Verbeeck, de dichter van ‘De Minnaars’ is ook voor Paul De
Vree de vrouw niet het onbegrijpelik en noodlottig wezen, de donkere oorsprong
van zonde en kwaad, het sluipend vergif dat in den mensch den geest vernietigt,
neen, zij is hem een spiegel waarin natuur en bloed en ziel één werden en zweven
door sferen van wijding en realiteit. Al is Verbeeck meer episch, De Vree zuiver
lyrisch aangelegd, toch plaatste ik deze twee dichters naast elkaar omdat er in hun
uitdrukkingswijze een wonderbare mengeling aanwezig is van metaphysische en
realistische elementen, een wonderbare mengeling die hun uitdrukkingswijze
volkomen ‘nieuw’ doet zijn en die altijd verrast, ja, vaak bedwelmend naruischen
blijft.
Een der karakteristiekste uitingen van deze nieuwe wijze van ‘beelden’ en ‘zien’
is ongetwijfeld het gedicht ‘Leven’ dat ik hier graag overschrijf:
Het leven heet te zijn geluid dat treft,
een woord, een beeld, gevoel dat mij ontheft
aan 't wentelen der sterren en der dagen:
het zit in oude liederen en sagen,
in lichte bronnen, bloemen en seizoenen,
in eenen rooden mond, zacht onder 't zoenen,
een vogelgil, een waaien...
Soms brandt een avond met een pijnloos laaien,
het belt in 't zilvren dal, ons trouwe vee,
de waatren en de bergen zinken suizend mee
langs eenen warmen leest waarin de vrucht verroert,
die straks nieuw leven aan een kreet volvoert.
Dan slaat in vermiljoenen vlam verrukking open,
wijl over wilde lippen stamelingen loopen
als lentes windgeruisch doorheen het oeverriet het orgelkruid, het nooit volzongen lied.
***

Het past hier een woordje van lof te zeggen over de kleurige uitgave van dezen
kleinen cyclus, die ons als Nr 1 van ‘De Bladen voor de Poëzie’ door de uitgeverij
‘Eenhoorn’
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te Mechelen werd bezorgd. Deze publicatie is hoofdzakelik opgevat in den zin van
het Hamburger Tijdschrift ‘Das Gedicht’.
De eerste reeks brengt ons alvast: ‘Het blanke waaien’ van P. De Vree; ‘Vlaamsche
expressionnisten’; ‘Een gevangene zingt’ door Gabrielle Demedts; ‘De Twaalf
Sonnetten van de Schoonheid’ van Bredero; ‘Gedichten’ van André Demedts en
‘Jonge Vlaamsche Stemmen’ met karakteristieke gedichten van Vlaamsche Jongeren.
Het hoeft geen betoog, dat wij deze uitgave, die wij van harte toejuichen ook van
harte aanbevelen omdat zij over Vlaanderen een frisschen, levenwekkenden wind
laat waaien, vanuit de tijdelooze, zuivere sfeer der poëzie, een der laatste gebieden
waar, in dezen tijd, de mensch nog tot den mensch kan naderen over alle verdeeldheid
en vervreemding heen.
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Stille liedjes
door A.W. Grauls
I
De aarde treurt ontkleurd en grijs.
De grond is hard en er ligt ijs
op de akkervoren en de grachten.
Mijn huis is koud, o eenzaam bloed,
ik weet niet waar ik henen moet
om deze kilte te verzachten.
De dag is donker, doodsch en grijs
en kreunt een moedelooze wijs
en heeft geen lust meer en geen klachten.

II
Mijn hart wordt bitter, hard en oud,
het heeft gehoopt, het heeft aanschouwd,
het heeft in 't leven vast vertrouwd,
op liefde en broederschap gezworen
lijk Sint Franciskus lang te voren;
't heeft vreugde en schoonheid stil beleden,
't heeft met zichzelf en God gestreden,
het heeft gejubeld en gebeden,
't werd overrompeld en bedrogen
door onverstand, door haat, door logen.
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Nu schuilt het in zijn eenzaamheid
en mijmert zonder wrok of spijt
op 's levens onvermurwbaarheid...
en loopt langs looverlooze boomen
eenzelvig door het veld te droomen.

III
De sneeuw valt dik op 't winterhout.
De aarde is zoo kaal en koud.
De stilte is geen stilte meer,
maar angst, onnoemelijk en zeer.
De sneeuw ligt wijd op 't winterland,
een woestenij bevrozen zand.
Wat baten lenten, zomers veel?
Een roemloos einde wordt ons deel.

IV
De sterren spelen fijn en klaar
in 't stille donker van den nacht.
Wij zitten eenzaam bij elkaar
en ieder heeft zijn droom gedacht.
Een hooge gloed rijst uit de stad,
hier is de hemel laag en zwart.
En wat ik u te zeggen had
blijft aarzelen in mijn hart.
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Merry Christmas
Verkoopt Uw gebuur
clubzetels en divans,
Gij hadt maar wat stroo
en huildet bijkans.
Sint Jozef stond er
met z'n handen in 't haar,
al hoort bij geboorte
een kwak en sigaar.
De nijpende kou
wrong de wandplanken los,
spijts 't verwarm-apparaat:
een ezel en os.
Waarom ligt dit Kind
ook in een schuur?
Er staan toch zooveel
appartementen te huur....
De herders wat schaam'len
uit een gesticht.
Ge weet wel: met puisten
in hun gezicht.
Réveillon heeft in een roes
radiopost aangezet,
en aldus het geleuter
aan de schalmeien belet
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om een Gloriasong
van Lucienne Boyer
en het ‘Minuit Chrétien’
door Maurice Chevalier.
Er stopte een auto:
een blauwe limousine,
met koningen van olie,
petrol en benzine.
Zij betraden den stal
en poseerden elegant
voor de persfotografen
en het kinemajournal....
Wat heeft nu het Kind,
waarom maakt Het zich druk?
Brengt een Ster geen weelde,
ze schenkt toch geluk.
P.J. WECKX.
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Gedicht
Het dronken leven hebben wij geeindigd
omdat wij beter waren dan wij dachten.
Wij zijn dan, lijk de eerste menschen,
een groot geluk van eeuwen gaan betrachten.
Het einde willen wij na vele jaren,
een groot getal met nul, en zij die lachten
omdat wij er bij droomden en onhandig waren
vertelden wij van het groote verwachten.
En elke beker wijn jaagt in ons leven
de nieuwe roes van reeds vergane nachten,
Maar velen heeft men al hun kwaad vergeven
omdat zij stierven, maar schenen te wachten.
MARC STAELS.
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Lof der goddelijke liefde
‘La Sagesse n'est pas dans la raison, mais dans l'amour’.
(A. Gide).
Al wordt in onze scholastiek het schoone slechts geconverteerd met Goed
toch voel ik, arme drommel, steeds die dwaze trek in 't bloed
naar donkere schoonheid van verboden ooft, dat ons hart moet beminnen,
zoo onze spitsvondigheid geen syllogismen bouwt, die dwazen weer bezinnen.
Misschien zegt Gij ook mij: veel wordt er U vergeven
omdat uw hart veel heeft bemind.
Al pleegde ik, Heer, zoo vaak verraad, toch was ik gansch mijn leven
een man die zich in mate zijner Liefde niet bezint.
Stil nadert ons de Dood, hoe zeer zou ik dan niet beven
om al de malen dat mijn Engel om mij heeft geschreid.
Was het de schuld van lot of wellust? Om het even
Gij weet toch hoe na elke val, mijn Liefde U heeft verbeid.
Een goddelijke gave is Liefde in onze harten.
Zij maakt onze laatste zwerftocht blij, waar wij komen en gaan.
Als straks de Dood ons rooft met al ons droomen en smarten
zal onze ziel haar huls ontspringen en U niet langer weerstaan.
ALBERT WESTERLINCK.
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Vlaamsch proza
door Paul de Vree
F.N. Fonteyne: Polder
René Berghen: De kleine Isa(1)
Dit voorjaar brengt ons opnieuw in 't gezelschap van twee schrijvers die ons verleden
jaar een groot vertrouwen schonken. Weliswaar bekoorde mij het dierlijk allegaartje
uit P e n s i o n V i v è s , met uitzondering van een paar typen, slechts matig, doch de
gewaagde en moeilijke montage van het boek, de scherpe zin voor waarneming en
de plasticiteit der taal waren doorslaand voor de erkenning van een nieuw talent.
Berghen, die zijn sporen niet meer moest verdienen, bewees naast zijn scherp en
helder analyseeren ook over de gave te beschikken zijn verhaal te kunnen
compliceeren en kleuren.
We mogen ons daarom verheugen over het feit dat deze twee debutanten geen
gras over hun aanmoedigenden bijval lieten groeien. Dergelijke vruchtbaarheid wekt
nog altijd een zekere geruststelling voor den wissel die men op hun toekomst durfde
trekken, alhoewel een te groote voortvarendheid en een te geestdriftig vertrouwen
ons de laatste jaren reeds decepties opleverden. Zoo volgde de jonge Hollander Roest
Crollius na zijn K r o n i e k v a n e e n j e u g d z o n d e een dalende lijn en stelde
zelfs een Lode Zielens, spijts allen goeden wil, bepaald teleur. Laat ons daarom den
stier bij de horens nemen en Fonteyne op het hart drukken dat hij op weg is in den
prikkeldraad te versukkelen. De verdienste van zijn eerste werk lag voornamelijk
hierin dat hij,

(1) Uitgaven ‘De Sikkel’, Antwerpen, 1937.
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weliswaar een zeer beroerd, maar niettemin een veel voorkomend stadsmilieu onder
de loupe nam, daardoor den indruk achterlatend, naast de voor hem zeker ietwat
bloedarmoedige litteratuur der Sabbes en der Rodenbachs, voortaan opnieuw reëeler
werk te doen ingang vinden. Want hoe lang ging Elsschot niet vooraf?
Fonteyne komt ons echter door zijn P o l d e r nog dietser te maken dat het hem
bij het scheppen van P e n s i o n V i v è s vooral om de conclusie was te doen, nl.:
het opstellen van een betoog tegen de tegenwoordige maatschappelijke orde, die de
lagere driften van den mensch eer aanvuurt dan remt. De keuze van zijn laatste
onderwerp houdt als het bewijs in dat hij ook op een ander terrein een justificatie
vindt voor zijn theorie. Alzoo is zijn kunst typisch naturalistisch gebleven en doet
ze absoluut aan. Want verouderd (en foutief) is de opvatting het levensgebeuren door
een theoretischen bril te bekijken, het te onderwerpen aan vooropgestelde
wetmatigheden. Ik wil niet den indruk wekken mij eenerzijds tegen het naturalisme,
anderzijds tegen de goede bedoelingen die deze kunstopvatting insluit, te verzetten.
Maar het is een uitgemaakte zaak dat het waarschuwend en voorlichtend toontje het
aangeboden medelijden en de verontschuldiging zoo versleten zijn en pedant schijnen,
dat alle bekoring ipso facto verdwijnt.
Een boek van Fonteyne heeft boeiende kwaliteiten. Hij verhaalt gemakkelijk, hij
heeft een ervaring. Maar twee feiten stemmen voor zijn laatste werk sterk tot
nadenken: zijn helden zijn opvallend eigen spreekbuizen geworden en het motief een zinnelijke liefde die langs het overspel tot de acte van verkrachting evolueert bezit een aantrekkingskracht die geenszins van den auteur uitgaat, maar die het eigen
is.
P o l d e r is de geschiedenis van Elza, die tijdens den oorlog van haar man, dien
ze bemint, gescheiden levend, door het aandringen van een verliefde aan 't wankelen
word gebracht en zich aan een Duitsch deserteur wegschenkt. Niemand is beter dan
zij zelve bewust dat ze zondigt. En ze kent ook de reden waarom ze zondigt: alle
schuchterheid, alle
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vrouwelijke teederheid, alle weerstand, werden door den man, dat egoïstisch dier,
uitgeroeid. Zoolang ze nog, na de scheiding, aan zijn wellust en zijn overrompeling
in gedachten onderhevig is, wordt ze voor het overspel behoed, doch eens die invloed
verzwakt, wordt het eigen lichaam door zijn zinnelijkheid aangespoord naar
onweerstaanbaar contact gedreven. Er moet bijgevoegd dat een kind haar daarvoor,
dat weet ze eveneens, had tegengehouden, maar een misval mocht haar die
bescherming niet verleenen. De oorzaak van de ontrouw ligt dus bij den man. De
misstap is een logisch gevolg van een levensregel haar door den man aangeleerd.
Wanneer Elza zich vergeet, geeft ze slechts toe aan de natuur der gewoonte: het ging
hier om geen liefdesobject. De ondergang van Elza, die naar de wetten van een
eeuwenoude moraal onvermijdelijk is, wordt tegen den achtergrond van een
verrechtvaardigde zonde nog ellendiger dan men ons kan voorstellen; de
tegenwoordigheid van menschen die analoog over den misstap spreken, versterkt de
onbehaaglijkheid nog meer. Het drama der jaloerschheid krijgt afmetingen die iedere
maat van weerzien overtreffen.
Ik wil hier geen kantteekeningen bij deze theorie van het overspel der vrouw
maken. Het geval Elza stel ik daar boven. Het spijt mij echter dat de verhouding van
den auteur tot de helden de grenzen van het vanzelfsprekende overschrijdt. Zulke
indringing ontneemt zijn romanfiguren alle autonomie. En dit is het grootste gevaar
voor een romancier. Tenzij dat Fonteyne zijn goedhartigheid, zijn inzicht en zijn
preek meer waard zijn dan de vereischten waaraan een roman moet voldoen. Niet
altijd de tendenz, maar het tractaat zijn volgens mij o v e r b o d i g .
Deze nuchtere overwegingen beletten mij niet oog te hebben voor de warme lijn
van sommige teekeningen en de kracht van enkele raccourci's. Ik maak ditmaal een
voorbehoud, vreemd bijna, omtrent die zijde, nl. de technische, van het werk, waardoor
P e n s i o n V i v è s zoo opviel, omtrent een evenwicht van kunstvreemde elementen.
***
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Verdere conclusies uit Berghen's werk zijn niet meer mogelijk zonder een nader
beschouwen van het maatschappelijk milieu waartoe zijn personnages behooren. Het
valt niet moeilijk vast te stellen dat er geen duidelijke grenzen voor één bepaald
milieu waarneembaar zijn. Alleen het versmelten van het beroep laat ons toe uit te
maken dat Berghen's aandacht met voorliefde gaat naar de wereld van den lagen en
den betrekkelijk gegoeden middenstand. Maar dadelijk moet daaran toegevoegd
worden dat een agglomeratie als Antwerpen het leven van handelaars, bedienden,
politiekers, intellectueelen, kunstenaars en -minnenden niet zelden de allures van dat
der proletariërs als van dat der aristocraten geeft. Een havenstad teekent
standsverschillen minder scherp af. De opvoeding der ons voorgestelde menschen
heeft dan ook een betrekkelijk volksch en realistisch karakter. Ze verklaart ook
waarom de minste geestelijke stoffeering een afkeer verwekt voor mordicus
verdedigde geloofswaarden en burgerlijke riten. Ze werkt niet minder een opstandige
houding en een eenigszins snobistisch oploopen met gevaarlijke theorieën in de hand,
die beide tot een crisis van het gezag, tot amoralisme, tot een moeilijken strijd met
zichzelf aanleiding geven. Het godsdienstig geloof gaat Berghen niet ter harte. Maar
die bevinding heeft hij opgedaan - en zij is gegrond - dat de burgerlijke moraal in
het licht der twintigeeuwsche socioligische moraal en psychologische theorieën den
mensch kwetst en zeker inconsequent en bigot doet handelen. Men denke hier even
terug aan de historie van dien ‘overjas’, hoe een minieme materiëele kwestie het
familie- en gemeenschapsleven beïinvloedt en iedere menschelijke waarde en
waardigheid door een kleedingsstuk wordt prijsgegeven. Men denke aan al de
tekortkomingen van het individu in zijn verhouding tot de andere en die nochtans
worden gedekt door ongeschreven en geschreven regels, gewoonten en wetten,
waarvan de navolging zooveel levens verwoest en de overtreding alle gezond recht
doodeenvoudig onmogelijk maakt.
Welke zijn de gronden waarop wij cynisme en sadisme, om de twee ergste kwalen
van het verbitterd leven te noemen, veroordeelen? Omdat zij door beschermde
amoreelen zorg-
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vuldig werden aangekweekt? Een geval als Furkins, dat tegenwoordig in werkelijkheid
legio is, had toch niet kunnen voorkomen, waren in den knaap niet tal van slechte
neigingen door den omgang met de naasten opgewekt?(1) Wat nog meer over het
minderwaardigheidscompleks zeggen en over de gevoelens die wij m o e t e n
koesteren vor menschen die geen aanspraak op die gevoelens kunnen maken?
Ongetwijfeld gaat het om moeilijk-omschrifbare, individueele conflicten, die
onvermijdelijk zijn waar naar de zekerheid van het algemeen wordt gestreefd. Maar
ze zijn niettemin richtinggevend voor de ontwikkeling, voor het geluksprobleem van
het individu afzonderlijk - Gide zei het nog uitdrukkelijk voor Rusland -; we loopen
toch ieder van ons steeds 99% aan ons zelf te denken.
D e k l e i n e I s a is voor Berghen een geschikt spiegelbeeld voor de evolutie van
het naoorlogsch burgerlijk leven. Bij den aanvang van het boek, teekenen we 1919
aan. Karel Derwinde, een illustrator van kinderboeken, is alsdan, op negentienjarigen
leeftijd een echt steedsch type: week, onwilskrachtig en door een eerste ‘afwijzing’
ook reeds op het stuk der ideale liefde ontgoocheld. Na het gezelschap van zijn zieke
moeder kan hij dat van haar halfzuster opzoeken, die gehuwd is met een ingenieur
aan een radio-fabriek en een lief dochterken heeft: Isa. De vriendschap tusschen Isa
en Karel is reciprook. Het levenslustige kind gaat op in de teekeningen van haar
speelgenoot en zijn opvollende genegenheid voor haar, terwijl het werken met het
kind voor Karel een voorloopige uitweg is voor zijn teedere gevoelens en een dankbaar
moment voor gelukkig-stemmende bespiegelingen.
Niet zelden ziet hij in het kind de vrouw, naar het beeld van har moeder, vorm
krijgen en de vage hoop onderhoudt hij graag dat de toekomst zekere verwachtingen
zou kunnen vervullen. Begin 1923 breekt die stemmingen brutaal. De Rutgers
vertrekken naar Australië, waar een oom een heel

(1) Mogelijk hebben mijn levensomstandigheden er niet genoeg toe bijgedragen, om me dit
gevoel (de wroeging) te leeren kennen. (Het Jeugdavontuur van Leo Furkins, p. 43).
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wat gezonder en lucratiever bedrijf overmaakt. Daarmee verdwijnt ook plots de kleine
Isa uit Derwinde's leven. Het is voor hem een vervreemdende koerswending van het
lot, waardoor hij zich echter, gezien zijn gebrek aan reactie, toch laat meetrekken.
Door gevoeligheden opgevreten laat hij zich zelfs tijdens de ziekte en na den dood
van zijn moeder een tante welgevallen die door haar autoritair en kleingeestig karakter
die reeds een broer van haar in zijn sterfput hielp. Gelukkiglijk brengt een vriendschap
met den intellectueelen en nogal cynischen De Proost wat afwisseling in zijn eentonig
en pessimistisch leven. De Proost zal o.a. niet lang aarzelen aan te dringen op een
luchtverandering, d.w.z. op een onvoorwaardelijke breuk met de tante. Het toeval
wil nu dat tijdens een kinema-voorstelling, gegeven door de Vereeniging voor
kultureel Verkeer, Derwinde door een meisje wordt gefascineerd dat achteraf tot den
kring van zijn vriend schijnt te behooren. De vertooning, die ietwat uitgesponnen
wordt verteld, wijst op een eerste grondig onderscheid tusschen het vooroorlogsch
en het naoorlogsch geslacht. Een inleider vindt het oogenblik gepast om propaganda
te maken voor een gemeenschapskultuur, die in de films haar triomf zal kennen.
Derwinde heeft zich gedurende dat apodictisch verkonden eener nieuwe leer in zijn
eentje zitten verkneukelen in de dwaasheden van dergelijke stelling. Na de voorstelling
komt hij natuurlijk in botsing met een vertegenwoordiger van het anti-individualisme,
die hem scheldt voor aftandsch, erfelijk belast, en wat dies meer. Maar aangenaam
wordt Derwinde verrast door het meisje, Aline, dat de zuster van zijn opponent is en
dat zijn verdediging opneemt. Dergelijke momenten zijn voor naturen als die van
Derwinde als narcotische middelen: een ongecontroleerde verwantschap is voldoende
om het wankel hart te doen omkantelen: de kleine Isa is ver en onbereikbaar, met
zijn tante kan het niet langer, zijn wezen haakt naar wat vrouwelijk teederheid, en
dit meisje komt hem tegemoet. Nadat De Proost nog wat olie op het vuur heeft
gegoten, waagt Derwinde de kans: hij trouwt. Hij trouwt, vooruit bijna overtuigd dat
een lichamelijk-zwakke vrouw voor iemand als hij, die juist het gezonde vrouwentype
noodig
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had, hem moest ontgoochelen. Drang en zelfbedwang ontketenen zich nu voor goed.
Enkele jaren laten wordt de onverwachte terugkeer van de klein Isa de aanleiding
tot een ontgoochelden strijd met zichzelf, tot een duel tusschen de dwaling van den
geest en het verweer van den wil. De kleine Isa, die weer veel in hem wakker maakt,
is immers niet meer dezelfde gebleven: zij is nu vrouw geworden, schooner dan hij
ze zich kon voorstellen, maar jong en behoorend tot een ander generatie: tot deze,
de nieuwste, die lak heeft aan alle humanisme en ontroering, die wetenschap,
sportiviteit, daadkracht en eerlijkheid agressief in de verlummelde, puriteinsche of
hypocritische gezichten der ouderen werpt, die en dat ontgaat Derwinde niet, alleen
den droom, de fantasie ontbreekt om algemeen-menschelijk te zijn. Tijdens een
souper bij de Rutgers zal Derwinde ondervinden dat zijn invloed op de klein Isa voor
deze van een paar universitairs moet wijken, dat zij hem classificeert bij de ouderen.
Nog sterker kent hij die vernedering van zijn verfijnder, stiller wezen door het
huwelijk van Isa met een politieker. Zoo zal enkel een lichamelijke bekoring van de
rijpgeworden Isa uitgaan en hem op de volkomen vernietiging aansturen van den
eerbied en de genegenheid voor het kind dat hij eertijds kende.
Door het karikaturale van enkele lijnen, - de souperscène is geschreven met een
flinke dosis humor, - heeft Berghen niet alleen de kwetsbaarheid van een maatschappij
aangetoond, die over heel de lijn het minderwaardigheidscompleks in eere houdt,
maar heeft hij ook een zekeren afschuw en angst voor de toekomst van het individueel
leven te kennen gegeven. Zijn registreervermogen is opmerkelijk toegenomen. Voegen
we daarbij dat een verbeterde techniek niet minder tot de mogelijkheid van de hem
aan 't hart liggende precieze bedoeling bijdraagt. Mocht zijn taal, die zuiver is, ook
nog een persoonlijker accent verkrijgen, we zouden van een eersterangsauteur durven
spreken. Wat niet belet dat D e k l e i n e I s a mij veel meer zegt dan het werk van
Putman, die, mits hij verwante stof behandelt, bij vergelijking, werkelijk ecoeurante
fantaisie verkoopt.
De uitgave van beide romans is ietwat plomp.
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Kantteekeningen
Een mensch van goeden wil
In het Februari-nummer van STREVEN (blz. 277-285) recenseerde ik, met drie
andere romans, ook E e n m e n s c h v a n g o e d e n w i l van G. Walschap; en ik
besloot als volgt: ‘Het boek... van Walschap mag, aan Vlaamsche lezers tenminste,
slechts met groote omzichtigheid in handen gegeven worden’ (blz. 285).
Aan dezen zin ergerde M.W. zich reeds (HOOGER LEVEN, 6 Maart 1937: ik
zou, voor Noordnederlanders en Zuidnederlanders een verschillenden maatstaf
aanleggen. In denzelfden geest ongeveer neemt G. W(alschap) hem nu in het ootje,
met zijn E t h n i s c h e e n g e o g r a p h i s c h e b e g r i p p e n a l s
hulpmateriaal voor een gewetensvolle critiek in Vlaanderen
(D. WAR. en BELF., Maart 1937, blz. 225-227).
Den 6 Maart zond ik aan HOOGER LEVEN een antwoord; het verscheen den 3
April (blz. 436). Ik schrijf het hier grootendeels over: niet alleen omdat het aan de
geparodiëerde casuïstiek van Walschap allen grondslag zou ontnemen (indien dat
noodig was); ook omdat ik moet onderstellen dat G.W., als redacteur van HOOGER
LEVEN, van mijn antwoord iets afwist alvorens zijn diatribe gedrukt werd... Hoe
dat echter ook weze, - zeker heeft hij den tekst dien hij aanviel er niet weer op
gadegeslagen; en tot bewijs behoef ik slechts zijn samenvvatting van mijn bewusten
zin over te schrijven: ‘In een recensie-artikel van “Streven”... schrijft (Pater Janssen)
dat een zeker streng boek, zeer streng voorbehouden lectuur is, “t e n m i n s t e
v o o r d e V l a m i n g e ”.’ (aanhalingsteekens en spatieering van G.W.) (blz. 226).
Doch laten wij het persoonlijke liever rusten. Wat de zaak zelf betreft, citeer ik,
uit HOOGER LEVEN (l.c.), mijn antwoord-bij-voorbaat:
‘1 Om de tendenz hoofdzakelijk heb ik Walschap's M e n s c h v a n g o e d e n
w i l afwijzend beoordeeld. Laat me, tot bewijs, mijn eigen tekst aanhalen: “Met de
tendenz zelf kunnen we nog het minst van al instemmen. Wij betwisten geenszins
dat een goede wil, voor ieder mensch, hoofdzaak is... Men maakt dien goeden wil
echter niet ongestraft los van alle waarheid... Nog minder van de traditie... Het minst
van al, bij de landelijke bevolking van Vlaamsch België, van het katholiek geloof:
het eenige wat daar, aan de menschen van goeden wil, vrede heeft geschonken” (blz.
284).
3o. Ik kan niet uitmaken in hoever de verwarrende en vervalschende tendenz van
Walschap, op Noordnederlandsche kringen nawerken zou. Om die reden schreef ik
den zin waar M.W. aanstoot aan neemt...
4o. Van vooringenomenheid tegen Walschap is bij mij geen spraak. De zinsnede:
“hoezeer we van hem houden” (blz. 284-285), zegt heel de waarheid.
Op evenueele volgende aanvallen wensch ik verder niet in te gaan...’.
EM. JANSSEN, S.J.
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Tot slot:
Ik koester niet de minste illusie het met den E.P. Janssen S.J. en dergelijken eens te
worden. Zij moeten alleen maar verdragen dat ik nu en dan eens moet lachen.
G.W.

Het is te bar:
De Kloos-adoratie neemt hij sommige lieden bedenkelijke vormen aan. Er is nl. een
‘Kloos-bloc’ verschenen en daarover schrijft Hans Stellwag in het eigen tijdschrift
van Willem Kloos:
‘De gedachte, waaruit het Kloos-bloc ontstond, is de volgende.
Er wordt in Nederland zeer veel geschreven, in vers en in prozavorm. Maar beseffen
onze tegenwoordige schrijvers wel, dat hun uitdrukkingsmiddel, het woord, de taal,
- het woord en de taal zijn, hun gegeven, hun geleerd door den Tachtiger Kloos, en
berusten op Z i j n inzicht, Z i j n vondsten, en dus Z i j n creatie zijn?...
Het thans gangbare, algemeen verstaanbare en te aanvaarden woord is aan Z i j n
initiatief, Z i j n vernieuwend voorbeeld, Z i j n geniale volharding te danken.
En daarom... op iedere schrijftafel moet zijn naam gefluisterd worden; dagelijks
moet men zijn beeltenis kunnen aanschouwen... en d i t is onze bedoeling met de
uitgave van het Kloos-bloc, dat hoogst artistiek is uitgevoerd, en tegelijk een nuttig
voorwerp is op elk bureau, terwijl de prijs valt onder ieders bereik.
De keuze van het portret van den Kloos-van-heden, naar de olieverfschilderij van
Antoon van Welie, ter gelegenheid van Kloos' 75en verjaardag, is met opzet geschied,
om daarmede uit te drukken, dat Kloos geen legende is, geen abstract begrip, maar
dat hij leeft tusschen ons volk, leeft door zijn onvergelijkelijke Kunst en zich verheugt
in aller liefde, van alle richting, streven of geloof. Beziet dat grootsche Dichtergelaat.
Er ligt óver een paarse passiehuid, die de tweede, laatste lip neêrtrekt als in lust. Maar
dan die oogen. De oogen lijden want zij schrijven de baan van 't menschenhart...
Holland is Kloos-land! voor nu en altoos.
Het Kloos-bloc is de eerste daad naar buiten van de jonge Utrechtsche Dr. W.
Kloos-Vereeniging... het is een daad, die de aandacht trekken zal, en een stellig
succes met zich zal medebrengen.’
Die Kloos-taal, die Kloos-inzichten, die Kloos-vondsten, dat... Kloos-land... het
is te bar en al te gek; maar het pijnlijkste voor al wie W. Kloos vereeren als de dichter
van enkele verzen die tot het zuiverste bezit der Nederlandsche letteren behooren,
het pijnlijkste is dat dit geschrijf wordt opgenomen in het door Kloos zelf geredigeerde
en geleide tijdschrift De Nieuwe Gids.
A.V.C.
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Ringsteken
Indien men de nederlandsche en vlaamsche, in hoofdzaak litteraire, tijdschriften der
laatste drie, vier jaren vergelijken wilde met de vorige jaargangen, zij zouden zich
ongetwijfeld kenmerken door een verhoogde, intense belangstelling voor het politieke
leven en de ‘wereldbeschouwingen’ die er verband mee houden. Om litteraire
beginselen en programs wordt niet meer gestreden zooals na den oorlog. Nieuwe
tijdschriften dagen nog wel op, maar het zijn geen litteraire gebeurtenissen meer,
zooals zooals wel het geval was met Ruimte, De Gemeenschap, De vrije bladen,
Forum, tijdschriften met een welomschreven, nieuw program en talentvolle jonge
menschen, die et met temperament voor vochten. Nu krijgt men soms den indruk,
dat het de stichters vóór alles te doen is om een voorwendsel tot het ter recensie
vragen van boeken.
Sociale belangstelling legden de naoorlogsche jongeren meer dan genoeg aan den
dag, in Vlaanderen zelfs ook politieke, maar dit was een humanitaire drang waarvoor
de kwestie van de keus eener organisatie, politieke groepeering of practisch
werkprogram niet bestond. Thans staat die kwestie op den voorgrond.
Zij is vereenvoudigd tot het simplistisch dilemma rechts of links, gelanceerd door
politiekers en het is wel voor de eerste maal dat de ‘kultuurdragers’, waartoe de
letterkundigen nog altijd schijnen te behooren, hunne probleemopgaven van die
heeren aannemen.
Vooral bij de katholieken schijnt de politieke belangstelling bezorgdheid te worden.
Meer aan tucht en gezag gewend is hun afschuw voor een totalitair staatsgezag niet
zoo groot als bij anderen. Gewend aan verzet tegen Liberalisme en Marxisme, voelen
zij instinctief sympathie voor eenen baas, die met deze oude vijanden zal afrekenen.
Bewust van hun onmacht tegenover een maatschappij, geestelijk geregeerd door
technische uitvindingen die zij evenmin geheel in hun macht kunnen krijgen als
destijds de boekdrukkunst (zie Anton Van Duinkerken: Verscheurde Christenheid)
verhopen zij vaag uitkomst van iemand die korte metten zal maken met het slechte.
Het verbranden van boeken heeft hun verre van verontwaardigd en de vrijheid hebben
zij altijd te zeer verdacht om over hare kneveling te treuren.
Mussolini bewonderen zij onverdeeld. Zelfs zijn rooftocht in Abessynië heeft hen
niet verontwaardigd. Maar daartegenover bezorgt Hitler hun ontgoochelingen dor
zijn strijd tegen de kerk. Dictatuur is dus niet altijd onvoorwaardelijk goed.
Vandaar aarzeling, besluiteloosheid en voor katholieke dictatuurgezinden al even-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

385
veel argumenten pro als voor dictatuurverfoeiers contra. Voeg daarbij de spaansche
tragedie, voor de eenen aanleiding tot katholieke zelfkritiek, voor de anderen
opwekking tot zelfverweer door dictatuur.
Deze bekommering, dit gewetensprobleem weerspiegelt zich ook in de tijdschriften.
Wij moeten nu vooral Van Duinkerken aanhalen, die in de Gemeenschap
herhaaldelijk op het probleem terugkomt. In een opstel ‘De keuze’ beschrijft hij hoe
de jeugd haar keuze doet:
‘Tot angst, dat een deel van de katholieke leiders een accoord zou aangaan met
de leiders van de N.S.B. schijnt niet veel reden aanwezig. Wie echter de teekenen
verstaat, kan zich niet ontveinzen, dat een tendenz naar rechtsch radicalisme onder
Nederlandsche katholieken in de laatste jaren toenam. De steeds gepredikte afkeer
van de “rooien” werkt hierin door en vereenigt zich met de altijd sterke belangen
van stoffelijken aard bij een invloedrijke groep, terwijl de “vernieuwing”, de
“herordening”, door het rechtsche idealisme in het vooruitzicht gesteld, niet zonder
bekoring blijkt voor een deel der intellectueelen en der schrijvers, wier misschien
weinig talrijke lezers toch meestal jonge, geestdriftige menschen van Roomschen
huize zijn. Onder dezen zijn er, die zelfs het vooruitzicht op een nieuwen wereldoorlog
opbeurend achten en daar in gezelschappen rondweg voor uitkomen. Men kan dit
voor kinderpraat houden, doch zelfs in dit geval zou men wenschen, dat de kinderen
praatten over iets anders! Als het maar eenmaal oorlog is, men hoort het hen beweren,
zal het Grootnederlandsche vraagstuk eindelijk bevredigend worden opgelost; er zal
een einde komen aan de werkeloosheid van intellectueelen; in ons volk zullen krachten
ontwaken, welke door langdurige inertie tot sluimer gesust zijn; wat slap en suf is
in onze samenleving (en wat is er niet slap en suf in onze samenleving, gezien door
de oogen eener geestdriftige jeugd?) zal uit zijn loomheid herrijzen; met de
toenemende corruptie van ambtenaren zal het dan eindelijk uit zijn. Zulk heil is
menschenbloed waard, wordt gemeend. Zegt men het niet met evenvele woorden,
en rechtstreeks, men verstaat het van elkander indien er gesproken wordt over de
verovering van Abessinië, over de verdediging van het Alcazar, ovr het
machtsmisbruik van de bonzen, over het arrivisme van diegenen, die in het bestaande
bestel een plaats hebben aanvaard. De stemmen, die zóó spreken, verwerven onder
ons niet veel aandacht en dit stemt de meeste beschouwers van den toestand tot rust;
ik meen: een gevaarlijke rust. Want wie de publicaties en de ontwikkeling van
verschillende jonge katholieken volgde, wie eenigermate weet wat er omgaat in het
g e w e t e n van de besten onder hen, ziet tegenover die onbeduidende rust een
onstuimige onrust gesteld. De vragen van den dag zijn kwellingen geworden voor
de jeugd. Het goedkoopste antisemitisme, dat maar een beetje fel is, heeft meer
charme voor sommigen dan de breedste naastenliefde die rustig georganiseerd werd
en de jeugdige lezers van ook de slechtst gestelde artikelen in fascistische en
pseudofascistische partijblaadjes, worden een enthousiasme gewaar, dat
onverantwoord kan zijn, maar dat door De Opmarsch en de Roomsche kranten niet
wordt geëvenaard. Zich zulk een werkelijkheid te ontveinzen, ware dom. Uit de
jeugd, die deze blaadjes leest, moeten de krachten van de toekomst voortkomen en
het eerste enthousiasme moge duizendmaal de grondslag der eerste ontgoocheling
wezen, het best bestede menschenleven is het leven, dat aan de verwerkelijking van
een jeugddroom wordt geofferd.
Niet alle “arrivisten” arriveeren! De omstandigheid dat de minst geslaagde
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strevers uit het Roomsche intellectueele milieu zoo weinig tijd noodig hadden om
over te loopen naar een pseudo-radicalisme van “rechts” is daarbij veelzeggend. Hun
instinct voor het succes wijst hun een kans, en dit instinct beantwoordt altijd aan
reëele omstandigheden. Het radicalisme van links blijkt veel minder aantrekkelijk,
zelfs voor degenen, die van nature gepraedisponeerd schenen tot strijders voor de
onderdrukten. Terwijl de Roomsche sympathieëen voor het nazidom hoorbaar
toenemen, ziet men de Roomsche genegenheid voor een roekeloos
rechtvaardigheids-ideaal snel verminderen. De eenvoudige redeneering van
Chesterton, dat men de menschen verdeelen kan zooals men wil, indien men maar
met het Evangelie de partij van de armen kiest tegen de macht van de rijken, zal
vandaag wel voor een simplisme worden gehouden. Deze tijd heet te gecompliceerd
voor het gezonde verstand. Er worden te veel gevoelens in beroering gebracht, en te
veel gevoeligheden geraakt, dan dat een nuchtere waarheid nog veel opgang zou
kunnen maken!
Het ingewikkelde goochelen van de moderne demagogen met het
zwart-of-rood-dilemma, dat het meest de Zwartroode propaganda dient, verbijstert
tallooze geesten. Men is gaan gelooven in de noodzakelijkheid van de keuze en men
hééft gekozen. Men heeft weliswaar v o o r w a a r d e l i j K gekozen, maar de richting
is onherroepelijk bepaald. Bij een overrompeling van ons staatsbestel door nazi's zal
het jongere Roomsche intellect weinig of geen weerstand bieden. Het zal de uitroeiing
der “bonzen” toejuichen, het zal de terugdrijving van den clergé naar kerkgebouw
en sacristie niet betreuren, het zal de gelijkschakeling onzer al te hokjes-achtige
organisaties aanvaarden, het zal de inlijving onzer jeugdbeweging in een nationale
eenheid bevorderen, weinig genegenheid als het in meerendeel gevoelt voor Graal
en Verkennerij, het zal de vrucht van den schoolstrijd prijsgeven als een vrucht, die
toch verrot is, en het zal blij zijn, dat er een einde komt aan het “gezwets” over
Roomsche cultuur, welke voor dit hedendaagsch bewustzijn grootendeels uit
overbodige apartigheidjes bestaat.
Zóó is de werkelijke toestand, hoe rustig men het ook met den vinger op
statistiek-cijfers ontkent. Te zwak is de innerlijke katholieke weerbaarheid om een
verzet tegen den loop der geschiedenis mogelijk te maken. De Nederlandsche
katholieke massa staat klaar om overrompeld te worden en degenen, die dit heel goed
weten, verheugen zich, dat het een rechtsche overrompeling zal zijn.
In dit stadium beginnen de kranten de aanwezigheid van dit dreigend dilemma te
verdoezelen. Herhaaldelijk verzekeren zij, dat er nog iets anders bestaat dan fascisme
of communisme en dat wij ons maar moeten houden aan het oude, het bekende, liever
dan ons te laten storten in een Russisch of Duitsch avontuur. Zulk een opmerking is
krachteloos. Ze heeft effect op de massa van de kiezers, maar ze heeft geen werfkracht.
Ze is essentieel hatelijk conservatief. Ze mist daarenboven alle belangeloosheid.’
Van Duinkerken wekt zjn geloofsgenooten op tot katholieken moed, ‘een der vier
zedelijke deugden: voorzichitgheid, rechtvaardigheid, sterkte, matigheid’:
‘Hebben wij in de vorige eeuw wel de juiste verhouding tusschen deze deugden
bewaard? Waren de voorzichtigheid en de matigheid ons niet dierbaarder - wanneer
het er op aan kwam - dan de sterkte en de rechtvaardigheid? Is de sterkte zelfs niet
in onze prediking en opvoeding betrekkelijk verwaarloosd? Als de Kerkgeschiedenis
van de toekomst de achttiende en de negentiende eeuw een naam moet geven, zoo
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zal ze deze eeuwen met recht kunnen noemen: de periode van de ontwrichting en
ontkerstening der moraal. Welk antwoord geeft de hedendaagsche katholiek op de
vraag: was is zedelijkheid? Hij antwoordt: g e e n k w a a d
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d o e n , of liever nog: zedelijkheid is n e t j e s b l i j v e n . Ik verzin deze antwoorden
niet. Ze zijn mij zonder eenigen toeleg op humor door brave katholieke menschen
gegeven.
Zedelijkheid echter is g o e d d o e n . Zedelijkheid is niet alleen ontucht vermijden,
zedelijkheid is moed vertoonen. Tegenover de bekoringen vertoonden wij
voorzichtigheid. Maar m o e d ? Het leek er niet naar. Wij namen de vlucht voor alle
gevaarlijke gelegenheden. Roomschen dansten niet. Roomschen lazen niet. Dan kon
er geen kwaad gebeuren. Wij dansten ook niet, als het goed en heilzaam was te dansen
(wat vaak het geval is). Wij lazen niet, als het goed en heilzaam was te lezen (wat
nog vaker het geval is). Zoo bereikten wij de veilige braafheid van benepen
burgerlieden, die bang zijn voor het leven. Wij zondigden niet met vrouwen. Uit
deugd? Uit waarachtige reinheid van ziel en gemoed? Uit echten eerbied voor de
vrouw? Neen, wij beleven braaf uit angst. Het was, waarde geloofsgenooten, niet
eens angst voor de hel! Het was angst voor de schaamte, als we het zouden moeten
biechten. Het was misschien nog laffer: angst voor het avontuur, angst voor onze
portemonnaie. Goed, we bleven braaf. Maar de deugd van kuischheid hadden we
niet. We hadden de ondeugd van lafheid. En de moralist van dit vervaltijdvak, dat
wij nog l a n g niet te boven zijn, vond het prachtig. “Als de menschen maar braaf
blijven.”
Kan deze katholieke moedsopvatting verwerkelijkt worden in de moderne
maatschappij? Ze kan het evengoed als de communistische moedsopvatting of de
nationaalsocialistische moedsopvatting. Ze m o e t verwezenlijkt worden. Doen wij
het niet uit onszelf, dan zullen de feiten ons dwingen. In Spanje is de vraag niet, of
de bisschoppen, priesters en zusters heldhaftige menschen waren of zijn. Ze hebben
niets anders meer te vertoonen dan moed. Al het andere is overbodig geworden,
behalve de liefde, die nooit overbodig wordt, en die de grondslag is van alle deugd.
Spanje was een katholiek land, zefls een clericaal land. Nergens hadden de geestelijken
een zoo grooten, en zoo vèr-strekkenden, een zoo ingrijpenden invloed op het
volksleven. Achteraf geeft nu ineens iedereen toe, dat de priesters dezen invloed
misbruikten. Het is mogelijk. Maar de vraag is, of ze dien invloed, dien ze hadden,
wel werkelijk konden verantwoorden met hun leven, zooals ze nu inderdaad
gedwongen worden, te doen. Was er evenredigheid tusschen hun deugd en hun
invloed? Of hadden zij invloed om andere redenen dan omdat ze deugdzaam waren,
bijvoorbeeld omdat zij rijk waren, omdat ze geletterd waren, omdat ze bij de hoogere
standen goed gezien waren? Er schuilt niets misdadigs in rijk, geletterd en in aanzien
te zijn, doch van rijkdom, geletterdheid en aanzien heeft de geloofsbeleving en de
geloofsbezieling niets te verwachten. Het zijn bijkomstigheden, die de l i e f d e niet
kunnen en niet mogen vervangen. Het is beter arm, ongeletterd en vernederd te zijn,
maar de l i e f d e te hebben. Niet door geld, niet door wetenschap, niet door aanzin
hebben de leiders der tegenwoordige revoluties in de wereld hun massa's achter zich
gekregen. Lenin en Hitler waren arm en hadden geen aanzien. Lenin had wetenschap,
Hitler heeft zelfs geen wetenschap, maar beiden hadden den moed hunner overtuiging,
den moed der begeestering, den moed van hun liefde voor hetgeen ze nastreefden.
De Spaansche priesters hadden al het andere, en ze hadden hierdoor invloed op
het volk, op hetzelfde volk dat hen thans blijkt te haten. Toch waren zij zeker minder
hatelijke menschen dan de meeste revolutieleiders. Maar had hun prediking dezelfde
kracht als het woord van de opruiers?
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Wij kunnen braaf zijn, en machtig, en goed georganiseerd, en voorzichtig, en
welberaden, en wij kunnen meenen, dat wij dan veilig zijn. Wij z u l l e n veilig
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zijn tegenover andere lieden, die fatsoenlijk en machtig en georganiseerd, en
voorzichtig en beraden zijn, evenals wij. Maar wij zullen niets vermogen tegen de
slechtgerichte, doch brandende liefde van weinigen die niet braaf en niet machtig,
die slecht georganiseerd en roekeloos, die onberaden, maar vurig zijn.
Katholieken, onze eenige macht is de liefde. Ons eenige practisch beginselprogram
is de Bergrede. Hiermede staan wij tegenover de wereld, ook en vooral tegenover
de wereld van onze dagen. Wij zullen, zoo goed als onze vijanden, den moed van
onze overtuiging moeten hebben. Hebben wij hem niet uit onszelven, door de liefde
van Christus die ons d w i n g t , dan zullen het de historische feiten zijn die ons
d w i n g e n .’
In een vlugschrift, ‘Een tweede Spanje?’ als bijlage gevoegd bij De Gemeenschap,
beantwoordde Van Duinkerken zelfs bevestigend de vraag of de geschiedenis van
Spanje zich ook in Nederland kan herhalen. Hij besluit daartoe omdat volgens hem
het spaansche drama zijn oorzaak in een diepe onbevredigdheid vindt en omdat
eenzelfde onbevredigdheid ook onder de Nederlandsche katholieken waar te nemen
valt. Het is onze taak niet de vraag te stellen, of hij niet vergeet dat de Nederlandsche
katholieken slechts een derde van het Nederlandsche volk uitmaken, dat op eenzelfde
ontevredenheid Spanjaarden en Nederlanders geheel verschillend reageeren en of,
let wel van geloofsstandpunt uit gezien, een drama als dat van Spanje zooveel erger
is dat een langzame ineenstorting zonder dat men het merkt. Onze taak is alleen
anderen aan het woord te laten:
‘Ik geloof vandaag nog, dat voor de christenheid in Europa, en dus ook voor het
katholicisme in Nederland, een tragische tijd aanbreekt, een dier klassieke tijdperken
van beproeving, die de christelijke samenleving steeds gekend heeft, en die zij
misschien noodig heeft om haar geestelijke gezondheid te bewaren of te herstellen.
Zulke tijdperken kondigen zich altijd aan door een reeks van verschijnselen, die de
tijdgenoot nauwelijks opmerkt, doch waarin de geschiedenis-schrijver, achteraf, de
everklaring vindt van een schijnbaar plotseling uitgebroken kerkvervolging of bloedige
omwenteling. In onzen tijd nu, en in ons vaderland, meende ik - en meen ik nog - de
aanwezigheid van zulke ernstige verschijnselen op te merken. Ze zijn te ernstig om
erover te zwijgen, al zal hun ernst niet op alle waarnemers denzelfden diepen indruk
maken. Ik geef onmiddellijk toe, dat deze verschijnselen zich niet uitsluitend
vertonnen bij de katholieken, zelfs niet uitsluitend bij de christenen, maar dat ze, op
andere wijze, ook vallen op te merken onder liberalen en socialisten. En het zijn juist
deze verschijnselen, waarvan fascisme en communisme, die in wezen hetzelfde
gevaar vertegenwoordigen, zoo deerlijk misbruik maken. Ook in Spanje zijn deze
verschijnselen waargenomen, en ook daar is er misbruik van gemaakt.
Of Nederland “een tweede Spanje” worden zal, ligt niet aan dezen of genen
ingenieur. Het ligt aan ons. Het ligt aan ieder van ons persoonlijk, en het ligt aan ons
allen tezamen: aan de wijze waarop wij samenleven. Verflauwen wij in onzen ijver
voor de beginselen - ook als ze met het heil der menschheid onvereenigbaar zijn met geestdrift propageeren...
Door deze drie beginselen van vrijheid, rechtvaardigheid en liefde, is de
Europeesche cultuur tot stand gekomen en van deze drie beginselen is haar behoud
afhankelijk. Maar dit behoud is niet verzekerd, wanneer deze beginselen in de
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maatschappelijke samenleving verstarren tot een doode letter. Hier, en hier alleen,
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het gevaar, dat ons werkelijk bedreigt. De levenskracht van deze groote leidende
ideeën der menschheid is afhankelijk van ieder mensch afzonderlijk. Elk mensch is
er voor verantwoordelijk.’
Niet minder onder den indruk is Ernest Van Der Hallen in ‘Volk’, maar niet
‘marxistisch liberaal georiënteerd’ en wil het ‘vrije politieke en cultureele apparaat’
(niet gevonden in een woordenboek. Was is dat?) laten aantreden:
‘Als katholiek volk en als Vlamingen wiet geschiedenis en kultuur gedurende
haast anderhalve eeuw verbonden was met dit van Spanje, hebben we een dubbele
plicht, uit te kijken naar wat zich heden in het Zuiden voltrekt. Volkskranten en
sprekers van katholieke meetingen hebben het slagwoord opgelaten dat na Spanje
en Frankrijk, ook “België” aan de beurt komt. Men kan moeilijk twijfelen aan de
goede bedoelingen dezer ijverige vulgarisators der georganiseerde oppervlakkigheid,
wél aan de doelmatigheid hunner bemoeiingen en het taktvolle van dergelijke praat.
Wij wachten met ongeduld naar de grootere geestelijke waarde welke men zal kunnen
stellen tegenover de mindere van het kommunisme dat voor millioenen méér is dan
een systeem: een levensbeschouwing en een surrogaat van den godsdienst welke al
de volkeren van Europa gedurende eeuwen heeft opgevoed. Het Belgisch Episcopaat
verwierp met even groote beslistheid het kommunisme als het fasmisme (ook Anton
Van Duinkerken deed dit in het bijvoegsel aan het December-nr. van ‘De
Gemeenschap’), en stelde tegelijk ‘een sterk “staatsgezag” en “vrije” sociale
organisaties in de natuurlijke orde, en een individueele kristelijke levenshouding in
de bovennatuurlijke orde, als verweer voorop. “Is dit alles?” zou men geniegd zijn
zich hierbij af te vragen. Redt men een wereld in het laatste stadium van ontkerstening
en onder de dreiging van een terreur die geen kerkgebouw sparen zal en geen priester
ongemoeid laten, met een sterk staatsgezag dat in wezen marxistisch en liberaal
georiënteerd is, en den wensch van individueele geloofsbeleving, die overigens
geldend is voor alle tijden en volkeren? Is het niet de bindende taak van het vrije
politieke en kultureele apparaat om aan te treden en den strijd aan te binden met een
levensbeschouwing die doodend is zoowel voor het leven dat des geestes is als voor
ons leven als volksgemeenschap; voor de kristelijke traditie van het avondland evenals
voor de oude kultuurwaarden van het eigen land? De tijd is te ernstig voor meetingtaal
en voor oppervlakkige algemeenheden. Spanje vermoordt zichzelf; zelf getuigt het
dat het gaat om zijn geloof en zijn eigen wezen; gansch de katholieke wereld slaat
alarm. Vlaanderen vecht sedert een eeuw om dezelfde waarden, zij het ook op minder
bloedige wijze; zij die het katholiek geweten vormden van dit land, getuigden tegen
ons. Misschien slaat weldra de brand over naar hier: niemand kan er zich illuzies
over maken dat w i j , het jonge, katholieke, nationaal gebleven Vlaanderen, dezen
strijd zullen uit te vechten hebben. Mogelijk zal dan de tweede maal het jonge,
strijdende Vlaanderen zich op te werpen hebben als een borstweer tegen de
anti-kristelijke machten van binnen- en buitenland.’
Charleton Washburns, door de ‘Vlaamsche Gids’, aangehaald ziet in de gebeurtenissen
slechts een voortzetting van den strijd om vrijheid, die nu niet meer tegen de kerk,
maar tegen ‘duistere politieke en economische machten moet gevoerd worden’:
‘Wetenschap bestaat in een naarstig, onbevreesd en onbevooroordeeld zoeken
naar feiten, - en een klaar, logisch en onbevooroordeeld denken over de feiten,
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die men ontdekt heeft. Klaarblijkelijk mag geen enkele persoonlijkheid als ‘vrij’
aangezien worden, indien haar dit zoeken en dit denken verboden worden. Ten tijde
van Copernicus en Galileï streed de physische wetenschap voor haar vrijheid. Zij
werd bekampt door de kerk en door het vooroordeel van het volk. De strijd was lang
en hevig, maar op het einde van de 18e eeuw had de physische wetenschap den slag
gewonnen en sindsdien vorderde ze met slechts geringe beperking van haar vrijheid.
Ten tijde van Darwin en Huxley vocht de biologie voor vrijheid. Opnieuw stond
de georganiseerde godsdienst en het volksvooroordeel in ongebreidelde oppositie.
Het einde van de 19e eeuw kende de overwinning der waarheid en de bioloog mag
heden zoeken, denken en leeren met weinig vrees voor tegenstand.
Nu, in de 20e eeuw, is de strijd overgegaan naar het veld der maatschappelijke
wetenschappen: economie, sociologie, staathuishoudkunde en opvoeding. De oppositie
komt niet meer in de eerste plaats - of althans openlijk - van de religie, maar veeleer
van duistere politieke en economische machten. Zooals weleer vloeit ze voort uit
vooroordeel en vindt ze steun bij de niet-denkende en niet-geïnformeerde fracties
van de maatschappij.
De essayist waarbij talloozen tegenwoordig zweren, vooral de katholieken meenen
wij, is de Rus Berdjajew. Ziehier wat hij volgens Dr. A. Haeckel in ‘Leven en Werken’
over den toestand denkt.
‘Berdjajew stelt voor alles vast dat wij in een tragisch tijdperk leven. “De wereld
beleeft heden een agonie, die aan het einde van de klassieke wereld herinnert. Een
cyclus van historische en cosmische catastrophen en erupties is begonnen.” Er bestaat
heden ten dage noch een materieele noch een geestelijke veiligheid. De mensch voelt
zich van alle kanten bedreigd, en weet niet, wat de dag van morgen zal brengen. De
menschheid beleeft een soort laatste oordeel, een “gericht over de geschiedenis”.
Berdjajew tracht verder de stuwende potenties van dezen “apocalyptischen tijd”
bloot te leggen. Het eigenlijke thema van onzen tijd is het thema van het menschenlot.
Voor Berdjajew - en hierin komt hij overeen met vele vooraanstaande denkers van
het Westen - lijdt het geen twijfel dat de eigenlijke reden van de ineenstorting van
de Europeesche cultuur in den wereldoorlog is te zoeken. Want sedert den
wereldoorlog heeft “de mensch opgehouden volwaardig te zijn”. De wereldoorlog
beteekende het einde van de aera van het humanisme. Met den wereldoorlog begon
hel proces van het “onthumaniseeren” van de Europeesche cultuur. Het humanisme
is door het bestialisme verdrongen. De atavistische barbaarsche instincten zijn door
den wereldoorlog en den tijd na den oorlog aan de oppervlakte en - in sommige
landen - aan de heerschappij gekomen. De humanistische theorie van den vooruitgang
heeft jammerlijk schipbreuk geleden. De aanleiding tot deze catastrophe ziet
Berdjajew in het tekort schieten van het Christendom in zijn historische
verschijningsvormen. Want dit onthumaniseeren van de wereld is tegelijkertijd haar
ontchristelijking. De beide vormen van uitdrukking van dit onthumaniseeren zijn
volgens Berdjajew het “naturalisme” en het “technicisme”. Dit proces kan zoowel
in de werken van de voornaamste schrijvers van onzen tijd (André Gide, Proust,
Malreaux, Lawrence, Huxley) als in de philosophen (Heidegger, Freud, Jaspers)
worden opgespoord. De wereld is ontgoddelijkt. In plaats van den godmensch wordt
de menschgod aanbeden. De vrijheid van gedachte, die met de renaissance is
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ideocratie. De ideocratie openbaart zich in drie vormen: in het fascisme, het
communisme en het nationaal-socialisme. In al deze leeren - die “een detonatie an
den wereldoorlog” zijn -, wordt de idee mensch door een boven- of onmenschelijke
idee vervangen.
Berdjajew stelt verder het communisme tegenover het nationaal-socialisme. Zijn
analyse van het nationaal-socialisme, vooral de rassenleer hiervan, die hij van
Christelijk standpunt uitgaande onderneemt, behoort tot het schitterendste en
scherpste, wat van Russischen kant over dit vraagstuk is gezegd. Het zou ons te ver
voeren om zijn uiteenzettingen hier weer te geven. Wij volstaan met er op te wijzen,
dat Berdjajew de rassentheorie als “biologisch materialisme” kenmerkt, dat tot
“absoluut naturalistisch determinisme” leidt, en dat erger is dan het “economisch
materialisme”. In de rassentheorie is de mensch een dier, dat biologisch door bloed
en anatomie wordt gedetermineerd’. Rassisme, nationalisme en caesarisme zijn
volgens Berdjajew de drie vormen van dezen ‘massawaan’, want ons tijdperk staat
in het teeken van de kwantiteit, het getal, in tegenstelling met de scheppende
tijdperken van de geschiedenis, die in het teeken van de kwaliteit, van de
aristocratische keur stonden. De massamensch regeert, de geestesmensch vergaat.
Want geest is geest met kwaliteit verbonden. Daarom is ons tijdperk antigeestelijk,
het beteekent den ondergang, van den geestelijk werkende, omdat deze alleen in
scheppende vrijheid en niet onder den druk van een dictatuur (het moge een klasse-,
rasseof groepsdictatuur zijn) kan werken. De verlossing uit deze ‘gevangenis van de
wereld’ (Pascal) ziet Berdjajew in een nieuw ‘geestelijk Christendom’, dat de tragische
tegenstellingen van onzen tijd zal opheffen.’
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Boekbespreking
Catharina van Siena: Boek van de Goddelijke Leer. Naar den tekst van
Mathilde Fiorelli vertaald, ingeleid en toegelicht door Stephanus Axters
O.P. - Uitg. N.V. De Standaard-Boekhandel, Antwerpen. In twee deelen.
Pr. per deel 40 fr.; geb. 55 fr.
Jaren lang heeft Pater Axters zich verdiept in het werk van deze groote heilige, en
de vrucht van deze vereering en dezen arbeid ligt thans voor ons: een uitstekende
vertaling - te oordeelen naar de fragmenten die ik vergelijken kon - van Catharina's
dialoog over de goddelijke leer. Tot beter begrip en ter verklaring van Catharina's
leven en beschouwingen schreef E.P. Axters een vrij uitvoerige inleiding met
verklaringen over het plan deze dialogen en Catherina's leer.
Het zijn twee kostbare boekdeelen die voor elken gestudeerden een kostbaar bezit
zouden moeten zijn. Wij zouden onze intellectueelen, leeken als priesters met nadruk
willen raden elken dag alvast een hoofdstuk uit dit werk te lezen.
Dit behoort tot het mooiste en meest verhevene en sterkende dat een ziel voeden
kan. En E.P. Axters verdient onzen diepen dank omdat hij dit binnen het bereik onzer
handen heeft gesteld.
Dr. H.M.

André de Ridder: Het Expressionisme in de moderne Vlaamsche
Schilderkunst. - Uitg. De Garve, Ach. Van Acker, Brugge.
A. de Ridder is met Gust van Hecke - in het Fransch Paul-Gustave van Hecke - een
van de voornaamste propagandisten geweest van het expressionisme in de
schilderkunst; in Vlaanderen en in Brussel; met het woord en met de daad. Het door
De Garve uitgegeven boekje is een uitvoeriger bewerking van de lezing die De Ridder
voor enkele jaren gehouden heeft in het Kunstmuseum te Antwerpen. Intusschen is
et heel wat literatuur om en over het expressionisme verschaald en heeft het wezenlijke
goede in het expressionisme zich verder kunnen ontwikkelen.
N.M.

Proza en Poëzie van Hein Boeken, samengesteld en ingeleid door Henriette
Mooy. - Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Dit is een betere manier om het werk en het leven te huldigen van een kunstenaar,
dan het onkiesch en tendentieus gebruik en misbruik van nagelaten en niet voor
publicatie bestemde brieven en notas van litteraire persoonlijkheden.
Henriette Mooy heeft getracht in enkele bladzijden een karakteristiek te geven
van dezen kunsenaar die vereenzaamd leefde in de sferen der schoonheid, alleen met
de vriendschap van den kleinen kring bekenden en het leed dat het leven hem te
dragen dwong.
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Uit het proza, de kritieken en de verzen van H. Boeken die hier gebundeld werden,
rijst een duidelijk beeld op van zijn persoonlijkheid en van zijn kunstenaarschap.
A.V.C.

Nagelaten Gedichten van René De Clercq. ingeleid door J.J. Wijnstroom.
- Niet in den handel.
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Deze uitgave dient noch den naam van René De Clercq, noch - wat minder ter zake
doet - den naam van den heer Wijnstroom. Vooreerst bemoeit de heet Wijnstroom
zich met Vlaamsche aangelegenheden, die hij niet kent en die hem trouwens niet
aangaan; ten tweede schrijft hij dwaasheden, o.m. waar hij beweert dat ‘de rijpe tijd’
van R. De Clercq aanvangt met het Vlaamsche Aktivisme en dezen dichter roemt
als een der grootsten na Hooft en Vondel; ten derde vergist hij zich geheel over de
waarde van minstens vier-vijfden dezer nagelaten gedichten, ten vierde schijnt hij
niet te beseffen hoe pijnlijk de opname van het gedicht ‘Niet ieder kan heiden zijn’
de katholieke vereerders van R. De Clercq in Vlaanderen treffen moet. Dat dit gedicht
waarin De Clercq elken anderen hemel dan deze aardsche luchten een leugen en een
waan noemt destijds verscheen in het socialistisch dagblad ‘Het Volk’ op den dag
dat wij Christus' geboorte herdenken, maakt deze aangelegenheid voor ons nog
pijnlijker.
Over de opname van de Ria-liederen wensch ik - vermits de familie zelf geen
bezwaar zag tegen publicatie - alleen te zeggen dat ze op een paar uitzonderingen
na vrij zwak zijn.
A.V.C.

Dr Julius Pée: Multatuli en de Zijnen. - Uitg. Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
Het meest verwonderlijke van deze uitgave is dat een doctor in de germaansche
letteren nadat hij veertig jaar lang zich heeft verdiept in het werk van een kunstenaar
en al wat met dezes persoon en verwanten en kunst verband houdt heeft opgespoord,
zoo weinig nieuws over dezen persoon en dezen kunstenaar te zeggen weet. Mogelijk
heeft de heet Pée, naarmate zijn arbeid vorderde een zekere deformatie ondergaan,
waaraan ook anderen vóór hem hebben geleden. Hij heeft zich zoo blind gestaard
op Multatuli dat hij er alle kritiek en eigen oordeel bij verloren heeft en er toe gekomen
is alles wat Multatuli deed en dacht te verrechtvaardigen door het führersargument
dat goed was, eenvoudig omdat Multatuli het deed en dacht. En deze verblinding
gaat zoover dat hij niet eens meer de haast bovennatuurlijke gehechtheid van Tine
doorschouwt en tegenover de kinderen van een opvallende onbillijkheid en
partijdigheid blijk geeft. Een onbillijkheid die echter begrijpelijker wordt na lezing
van zekere zelfgenoegzame anticlericale aanmerkingen.
A.V.C.

Jozef Muls: De tijd. Beschouwingen over Volk en Cultuur. Uitg. Kunst,
Gent. Pr. 18 fr.
De pers over dit boek is niet gunstig geweest. Maar eigenlijk berustte dit in groote
mate op een misverstand. Een misverstand dat de schrijver had kunnen en moeten
voorkomen. Het is inderdaad bevreemdend in een uitgave van 1933 een hoofdstuk
te lezen over ‘Het Vlaamsche proza der laatste 25 jaar’ waarin de naam van F. de
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Pillecyn niet voorkomt en Walschap in dezelfde mate wordt vernoemd als T. Bogaerts;
dat hij Streuvels Genoveva van Brabant bespreekt en niet Streuvels Teleurgang van
den Waterhoek. Een dergelijk misverstand zou zich niet hebben voorgedaan, indien
de schrijver den datum had vermeld waarop dit stuk keschreven werd. Zoo is er meer.
Maar uit dit boek blijkt weer hoe weinig J. Muls voelt voor een agressieve kritiek
en hoe veel liever hij zijn bewondering laat gaan over menschen en dingen, binnen
het gebied der schoonheid.
N.M.
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Platoon's Timaios, vertaald door Jan Prins (C.L. Schepp). Lectura-Uitgaven, Antwerpen.
Alle Nederlandsche humanisten zullen zich verheugen en den auteur hartelijk
gelukwenschen over de eerste Nederlandsche vertaling van Platoon's Timaios. ‘Van
alle tekstcritiek heeft de vertaler zich onthouden... Voor de aanteekeningen die zoo
beknopt mogelijk zijn gehouden en die niet meer willen zijn dan wegwijzers bij de
lezing is o.a. kennis genomen van de toelichting der bewerkingen deze laatste jaren
in verschillende andere talen verschenen, en van Taylor's “Commentary on Plato's
Timaeus”. Daarbij is niet getreden in de tallooze strijdvragen die zich voordoen,
zoodra men den Timaeus binnen het kader van zijn tijd natuurwetenschappelijk wil
verklaren.’
Deze inleidende woorden van den auteur doen duidelijk zijn opzet uitkomen. De
Timaios blijft ongetwijfeld niet alleen een ‘curiosum’ dat men met een glimlach en
niet ironische bewondering smaken kan, doch een poëtisch-wijsgeerig werk van
blijvende beteekenis. Door haar lenige sierlijkheid die iets van de oorspronkelijke
beweging en van Platoon's stijleigenschappen weergeeft, stelt de vertaling het
aesthetisch aspect in een glanzend licht. De inleiding verduidelijkt nog meet de wijze
waarop de vertaler door het dichterlijk genie van Plato betooverd is geweest: in
vloeiende verzen die ons verplaatsen in een wereld van droom en fantasie, vat Jan
Prins beknopt den inhoud samen van Platoon's cosmologisch gedicht.
‘Een prentenboek hadden wij reeds als kind
Met beelden uit het dagelijksche leven
En onder elk daarvan een tekst geschreven
Die met “hier ziet men” of zoo iets begint.
Zoo is 't ook met de volgende gedichten...’

De inleiding en de vertaling schenken de vreugde van een verfijnd en subtiel
kunstwerk naar ouden trant... Doch is het oude hier niet altijd nieuw?
E. DE BRUYNE.

Jozef Muls: Jacob Smits en de Kempen. Met elf reproducties. Ach.
Mussche: Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker. Uitgegeven door de
boekengilde Die Poorte, Oude-God.
Deze dubbele hulde aan twee groote kunstenaars, den ras-echten Gentenaar De
Bruycker en Jacob Smits die door zijn werk en leven een der onzen is geworden, is
tevens een model geworden van publicatie voor onze vlaamsche uitgeverij. Jozef
Muls en Mussche hebben beiden den ontwikkelingsgang dezer kunstenaars geschreven
met een schoone bewondering en overgave en een vreugde die opstraalt op hun stijl,
maar nergens tot leege phrasen en rethoriek overslaat.
Wie een verwante of een vriend met een keurig boek beschenken wil, vindt hier
zijn gading.
Dr. V.
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A. Cresson: De Wijsgeerige stelsels, vertaald door Dr. G.G. Ellebroek. N.V. Wereldbibliotheek.
In de serie ‘Encyclopaedie in Monografieën’ heeft de Wereldbibliotheek boven
vermeld werk uitgegeven. In dit uitstekend boek beeft de auteur de voornaamste
typen van stelsels in hun logische tegenstellingen gekarakteriseerd en aldus door
argumenten die voor elk type pleiten, de tekortkomingen van het tegengesteld systeem
doen uitkomen.
Het werkje is bestemd in 't bijzonder voor de beginners. Wij wijzen er echter op
dat, hoe groot de objectiviteit ook zijn moge, waarvan het getuigt, het toch
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een zekere voorkeur verraadt voor een idealisme dat min of meer met scepticisme
is doorspekt en bij den niet geschoolden lezer meer problemen stelt dan vaste
oplossingen suggereert. Wij kunnen het dus niet zonder voorbehoud aanbevelen aan
den gewonen lezer.
Dit betreuren wij des te meer daar het boek uitmunt door zijn klaarheid, zijn
overzichtelijkheid, zijn logische geslotenheid, zelfs zijn grondigheid in de
vereenvoudiging. Het bevat drie afdeelingen: I. De problemen van de metafysica;
II. De dogmatische stelsels: naturalisme, spiritualisme, idealisme; III. De agnostische
en fideïstische houding.
Een beknopte, ietwat verouderde en vooral Fransche bibliographie, een degelijk
personenregister en een vulgariseerend zakenregister vervolledigen het exposé. De
vertaling van Dr. Ellebroek loopt vlot en is even sierlijk als correct.
E. DE BRUYNE.

A.J.D. van Oosten: Slagen op de ruit. Vertellingen rond het vuur. Teulings. 's Hertogenbosch.
Een knap geschreven boek, De verschillende schetsjes zijn zeer raak geteekend, zij
brengen u onmiddellijk in de gewenschte atmosfeer. Er is vaak iets schrijnend droevigs
in, zoo b.v. in ‘Pinda-pinda’ de geschiedenis van een in Holland gebleven Chinees
en zijn einde in het hospitaal.
Een boekje dat verdient veel gelezen te worden.
V.K.

Max Lamberty: Le Rôle social des Idées. Esquisse d'une philosophie de
l'histoire contemporaine. Ed. La Cité Chrétienne, Bruxelles.
Dat het uitstekend werk van Man Lamberty: ‘Heerschappij en Nood der Ideeën of
Twintig jaar Europeesche geschiedenis’ door de bemiddeling van La Cité Chrétienne
de aandacht vergen zal van de franschsprekenden in dit land, verheugt me zeer. Max
Lamberty is een van de weinigen die wij, in tegenstelling met de Ersatz-denkers die
niets anders geven dan onverteerde en onbegrepen uit het buitenland geïmporteerde
gewichtigheid, tot de weinige denkers in Vlaanderen kunnen rekenen.
Dr. K.V.

Robert Cohen: Athènes. Une Démocratie. De sa naissance à sa mort. (Les grandes études historiques). - A. Fayord et Cie, Paris.
Athene, de wondere stad met het rijke verleden; de stad die - ver vooruit op haar tijd
- alle menschelijke wezens met rechtvaardigheid en goedheid heeft willen behandelen,
de strenge kaders van den staat verruimen, aan allen een minimum van gelijkheid
en een maximum van vrijheid schenken. De stad die roemen mocht op mannen als
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Themistocles, Aristedes, Miltiades, op wetgevers als Dracon, Solon, Clisthenes; die
het met Pericles andurft eene democratie in den breedsten zin van 't woord - regeering
van 't volk door het volk - te worden; die, jaren lang niets kent dan roem, voorspoed,
zegepraal, onvergankelijke grootheid op alle gebied. Een levend mirakel der
geschiedenis. Niet zoo gauw echter was Pericles verdwenen, of de kansen keerden.
Athene leerde wat het beteekende te luisteren naar leiders die wel het volk wisten te
vleien, maar geen politieken geest bezaten, en de gewichtigste maatregelen door de
massa liet beslissen. Demagogie vierde hoogtij, en de gevolgen bleven niet lang
achter. Nederlaag, economisch verval, ondergang werden het deel van het eens zoo
bloeiend en machtig Athene, en toen Filips de Macedoniër kwam, was het zelfs niet
meer in staat zijne onafhankelijkheid te vrijwaren.
Een zeer degelijk, streng geschiedkundig boek, waaruit menige les te halen is.
T.
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Adrienne Thomas: 3/4 curiosité. Traduit de l'allemand par Antonina
Vallentin. - Librairie Stock, Paris.
Bestaat de liefde waarlijk voor 3/4 uit nieuwsgierigheid, zooals Barbara, Casanova
nasprekend dien ze natuurlijk niet gelezen heeft, eens gekscherend beweert. Ze weet
niet eens wat liefde is, al praat zij er over met al den overmoed van een heel jong,
onschuldig meisje. Wat zij er over verneemt, wanneer zij kort daarna met Peter
trouwt, vult haar met schrik en tegenzin, en als hij twee maanden later in den grooten
oorlog sneuvelt, neemt zij het besluit, zich heelemaal aan de muziek te wijden, en
geen uitstaans meer met de liefde te hebben. En dan, op 't onverwachts, ontmoet zij
den man, die haar zal keren inzien wat liefde is, iets heel anders dan 3/4
nieuwsgierigheid of brutale drift, iets dat niet alleen heel haar ziel, maar heel haar
wezen opeischt en opslorpt, iets dat haar alles vergeten doet, en haar eindelijk het
leven kost.
Een goed ineengestoken, levendig geschreven, zeer romanesk en tevens realistisch,
uiterst hartstochtelijk roman. Volstrekt ongeschikt voor jonge meisjes.
L.D.

Solange-Rosenmark; Chacun son amour. - Denoël et Steek, Paris. - 15 fr.
Sedert lange jaren zijn Philippe en Mark gehuwd; hun zoon, Jacques, geeft hun slechts
vreugde; ze zijn gelukkig; maar plots wordt Philippe verliefd op een jonge Russin,
die zijn leergang op de Sorbonne volgt. Bij alk twee is et meer ijdelheid dan liefde
in 't spel. In den grond van zijn hart blijft Philippe zijn vrouw beminnen. Deze weet
wat er omgaat, al laat zij niets merken. Ze lijdt scherp, doch geen oogenblik begeven
haar hare liefde of hare toewijding. En op 't einde zal het hart van haar man tot haat
terugkeeten. Intusschen is hun zoon tot boven de ooten verliefd geworden op de
zuster van een zjner vrienden, en zijn liefde is even frisch en gezond als de minnarij
van zijn vader het weinig is. Alles komt terecht, en Marie krijgt de belooning van
haar zelfopofferende liefde.
Dat alles wordt eenvoudig, zonder veel originaliteit, nogal banaal oppervlakkig
verhaald. Toch zijn er wel mooie bladzijden, die van een fijnen opmerkingsgeest
getuigen.
L.D.

Paul Régnier: Cherchez la Joie. - Plon. Paris. - 15 fr.
Al was ze een voorbeeldige echtgenoote, toch heeft Benedicte weinig geluk gekend
in de korte jaren van haar huwelijk. Ze zal haar leven voortaan wijden aan haar zwaar
beproefden broer, een oorlogsverminkte, en vooral aan haar dochter Claude. Ze keft
slechts voor haat kind, en spant zich op alle manieren in, om van haar leven een
paradijs te maken, waaruit de smart heelemaal gebannen is. Heel de opvoeding, die
ze haar geeft, steunt op die bezorgdheid, om haar dochter slechts meet blijheid en
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geluk in aanraking te brengen; zelfs haar godsdienstige opvoeding zal meer naar het
aardsch geluk wijzen, dan naar zelfverloochening, sacrificie, onderwerping aan Gods
wil. Claude kent slechts den zonnigen kant van 't leven. Ook vindt de beproeving
haar onvoorbereid, zonder moreek kracht, zonder hoogere bezieling, zonder diep
geloof. Niets kan haar beschermen tegen zichzelf, tegen haar grillen, haar behoefte
aan plezier, haar zinnelijkheid. Onmachtig woont Benedicte al die ellende bij: het
laatste offer zal ze nog moeten brengen; Claude sterft met de geboorte van haar eerste
kindje.
Intressant is de grondgedachte, en het boek bevat menig schoone bladzijde; maar
het mist eenvoud en soms echte ontroering. Het geheel is zwaar en geforceerd.
L.D.
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Simonne Ratel: Le Raisin vert. - Librairie Plon. Paris. - 12 fr.
De familie Duras. Amédée, de man, is niet slecht van aard, maar heeft een averechts
karakter, en schijnt het er op aan te leggen om zijn vrouw en kinderen te
dwarsboomen. Isabelle, zijn vrouw, fijn, geestig, vol veerkracht, leeft slechts om de
kinderen tegen de kuren van hun vader te beschermen: een strijd van ieder oogenblik.
Laurent, een begaafde knaap die met zichzelf geen weg weet, soms allerliefst kan
zijn, maar soms ook onhebbelijk; een warm hart, een hartstochtelijk gemoed. Zijn
zuster. Lise, ietwat oppervlakkig, een weinig behept met het cynisme van haar vader.
Eindelijk het zwijgzaam, diep gevoelig, in-zich-zelf-teruggetrokken nichtje,
bijgenaamd ‘Corbiau’. Die vier spannen instructief samen tegen den onredelijken,
tyrannieken en in den grond toch zwakken vader. Slechts wanneet hij in de eerste
maanden van den oorlog sneuvelt, begrijpen ze welke groote plaats hij in hun leven
innam, en welken invloed hij trots alles op hen heeft uitgeoefend.
Voortreffelijk worden al deze karakters geschetst, en kostelijk zijn de scènes die
den vader in oppositie brengt met vrouw en kinderen. Het eerste deel vooral is vol
humor, fijnen opmerkingsgeest, rake kinderpsychologie. Het tweede deel schijnt me
minder gelukt; en mist wel eens eenvoud; het is in zijn geheel minder sympathiek,
alhoewel schrijfsters talent er nog hier en daar tot volle uiting komt.
L.D.

Concordia Merrel: Le Rose et l'Eglantine. (Adam and some Eves). Adapté
de l'anglais par Th. et E. de Saint-Segond. - Librairie Plon, Paris. - 15 fr.
De jonge ingenieur Adam leeft slechts voor zijn werk. Plots komt de liefde op zijn
weg. Wie zal hij beminnen? De mooie, dartele, kokette Grace, of haar zuster, de
lieve, eenvoudige Lucy? Daar tusschen in, het drama van Mr. Kenyon, zoo jammerlijk
aan den drank verslaafd, en dat van Fanny, het verwaand, afgunstig buitenmeisje,
insgelijks op Adam verliefd. Natuurlijk zegeviert het goede, en wordt het kwaad
gestraft.
Goede ontspanningslectuur, al wordt het verhaal wel eens langdradig, en al is de
held af en toe wat àl te naïef.
L.D.

Kenneth Grahame: Le Vent dans les Saules. Texte français de Laure
Delattre. Illustrations de E.H. Shepard. - Armand Colin. Paris. - Br. 9 fr.
- rel. 14 fr.
Een kostelijk boek voor kinderen; maar niet minder graag zal het gelezen worden
door groote menschen, vatbaar voor den gemoedelijken humor zoo eigen aan
Engelsche schrijvers. Met evenveel genoegen als hun eigen kinderen zullen ze de
lotgevallen lezen van Mal, Waterrat, Das, van Pad, den onverdraaglijken snoever,
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die door zijn verwaandheid en grillen de hachelijkste avonturen oploopt, en nog van
een aantal andere dieren van bosch en waterkant.
De verhalen die hij voor zijn eigen kleuters had verzonnen, heeft schrijver hier
neergepend. Het beestenwereldje dat hij voor ons optoovert heeft veel weg van de
wereld der menschen, en soms kan het wel vergeleken worden met de wondere
dierenwereld van den onsterfelijken La Fontaine.
L.D.

Jean Torlais: Réaumur. Un esprit encyclodique en dehors de
l'Encyclopédie. D'après des documents inédits: 1 vol. in-8o de 448 p. et 12
illustrations. - Desclée de Brouwer et Cie. Paris.
Réaumur is bijna uitsluitelijk gekend door den thermometer die zijn naam
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draagt. Toch is hij een der grootste geleerden der 18e eeuw, die uitstekend werk
verrichtte in alle takken der wetenschappen. Hem danken we nieuwe, afdoende
bewerkingsmiddelen tot het vervaardigen van staal, blik, porcelein. Hij was insgelijks
de stichter der entomologie, en vond doeltreffende middelen voor het bewaren van
collecties, het opzetten van vogels en dieren, enz. Zelfs mag beweerd worden dat
hij, door zijn biologisch werk, de voorganger van Pasteur was. In physiologie,
eindelijk, bracht hij licht in het nog zoo'n duister probleem der digestie. Zijn naam
was wereldberoemd, en als Bestuurder der ‘Académie Royale des Sciences’ van
Parijs, was hij in betrekking met alle geleerden van zijn tijd.
Schrijver, die over nog onuitgegeven documenten beschikken mocht, volgt
Réaumur stap voor stap, in zijn studies, zijn werkmethode, zijn bekomen uitslagen.
Tevens schildert hij levendig den kring van zijn vrienden, collega's, correspondenten,
zoowel uit Frankrijk als uit den vreemde. Zoo geeft hij een zeer belangrijk tafereel
van de wetenschappelijke wereld uit het midden der 18e eeuw.
T.

A. Hublet, S.J.: La Flamme qui dévore. - Durendal. Bruxelles. - Jaarlijks
5 boeken voor 20 fr.
De geschiedenis van Freddy, een knaap die letterlijk verteerd wordt door zijn
apostolischen ijver, om zielen tot God terug te brengen. Het offer van zijn leven voor
twee zielen wordt verhoord; geen geneesheer kan iets doen tegen de mysterieuze
ziekte, die hem ondermijnt. Maar vooraleer te sterven, zal hij nog zien hoe de hevige
communist zich onder zijn invloed bekeert, en er in toestemt zijn zoontje, Popol,
Freddie's beste vriend, te laten doopen.
Zeer goede lectuur voor de jeugd.
L.D.

Edmond P. Géhu: Le Rocher de Sémiramis. - Mame. Tours.
Welk geheim bewaart de oude man, die heel alleen leeft in gebed en boete, op het
wrak der ‘Tamara’ in de rotsen der Feroë's?
Jongens en meisjes van af 14 jaar zullen het boek niet loslaten vooraleer ze de
lotgevallen van Libarid Orpelian, van zijn zoon Ivané, van zijn kleinzoon David tot
het einde gelezen, en vernomen te hebben hoe het offer van grootvader en kleinzoon,
de schuld van Ivané's vergoed heeft.
Goede ontspanningslectuur.
L.D.

R.A. Hédoin: La Semaine de Bonté de Dieudoné Bonvouloir. - Editions
Spes. Paris. - Cart. 9 fr.
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De tienjarige Dieudonné leest, in een dagblad, een oproep voor ‘De Week der
Goedheid’, en neemt het besluit om er deel aan te nemen. Hij zal zijn best doen om
gedurende heel de week goed te zijn ten opzichte van de armen, de ouderlingen en
zieken, de kinderen, de dieren, de dienstboden en van zijn familieleden. 't Gaat wel
niet zonder flaters, avonturen en ontgoochelingen; maar over den uitslag mag hij
toch tevreden zijn, en de laatste dag der week wordt voor hem een heugelijke dag,
een dag van verblijding, voor hem en al zijn magen en vrienden.
Aangename lectuur voor kinderen van 8 tot 14 jaar.
T.

Pierre Alciette: Les Aventures de Criquet, chien. - Editions Spes. Paris.
- Cart. 10 fr.
Criquet, een jong hondje, valt van het eene avontuur in het andere, deels door toedoen
van slechte meesters, deels te wijten aan zijn eigen onbezonnen voortvarendheid.
Ten laatste echter, komt alles te rechte: Criquet vindt zijn goede meesters terug, en
zal niet meet wegloopen.
Heel verzettelijk voor jonge kinderen.
T.
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Inhoud van Tijdschriften
DE GIDS (April). - Stemmen uit de Redactie: De S.D.A.P. en de nationale gedachte.
- Komisch hoogverraad. - Elisabeth Zernike: Morgen weer licht. - Jan Prins: In de
Noordwijksche tram. - Marsman H.: Doorbraak. - M. Revis: Verzen. - Dr. P. Valkhoff:
Joris-Karl Huysmans en Arij Prins. - Dr. G. Knuttel Wzn.: Hieronymus Bosch en de
tegennatuurlijke dingen. - Buitenlandsch overzicht. - Dr. A. Cornette: Drie
Schildersboeken. - Kroniek der Nederlandsche Letteren. - Buitenlandsch overzicht.
STIMMEN DER ZEIT (April). - Josef Schröteler: Ordensleute als Jugenderzieher.
- Constantin Noppel: Vom Verein zum hierarchischen Apostolat. - Jakob Overmans:
Katholischer Nationalismus in Flandern. - Leslie J. Beck: Von Neuerwachen der
Metaphysiek in Frankreich. - Albert Maria Ammann: Valamo. - Johannes
Lindsworsky: Gedanken zur Ethikotherapie. - Felix Rüschkamp: Zur Erscheinungsbild
Adams und Evas. - Georg Strassenberger: Konzertmessen. - Besprechungen von
Büchern.
DE VLAAMSCHE GIDS (Maart). - L. Joris: De Russische Omwenteling in de
Wereldgeschiedenis. - Dr. Herman Thiery: Aljeksàndr Sergéjevietsj Poésjkien. - M.
Rutten: Kroniek van de Nederlandsche Poëzie. - Dr. Jozef Peeters: Boekbeschouwing.
DE GEMEENSCHAP (Maart). - Anton van Duinkerken: De Keuze. - Panhuijsen
Jos.: Kleine tragedie aan zee. - Louis de Bourbon: Verzen uit de stilte. - D.A.M.
Binnendijk: Maurice Gilliams. - Pierre Kemp: Kleine gedichten. - Ed. Hoornik: De
Minister. - Revolutie in het café. - Kroniek.
BOEkENGIDS (Maart). - Donkere Dagen. - J. Bernard: De Meeuwen. - Bockling:
Cel 36. - Burgers: 'n Prettige Vacantie. - J. Cornelisz.: Guus. - H. Dominik: Staal en
Vuur. - H. Lynck: Staal en Vuur. - H. Lynck: De Detective en de Rimboe. - Miek
en haar Vriendinnen. - Nanda: Twee druppeltjes Water. - Arendsoog. - J. Nowee:
Witte Veder. - De Zesde Klas van Mr. Franssen. - Spierings: Zigeuner bedreigen ons
Kamp. - O. von Ganstein: De Dodende Straal. - Achter de Tralies. - De Man die
vertellen kon. - Mensen en wilde Dieren. - B.V. Zwegers: De Schat in het Duvelsmeer.
DE NIEUWE GIDS (April). - Max Kijzer: De dichter Albert Verwey. - Dr. J.A.
Russell: Dutch Poetry and the Romantic Revival. - Jacob Hiegentlich: Romance
Pathetique. - Hélène Swarth: Verzen. - Anton van der Stok: Verzen. - Gerard den
Brabander: De verliefde dichter. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem
Kloos: Een uiterst belangrijk want objektief boek over den merkwaardigen Multatuli.
- Maandelijksch Overzicht (N.G.). Het Huis van Oranje. - Maurits Wagenvoort:
Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën
(Dames-Rubriek). - Max Kijzer: Bibliographie.
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LA REVUE GENERALE (mars). - Henri Goffinet: Le bon sens belge. - André
Molitor: Le statut de la radio en Belgique et la politique a l'I. N.R. - Emile Hambresin:
Le conflit entre Trotsky et Staline. - Francis Hermans: Pascal, signe de contradiction.
- Bernard de Meester: Le siècle des Gueux. - Jean Favart: La commission Servais. Andrée Iti: Poèmes Japonais. - ***: Le Problème de la Meuse. - Charles D'Ydewalle:
Fantaisie sut le déjeuner des amis de la revue. - Dom Benoit Becker, O.S.B.:
Chronique romaine: le Cardinal Eugène Tisserant. Au Vatican. - Victor Mersch: Les
sciences: L'Age de la terre. - Paul Werrie: Les spectacles: le Théatre du téléphone.
- Germaine Sneyers: Revue littéraire: Georges Duhamel et les mémoires imaginaires.
- Fernand Baudhuin: La vie économie et financière: classes moyennes.
LA REVUE GENERALE (avril). - Louis de Lichtervelde: L'élection du 11 avril. Lt-Général J. Mozin: La défense du fort de Fléron en août 1914. - Henri d'Ursel:
L'Urbanisme à Bruxelles devant les problèmes de la jonction et de la Bibliothèque
Albertine. - Edgard de Bruyne: Le mouvemant flamand et les tendances fédéralistes.
- Luc Hommel: M. Bech ou le sens du pays. - Firmin van den Bosch: Les juridictions
mixtes d'Egypte. - Jean de Failon: Les difficultés du pacte occidental et le statut de
la Belgique. - Paul Fierens: La vie artistique: la Belgique et l'architecture moderne.
- Paul Werrie: Les spectacles: ‘L'annonce faite à Marie’. - Germaine Sneyers: Revue
littéraire: Henri Davignon: chansons flamandes et cramignons liégeois. - Fernand
Baudhuin: La vie économique et financière; l'emprunt et les finances publiques.
KULTUURLEVEN (Nrs 2-3, April). - Historische en ideologische grondslagen van
het communisme: Prof. Ing. G. Moth: Factoren uit de historische voorbereiding; Dr.
C. Van Gestel: De wijsgeerige grondslag, of De Philosophie van het Bolsjewisme.
- J.D. Maes: Op het godsdienstig terrein: De Godsdienstphilosophie van het
Bolsjewisme. - F. Lauwers: Op politiek terrein: De staatsleer van Sowjet-Rusland.
- R. De Man: Op economisch terrein: De ontwikkelingsgang der Economie in
Sovjet-Rusland. - C. Robeys: In het huisgezin: Familiewetgeving in Sovjet-Rusland.
- Dr. M. Dewijn: Op de school: De Communistische Paedagogiek. - Pol Heyns: In
de letterkunde: De Sowjet-Russische Letterkunde in vogelvlucht. - Propaganda door
het Communisme gevoerd. A. Van Rooy: De propaganda in België. - Piet Kasteel:
De propaganda in Nederland. - M. Van de Kerckhove: de propaganda in het Oosten.
- Hoogeerw. Pater M. Gillet, Mag. gen.: Van Katholiek standpunt uit: Katholicisme
en Communisme. - G. De Brie: Trotzky: Trotzky-Stalin. - J. Van de Vijvere: Gide:
Gide en het Communisme. - Leo Bollengier: Door vergelijkende studie met het
fascisme: Communistische en Fascistische Mystiek. - St. Neyrinck: Bibliographische
aanwijzingen over de U.S.S.R.
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[1937/6]
Onze dynastie
door M.E. Belpaire
Twee merkwaardige werken zijn in den laatsten tijd verschenen die een belangrijk
document vormen voor de kennis onzer vereerde dynastie.
Het een geeft een beeld zoo verheven, zoo ontzagwekkend en zoo boeiend, dat
het een zegen is het te aanschouwen. Het ander schildert een lot even afgewisseld
als tragisch, onder de schittering van uitwendige omstandigheden en gebeurtenissen.
Ik bedoel het boek van Emile Cammaerts: Albert de Belgique, Défenseur du Droit(1),
en ‘Je devrais être Impératrice. Mémoires de la Dernière Princesse Héritière
d'Autriche-Hongrie’(2), met andere woorden: onze ‘Prinses Stéphanie’.
Men kan zich bezwaarlijk grooter tegenstelling voorstellen dan deze twee werken
en zij leveren stof tot diep bedenken. Ook tot warme dankbaarheid jegens de
Voorzienigheid die ons land met zulk een rij van vooraanstaande vorsten heeft
gezegend.
Over Leopold I en Leopold II, hadden wij reeds de zeer verdienstelijke biographieën
van Baron Buffin en Graaf de Lichtervelde, maar in de Mémoires van Prinses
Stéphanie hebben wij aan het woord de eigen dochter van Leopold II en
Marie-Henriette. En zij heeft niet geaarzeld een openhartig beeld op te hangen van
heel hare opvoeding, haar intiem leven te boeken, in die jaren, zooals zij later ook
heel het Weensche Hof schildert, met zijn tekortkomingen, zijn verstard protokol,
zijn gemis aan echten levenszin. - Laten wij er bijvoegen dat dit alles met volle
waardigheid wordt neer-

(1) L'Edition Universelle, 53, rue Royale, Bruxelles.
(2) Bruxelles, Librairie de la Grand Place, Jean Dewit, 1937.
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geschreven, en in geenen deele herinnert aan de memoires van hare oudste zuster,
Louise.
Maar welk een treurigen indruk laat de lezing dier bladzijden na! Een kindsheid
verstoken van al wat deze jaren zonnig en onvergetelijk had moeten maken! Een
opvoeding van spartaansche strengheid, tusschen een onachtzamen vader en een niet
begrijpende moeder. En toch blijft de dochter aan die ouders gehecht en zij heeft
voor hen geen woord van afkeuring of verwijt over. Zij stelt eenvoudig de feiten
vast.
Maar dat is voldoende om het gemis te voelen aan mildheid, aan begrijpen van
het leven. Te meer dat bij den eigen broeder van onzen tweeden Koning het zoo
geheel anders toeging.
Dat voelden de dochters van Leopold II reeds vroeg; ten minste Prinses Stéphanie.
Een geheel andere atmospheer heerschte, zoodra de Graaf en de Gravin van
Vlaanderen te Laeken verschenen. Maar weldra rezen discussies op, daar de twee
broeders geheel van meening en levensopvatting verschilden.
Leopold II was een verbitterde - de dood van zijn eenigen zoon, zijn erfgenaam,
had hem diep gegriefd - en hij was eerzuchtig. Bij al de scherpte van zijn verstand,
ja zoo men wil het geniale van zijn ontwerpen ten bate van het land, ontbrak hem de
ware grootheid, de grootheid van de ziel.
Zijn hart kende geen mildheid; en hij gaf er blijk van toen hij achtereenvolgend
zijne twee dochters uithuwde aan twee echtgenooten die reeds door en door moreel
bedorven waren, hoewel de koning niet onwetend kon zijn van dingen die reeds een
openbaar geheim geworden waren. En beide waren nog kinderen! Louise zeventien,
Stéphanie zestien jaar, zonder levensondervinding, vooral na de harde opvoeding
die haar afzijdig had gehouden van al wat haar inwijden moest in de taak die zij zoo
onverwachts vervullen moesten.
Haast ongelooflijk schijnen zekere details, die Prinses Stéphanie ons verhaalt,
zekere straffen die het arme kind te beurt vielen. En noch bidden noch smeeken kon
baten. Zij was in de handen van ondergeschikten die haar soms hardvochtig kastijdden
om een beuzelarij of een onbeduidend verzuim.
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Was de moeder dan even gevoelloos als de vader? Nooit beklaagt de prinses er zich
over en zij blijft vol eerbied ten opzichte van haar ouders. Zij roemt het godsdienstig
gevoel van de Koningin, hare liefdadigheid, haar talenten en geestesgaven; de lezer
blijft echter sceptisch tegenover zooveel onbegrip der moeder en dit volslagen gemis
aan warmte en aan wederkeerig vertrouwen.
Het mag dus wel verbazing wekken dat Koningin Marie-Henriette, evenals Leopold
II hare instemming betuigde met een echtverbintenis die niet anders eindigen kon
dan op een ramp. Zij had nochtans, door eigen ondervinding, geleerd wat zulks
beteekende.
Ik heb altijd in de familie hooren vertellen hoe, toen er spraak was van 't huwelijk
van den Hertog van Brabant, Nicaise De Keizer naar Hongarië gezonden werd om
't portret der aanstaande bruid te schilderen. Hij vond een levenslustig meisje, vroolijk
en onbedwongen, houdend van jagen en paardrijden, afkeerig van een tyraniek
hof-etiket. Zij had nooit een laaggesneden kleed gedragen, en 't was de schilder die
de noodige aanwijzingen moest geven. - Zoo hangt hare beeltenis nog in een onzer
vertrekken.
Ook dit onbezorgd meisje was slechts zestien jaar oud, toen ze haar Hongaarsche
heimat verliet en welk lot zou haar hier beschoren worden! Reden te meer, zou men
zeggen, om het de eigen dochters te besparen. Zij immers was niet door eerzucht
verblind, en had ervaren welke doornen onder de koningskroon verborgen zitten.
Maar zij wapende hare kinderen enkel met de eigen stoïcijnsche kracht.
Zij was toch oprecht geloovig, en dat ten minste heeft zij aan prinses Stéphanie
mee gegeven voor het leven. Maar het was een puriteinsch, jansenistisch geloof,
zonder warmte, zonder ruimte, oneindig beter echter dan wat het arme kind later
ondervinden zou aan het starre Hof van Oostenrijk, zoo dor, zoo ongevoelig, zoo
heel en al een façade-godsdienst.
Te Laeken, ten minste, genoot Stéphanie het onderricht, de raadgeving van Mgr
van Weddingen, den hof-aalmoezenier, over wien zij zich steeds dankbaar uitspreekt.
Dat Marie-Henriette geloovig was, dat had zij getoond aan
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't sterfbed van Leopold I, toen zij den moed vond om den ouden Koning aan te manen
aan het lot zijner ziel te denken.
Zij nam ook hare dochters mede, toen zij kloostergemeenten bezocht, onder andere
de Sacré Coeur. Dat waren voor Stéphanie dagen van ontspanning. Zij ontsnapte aan
de Laekensche atmosfeer, aan het vernederend toezicht van ondergeschikten door
hare moeder aangesteld.
Leopold II schijnt zich weinig aangetrokken te hebben van de opvoeding zijner
dochters. Even koel was hij tegenover haar als tegenover de meer en meer
verwaarloosde gade.
Droevig tehuis, zonder liefde en gemeenzaamheid.
Toch verliet de jonge Prinses het met droefheid, toen zij, zestien jaar oud, evenals
haar moeder een onbekenden bruidegom moest volgen. Zij was gehecht aan dit
Laeken, waar zij als kind had geleefd en in de korte stonden van verpoozing genoten
had, vooral van het heerlijke park. Zij kende iederen boom, iedere bloem. Dat had
zij van haar vader overgeërfd en zij kon niet genoeg loven zijne liefde voor de natuur
en hoe hij te Laeken een wonderwereld had geschapen, die we nu nog kunnen
bewonderen.
Vreemd mengsel van gaven en afstootelijke gebreken, die van onzen tweeden
Koning een raadsel maakt.
In Oostenrijk zou Stéphanie het niet beter treffen. Aartshertog Rudolf had zich
zelfs niet geschaamd, toen hij den eersten keer te Brussel kwam om kennis te maken
met degene die men hem als vrouw bestemde, een vriendinnetje mee te brengen!
Of de Koning en de Koningin der Belgen het geweten hebben, zeggen ons deze
memoires niet. In elk geval schijnen zij er zich weinig om bekommerd te hebben.
De verbintenis met het Keizerlijk Huis van Oostenrijk-Hongarije vleide de ijdelheid
van Leopold II. Eenmaal zou zijne dochter den Keizerstroon bestijgen. Dat was het
eenige dat hij zag en wat voor hem waarde had. En voor Marie-Henriette, zal wellicht
ook deze bedenking hebben gegolden dat haar kind heenreisde naar dat land waar
zij zelf eens een gelukkige jeugd had gekend. De beide ouders lieten aan het meisje
verstaan dat geen weerstand mogelijk was.
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Omstandig worden reis en bruiloftsfeesten beschreven. En de teleurgestelde
echtgenoote ontziet het niet het navrante bloot te leggen van haar lot, van dit leven
aan de zijde van een man dien zij nooit beminde, die voor haar noch liefde noch
ontzag voelde.
Wij zullen haar niet volgen op dien kalvarieweg. Op de menigvuldige reizen die
de politiek van 't Hof van Oostenrijk haar oplegde en waarvan zij soms, zooals in
het kasteel van Miramar aan de Dalmatische kust, innig genoot. Het gevoel voor de
schoonheid der natuur blijft de Prinses bezielen en met behendige pen weet zij haar
gevoelens weer te geven. Boeiend zijn al die bladzijden en zij leveren aan de historie
kostbare documenten. Naarmate men het einde nadert, groeit de spanning. Men ziet
den ongelukkigen Erf-Aartshertog altijd dieper en dieper zinken in den afgrond, waar
hij zich eindelijk vrijwillig zal in neerstorten.
Het fac-simile van den brief waarin hij vaarwel zegt aan de verstooten vrouw is
een document van tragische beteekenis. Er kan nu geen twijfel meer bestaan over de
Mayerlingsche tragedie.
Het boek, met liefde opgedragen aan den tweeden gemaal, sluit op het noodlottig
tafereel. Het werd geschreven met oprechtheid, met een passende reserve en met
waardigheid. Ook zonder eenige partijdigheid of tendenz.
Onmogelijk echter er de schrijnende waarheid van te ontkennen, te ontsnappen
aan 't boeiende van deze levenstragedie.
***
Hoe welkom daarna zich te wenden tot een ander tafereel uit het leven onzer dynastie.
Tot het gezonde, en verhevene, en gezegende van een leven, ook omstraald door den
glans van 't koningschap, maar geheel gewijd aan al wat groot en edel is.
Dat schenkt ons het boek van Emile Cammaerts over Koning Albert.
Torenhoog rijst de gestalte van hem die een der zuiverste glories onzer geschiedenis
zal blijven. - Oh! dat geen Vlaam-
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sche pen zich tot hiertoe wijdde aan de edele taak deze wereldfiguur in relief te
stellen! - Eenvoudig is de taak, als het leven zelf van den vromen man; man uit een
stuk, zonder vaar of vrees, zonder kreuk of rimpel - man van plicht en van de
waarheid, die enkel bezorgd was om een zware taak naar zijn beste vermogen te
vervullen.
Moet er gedrukt worden op de verdiensten van Cammaerts' werk? Is het niet
voldoende te zeggen dat het boek een volledig beeld geeft, sober en getrouw, van
een leven dat zoo velen onder ons van dichtbij hebben gevolgd in de meest tragische
omstandigheden?
Koning Albert hoort zijn volk toe; is er nooit meer van te scheiden. De wereld
heeft het kunnen aanschouwen toen onvermoeid en ononderbroken een ontelbare
volksmassa zijn rouwstoet volgde. De schrijver van ‘Albert, Défenseur du Droit’,
stelt ook zeer goed in 't licht hoe zijn held heel en al wortelde in zijn land en zijn
volk.
Hij volgt hem van de eerste jaren, door heel zijn kindsheid en opvoeding, in de
voorbereiding tot de troonopvolging, in 't gelukkig huwelijk en het blijde vaderschap,
door 't heldhaftige der oorlogsjaren tot aan de roemrijke overwinning. Verder door
de zorgen en teleurstellingen van den na-oorlog. Geen volkomen geluk of triomf
echter kunnen hier benêen bestendig zijn. De plotse dood van Koning Albert was
niet alleen een rouw voor zijn eigen volk, maar heel de beschaafde wereld heeft dit
smartelijk verlies meegevoeld.
Blijkbaar werd het werk door het Hof begunstigd, want het behelst kostbare
documenten en is verrijkt met talrijke fotos door Koningin Elisabeth vervaardigd.
Een monument dus, opgericht aan een der edelste figuren niet alleen van dezen
tijd of van onze geschiedenis, maar van alle tijden en van de wereldgeschiedenis.
Ik heb onbescheiden hier een persoonlijke herinnering aan toe te voegen.
't Was den 15 Augustus 1917, dat ik plots in contact kwam met Koning Albert.
Er was spanning in 't leger, onder de manschappen. Men had in de loopgraven een
open brief aan
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den Koning geschreven om hem de klachten der vlaamsche soldaten kenbaar te
maken. Had men den Vorst medegedeeld dat ik iets zou kunnen verhelpen door mijne
betrekkingen met de legeraalmoezeniers, door den tolk van den Belgischen Standaard?
Ik heb het altijd vermoed, maar durf het niet te bevestigen. Hoe het ook zij, ik stond
op den voormiddag van mijn feestdag, plots in bijzijn van den Vorst dien ik zoo
dikwijls langs het strand had zien stappen. Wat een indruk! De uiterste eenvoud, ja,
een zekere schuchterheid, de langzame, soms bijna aarzelende spraak, maar vooral
de volkomene rechtschapenheid van een eerlijk man - hoe trof dat reeds bij 't eerste
zicht.
Onvergetelijk oogenblik!
Dat was mijn eerste contact met Koning Albert. Zoo God mij den tijd vergunt, zal
ik misschien nog eens mijne herinneringen van den oorlog schrijven, culmineerend
in deze eerste ontmoeting met hem die mij als vriend bejegende.
Mei 1937.
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Kleine erupties
door M. Mok
De diepe eenzaamheid, waardoor de mensch
als een verloren vogel rond blijft dwalen.
In dit land zonder doel of grens
verschrikt als storm het eigen ademhalen.
***
De liefde is een goddelijk beseffen;
wie tot haar openstaat kan niet meer spreken;
hij moet zich machtig als een golf verheffen
en aan de kusten van den hemel breken.
***
Soms in den avond, als wij zijn vermoeid,
wil ons nog wel iets heugen van een vuur,
dat heel den nacht met zaligheid doorgloeit,
maar allen troost vernietigt op den duur.
***
Stilte en angst - ik wil mij gaan begraven
in een gerustheid die niet meer ontwaakt,
het kabbelende water van een haven,
die dood en leven tot legende maakt.
***
Lippen en handen en een heete romp,
eenmaal in doodelijk genot bemind,
straks neergelegen als een vale klomp,
wat later nog, verstoven op den wind.
***
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Het brood, den wijn, den rijpen mond van vrouwen ik hunker naar den waanzin van genot.
Laat mij het leven vieren en niet rouwen:
wat heden bloeit, is morgen al verrot.
***
Angst doet mij stamelen gelijk een kind
en tasten in de ruimte als een gek,
en uitschieten en zwijgen als de wind en wurgend striemt het koord rondom mijn nek.
***
Twee kinderen speelden in den blauwen morgen,
er stond een wind van zomer door het graan,
en ik heb, in die eeuwigheid geborgen,
voor één moment de wijsheid Gods verstaan.
***
De morgen tintelt op de verre daken,
goud ligt over de wereld uitgestrooid.
O, niet boven dit stadium geraken:
het paradijs, een schepping die ontdooit.
***
Een witte vogel aan den zeekant,
rusteloos vliegend langs de lijn
van water en land,
en hij weet niet waar zijn nest kan zijn.
***
De steenen oogen van den doode
staarden mij aan.
Ik volgde hen onder de zoden,
al bleef ik hier bestaan.
***
Een stille avond suizelt langs de velden,
een wereld die gerust te slapen gaat.
En wij - geen suizeling zal ons vermelden,
wanneer de vlam van leven ons verlaat.
***
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Liefde schiep teedere gebaren:
een hand die streelde en een mond die zacht
een boodschap uit den hoogen hemel bracht.
En in den avond, voor de sterrenklare
luchten, hielden engelen de wacht.
***
In den avond - een donkere vloed
stroomt over den hemel, er lichten
geen sterren, de duisternis woedt
als een koorts op de bleeke gezichten.
***
Ik hield haar handen en ik kuste snel,
de zoete vruchten smaakten naar het leven.
Een storm waarachter stilte is gebleven
en bitter werd het heugen aan dit spel.
***
Er zaten vele menschen aan het maal.
De bruidegom was rood, het bruidje schraal.
Maar ziet dan geen dat hier een ramp geschiedt?
Men at en dronk en anders deed men niet.
***
Roerlooze nacht - het fluisteren verstomt,
de wereld ligt in schaduwen verloren.
Kon ik gelooven dat niets wederkomt,
of weg zijn eer de nieuwe dag zal gloren.
***
De zoete monden stamelen gebeden,
of minnewoorden of rebelsche taal.
Maar om verlossing snikt het allemaal,
dat vreest de stilte van de eeuwigheden.
***
Louter vroolijke gelaten om het vuur,
al stierf tot een zwart masker het azuur
des hemels en al wordt de pracht
van vroolijke gelaten omgebracht.
***
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Geef mij den hemel en het zoete wiegen
in Gods volkomenheid, of laat mij branden
en op den stormwind nameloos vervliegen.
Ik houd het niet in deze dorre landen.
***
Diep in den grond verloren en niet droomen,
of snel met de rivier naar zee afstroomen.
Rust of beweging - maar in een volkomen
bewusteloosheid te zijn opgenomen.
***
De maan in den vroegen nacht
verguldt het aangezicht
der aarde en houdt wacht
bij liefde en gericht.
***
Dieren en kinderen spelen
in de jonge, dartele zon.
De wijsheid laat zich bedeelen
en neemt wat de simpele won.
***
De storm raast als een dolle hond
over de angstige landen.
Maar wilder dan de storm de mond,
waarop mijn kussen branden.
***
In den nacht - de donkere regen
tegen de donkere ruiten.
De eenzaamheid van het hart
en de eenzaamheid daarbuiten.
***
In een stil dorp te moeten leven,
tusschen menschen die vervielen
tot nijd en lastering; zij geven
zich aan geen droom, de koude zielen.
***
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Die aan het kruishout werd geslagen
en bloedend goddelijke woorden zei,
heeft men na uren weggedragen.
Wij stonden zonder woord er bij.
***
Een blanke middag tusschen bloei en dood.
Wij voor den blauwen horizon gezeten,
waar zich een nooit vermoed geheim ontsloot,
dat wij alweer sinds jaren zijn vergeten.
***
Terwijl de anderen trotsch op paarden draven
of bukkend naar verborgen schatten graven,
zit ik, de handen in den schoot gevouwen,
het sprakeloos mysterie te aanschouwen.
***
Ik liep met het kind en een vogel
klapwiekte in het blauwe.
‘Een engel?’ vroeg het en ik weende,
omdat ik er een mocht aanschouwen.
***
Een hemel zonder sterren,
nacht zonder windgeruisch,
de dooden leven verre,
de levenden zijn thuis.
***
Ons hopeloos bestaan Wij zijn den ander en onszelf teveel.
Toch vliegen wij elkaar niet naar de keel
en laten alles maar begaan.
***
O, in den avond op haar warmen mond
mijn leven weg te kussen, nimmer meer
den angst te weten van een wederkeer
over sinds duizend jaar betreden grond.
***
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De ring sluit toe(1)
door Alfons Walschap
Eerste Hoofdstuk
Hoe lang is dat alles nu geleden?
Niemand weet het! Niemand zal me zeggen: zoolang of zoolang. Het is ook van
geen belang. Eén onzer zei: ‘twee honderd jaar’ en we schoten allen in een lach.
Toen volgde er een stilte en een ander man zei: ‘Wat geweest is, is voorbij en voor
nu van geen belang; wat er echter nu te wachten staat, wie zal er ons iets van
vertellen.’
Wat komen moet komt. En daar is niets mis, niets misplaatst en niet op zijn tijd,
hier op aarde. Alles is goed zoo. Wij zien dat niet altijd zóo in, maar dat komt, doordat
ons verstand meer dan veel te klein is, en zich altijd maar werpt op dingen waar het
niet bij en aan kan, en waar wij geen uitstaans mee hebben. Laat maar gebeuren, laat
maar doen!
Kijk daar is nu een man. Laat hem doen. Ook deze man moest komen. Nu is hij
daar, en dat is goed.
Het woud is hier weer van onder tot boven baas geworden, maar nu is daar opeens
weer een man midden dat weer nieuwe woud, en, God in den hoogen hemel, hij is
een begin van een gansch nieuw leven.
Wat dat nu worden zal, hoe dit nu zal groeien, verloopen en ook weer streven zal
en verdwijnen. Ach, ga weg, het is niet met zulke beuzelarijen dat hij zijn schoon
krachtig hoofd gaat vervullen. Dat is voor later, later, voor de kinderen van de
kinderen zijner kinderen, die om een verleden zullen treuren. Een verleden dat men
in de boeken vindt. Ja daar zullen zij om zeuren. En hun vandaag zal hun niet volstaan,
en een

(1) Het stuk ‘De Ring sluit toe’, verschenen in het Februarinummer, is te beschouwen als een
voorspel.
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toekomst waar hun ziek en dwaas hoofd van overloopt zullen zij beminnen en vreezen.
Maar hun vader!
Dat was een man, barstend van leven, moed en kracht.
Hij is een veerkracht tusschen het hout.
Kijk, nu sluipt hij door het kreupelhout, hun vader, en hij is om zoo te zeggen, zoo
gewapend als men maar zijn kan, met van die fijne dunne lansen, schild en mes. Een
mes, dat een mensch, doet glimlachen van genot, van genoegen, zoo blinkend als
het is, zoo scherp en zoo goed. Iets dat met de hand plots vergroeit, als een wit
blinkend zintuig, dat een vijand voelt, vindt en treft. Het steekt in den gordel, het
wipt met de heup op en neer; het is een deel van deze mensch hier in het woud. De
olifant met zijn tanden, de luipaard met zijn klauwen, goed, hier staat de mensch met
zijn mes. Zooiets is de jonge man hier in het woud, en na hem sluipen op een rijtje
vijf andere mannen van dat slag. Zij gezwind, lenig, al wat ge maar wilt, maar niet
onbehoedzaam en wild. Neen, zij zijn voorzichtig, slim, ach zwijg, ze zijn niet dom.
Het zijn zoo maar een stuk of zoo dieren van een of ander soort, neen, kijk maar. Zij
leggen, bijvoorbeeld nu genomen, hun handen tegen elke palmboom aan, die zij hier
op hun tocht door het woud ontmoeten, en kijken dan malkander veelbeteekenend
aan. En naar gelang dit aantal palmen aangroeit zoo dat zij bij nader toezien en
onderzoek midden een natuurlijke palmplanting zijn terecht gekomen, beginnen hun
gezichten te glanzen en te blinken van tevredenheid. Dan, wat verder gekomen, neemt
de eerste zoo maar niet de eerste de beste tak van een of andere struik ter hand. Neen,
zijn oog had hem allang ontdekt, met een kleine korte sprong staat hij naast een
bepaalde struik, rukt er een heel klein stukje tak af en bijt er in, en proeft en denkt
na. Eet hij het op? Voedt hij zich met hout? Zwijg! De anderen doen hem na, en
plukken blad, wrijven het kapot en ruiken er aan. Ja knikken zij malkander toe, en
glimlachen weer.
En zoo voeren deze menschen hier een woordeloos gesprek, met hunne oogen,
hunne handen en hun veelzeggend geglimlach, hier in dat woud, tusschen dat groen
van dit kleinere
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houtgewas door. En zij verstaan malkander zoo. Gerucht kan ook van dieren zijn
maar met zijn spraak verraadt zich de mensch. Zij willen zich nog geen mensch
gebaren. Zij willen voorzichtig zijn, en zwijgen Zij verstaan malkander wel. Kijk,
wat gebarenspel en zij gaan behoedzaam uiteen, en ieder neemt een richting voor
zich uit, alleen de eerste, de schoonste blijft ter plaatse neergehurkt zitten loeren en
luisteren, naar alle gerucht en geluid. Vijf menschen gaan uiteen, hij strekt zijn
verstand onder het woud daar uit. Laat hem maar doen, laat hem maar begaan. Van
tijd tot tijd bootst hij het geluid van een of anderen vogel na. De roep gaat van hem
uit, hij achtervolgt die zijn weg gegaan en ieder hunner zendt hem zijn roep
geruststellend terug. Och ja de mensch! Het is een eigenaardig slim wezen. Hij weet
zijn middelen wel te kiezen. Ik zeg u nogmaals, laat hem gerust, laat hem maar doen.
Telkens hij geroepen heeft, komt het antwoord van wat verder. Het gaat goed.
God! Hij wrijft zich van pret al op de sterke spierige dijen. Neen maar het gaat goed.
Goed. Hij zit van geluk daar stil voor zich uit te lachen, van geluk. Beweegt zijn
lichaam niet? Zeker hij wiegt zachtjes met zijn hoofd en bovenlijf. Hij laat zijn tanden
zien en grinnikt. Zijn witte, frissche tanden, midden dat blinkend gezicht. En oogen,
mensch, oogen.
O! wat s dat. Een waarschuwend geluid. En bang. De lansen trillen al in zijn vuist,
zijn hand tast reeds naar zijn mes, omvat reeds vast het schild. Weg, hij snelt vooruit!
Neen, Neen, de roep wordt weer geruststellend. Maar hij krijscht een dringende kreet
door de lucht: Voorzichtigheid! Hij vloekt. Ja hij vloekt!
Het is maar een handvol menschen in het woud, en gansch dit woud hier is vol
verstandhouding.
Verstandhouding tusschen dat paar menschen. Vijf. Zes.
Verstandhouding tusschen de dieren hier omtrent.
Met kwetterend gesnetter fladdert een vogel plots opgejaagd op de vlucht en
aanstonds hoort men zijn waarschuwing herhaald, zich verder en verder verbreiden
over het gansche woud. Dan wordt het weer rustig en haast stil.
Ergens op een der boomen zit er een aap. Een zwarte smoel
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met van die lange witte bakkebaarden. Een aap schijnt altijd één of ander ernstig op
te nemen. Nu neemt hij weer een noot ernstig op. Zij zit in zijn hand gevat als een
schat, hij kijkt er keurend naar, met open kennersblik, en knippert dan met de oogen.
Knijpt de oogen toe, en bijt, in de noot. Zij is rot. Zij ontsteekt hem in een dwaze
plotse woede. En waar hij daar op zijn tak zit te prutsen, staat hij nu verbolgen op
zijn kromme beenen op en smijt de noot waar zij maar vliegen wil.
Helabas.
Een der menschen sluipt onder zijn boom. Als een bliksem schiet de aap tusschen
zijn fladderende bakkebaarden naar boven, en onvermoed, daar wegen de kruinen
door onder een wegvluchtende school van apen.
Kwek. Kwek. Kwek.
De man zit ze een tijdje na te staren, dan sluipt hij glimlachend om hun zotte
buitelingen verder.
Men kan het woud niet ongemerkt betreden, de bodem ritselt waar ge trapt, het
klein hout breekt waar ge gaat. Daar jaagt ge plots een dier op, een plotse schreeuw,
een angstige gil, een waarschuwend geluid, en God weet hoeveel oogen u angstig
en bang beloeren.
Het woud is als een mensch; raak hem niet ongewaarschuwd aan, of hij springt
op, bang als hij de mindere blijkt, dreigend en gevaarlijk zoo hij de meerdere is!
Daar slaakt, die daar neer zit te wachten naast speer en schild een nieuwe vreemde
kreet. Niet meer 't geluid van een of andere vogel bootst hij na, maar het doordringend
geluid van zijn warme menschelijke stem, schiet plots tusschen deze boomstammen
op; warm, hoog en helder.
De menschen komen op die stem blij en moedig toegeloopen.
Eerst komt hun juichend geroep naderbij. De kring der menschen sluit nauwer en
nauwer om den man, die daar nu groot en machtig rechtop staat, tegen een dikken
boomstam aan. En daarna komen die vijf jonge menschen zelf maar naderbij, maar
naderbij, met dat schoon en aangenaam geritsel van dor blad onder sterke voeten.
Hun afzonderlijk ge-
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juich wordt één stem, wordt één gezang, en daar zijn zij weer bijeen. Daar staan ze
nu de zes jonge mannen in het woud en als ze zich bewegen dan trillen hunne lijven
al van kracht en moed en leven. Zij groeten malkander met geheven lans en schild.
De mensch is schoon in het woud, in de natuur.
Hun werd een taak opgelegd, en ziet, zij hebben ze tot nog toe tot een goed einde
volbracht. Zij zijn trotsch en van een groote, groote vreugde vervuld. Zij kunnen een
hoogmoedig lachen niet bedwingen, zij lachen hun witte, frissche tanden bloot, zij
slaan malkander met de breede handen op den rug. Zij heffen de wapens op, zij
smijten ze driest op de grond, en huppelen er gillend rond, grijpen ze weer beet, en
stormen met hun zessen, met grootsch gehuil vooruit. Zij nemen bezit van dit woud,
van deze plaats, van deze aarde.
Een hunner begint zacht te bewegen, te wiegen, met schouders en lendenen en
hoofd, de wapens gaan nu op en neer.
Och ja, het zijn wel zes moedige krijgers in het woud, en misschien beloert hen
van hier of daar de dood. God in den hoogen hemel, maar hunne gemoederen kunnen
de vreugde niet meer bergen. De vreugde maakt hunne lichamen tot een grooten en
sterken dans. Ieders lichaam wordt al te sterk vervoerd van een losbarstend geweld.
Ach, wat driftige dans ontstaat daar plots.
Hunne zes stemmen worden een hartstochtelijk gehuil, een doordringend geluid
onder de zware kruinen van het woud, de gronden daveren van hun machtig geweld.
Gekletter van wapenen en het doffere geklop der lansen op hun dwerghouten
schilden.
Het wordt een zoo wild bewogen dans.
Tot plots de zes te gelijk onverhoeds al hunne lansen, één voor één den grond in
ploffen. Een korte knakke trap; de schilden rijzen tweemaal op en neer, een hooge,
hooge kreet.
Het lied is uit.
De dans is uit.
Zij vallen hijgend neer, en zwijgen.
Geruischloos kruipt de eerste recht, grijpt zijne wapens beet en zegt: ‘Hier is het
goed om wonen.’
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Het is Ekofesarko!
Ekofisako zoon van Ekofomongo, ons opperhoofd.
Ekofomongo zoon van Ekofo.
Ekofo zoon van Lsako, de vader.
‘Ginds,’ zegt hij, en zijn arm wijst naar de windstreek door zijn ginds bedoeld,
‘ligt ons volk op ons te wachten.
‘Ons volk,’ zegt hij, ‘bant'akiso.’
Bij dat ‘bant'akiso’ drijven hunne gedachten weg naar hun volk. Zij zien hun eigen
menschen.
Zij zien het kamp.
Zijn zien hun opperhoofd.
Zij zien hunne vlucht, hun trekken, hun gaan, maanden en maanden. De ouderen
verzwakken, zij gaven het op.
Toen sprong het jongere volk vooruit, wij willen niet meer trekken, wij willen een
dorp.
Hier is het goed om wonen.
Wij komen naar hier.
Hier staat Ekof'isarko, de zoon, de leider van de zes, en hij zegt dat hij deze plaats
uitkiest om er te wonen.
‘Wat hebt gij gevonden mannen?’ vraagt hij. Zij leggen zich gemakkelijk en
vertellen wat zij hebben gezien.
De eerste was maar gegaan en gegaan en niets dan woud gevonden. Het wild
sprong op waar hij daar ging.
Wild genoeg, zegt hij.
De tweede was maar gegaan en gegaan en niets dan goede grond van oude, oude
tuinen gevonden, en een groeikracht.
Nooit gezien, zegt hij.
De derde was maar gegaan en gegaan en niets dan moeras gevonden, maar hij
schoof uit op den visch. Hij viel voortdurend om.
Visch genoeg, zegt hij.
De vierde, was de zoon van een smid. Ik ga hier smeden zei hij kort. Hij was niet
ver geweest.
Erts is er genoeg.
De vijfde: ik heb den stroom gezien.
De stroom!!
Ekof'esako is vervoerd opgesprongen, en hier zijn palmboomen roept hij uit. Wat
ontbreekt er ons nog?
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Ons ontbreekt hier niets, en deze gronden hooren ons toe. Wij halen onze menschen
en bouwen hier ons dorp.
Hij stampt op deze aarde en snuivend plant hij er nogmaals al zijn lansen in, en
de makkers doen hem na, en over deze lansen heffen zij hun kleurlooze schilden en
reiken malkander zwijgend de hand. Dan laten zij hun schilden op de lansen zakken.
Zij laten hun wapenen hier.
Ekof'esako begint dansend te zingen! Hijgend bezweert hij zijn geesten hier te
blijven, en te waken over dit verbond.
‘dat hij die die rake
een gruwelijke dood moge sterven.’

De anderen zeggen hem dit na, maar dat is geen zeggen meer. Het is een dreigend
gehuil en geschreeuw.
Nu komen hunne geesten hier en nemen van deze plaats hier bezit.
De geest is onzichtbaar, maar hij is hier aanwezig. Hij is eene kracht.
De geest.
De zes worden stil, en vol ontzag!
De geest is hier. Hij blijft hier achter! Maar zij, zij gaan geluidloos heen, en
behoedzaam, voorzichtig, maar vlug.
De geest wil alleen zijn.
Zij gaan.
Zij vangen den terugtocht aan! Zij gaan hunne menschen halen.
Hunne ouders, hunne vaders, hunne moeders, hunne vrouwen, hunne kinderen.
Zij zullen ze naar hier voeren, naar deze nieuwe goede plaats!
Hier zullen zij zich vermenigvuldigen en opnieuw leven als vroeger. Rustig, sterk,
machtig en groot.
De kring ontsluit.
Het leven herbegint.
Daar steken wat lansen in de grond, daarover heeft de mensch zes schilden gelegd.
Daar onder leeft zijn geest.
De geest der menschen is al hier.
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De kring ontsluit.
De mensch is hier terug.
Het leven herbegint.
Het woud hier wacht. Nu stroomt de avond tusschen zijn hout.
Dan komt de nacht, en het woud ontwaakt aan millioenerlei geluiden, monden,
oogen, lichamen.
Het woud?
Het woud hijgt, van leven, van drift, van begeeren, van baren en sterven, van leven
en dood.
Het woud leeft in den nacht.
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Verso
Een groote glorie, ja, is 't lied der letters,
Uit dit beduimeld hart geschabloneerd
Op 't glanzende papier, door vroede zetters,
- Zoolang men 't schoone blad niet ommekeert!
Want kramp van 't hart en duizeling van d'oogen,
Vervallen wang, en moede, moede hand,
En àl de bitterheden die het zoogden,
- Dàt staat aan d'omkant, voor wie 't lezen kan.
JOHAN DAISNE
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De klokkengieter
Tooneelspel in drie bedrijven
door Antoon Coolen
(Vervolg)
Tweede bedrijf
TOONEEL: Als in eerste bedrijf. Het is een winterdag, zonder ijs of sneeuw, grauw. Men ziet
door de groote ruit de kale boomen in het wintersche natuurgezicht.
Als het scherm opgaat staat MARIA bij het raam uit te zien. Zij staat eenige oogenblikken
roerloos. Dan komt PAUL binnen.

Eerste Tooneel
MARIA

- PAUL

MARIA

(zacht:)

Eindelijk ben je thuis. Ik heb naar je uitgezien. Waarom was je weggegaan.
PAUL

Ik was in het bosch. Ik had buitenlucht noodig. Ik had buitenlucht noodig. Ik had
behoefte, om in den wind onder de boomen te loopen.
MARIA

(brengt hem naar de schouw:)

Je bent koud. Warm je.
PAUL

Ik ben niet koud. Waarom zou ik koud zijn. Ik breng alleen de kou van buiten mee.
En den frisschen wind, die om mij heen heeft gewaaid. In het bosch zag ik den
schoorsteen van den smeltoven rooken. Ja, ik zag de vonken van het dennenhout
meevliegen in de lucht. Het vuur rààst in den oven, Maria!
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MARIA

Ze zijn met alles klaar voor het gieten van de klok. De gezellen wachten. Meester
Andreas zal luiden, om ze binnen te roepen, als het zoover is.
Stilte.

Ik heb naar je uitgezien.
PAUL

Dacht je, dat ik te laat zou zijn?
(Lacht luid:)

Nee, Maria, ik verzeker je, dat ik er rekening mee hield, op tijd te zijn!
MARIA

Daarvoor niet.
(Kijkt hem aan met een lachje, dat nauwelijks den ernst van haar gezicht doorbreekt.)

Ik heb tegenwoordig maar graag, dat je thuis bent.
PAUL

Waarom zoo?
MARIA

(een beetje gehinderd:)

Goeie God ja, als je je nu maar eenmaal van alles in je hoofd haalt over gevaren, die
dreigen.
PAUL

Welnee. Daar kun je toch niet in ernst aan denken!
MARIA

(zacht:)

In elk geval kan ik me zoo ongerust voelen als je weg bent. En gerùst als je weer
thuis komt. Ja, straks zal het klokje luiden, dat de gezellen voor het gieten van de
klok bijeenroept.
PAUL

En dan zal ik ook komen.
MARIA

Ja. Natuurlijk.
PAUL

En dan zal vader jou ook gaan roepen. Kom jij ook?
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MARIA

Hij zal dat graag hebben. Ja, ik kom ook kijken.
PAUL

Dat moet je doen. Maar je moet eerst met hem praten. Je moet hem een beetje hier
houden. Je moet hem hier even vasthouden.
MARIA

(koel:)

Waarom zeg je dat?
PAUL

Als ik nu eens een verrassing voor je had? Die wil ik toch liever niet tevoren aan je
verraden.
MARIA

Wat bedoel je met die verrassing, Paul?
PAUL

Niets.
(Zit voorover, gaat vertellen:)

Ik liep door het bosch. Dan krijg je van die gedachten in den storm. Ik hou van die
vroege winterstormen, die plotseling met een paar stooten kunnen opsteken, en waarin
het ineens kan gaan regenen. Dan is het bosch vol geluid. Vader leerde mij vroeger,
dat je daar klokken in kon hooren. De echo van al die klokken, die hij in de torens
hing. Die heb ik nu niet gehoord. Dat hoef ik je niet te zeggen, wat ik nu in dit geluid
hoor. En wat ik denk.
Stilte.

MARIA

(leunt met het hoofd tegen de schouw, handen gevouwen in haar schoot.)

PAUL

(vertellend:)

Ik denk aan een vondeling, en aan een verhaal. Eens was er een tijd, toen hadden in
streken als deze, waar veel bosschen waren, de menschen een klok voor de
verdwaalden in het woud. Want het avondangelus is op het land de laatste stem van
den dag, en allen, die het hooren, keeren naar huis terug. Maar er waren er ook, die
dat niet hoorden. Die zwierven ver
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in de bosschen rond. En omdat de avond geen stem meer had liet men voor de
verdwaalden later in de duisternis nog een klok luiden. Die had een veel harderen
slag. De verdwaalden werden geroepen en kwamen waar menschen wonen. Het is
alsof mijn vader eens deze klok heeft geluid. En op den roep darvan kwam jouw
moeder hier binnen. Vanaf dat ik klein was heeft Barbara mij dat verteld. Wij beiden,
Maria, hebben onze moeder niet gekend. Wij hadden Barbara, die ons beschermde
tegen de honderd kleine en groote ongelukken, die het verdriet van het kind zijn.
MARIA

Die goeie Barbara!
PAUL

En nu, als ik 's avonds thuis kom, ontsteek jij het licht voor mij. Misschien heb ik
het minst een gemis gehad. Altijd, vanaf dat ik klein was tot nu toe, had ik jou.
MARIA

(zacht:)

Er was een ander gemis, dat jij óók niet had. Het gemis van je vader.
Stilte.

PAUL

(staat op:)

Ja. Dat is zoo. Maar vader verlangt niet naar mijn thuiskomst. Die hoopt op mijn
heengaan.
MARIA

(verdrietig, vermanend:)

Kom. Wat is dat voor een gedachte!
PAUL

(van haar weg:)

Alsof ik dat niet zag en voelde. Vroeger, als hij mijn handen hield. Dan zei hij: om
die handen heb ik gebeden. En nou, als hij in de werkplaats naar mijn handen kijkt,
dan weet ik in mijn verwarring soms geen raad met die handen. Dan willen ze wel
op de vlucht. Net als...
MARIA

(zacht:)

Net als?
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(staat stil:)

Nou zal ik je eens wat zeggen, Maria. Als ik jouw hand in de
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mijne houd, dan kan hij daar zoo lang naar kijken, dat jouw hand in verwarring
vlucht.
MARIA

Nu wou ik, dat je nu weer iets vertelde, wat net zoo mooi is als dat van die vondeling
en van het angelus, en dat je me vertelde. Wat je in de stormen en in de bosschen
hoort. En wat je 's nachts ziet.
PAUL

's Nachts?
MARIA

Ja. Als je opstaat. En naar de werkplaats gaat.
PAUL

Weet jij dat?
MARIA

Ja. Dat weet ik. Je hebt 's nachts, toen het model van de klok klaar was, daar bij
gezeten. Toen meester Andreas klaar was met de versieringen en inschriften op het
leem.
Stilte.

PAUL

En dat weet jij?
MARIA

Ja.
Stilte.

PAUL

Moet ik je vertellen, wat ik zag? Toen zag ik jouw beeld in de Immaculata, die vader
op het leem heeft aangebracht. Als ik daar ver af zat, waren de oogen daarin, oogen
van troost en mededoogen. Maar toen ik dichterbij keek zag ik er de inwendige
waarheid in.
MARIA

En wat is die inwendige waarheid.
PAUL

(toonloos:)

Ze maakte mij zijn woorden duidelijk, toen hij sprak van de klank, die hier, achter
de bosschen verborgen, voor hem ge-
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boren is en die de ziel van zijn klok zou zijn, die hij zou gieten met jouw naam.
MARIA

(door droefheid overmand, zwak:)

Hoe weet jij dat allemaal.
PAUL

(somber:)

Dat weet ik. Zoo goed als ik weet, dat jij op het oogenblik beeft.
MARIA

Ik beef niet.
PAUL

(zeker van zichzelf:)

Ja. Je beeft wel.
MARIA

Toe, Paul!
PAUL

Maar je moet niet bang voor hem zijn.
MARIA

Zeg dat niet zoo. Je weet heel goed, hoe ik hem bewonder. Net als jij.
PAUL

Ja. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem bewonderd. Dat doe ik nog. Maar ik ken ook zijn
inwendige waarheid. En daar moet je niet bang voor zijn.
MARIA

(ontsteld en smartelijk:)

Paul!
PAUL

Zie je, ik zal je nog iets vertellen. Ik heb dien nacht zoo maar niet alleen naar dat
beeld zitten kijken. Ik heb aan dat leemen model ook iets gedaan. Onder den slagrand
staat: Andreas de Koninck me fecit. Andreas de Koninck heeft mij gemaakt. Daar
heb ik onder gezet: Paul de Koninck me fusit: Paul de Koninck heeft mij gegoten..
MARIA

Wat heeft dat te beteekenen, Paul?
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PAUL

(kalm:)

Dat heeft te beteekenen, dat ik de klok giet.
Lange stilte.

MARIA

(is opgestaan, kijkt Paul star aan. Haar oogen krijgen een blijde uitdrukking. Zij zegt een verheugd
en langgerekt:)

Pà...?
PAUL

(komt op dat blijde ja bij haar.)

MARIA

(wil het hertalen, maar nu sterft dat ‘ja’ in angst weg. Zij wendt het hoofd van Paul af en gaat een
paar stappen van hem vandaan:)

Ik ben bang.
PAUL

Ja, ik wist wel, dat je beefde. Je moet niet bang zijn. Weet je, ik ben bang geweest.
Toen de mantel om het leem lag en het model werd opgetakeld, om vernield te worden
en plaats te maken voor het brons, dat in de ruimte wordt gegoten waar dat model
heeft gezeten, toen stond ik duizend doodsangsten uit. Want nou zouden de letters,
die ik er bij gezet had, te voorschijn komen. Maar de figuren en de letters van was,
die het model in den mantel had afgedrukt, waren immers gesmolten door het vuur,
dat er onder gestookt wordt. Daar had ik in mijn angst niet aan gedacht. Bijna verried
mij toen mijn blijdschap. Als ik zoo in mijn kleine angsten beschaamd word, waarom
zou ik dan bang zijn voor andere dingen? Ik giet de klok. Ik geloof, dat God mij
beschermt.
MARIA

God?
PAUL

Ja, God.
(Komt bij haar, neemt haar hoofd:)

Zoo'n gedachten heb ik: God is goed. Het leven is goed. Die gedachten krijg ik, bij
jou. Ik zei je, dat ik minder mijn moeder gemist heb, dan jij de jouwe. Jij doet alles
in huis en je bent alles in huis, wat alleen maar een vrouw kan doen en wat zij alleen
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geweven.
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(Weer weg van haar:)

Wij hebben zooiets van een tweelingpaar.
(Luidruchtig en vroolijk:)

Maar God zij geloofd, dat we het niet zijn! Ik zal je iets vertellen, wat ik mooier vind
dan de klok voor de verdwaalden en dan alles. In het bosch ben ik wel eens lang uit
gaan neerliggen.
(Breed zijn armen openend:)

Dan spreidde ik mijn armen uit. En zei: Ik troùw met Maria!
MARIA

(ondanks alles door zjn vroolijkheid aangestoken en er haar droefheid om vergetend:)

Waarom zei je dat op zoo'n zonderlinge manier in het bosch?
PAUL

Omdat daar niets mij tegenspreekt, waar boomen en wind en alles toestemmend
buigen en knikken.
(Lachend:)

Ze zijn het daar met zulke uitroepen erg eens.
MARIA

(lachend:)

O, maar ik denk, daar niet alléén.
Beiden lachen hartelijk.

PAUL

(bij haar:)

En daarom giet ik nou die klok. Die klok, die onze verloving zal inluiden met haar
zegen: als ik klink geef gij, goede Maria, geluk. En ik kan je niet eens om je
toestemming vragen. Want het zal onherroepelijk voor eeuwig in het brons staan:
Paul de Koninck heeft mij gegoten! Als je iets goeds doet, moet je het doortastend
en voortvarend doen.
MARIA

(met schrik:)

Maar je vader! Als hij het ziet!
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Dan zal het gebeurd zijn. En niet meer te herstellen.
MARIA

En als hij die letters wegvijlt!
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PAUL

Als hij dat doet, dan is dat een gevaar voor de zuiverheid van de klok. En bovendien
zal het hem niet helpen. Want hij zal het niet meer ongedaan kunnen maken, dat ik
haar wel wezenlijk en waarachtig heb gegoten. Anselmus zal mij helpen. Hij is in
het complot.
MARIA

Anselmus, die zoo trouw en aanhankelijk is.
PAUL

Dezelfde Anselmus, die het op een accoord heeft gegooid met zijn trouw en
aanhankelijkheid. Anselmus bezweek op het oogenblik, toen hij mij bekende: Ik heb
je vader gevraagd, of hij het waardeerde, dat ik zoo voor je opkwam, om je die klok
te laten gieten. Vader had daarop geantwoord: ja zeker. En dit is Anselmus' uitvlucht,
waarop hij vertrouwt.
MARIA

En welke uitvlucht heb jij?
PAUL

Jij bent mijn uitvlucht. Ik weet zeker, dat ik zijn toom ten slotte tóch aan kan als ik
zeg: Maria wilde het.
(Plotseling ernstig:)

Ja, dan kan hij nadenken. Dan kan hij God weet waar ergens heengaan en veel
nadenken. Et tot bezinning komen. En veranderen.
MARIA

Hóé bedoel je dat, Paul!
PAUL

Veranderen. Want zooals hij is.
(Valt op een stoel:)

Zooals hij is. Het is verschrikkelijk zooals hij is.
(Plotseling staart hij recht voor zich uit:)

Ik weet zeker, dat hij zoo gesteld is, dat hij het eigenlijk niet mag. Dat hij deze klok,
deze klok niet mag gieten. Anselmus gelooft dat ook. Dat is eigenlijk de diepere
grond, waarom
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Anselmus met zijn uitvlucht genoegen neemt. Dat is onze kracht. Dat moet jij ook
gelooven. Ja, Maria, dat zou heerlijk voor mij zijn, als jij zei, dat jij dat ook geloofde.
Stilte.

Dat is de kracht van ons drieën, de kracht van ons beiden tegen het kwade in hem.
Lange stilte.

MARIA

(diep bedroefd:)

Jij kunt hard in je oordeel zijn. Maar ik. Het kwade in hem? Ik dank te veel aan het
goede in hem.
PAUL

Ik ook.
MARIA

Ik heb medelijden met hem.
PAUL

Ik ook.
MARIA

Ik heb niet zoo geleerd, de menschen in hun verborgenheid te leeren kennen.
PAUL

Hij ook niet?
MARIA

(spontaan:)

Jij? Jij! Jij hebt geen verborgenheid.
PAUL

En hij? Hij! Hij, Maria?
Diepe stilte.

PAUL

(koortsachtig, fluisterend:)

Ja. Hij wel. Hij heeft ze. Als hij de klok giet, dan zal er iets gebeuren. Dan zal ze
valsch klinken. Hij heeft zijn verborgenheid. Ik heb zijn verborgenheid gezien
(Wijst naar de werktafel:)
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(Wijst naar de schouw:)

Hier, als hij naar jou keek.
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(Heesch:)

Als hij naar jou keek.
MARIA

(schreeuwt het uit:)

Paul, het is verschrikkelijk wat je zegt.
PAUL

(heesch:)

Niet voor mij. Voor hèm.
(Zeer luid, een plotselinge uitval:)

Ik bewonder hem. Ik bewonder hem. Maar dat verborgene.
(Somber:)

Hij kan mijn handen niet zien. Niet bij een klok. Niet bij jou.
(Hij leunt het hoofd diep in de handen.)
Lange stilte.

PAUL

(fluisterend:)

Zoo als ik van je hou, Maria.
Stilte.

MARIA

(komt langzaam naar Paul toe. Aarzelt. Nadert hem dichter:)

Ik geloof niet, dat jij die klok moet gieten, Paul.
Stilte.

PAUL

(zacht:)

Zeg je dat, om wat je van hem zei...
Stilte.
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(zacht:)

Zeg je dat om hem...
Stilte.

MARIA

(diep bedroefd:)

Ik weet, dat ik dit zeg om jou.
Stilte.

PAUL

(staat op:)

Dat is goed. Nu ben ik zekerder nog dan te voren, dat ik het moet doen.
Lange stilte.
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MARIA

(gaat langzaam naar de schouw. Gaat daar zitten.)

PAUL

(heft het hoofd op en staat voor zich uit te zien.)

Tweede Tooneel
MARIA

- PAUL - ANDREAS DE KONINCK - ANSELMUS ALBRECHT

ANDREAS

(komt met Anselmus binnen. Hij heeft een stuk doorgebroken smeltbrons in de hand. Hij staat even
stil als hij Paul in die starre houding ziet.)

PAUL

(kijkt naar zijn vader om.)

Stilte. - Beide mannen kijken elkaar eenige oogenblikken aan.

PAUL

(buigt het hoofd en wil heengaan.)

ANDREAS

(houdt hem tegen:)

Je weet, Paul, dat we aanstonds de klok gaan gieten.
PAUL

Dat weet ik. Hier wachtte ik, tot u het klokje van de werkplaats luidt. Ik ben er op
voorbereid, vader.
ANDREAS

Wat heb jij? Ik miste je in de werkplaats. Daar ging je weg toen je mij zag. En je
bent niet meer teruggekomen. Zooals je nu weer voor mij weggaat. Waarom vlucht
je voor mij?
PAUL
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(somber:)

Kan het niet andersom zijn, dat u mij op de vlucht jààgt?
ANDREAS

Nee. Je vlucht voor mij, omdat je vol achterdocht zit.
PAUL

Ik?
MARIA

Toe, meester Andreas. Praat niet zoo tegen Paul.
ANDREAS

(kort gebaar naar haar:)

Stil. Stil, Maria.
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ANSELMUS

Maar laten we nu vóór dat groote oogenblik, als we aanstonds zullen bidden om den
vréde voor het huis...
ANDREAS

(gebaat naar Anselmus)

Stil, Anselmus. Ik wil het niet hooren. Bidden en vrede. Stil.
(Tot Paul, dreigend:)

Zie ie. Jij? Je wrokt.
MARIA

Toe, meester Andreas!
ANDREAS

(ongeduldig:)

Stil! Wees niet bang. Ik wind mij niet op. Nee. Nee. Geen sprake van. Dit wil ik
weten: ze zeggen, dat er 's nachts licht in de werkplaats heeft gebrand.
ANSELMUS

Dat heb ik 's avonds per vergissing laten branden.
ANDREAS

Ze zeggen, dat er 's nachts iemand in de werkplaats is geweest. Dat was jij niet,
Anselmus. Paul. Ben jij dat geweest?
Stilte.

PAUL

Ja.
ANDREAS

Wat hadt jij daar te maken. Als ik in de werkplaats kom, ga je er uit weg. Als ik er
weg ben, 's nachts, dan sluip je ernaar toe. Waarom? Om te dreigen bij mijn klok.
Mijn klok.
PAUL

(weerstaat hem:)

Wat zou ik dreigen bij de klok? Die klok, die niemand zoo bewonderen kan als ik?
Zij gaat mij net zoo ter harte als ze u ter harte gaat. Zóó als ik verlang, dat ze zal
luiden. En dat ik haar hoor.
ANDREAS
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(zachter, milder:)

Is dat waar?
PAUL

Ja. Dat is waar.
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Stilte.

ANDREAS

(wendt zich af:)

Zoo. Is dat waar.
(Hij gaat naar zijn werktafel, gooit daar het stuk meegebrachte stuk brons neer. Dan komt hij bij
Paul, legt hem de handen op de schouders:)
Stilte.

Jij verlangt, dat ze zal luiden. Jij zult hooren, hóé mooi zij is.
Stilte.

Ja. Je bent mijn zoon. Jij moet dat hooren...
ANDREAS

(laat zijn zoon los, komt in het midden van de kamer, kijkt naar Maria, die bedroefd neerzit. Zacht:)

En Maria zal het ook hooren.
Stilte. - (Tot Paul:)

Ga. Ik had graag, dat je in de werkplaats wachtte. De gezellen houden zich gereed.
PAUL

Goed.
(Hij gaat heen.)

Goed!
(Af rechts.)

Derde Tooneel
MARIA

- ANDREAS DE KONINCK - ANSELMUS ALBRECHT

ANDREAS

(komt bij Maria:)

En jij, Maria. Jij beeft.
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MARIA

Niet zoo erg. Welneen. Waarom denkt u, dat ik beef? Ik beef niet.
(Andere toon, alsof het niets heeft te beteekenen:)

Ik ben alleen maar een beetje angstig.
ANDREAS

(vriendelijk:)

Angstig. Waarom?
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MARIA

Dat heb ik misschien van Anselmus. Die zegt altijd, dat er geen grooter spanning is,
dan wanneer een klok gegoten zal worden, en dat een kleinigheid alles kan bederven.
Ik zal mij er overheen zetten. Ik verlang ernaar, net als Paul, dat ik de klok hoor.
(Staat op, gaat heen, links.)

Dat ik deze klok zal hóóren...
(Af.)

Vierde Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- ANSELMUS ALBRECHT

ANDREAS

Heb jij haar van die spanning en van dien angst gesproken?
ANSELMUS

Ja. Daar hebben we het over gehad. Er behoeft immers maar zoo'n kleinigheidje te
gebeuren, u weet er alles van, en alles kan voor niets zijn gedaan. Er kan iets gebeuren,
wat we niet eens merken en wat we pas hóóren, als de klok is afgekoeld en
uitgegraven. En daar moeten we na vandaag nog twee volle dagen op wachten.
ANDREAS

Kom! Als ik nu nog meer dan gewoon zenuwachtig was!
ANSELMUS

Och ja, ik haal mij van die gedachten in mijn hoofd.
(Wil doen, alsof hij er om lacht:)

De duivel, die lóért op de klokken.
ANDREAS

Kom, Anselmus! Ik geloof, dat je oud gaat worden en last gaat krijgen van bijgeloof.
Wij behoeven, wat de klokken betreft, niet bang te zijn voor den duivel. De duivel
is eer bang voor de klokken en vlucht ervoor. Onder de zeven deug-
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den, die de klok heeft, behoort ook, dat zij de schrik van den duivel is: Demones
ango! Ik maak de duivels bang.
ANSELMUS

Daarom loert hij erop. Hij probeert macht te krijgen over de klokken, en die macht
heeft hij, zoolang ze niet gewijd zijn. U kent het verhaal, hoe de duivel klokken, die
naar een toren werden gebracht onderweg van de wagens rukte en ze neerslingerde
in het water van vennnen en poelen. Daar liggen ze diep onder den bodem in den
grond verzonken, in plaats van in den hemel te hangen, zooals hun bestemming is.
Dat gebeurt met klokken, als de duivel er baas over wordt.
ANDREAS

Dat je aan zoo'n verhaaltje hecht.
ANSELMUS

Ik hecht er niet aan. Maar wel aan den zin, die zulke verhalen van het volk hebben.
De duivel probeert misschien wel op alle mogelijke manieren vat op de klokken te
krijgen.
ANDREAS

(spottend:)

De duivel! Wat is dat. Een geest, dien je niet ziet. Of dien je wèl ziet? Een geest met
horens, een baard en bokspooten?
(Lacht hartelijk:)

Anselmus, Anselmus, waarvóór ben je bang.
ANSELMUS

Nee. Dat is het niet, dat ik voor zoo iets bang zou zijn. Nee.
ANDREAS

Nou. Wat praat je dan. Voor geen duivel bang, Anselmus!
ANSELMUS

Nee. Maar de duivel, of wat het dan is, die kan het toch wel bijzonder gemunt hebben
op iemand, die iets moois, iets gróótsch gaat maken. Ja, die iets zóó harmonisch gaat
maken, en dat zóó'n bestemming heeft, als een klok!
ANDREAS

(maakt er een eind aan:)

Mijn geest staat niet naar zulke grappen.
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(Hij gaat naar de werktafel, pakt daar het meegebrachte stuk gietbrons en een ander stuk, dat daar
al lag, houdt de vlakken van de beide stukken onderzoekend en vergelijkend tegen elkaar:)

Kijk, Anselmus.
ANSELMUS

(komt kijken.)

ANDREAS

Zie je. De verbinding is nog zuiverder, nog inniger geworden. De juiste glans. Het
breukvlak is nog dichter. Kijk eens, hoe fijn de korrel is. We hebben een volmaakt
klokmetaal. Alles is in orde. Ik zal mijn schoonste klok gieten. Ik zal ze volmaakt
gieten.
ANSELMUS

Alles is in orde...
Stilte.

Ja. H'm.
ANSELMUS

Ziet u. Ik mag niet onbescheiden zijn. Daar zijn dingen, waar ik niets mee heb te
maken. Het is alleen, dat ik al zoo lang hier ben en al zoovele jaren met u samen...
ANDREAS

(ongeduldig:)

Wat wil je toch, Anselmus.
ANSELMUS

(haalt de schouders op:)

Laat ik zeggen, dat ik het niet wéét. Laat ik zeggen, dat ik het alleen maar vóél!
ANDREAS

Wàt voel je?
ANSELMUS

(probeert het met een lachje:)

Dat toch niet alles in orde is.
ANDREAS

Heb je reden, om wantrouwig te zijn, dat er in de werkplaats iets is gebeurd, wat je
niet weet?
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Néé, daar kan niets gebeurd zijn, wat ik niet zou weten. Dat niet alles in orde is, dat
bedoel ik ook ànders.
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ANDREAS

(ongeduldig:)

In Godsnaam, wat bedoel je!
ANSELMUS

De gezellen klagen erover, dat u zoo veranderd is. U loopt buiten in het bosch. U
zwerft over den weg, staat ineens stil en gaat in uw eentje hardop met u zelf aan het
praten. Dat zijn vreemde dingen. In de werkplaats worden ze allemaal schuw als u
binnenkomt met van die donkere oogen. En ze hebben allemaal te doen met Paul,
die voor u vlucht.
ANDREAS

Zoo. Hebben ze te doen met Paul!
ANSELMUS

Ja. Ze hebben allemaal erg veel met den jongen op.
ANDREAS

Laat ze in de werkplaats oppassen en over andere dingen praten.
ANSELMUS

Dat moet u niet verkeerd uitleggen. Ze voelen allemaal voor u. Ze bewonderen u.
Maar dit verdragen ze niet. Kijk, het een met het ander. Er is zoo'n spanning.
(Ineens haastig en met aandrang:)

Als u er nu toch eens van afzag en u liet Paul de klok gieten. Dat zou een zucht van
verlichting geven onder de menschen. Al kunnen ze misschien niet verklaren waarom.
ANDREAS

(dreigend:)

En nou is het uit, Anselmus. Een zucht van verlichting. Al zou ik er een seconde aan
gedacht hebben, om op het laatste oogenblik mijn zoon bij mij te roepen en hem het
werk over te geven - maar ik hèb er geen seconde aan gedacht - dan nog zou ik er
nu van af zien. Wat halen ze in hun hoofd? Ik giet de klok. Uit. En laat ze 't gezegd
zijn: Deze klok is mijn meesterwerk. Dat kunnen alle hersenschimmen ter wereld en
alle spookbeelden van gedachten niet beletten.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

440

ANSELMUS

(moe:)

Ja. Als het er op àànkomt heb ik geen recht, om te vragen...
ANDREAS

Wàt recht. Wàt vragen!
ANSELMUS

(recht voor hem:)

Als man tegenover màn!
ANDREAS

Doe je vraag als man tegenover man. Dan kan ik antwoord geven op al je onzinnige
twijfel.
ANSELMUS

(wijst op zijn hart:)

Hier! Is het hier in orde? Is het in orde in uw ziel, in uw geest? Is u evenwichtig en
gelukkig genoeg?
ANDREAS

(verbaasd:)

Evenwichtig en gelukkig...?
ANSELMUS

Dat moet toch. Voor iets grootsch, voor iets harmonisch. Ik weet, dat dat moet.
ANDREAS

Anselmus, wat scheelt je. Wat haal je in je hoofd. Jullie die beweert, dat ik verander.
Wat weet jij, wat weten jullie allemaal van verànderen! Veranderen, waar je bang
voor bent. Als ik veranderd ben, dan ben ik veranderd tot een nieuw en beter idee.
Tot een rijper inzicht.
(Trotsch en vervoerd:)

Ik kan meer dan ooit. Met heel mijn ziel, met al mijn zinnen voel ik de vreugde van
mijn werk sterker en grooter dan ooit. Mijn klok zal een stèm hebben als goud. De
echo ervan heb ik in mijn hart gehoord.
Stilte.

Zeg ze in de werkplaats, dat ze eerbiedig hebben te zwijgen over wat ze toch niet
begrijpen.
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(meer overreed dan overtuigd:)

Ja.... Ja....
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(Gaat naar rechts:)

En Paul!...
ANDREAS

Voor den donder, wat is er met Paul!
ANSELMUS

Laat er nu tusschen ons niets in den weg staan. Ik ben voor den jongen opgekomen,
zooveel ik kon, om gedaan te krijgen, dat hij deze klok zou gieten. Maar dat moet u
goed begrijpen. Dat neemt u mij niet kwalijk?
ANDREAS

(heeft er genoeg van:)

Welnee, Anselmus. Dat heb ik je toch al gezegd.
ANSELMUS

Ja, dat is waar. Dat zei u. En dat deed mij goed, dat u zeide, dat u dat waardeerde...
(Gaat heen, rechts.)

Vijfde Tooneel
ANDREAS DE KONINCK

- MARIA

ANDREAS

(staat, als Anselmus weg is, even, wijdbeens, voor zich uit te staren. Dan komt MARIA binnen.)

ANDREAS

Maria, ik wilde naar je toekomen. Je zult er bij zijn, aanstonds bij het werk.
MARIA

Ja. Als u dat wilt...
ANDREAS

Dat wil ik graag, Maria. Je hebt weer gezongen, de laatste dagen. Hier dat ik het
hoorde.
MARIA

Paul was bij me en ik zong voor hem.
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ANDREAS

Dat kan zijn. Ik zag hem niet. Ergens in den avond stond je en over alles heen zong
je voor mij.
MARIA

Voor u? Dat zègt u. Hoé zou u dat weten?
ANDREAS

Omdat mijn hart me dat zegt. Ze klonk alsof je zelf een klok was. Dat ligt opgevangen
in het erts, dat nu wacht op mijn hand. Dat ligt er als goud in opgesloten. Goud, als
metaal, verhoogt den klank van de klok niet. DIT goud, dat een beter goud is. DIT
wel. Ze zeggen, dat ik veranderd ben. Hóé kan een mensch ter wereld veranderen,
hóézeer! Maar ze moeten er zich niet druk over maken. Zooveel verrukkingen, zooveel
vervulling in den diepsten zin van het woord, heb ik niet gekend dan sinds jij zingt
in het werk en sinds ik jou zie in ieder beeld. Jij bent de mooiste klank van de wereld.
En het liefste van alles.
MARIA

(zeer bang:)

Ik heb niet graag, dat u dat zegt.
ANDREAS

Dat maak je jezelf wijs. Je verzet je er tegen. Je misleidt je zelf. Paul en jij, ik weet
dat wel. Dat is vanzelfsprekend. Jullie zijn hier samen opgegroeid als broer en zuster.
Nu, op dezen leeftijd, hebben jullie in je gevoelens ontdekt, hoe je géén broer en
zuster bent. Hij heeft dat tot zijn verbazing en zijn vreugde ontdekt. En jij, die ouder
bent, voelt je hart er door getroffen. Maar wat heeft dat te beteekenen bij wat ik voel,
bij wat hier is. Bij wat ik in mijn hart en mijn zinnen voel. Je bent hier in den hof
van het huis geplant. Jij hebt hier wortel geschoten. Je bent hier opgegroeit in MIJN
wereld van werk en klank. Daar heb je de lucht van ingeademd met iederen ademtocht.
Je hebt iets van mijn geest meegekregen. Je heele bestaan is in het mijne ingevlochten
en het mijne in jou. Dat is met de jaren gegroeid. Dat heeft zijn kracht in de diepte.
Ja, zoo is 't.
MARIA

Dat u dat alles zegt!
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ANDREAS

(hartstochtelijk:)

Ja, ik zeg dat. Zooveel houd ik van je. In de verrukkingen van den hoogsten jubel
van de klanken, die ik in den hemel hang. En met de diepste krachten van den
hartstocht, waarvan de klokken donderen. Ik sta boven ieder vooroordeel. Wat loopen
we daarmee rond. Ik verberg me niet voor jou. Ik zei je toch, dat ik geen vooroordeel
ken. Er zijn vele oogenblikken waarop ik het zegen, dat mijn vrouw stierf.
MARIA

Dat is slecht.
ANDREAS

Wàt is dat slecht. Een begrip. Een vooroordeel. En waarom zou het slecht zijn.
MARIA

Maar dat is toch een zonde tegen haar nagedachtenis en tegen de liefde.
ANDREAS

Ze gold minder dan mijn werk. Ze was goedig, slap, en vol onverstand. Je bent meer
dan mijn werk. Je bent de klank daarvan. Dat is het verschil.
MARIA

Ik voel dat verschil niet. U moet toch van haar hebben gehouden! Het is leelijk, dat
u er zoo op af geeft.
ANDREAS

Ik had den leeftijd van Paul, toen ik met haar trouwde. Wat is dat voor een leeftijd.
Dan verwar je allerlei aandoeningen, die je streelen, met liefde, liefde, waar je op
dien leeftijd niets van kent en weet. Néé. Maar een màn. Een man, die in zijn werk,
in zijn géést gerijpt is, ja, die volklonken is, die heeft de gerijpte liefde. En de gerijpte
begéérte.
MARIA

(wanhopig:)

Maar ik wil dat niet hooren.
ANDREAS

Omdat je je wilt verzetten en omdat je vóélt, dat je verzet te zwak zal zijn, zooals de
begeerte je schokken en meesleu-
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ren zal. Tot je je niet meer buigt naar een knaap. Maar omhoog kijkt naar dat veel
grooter gevoel, dat je wakker hebt geroepen. Ik lach om de liefde van een onvolgroeid
wezen als Paul. Kent ze de begeerte, die alles omver rukt wat in den weg staat?
Waarom heeft ze de kracht niet, om alles ter wereld naar haar hand te zetten en mij
de klok te ontrukken, die jouw naam zal dragen? Ik zou die kracht hebben! Zooals
ik de kracht heb ze te behouden. Zoo'n màcht als ik in mij voel. Daar zal ik de hoogste
uitdrukking voor vinden. O, als je mijn klok zult hooren, die jouw stem heeft!
(Hoe langer hoe hartstochtelijker:)

De menschen praten over de vluchtigheid van den klank en het nuttelooze van wat
schoonheid is. Wat weten ze ervan. Ze zijn bezig met hun werk. Ze maken honderd
dingen, die nuttig zijn en verslijten, honderdduizend dingen, die hun heele
waardelooze, nuttige rommel uitmaken. Maar de klokken leven langer en gaan met
den wind en de wolken hóóg boven hun hoofden. Die hebben een klànk, die net als
de ziel van den mensch ondoorgrondelijk is. En zij vervoeren tot gevoelens en
stemmingen, die dieper liggen dan het diepste in den mensch. Tot die klanken, tot
die schoonheid, daartoe ben ik gerijpt. Als Paul er toe gerijpt zal zijn - zóó hij er ooit
toe rijpt - dan ben jij oud. En nu leef je met je jeugd, met je heele, jubelende jeugd,
in mijn werk, dat over de wereld luidt: ik heet Maria!
MARIA

(hartstochtelijk:)

Houd op!
ANDREAS

Nee. Want je verzet je niet tegen mij, maar tegen je heele wezen, dat zoo naar mij
schreeuwt, dat je er angstig van wordt.
MARIA

(als voren:)

Houd op! Ik mag niet luisteren.
(Zij gaat naar de schouw en gaat daar zitten.)

Het is verschrikkelijk wat u zegt, alles, àlles. Verzet? Ja, alles
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in mij verzet zich tegen wat u zegt. Wat u zegt tegen mij, die hier zit, zonder iets.
(Diep bedroefd, hoofd in de handen.)

Als ik daarnaar luisteren móét, omdat ik, zooals ik geworden ben, heelemaal
afhankelijk ben van u. U die mij gevoed hebt. En mij kleeren gegeven. En de lucht
om in te ademen, zooals u zei. En uw géést...
ANDREAS

Maar het kan niet zijn, dat je dat zóó verstaat.
MARIA

Wat begrijp ik anders van al die groote onstuimige woorden. En die klanken. En het
schoone...
ANDREAS

(zachter:)

Ik weet zeker, dat je dat begrijpen zult. En daarom zul je over die gevoelens voor
Paul heen, een liefde voor mij gaan voelen, die dat andere verschroeit. Zooals ik die
voor jou voel. O, wat zullen ze zingen, onze klokken. Wat zal deze zingen van het
geluk, dat jij geeft.
MARIA

(angstig en zacht:)

Ga nu. Ga nu.
(Zij beheerscht zich, oogenschijnlijk kalmer:)

Ga nu. Zij wachten, tot ze door u worden geroepen.
ANDREAS

Toch heb ik iets diep in je geraakt.
MARIA

Iets. Niet wat u denkt.
ANDREAS

Iets van je innerlijk wezen. Datzelfde, wat bij mij naar zijn uiting streeft.
MARIA

Nee. Nee.
Stilte.

ANDREAS

(komt bij haar. Zij leunt even tegen hem aan.)
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MARIA

Misschien hebt u mij alleen maar verdriet gedaan. Paul is goed. U is hard.
ANDREAS

Het kan niet hard zijn, als ik zeg, wat zoo diep in mij leeft.
MARIA

U, die om Pauls handen gebéden hebt.
ANDREAS

Niet, dat ze me zoo in den weg zouden komen. Dan zou ik willen, dat mijn gebed
niet verhoord was geweest.
MARIA

(van hem af, leunt moe tegen de schouw:)

Zóó zelfzuchtig en hàrd is u.
ANDREAS

Zoo onverbiddelijk zul jij voor Paul zijn, als je je niet langer tegen jezelf verzet en
je gevoel voor mij erkent.
MARIA

Zóó hard is u.
Stilte.

ANDREAS

(staat nog even na te denken. Dan gaat hij langzaam heen, rechts af.)

Zesde Tooneel
MARIA (alleen:)
Als Andreas weg is, komt MARIA uit haar leunende houding overeind. Zij kijkt rond zich heen.
Langzaam en als in een droom gaat zij staan. Dan komt zij langzaam naar de deur, waardoor
Andreas verdween. Zij staat daar even te kijken. Dan komt zij droomerig weer in het midden
van de kamer.

Zevende Tooneel
MARIA

- PAUL
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PAUL

(komt na eenige oogenblikken binnen:)

Vader is in de werkplaats. Mijn hart bonst. Dat is minder van angst dan van vreugde.
Ik zal de gebonden tong van de groote
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zangeres losbinden en haar bevrijden tot het lied, dat ons lied is. Het lied van jouw
naam en van het geluk, dat jij schenkt. Maria! Maria! Anselmus houdt voor mij de
staaf gereed. Daar zal ik het steekgat van den smeltoven mee openstooten. Vader
mag dat niet doen. Hij niet.
MARIA

(zwak en moe:)

Ik weet alleen, dat ik bang ben.
PAUL

Dat is geen angst. Dat is de opwinding van de vreugde.
MARIA

Hij heeft dingen gezegd. Daar heb ik naar geluisterd.
PAUL

Dingen? Wat voor dingen!
MARIA

Hij heeft mij veel verdriet gedaan.
Stilte.

PAUL

Wat heeft hij gezegd?
Stilte.

PAUL

(herhaalt:)

Wat heeft hij gezegd?
MARIA

(ontwijkend:)

Toe. Nee. Vraag niet.
Lange stilte.

MARIA

(naar haar stoel, zit en schreit:)
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Nu moet je geen verdriet hebben. Ook niet over wat hij heeft gezegd. Wat hindert
dat wat hij zegt! Nu moet je je verdriet vergeten om het geluk over onze klok, die ik
nu ga maken. Die zal ons onzen zegen geven.
MARIA

En HIJ?
PAUL

Hij?
Stilte. Een klokje luidt.
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PAUL

(heft het hoofd op naar dien klank:)

Nu roept hij. Nu roept hij mij. Nu moet ik gaan. Niets houdt mij tegen. Geen kràcht
ter wereld.
MARIA

(kijkt op.)

PAUL

Hij zal je aanstonds komen halen, Maria.
MARIA

(moeilijk:)

Dat wil je, niet waar, dat ik hem even hier houd. Dat ik... praat... dat ik...
PAUL

(haastig:)

Ja. Houd hem terug. Houd hem even terug. Even. Dat ik den prop uit den oven steek.
Dat ik den giettrechter boven de klok openstoot... Nu moet ik gaan...
(Af rechts. Hij laat de deur open.)

Achtste Tooneel
MARIA

- ANDREAS

MARIA

(zit stil voorovergebogen en schreit. Na eenige oogenblikken komt Andreas binnen. Hij laat de deur
open.)

ANDREAS

De gezellen wachten. Alles is gereed. Kom, Maria.
Stilte.

ANDREAS

Schrei je?
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MARIA

Ja.
Stilte.

ANDREAS

(hoofd gebogen, zacht:)

Als ik je... verdriet... als ik je pijn heb gedaan... vergeef het me dan.
MARIA

(gesmoord:)

Ja.
ANDREAS

(steekt krachtig zijn hand naar haar uit:)

Kom!
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MARIA

Ja.
(staat op:)

Nee. Even nog.
(Wankelt:)

U moet nog even geduld met mij hebben.
ANDREAS

Kóm!
MARIA

(in hevigen tweestrijd:)

Ja... Is u nog niet gegaan? Nee... U hadt moeten gaan. Waarom komt u mij roepen?
(Hartstochtelijk uitbarstend:)

Ziet u dan niet, dat ik niet kàn!
ANDREAS

(komt bij haar, steekt haar opnieuw de hand toe, om haar te helpen.)

MARIA

(kijkt naar de haar toegestoken hand. Zij grijpt die, maakt een liefkoozende beweging om zijn pols:)

U hebt iets in mijn innerlijk geraakt, ja. En geschokt.
(Komt dichter bij hem. Vleit het hoofd aan zijn borst. Hij kijkt star op haar neer. Diepe stilte.
Dan slaat hij zijn arm om haar heen. Hij buigt het hoofd naar haar mond. Kust haar. Een
lange omhelzing, waarin beiden roerloos staan.)
Dan hoort men, door de open deur, mannenstemmen, die in koor, vaag maar duidelijk zeggen:
Heer geef uwen vrede aan den jóngen meester en aan dit huis.

ANDREAS

(maakt zich met een ruk uit de omhelzing los, duwt Maria zacht opzij:)

De klok. Hij heeft haar gegoten. Paul!
(In een hevige opwinding, met een dreigend keelgeluid, stormt hij weg.)
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Negende Tooneel
MARIA (alleen)

MARIA

(kijkt hem handenwringend na. Dan staat zij als verstard. Men hoort even later den verschrikten kreet
van mannen en het jammerend wegsterven van een droevige
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klacht. Dan blijft het stil. Na een korten schrikkreet, die breekt in haar dichtgeschroefde keel, gaat
Maria, als moet zij er zich heen sleepen, naar de pen deur. Voor zij die bereikt heeft stormt ANSELMUS
hevig ontdaan binnen.)

Tiende Tooneel
MARIA

- ANSELMUS

ANSELMUS

Gauw! Gauw! Gauw! Doeken! Wollen doeken. Voor zijn brandwonden!
MARIA

(plotseling uit haar lethargie, stormt naar de kast, rukt de deuren open, haalt doeken en vliegt weg
door deur rechts.)

Elfde Tooneel
ANSELMUS ALBRECHT

- BARBARA

BARBARA

(haastig van links.)

Anselmus! Anselmus! Wat gebeurt er?
ANSELMUS

Ik ben er ook bang voor geweest. Een ongeluk, Barbara. Meester Andreas was hier
met Maria. Toen wilde Paul de klok gieten. Hij had den oven opengestooten. Toen
hij den giettrechter openstiet stond meester Andreas al naast hem. Meester Andreas
rukte hem de staaf uit de handen. Toen zagen we 't in de dampen en in de rook, hoe
meester Andreas den jongen opzij duwde. Hoe hij hem voorover duwde. Paul viel.
Voorover. Hij viel languit neer met zijn handen in het gloeiende brons van de gietgoot.
BARBARA

(valt met een kreet van schrik op een stoel neer, houdt de hand aan den open mond.)

ANSELMUS

Had ik het maar niet goedgevonden, dat Paul het zou doen. Had ik meester Andreas
maar gewaarschuwd. Dan was dit niet gebeurd. Dan was dit niet gebeurd.
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Twaalfde Tooneel
BARBARA

- ANSELMUS ALBRECHT - ANDREAS DE KONINCK

ANDREAS

(komt uit deur rechts, dof en toonloos:)

Zijn handen. Zijn handen!
(Hij loopt naar het midden van de kamer.)

Zijn handen... Zijn handen!
(Hij gaat naar het raam, staat in het midden voor de ruit, nog dof en toonloos:)

Zijn handen. Zijn hand...
(Het woord bleekt in een snik. Dan in een erbarmelijke, luide jammerklacht:)

Zijn handen, o God, zijn handen. Zijn handen!
DOEK
EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF
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Vers
Lang hebben we elkaar geschreven,
Senor Moreno, uit Pampelune,
In een voor beide vreemde taal: het Fransch.
Uw mooi aangezicht,
Uw blanke handen,
De zwier van alles in U,
Hadden mij doen vergeten uw Spanjolenbloed,
De woeste rit van uw vaadren door mijn land,
En het ellendig geniepige
In uw wil tot meesterschap.
Waar thans, nu uw land
In puin en asch vergaat,
En ik niet weet waarop gij U verlaat,
Thans bloeit weer open
De zachtheid van d'errinnering,
En ik bid, ik bid voor U, Moreno.
Een regen van kogels, een vlam van mitraille,
Een vuurberg van bommen,
Kunnen uw Kerken vernielen,
Uw volk verpulveren,
Doch reeds waren om de zwangere vrouwen
Gods engelen,
En staan met hun onzichtbre,
Doch zeekre zwaarden
Ter bescherming gereed.
MARNIX VAN GAVERE
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Kronieken
I
Fransche letteren
Op zoek naar meesters
door Marcel Lobet
Op den drempel van het ideeënrijk schaft een jonge mensch zich gidsen aan, hij zoekt
gezellen op zijn weg, hij spoedt het voetspoor na der meesters. Hij verneemt een
weinig onthutst dat deze meesters zelf eveneens op voorgangers beroep doen.
Zoo komt er een rang van denkers tot stand, deze hierarchie van middelaars die
Montherlant zeggen deed: ‘De groote zielen zijn een ketting naar den bodem der
eeuwigheid om ons wat frisch water op te halen.’
Op het oogenblik dat wij onszelf willen ontdekken in het werk der ouderen en in
hun angstvallige of geestdriftige bladzijden een weerglans van onze zieletoestanden
willen terugvinden, verschijnt ons telkens een mensch die zijn stijgende baan opstapt.
Hij gaat, dronken van de spelen van het geestesvermogen, verrukt ter verovering der
wereld en der zielen, nu eens bezorgd om een harmonie tot stand te brengen tusschen
de toonschakeeringen van zijn wezen en de stemmen der natuur, dan weer verheugd
in zichzelf en rondom zich diepzinnige oneenigheden te kunnen ontsluieren, subtiele
wangeluiden, dan weer vastbesloten in en rondom zich een nieuwe orde en authentieke
waarden in het leven te roepen.
Deze mensch is Barrès of Gide, Péguy of Mauriac, Massis of Cocteau, zooals het
voorheen, voor een vroeger geslacht, ten tijde dat de vastberadenheid het met een
zekere fantaisie betwistte, Renan, Bourget of... Moréas waren.
In ieder geval, tot de mansjaren gekomen, haast men zich
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een kort inventaris op te maken van de eertijds vereerde waarden; men ziet de lessen
der baanbrekers na, men berekent hun gedachten, men peilt de zone van hun invloed.
Hoe dan zich niet losmaken van slechte meesters en hun ‘Cathedra Pestilentiae’
omverwerpen. Dat is gebeurd met Anatole France, tien jaar geleden, en dat is gebeurd
met Gide voor een paar jaren reeds; en zijn laatstleden houding - verschuilingen of
valsche wegsprongen - heeft niet anders gekend dan zijn laatste getrouwen
teleurstellen.
Er zijn er nochtans die, zooals Maurice Sachs(1), volharden in de verheerlijking en
een slimme fijngeestigheid aan den dag leggen om al de buitensporigheden en de
stelsels van den immoralist Gide te verrechtvaardigen.
In een klein boekje, zeer goed opgevat in het type van beknopte monografien,
schetst de schrijver een pleit dat, in zijn geest, gangbaar zijn moet voor al de
gidiaansche vleeschwordingen. Enkele maanden geleden geschreven, voor de
vermaarde Retour de l'U.R.S.S., verontschuldigt dit verklarend essai de laatste
omkeeringen van den berouw-hebbenden communist die zijn toevlucht neemt tot de
bekeering telkens zijn ster verbleekt. Deze bladzijde zou men met genoegen lezen
indien wij erin, terzelfdertijd naast een verdediging van het integraal individualisme,
geen tamelijk belachelijke toestemming vonden in een niet minder integraal
materialisme. Deze kreeftgangige ideeën zijn alleszins vermoeiend.
Wat er beter is in dit boekje is de bibliographie die het besluit en een overvloedige
illustratie die ons verschillende kijken geeft op den stuiplachenden kop van Gide.
Men zal meer zelfstandigheid ontdekken in het werkje waarin E.P. Poncel eenige
bedenkingen heeft opgeteekend omtrent: l'Esprit d'André Gide(2). Deze bladzijden
zijn het vervolg van een belangrijke studie die de auteur destijds heeft gewijd aan
Gide in het fransche tijdschrift Les études; en we wenschen dat het geheel ons weldra
zal worden aangeboden in een volume dat even gunstig zal worden onthaald

(1) A n d r é G i d e . Editions Denoël et Steele.
(2) Editions de l'Art Catholique, Paris.
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als Essais Catholiques, destijds door dezen uitmuntenden criticus uitgegeven.
Dit klein omstandigheidsgeschrift is vol suggestieve beschouwingen. De oordeelen
die het behelst, al zijn ze streng, gaan geenszins mank aan nuance. Niet dat er een
letterkundige waarheid bestaan zou verschillend van de moreele waarheid, maar de
schrijver begrijpt wel dat de verschrikkelijke ellende van sommige zielen een zekere
verduldigheid vergt, een wil tot begrijpen die een vorm is van de naastenliefde.
Dezen wil tot begrijpen vindt men nooit bij sommige commentatoren van het werk
van Léon Bloy, die een groote katholieke figuur blijft, en vereerd wordt door talrijke
discipelen. Nu eens is het een hatelijk misprijzen, dan weer een plechtstatige sereniteit,
maar altijd verschijnt een doove wrok onder de woedende of schijnheilige
commentaren van een Thérive, een Ageorges, een kannunik Halflants, of een baron
Seillière, den ‘crétin de l'Institut’, zooals hem de auteur van een wraakartikel,
verschenen in het laatste ‘Cahier Léon Bloy’, heeft genoemd.
Is het niet verwonderend dat sommige katholieke critici een booze vreugde betuigen
door het poëties genie te minachten, door op te staan tegen de grootheid van het
verstand en de kracht van den geest alsof de toorn van de pelgrims van het Absolute
hen persoonlijk bedreigde in hun rustigheid. Ziet men in hun reactie niet het
verdedigingsgebaar van een zekere zelfvoldane en aantastende middelmatigheid?
Om Baudelaire, Rimbaud, Bloy, Péguy en zelfs Claudel te veroordeelen, doen
deze critici beroep op het dogma, het classicisme of - dit is het geval voor baron
Seillière - een pseudo-philosophisch systeem gesteld onder het woord van de
Redegodin. Dat is, samen met een hatelijken wil om sommige hoogverheven waarden
neer te halen tot een gemeen bedrag, een uitzonderlijke miskenning der psychologische
werkelijkheden.
Baron Seillière komt aan Bloy(1) een boek te wijden waarvan het minste dat men
er van zeggen kan is dat het een

(1) Léon Bloy. Psychologie d'un Mystique. Ed. de la Nouvelle Revue critique, Paris.
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monument is van verkeerd begrijpen en, zooals men heeft gezegd: ‘un Pacifique de
bêtise’. De schrijver mishandelt er Bloy zooals hij destijds Barbey d'Aurevilly,
Baudelaire, Huysmans en Proust heeft mishandeld.
Wat bijzonder onverdraaglijk is in de handelswijze van Seillière is minder de
zanikende oproep van zijn onwaarschijnlijke theoriën dan de bedrieglijke voorstelling
der teksten die hij wil betichten. Zijn aanhalingswijze is eenvoudig onwettig en zeer
bijzonder onwaardig voor een man die op wetenschappelijke methoden beroep doet:
‘Onteerd en misvormd door den commentator wordt de tekst van “Le désespéré”
mat, zonder relief en stoot af in plaats van aan te trekken. Nochtans straalt het door
en, in de oogen der onwetenden, siert de zeer pralerige Baron er zich mede als met
een prachtigen mantel die onuitwischbaar een vlek van onloochenbaar plagiaat
draagt’(1). In een artikel, al even wraaklustig getint, heeft Léopold Levaux, eveneens
verzaakt aan de zonderlinge procédés van den levenslangen secretaris van de Parijsche
Académie voor Moreele en Politieke Wetenschappen.
De eerste kwaliteit van den criticus is de intellectueele eerbaarheid. Welnu, het
boek van Baron Seillière biedt geen enkele waarborg voor onpartijdigheid: het is een
werk van kwade trouw.
We kunnen er niet aan denken hier de talrijke boeken te ontleden die sinds eenigen
tijd aan Léon Bloy werden gewijd. Stellen wij ons tevreden met te zeggen dat deze
eerbewijzen, verschillend, maar steeds inschikkelijk - het factum van Baron Seillière
uitgezonderd - getuigenis geven van een onloochenbare trouw aan de nagedachtenis
van een miskenden meester.
Bloy was en zal een teeken van tegenstrijdigheid blijven. Het is klaarblijkend dat
hij vroeg of laat moet worden geplaatst in de rangen van hen die de roeping van het
lijden hadden voor de heiligmaking van enkele zielen en de bekeering der zondaars.
Men mag niet vergeten dat deze pamphlet-

(1) Cahiers Léon Bloy, janvier-avril 1937. Dir. Jos. Bollery, à La Rochelle.
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schrijver een afgrondsmensch is geweest en dat hij het levensdrama heeft gekend in
geheel zijn diepte van bitterheid en zwijgen. Men mag ook niet miskennen dat hij
door zijn waarheidshonger en zijn rechtvaardigheidsdorst bewondering oplegt aan
hen die zich de moeite getroosten, zijn werk uit te vorschen. Hij zal nooit door de
scharen worden aangehoord, maar immer zal hij op een aantal uitverkorenen zijn
smartelijk en machtig meesterschap uitoefenen.
***

De tijd der meesters is voorbij zal men ons zeggen. Tegenwoordig zijn er niets meer
dan ‘voormannen’, of wat men ‘jongemeesters’ heeft geheeten.
Tusschen deze voormannen is er geen verstandiger en meer beluisterd dan
Daniël-Rops.
Reeds voor twaalf jaar, toen hij Notre Inquiétude1) publiceerde, verwierf hij de
toestemming van al de jonge intellectueelen zijner generatie. Men ontwaarde bij
dezen jongen essayst, opmerkelijke gaven van doorzichtsvermogen. Hij splitste met
luciditeit de tegenstrijdige stroomingen die ons in hun loop meesleuren.
Sindsdien heeft Daniël-Rops in ieder van zijn gedachtenboeken, een steeds
helderder kijk genomen op zijn tijd, en telkens heeft hij de goedkeuring genoten van
hen die smaak hebben in gepassionneerde opzoekingen, van hen die willen
vooruitgaan naar de zekerheid om een O r d e te vinden en een reden om te d i e n e n .
Na ‘Le Monde sans Ames’(2), ‘Les Elements de Notre Destin’(3), ‘La Misère et
nous’(4) en ‘Les années tournantes’ hebben we hier ‘Ce qui meurt et ce qui nait(5), een
werk dat een buitengewone ruimte ontleedt, want het is geheel onze tijd die hier
wordt besproken, zijn daden en gedachten, zijn vraagstukken en zijn bestemming.

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

Librairie Académique Perrin, Paris.
Ed. Plon, Paris.
Ed. Spes, Paris.
Ed. Grasset, Paris.
Ed. Albin Michel, Paris.
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Dit boek beantwoordt eveneens aan de vragen gesteld door het nieuwe christelijke
humanisme dat vele goede geesten alom in eere zouden willen herstellen om onze
beschaving die in gevaar verkeert te redden.
Het zou te lang worden indien wij in deze korte kroniek de gedachten uiteen deden
die Daniël-Rops uitdrukt in deze bladzijden, waarin men zich in tegenwoordigheid
gevoelt van eei kloeken geest, die de maat van den mensch heeft genomen. Van
meetaf aan heeft de schrijver het meesterschap bereikt en ver achter zich laat hij de
essaysten van zijn generatie die beproeven, evenals hij, wat leven te schenken aan
onze doodgebloede wereld.
Ik denk vooral, als ik dit zeg aan een onlangs verschenen essai van Denis de
Rougemont, getiteld ‘Penser avec les mains’(1) waarin veel schrandere gedachten
voorkomen, maar dat weinig samenhang in het geheel vertoont.
Het is gemakkelijk dwalingen en tekortkomingen aan de kaak te stellen, maar het
is bezwaarlijk constructieve synthesen saam te stellen en daadformules op te leggen
die levensformules zouden zijn.
De rol van ‘jonge meester’ is misschien verleidelijk, maar hij vereischt zulk een
verzekering en zulk onderscheidingsvermogen dat weinige ‘voormannen’, tot dit
rechtersambt van den geest kunnen gepromoveerd worden.
***

Gide, Bloy, Daniël-Rops... Slechte meesters die worden teruggedrongen, miskende
meesters of jonge meesters voorzeker, maar in wien de prestige onvoldoende is, is
dat geheel ons bilan? Is er werkelijk geen enkel ‘schoolhoofd’, geen enkel
buitengewoon machtig schrijver die onze bewondering afdwingt?
Zulke bestatiging zou ons te zeer teleurstellen indien we om onze kroniek, gewijd
aan het intellectueele meesterschap, op te luisteren, den naam van Paul Claudel niet
konden vermelden.

(1) Ed. Albin Michel, Paris.
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Alhoewel het genie van den grooten katholieken dichter slechts wordt erkend door
een élite, kan men alleszins bevestigen dat het werk van Paul Claudel eenigerwijze
algemeene bewondering afdwingt. De eer die hem onlangs te Brussel te beurt viel
bewijst voldoende dat de intellectueele middens - zoo katholieke als andere - in Paul
Claudel een prins van het woord hebben herkend en den grootsten dichter van onzen
tijd. Alleszins, daar boeken als ‘Les aventures de Sophie’(1) zulke al te zeer
substantieele, te zeer ingewikkelde commentaren dulden, en daar het meerendeel der
lezers niet voldoende intellectueele kracht bezitten om de volledige synthesis van
Claudel's ideeën samen te stellen, beschouwt men den schrijver van ‘Positions et
Propositions’(2) niet genoeg als den grooten katholieken denker. En daarom is het dat
weinige essaysten zijn meesterschap oproepen en hem een breede plaats laten in hun
boeken.
Aldus is het nogal zonderling dat men in het onlangs verschenen ‘Itinéraire
Spirituel’(3) van Mr. Jean Lacroix, dezen leeraar in de wijsbegeerte als wegwijzers
Alarin, Péguy en Proudhon kiezen ziet. De eerste, zegt schrijver, is een
gewetensbestuurder; de tweede de meester die aan gansch een generatie den geur
der wereld en den smaak van de vleeschelijke arde deed wedervinden; Proudhon ten
slotte, tevens een zoon der aarde, is een leeraar van recht en gezond réalisme.
Zullen wij al deze beschouwingen onderteekenen? Alleen Péguy is voor ons een
meester daar hij de kampioen was van een geestelijke revolutie en van de menschelijke
waarheid; omdat hij een asceet was die alle verleidingen en alle gemakzucht misprees.
Zijn boeken bezetten ons. Hun levende wanorde is te verkiezen boven de doode orde
der theoretici van daarstraks: het zijn de golven van een zee immer bewogen door
de deining der poëzie.
Indien de keuze van Mr. Jean Lacroix weet waarmee ons

(2) Ed. Nouvelle Revue Française (Gallienard). Paris.
(3) 35ème cahier de la Nouvelle journée. Ed. Bloud et Gay, Paris.
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te verrassen, wat dan gezegd van Ombres Vivantes(1) door M. Gabriel Brunet, die de
namen van Machiavelli, La Fontaine, Bernardin de St. Pierre, Napoleon, Taine,
Samain, Verhaeren en Remy de Gourmont samenbrengt?
Zeker zoekt deze schrijver geen meesters, maar hij vindt het vroolijk bij de groote
geesten aan te loopen. Een eerste bundel reeds, uit zijn pen gevloeid, liet Mme de
Sévigné, Bossuet, Paul-Louis Courier, Sainte-Beuve en Renan voorbijtrekken. Zijn
huidige keuze, eveneens uitgelezen, wijst op een door de psychologische
menigvuldigheid sterk geaccentueerden smaak. Wat Gabriel Brunet voor elk dezer
personnages - indien men den criticus eenigerwijze als romancier wil beschouwen
- warm maakt is het geestelijk avontuur dat zij beleven, zelfs spijts zichzelf. De
schrijver is van meening dat de groote meesterwerken oneindige mogelijkheden
bieden voor den commentator. Zij staan immer open voor nieuwe interpretaties. En
bovenal helpen zij ons beter de huidige problemen begrijpen.
***

Als we nadenken blijkt het dus dat het niet volstrekt noodig is dat wij meesters vinden.
Ten andere, is er voor ons, kristenen, niet een Meester die spreekt tot onzen geest
evengoed als tot ons hart? En, voor wat bijzonder ons aardsch werk en onze geestelijke
rusteloosheid betreft, volstaat het dat wij in de boeken evenals in het leven enkele
mannen van goeden wil ontdekken die zoeken de Waarheid, de Rechtvaardigheid
en deze orde die elke mensch verplicht is in en rondom zich teweeg te brengen.

(1) Ed. à l'étoile à Paris.
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II
Kroniek uit Nederland
Nieuwe poëzie van Engelman
door Pierre van Valkenhoff
Jan Engelman, HET BEZEGELD HART. Amsterdam MCMXXXII. N.V.
Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij aan de Keizersgracht.
Liever is liefde mij dan de geliefde, liever het lam dan de drachtige ooi,
liever de schicht die den voorhang doorkliefde dan het vertrek met zijn
weeldrigen tooi.
(Het bezegeld Hart, 40)
Zoo iemand dan is Engelman in het huidige Nederlandsche literaire leven een dichter
wiens naam onaantastbaar is en wiens oeuvre als dat van geen ander van een
algemeene bekendheid is, welke te sterker verbaast naarmate men zich te beter bewust
is van de buitengewoonheid in zijn verschijnen van persoon als werk. Immers
Engelman is de beminnaar van het precieuse, hij dicht weinig maar bekoorlijk en is
fijn en voornaam, voor alles toch bijzonder in zijn teerheid welke hij te verbinden
weet met forsche grootheid en stralende liefde. Maakt zijn werk de indruk van niet
hier maar ver weg ontstaan te zijn, dan komt dit vooral daar het lichte dat het eigen
zich paart met een soepelheid van klank en rhythme wier musicaliteit zoo sterk is
dat zij dikwijls als het eenige kenmerk van Engelman's persoon en werk kon worden
beschouwd. Nochtans is dit niet juist omdat deze dichter daartoe te persoonlijk blijkt
en een kracht bezit die alles in zich concentreerend, tegelijkertijd de overwinning
van het algemeene op het bijzondere voorkomt. Aldus houdt hij zijn inspiratie rein
en omsloten, haar bewarend in zichzelf en de
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kiemen gelegenheid gevend tot een openbloeien, dat schoon als alle ontstaan aan
deze afzondering in hooge mate zijn pracht dankt. Engelman - voorzichtig - schept,
maar langzaam en nauwlettend, en het schijnt ons toe dat hij eerder door dit proces
van rijpen dan door de vrucht zelf wordt geboeid. Is het wonder dat hij zich derhalve
enkele malen geheel tot de ‘poësie pure’ keerde, dat hij in enkele vokalisen verzen
schonk die voor ons een staat van dit wassen vormen welke voor den dichter zelf
meer beteekenis en schoonheid hebben moest dan de volgroeiing? Daarmee gepaard
gaat een bijna vrouwelijke innigheid - keerzijde zijner teerheid -, die verbonden met
zijn rijke natuur zich zeer zuiver in zijn werk openbaart. Mede daaraan dankt hij zijn
kracht om te ontroeren met een stille regel, met een enkel woord, ja met een simpele
klank, die in u blijven nawerken als zoete herinneringen, als heerlijke geuren, als
streelende tinten. Klank en kleur toch vormen de hoofdbestanddeelen en als zoodanig
ook de hoofdqualiteiten zijner poëzie, die weelderig van aard en vorm ook in haar
plastiek en rhythme blijken geeft van zijn groote begaafdheid en voornaam talent.
Zijn spontaniteit vindt haar pendant in een onbevangene impulsiviteit, en de sterke
aandrang van buiten roept haar weerga op in een innerlijke kracht, zoo dat zij samen
in evenwicht een geheel vormen van schoonheid en stilte als slechts in de beste poëzie
moet en kan worden aangetroffen. Is hij natuurlijk, dit sluit niet uit dat deze eigenschap
haar ware basis in zijn reeds genoemde uitzonderlijkheid vindt, want juist in dit
samengaan toont Engelman zich de dichter zooals hij geroepen is. Zijn gave toch is
even groot als zeldzaam, even rijk als speelsch, even fijn als diep. En daaraan
beantwoordt dan ook zijn werk, dat - bovendien soms het geestige naast het
overwogene biedend - overal uiting geeft aan het paradijsverlangen, dat in oorsprong
wellicht algemeen in zijn verbeelding van een dergelijke subjectiviteit wordt, dat
reeds zijn verwoording het bijzondere nadert in een kristallen helderheid welke wij
niet aarzelen het uitwendige hoofdkenmerk van Engelman's poëzie te noemen. Immers
als geen andere is deze dichtkunst klaar, van een doorschijnende licht-
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heid die het ijle rakend zelden of nooit de grenzen van het verstaanbare overstraalt.
Het is alles even helder als eenvoudig, maar beide eigenschappen danken aan den
dichter in dit werk hun treffende bekoorlijkheid en sierlijkheid. Niet zonder redenen
wekken deze gedichten dikwijls den indruk van zwierige arabesken, ook omdat zij
een frissche en sierlijke ornamentiek bezitten, die - nog onlangs geroemd - in al zijn
werk haar plaats inneemt en dit aldus een aparte glans van eigene waarde verleent.
Zoo is Engelman's poëzie een kunstig geheel, artistiek in de hoogste mate en van een
speciale voortreffelijkheid die het volmaakte oproept. Eischt zij de onderdanigheid
die alle kunst verwacht, men buigt te liever om in herhaling deze schoonheid te
ondergaan als men slechts eenmaal tot de ontdekking is gekomen met wat en hoe zij
den goedwilligen lezer beloont. Weinig dichtwerk schenkt als dat van Engelman een
zoo uitzonderlijke voldoening, weinig ook weet den lezer zoo voor zich te winnen,
terwijl nog minder een dergelijke algemeene verstaanbaarheid - men begrijpe dit
woord in verband met het voorafgaande goed - als hier geboden wordt. Zoo zal het
weinig verbazing wekken dat vele poëzieliefhebbers na de voorafgaande bundel met
ongeduld op een nieuw verzenboek van den dichter wachtten. Evenwel er verliepen
enkele jaren. Noemden wij Engelman voorzichtig in zijn scheppen, hij is het niet
minder in zijn bundelen en uitgeven. Bleef de essayist en criticus publiceeren en
verzamelen, de dichter gunde zich de tijd om alles de schoone voleinding te kunnen
geven, totdat eindelijk dit voorjaar na de publicatie van D e D i j k - waarmee de
dichter de door de A.V.R.O. uitgeschreven prijsvraag won - in de boekenweek als
een verlangde en heerlijke gave zijn jongste bundel bracht: H e t b e z e g e l d H a r t
in uitgave al even precieus als van inhoud. Een boek niet omvangrijk maar breed en
diep in poëtische waarden, een nieuwe proeve ter staving van 's dichter's talent, maar
vooral: een kostbare verzenbundel van eerste orde.
***
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Het boek opent met een voorname O p d r a c h t a a n H. M a r s m a n van een
verblindende pracht in haar ‘binnenlicht’ waarvan zij getuigenis aflegt met een
zekerheid, die realiteit en illusie verbindt tot een sterkte welke uit het volgende
slotcouplet blijke:
Zie toe, o Schoonheid, want ik wil niet wanklen!
Knoop mij den blinddoek voor 't verbijsterde gezicht.
Ellende wijkt, ook bij uw flauwste spranklen:
't wordt stiller om mij heen, en hier is binnenlicht.

Men herkenne in deze regels den dichter van het wellicht te beroemde ‘Ambrosia,
wat vloeit mij aan?’ - Ve r a J a n a c o p o u l o s -, die dan ook onmiddellijk daarop
in het eerste zijner drie gedichten A a n A m b r o s i a zich teekent met het beeld:
en gij zijt naar mij toegedragen
gelijk een halm op 't watervlak

maar vooral met de uitspraak:
wie mint is nabuur van den dood

zoo wel in overeenstemming met de boven deze bijdrage geciteerde strophe. De
liefde toch - de dichter zegt het een pagina verder zelf - maakt hem vrij ‘terwijl zij
boeit’ en zoo is het dan ook dubbel aanvaardbaar dat, wanneer hij het stiller om zich
heen voelt worden - een stilte waarin overigens de poëzie haar prachtigste zangen
doet ruischen - hij tot de schoonheid om hulp roept. Zoo vormen dan ook zijn
gedichten A a n A m b r o s i a , in het bijzonder het derde, een belijdenis getuigend
van een zoo uitgesproken groote aan- en afhankelijkheid van het aardsche schoone,
dat men zou kunnen meenen er een verwaarloozing van de bovennatuurlijke in te
mogen aanwijzen, ware het niet dat elders op meerdere plaatsen een zich richten en
smeken opvalt, dat - hoezeer ook verbonden het het wereldsche - toch voor alles tot
de hemel reikt.
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Een visch stond in het water stil
met vragend oog en zacht geril,
de regenboog schoot over 't duin
en welig graan beklom zijn kruin.

heet het in het zoojuist genoemde derde gedicht, maar men voelde hoe innig verbonden
deze aardsche teekening is met de uitroep die hij elders tot den Heer richt:
Enkel volkomen is Uw koninkrijk

zachter naklinkend in zijn A a n d a c h t i g L i e d , dat naar inhoud als vorm aan
Bredero herinnerend andermaal wijst op het naar bovengerichte van den dichter, die
hier zijn God aanroept om alles wat hem zoo na aan het hart ligt te beschermen. Hij
is er vast en ten volle van overtuigd - en men kan zeggen dat de dichter op deze grond
zijn schoonheid in vertrouwen planten mocht -, dat
de canon van het dronken koor
verwaait, doch nimmer wil verzinken
het hemelsch harpspel dat (hij) hoor (t)

en hij richt zich dan ook tot God omdat hij inderdaad het hemelsche te verdedigen
heeft, zij het dat dit hier op aarde nog slechts een droom is. Daaruit zie men dat het
leven voor hem ‘een jacht op droomgezichten’ vormen kan, terwijl dit ook de volgende
regels in het juiste licht plaatst:
Slechts hem is 't leven altijd ongeremd
die met zijn droom den dag durft overnachten.

Tot deze uitzonderlijke kleine groep nu behoort de dichter van H e t b e z e g e l d
H a r t . Dat hij zich daarvan bewust is blijkt uit de geciteerde gedeeltes, maar vindt
ook verder in deze bundel overal zijn gronden. Met recht en met eer neemt Engelman
de plaats in deze kring in en zonder aarzeling kan erkend worden dat zijn geste in
dezen zich mag baseeren op de bijzonderheid die het voornaamste deel van zijn
wezen uitmaakt. Voor hem is de poëzie het leven. Zij vormt zijn bestaan en hij bemint
haar in dier voege dat hij erbuiten de
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eigenlijke waarden van het overige niet meer geheel kan onderscheiden. Zijn
dichtwerk is dan ook een poëzie van volledige overgave, met inzet van zijn heele
persoon en het dankt daaraan zijn treffende natuurlijkheid en grootschheid. Hij dicht:
Wie zich volkomen geven
zijn met de liefde alleen,
zij houden uit dit leven
een vlam, en vrienden geen.

doch zich ten volle daarvan bewust zijnde aarzelt hij toch niet zichzelf geheel en
volkomen prijs te geven voor de schoonheid, voor de poëzie. Lievelingskind der
muzen hangt hij hun aan in een onbegrensde en naar eigen inzicht geheel gemotiveerde
opofferingszucht, is hij hun volger als een dienstknecht die zichzelf vergeet in de
allesbeheerschende, iedere opoffering vorderende maar tegelijkertijd onuitsprekelijk
gelukkig makende verzorging van het hem gelaten goed. Dit is de dichter: een bewoner
van het rijk der schoonheid voor wien deze aarde te weinig is, omdat zijn wezen ijl
en etherisch buiten het ruwe en niet-begrijpende dezer materieele wereld valt.
Wil men proeven van zijn grootheid dan leze men D e b o o z e D r o o m , prachtig
en eerlijk als een sterk treffende bekentenis; dan bestudeere men L e z e n d e T i t u s
en Y s o n F i e r a s waarin een beeldenrijkdom en verstechniek te prijzen vallen
welke boven de gewone lof gaan. Het hiervolgend slotfragment van L e z e n d e
T i t u s moge dit nader aantoonen; het is onwezenlijk fijn, zeer knap maar vooral
teeder en van een kleur, die Rembrandt's tinten en schaduwen met een groote
trefzekerheid oproept en waarvoor de ingehouden ontroering een wonderlijk coloriet
vormt.
Jonkvrouwelijk is de knaap, zijn oogleên liggen neder
als duiven in het nest, de handen gaan tè teeder,
die leest is niet meer van een kind dat blijft.
En Rembrandt stroomt zoo vol van al de zachte krachten,
dat zijn penseel de ruige plank beschrijft
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als had hij nimmer in de dagen en de nachten
het zware lot vervloekt, de angst die hem doorkliefde
waar hij die broosheid zag en Doods vermanend wenken.
Nu moet hij zelf het allerteederst' schenken:
het vleesch verkeert in geest, de verf is vaderliefde.

Deze historische belangstelling van den dichter vindt haar weerga in zijn brandend
interesse voor het nu, opvlammend in Y s o n F i e r a s , smeulend en laaiend in
T i j d z a n g en B i j d e S p a a n s c h e K r i b b e .
Gij, die alles kunt omvaadmen:
waarom is het leed zoo groot?

roept de dichter in het laatste uit en het is een kreet te treffender gezien in zijn
omgeving waar hij schijnt voortgekomen uit een hart, dat weliswaar bezegeld toch
openstaat voor alles wat ieder onzer slaat en wondt: de dood van ‘de goede Abel’ en
het door den mensch herbouwen van ‘Babel, met zijn wellust, met zijn geld’. Dit
besef draagt Engelman diep in zichzelf, doch het uit zich niet zoo licht en gemakkelijk
als zijn andere gevoelens, ook al is het niet minder zijn persoonlijk bezit. Hij aarzelt
als het ware in de belijdenis ervan en zet het van zich af als wilde hij er niet onder
gebukt gaan.
O, dat de hemel toch niet rust
voordat een mensch zijn ketens kust!

bidt hij in zijn Ve r g e t e l h e i d , doch zelf schijnt hij nog niet tot deze groep te
behooren, niettegenstaande D e O n t m o e t i n g met God, die - hoe prachtig ook in ons naschrijnt, niettegenstaande het feit ook dat in N o v e m b e r de dood hem
vasthoudt. Bovendien met N i e u w Vo o r j a a r sluit de bundel en dit vers is van
een pracht die met al het aardsche verzoent, van een schoonheid gelijk aan die hij
vroeger en altijd beminde en van een liefde welke de lezer terugvinde in zijn L i e f d e
t o t d e K u n s t derhalve hier tot slot geciteerd.
Zij is geen liefde tot wat zeldzaam is alleen,
want groote stroomen gaan aanhoudend door ons heen
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van menschenmin, van hartstocht voor een edel wezen
en voor dien Geest waarvan geen mensch meer kan genezen
die eenmaal aan Zijn schalen laafnis dronk Geest, die het onverzoenbre bij elkander klonk:
den schijn aan 't wezen, held aan horde,
het onverwoestbaar Zijn en 't eeuwigdurend Worden.
***

Het zal na deze uitvoerige beschouwing van H e t b e z e g e l d H a r t wel niet meer
noodig zijn opnieuw te betoogen dat dit boek inderdaad een kostbare verzenbundel
van eerste orde is. Slechts enkelen is gegeven dit te schenken en de dichter mag zich
gelukkig prijzen tot dezen beperkten kring gerekend te kunnen worden. Nochtans
men denke daarom niet dat hij buiten het leven staat, integendeel! Kon vroeger werk
wel eens die schijn wekken, juist deze bundel is een bewijs dat de dichter midden in
de werkelijkheid staat en haar kent, ook al is hij een van hen, die - als zijn door hem
zoo vereerde meester Leopold - de indruk wekken buiten het aardsche te vertoeven.
Zoo bezie en proeve men Engelman's werk, dan zal men ervaren dat zijn jongste
bundel van een qualiteit is die als bij ander werk het rechtvaardigt, dat men om de
verdiensten de weinige gebreken door de vingers ziet. Moge dit verzenboek de
belangstelling hebben die het verdient; het is een zeer voorname verschijning en
bevat mede van Engelman's beste werk.
Mei 1937.
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III
Vlaamsche letteren
Elias van Maurice Gilliams
door Dr P. Lebeau
Ik ben zeker niet de eerste om bijzondere aandacht te vragen voor het boek van
Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen. Zijn uitzonderlijke
beteekenis is reeds lang eenstemmig door de kritiek erkend, en haast eenstemmig
wordt die beteekenis verklaard door het nieuwe van zijn geluid. Zeer nieuw klinkt
inderdaad dit geluid in een literatuur, die in het proza bijna uitsluitend merkwaardig
wordt als zij boeren kan uitbeelden, boeren die leven als denkende planten. (De boer
die sterft, Boerenpsalm, Streuvels, Walschap, enz.) Hier zijn het eindelijk geen boeren
meer, die de natuurlijke neiging der Vlamingen tot vloeken en onbeschaafd doen,
met de charme van het pittoreske komen aanmoedigen. In dit werk is een levensgevoel
los van het landschap dat aan onze literatuur toch vele heerlijke, uit den grond
gegroeide gestalten heeft gegeven. Er is hier een philosophisch gerichte geest, die
met andere problemen vecht, dan deze die het lot uitmaken van den gewonen,
ongecompliceerden Vlaamschen romanheld, en die men kan resumeeren in: werken,
paren, sterven.
Het boek bestaat uit twee deelen. Het eerste deel is het dagboek van Elias: het
verhaal van zijn jeugd of liever, want er gebeurt haast niets in die uiterlijk zeer
gelijkmoedig-burgerlijke jeugd, een blik in het gemoedsleven van zijn kinderjaren.
De schrijver maakt het ons gemakkelijk: in II, alsook in de inleiding geeft hij ons
een beschrijving van buiten uit, een verstandelijke verklaring van een gemoedstoestand
en een levenshoudng, die in I van binnen uit worden beleefd. De verteller van II,
Olivier Bloem, heeft een vage persoonlijk-
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heid, in den beginne wel abstract begrensd van Elias; maar als Olivier Bloem dan
wordt aangestoken door de typische geesteshouding van Elias, (p. 179) dan wordt
het een andere Elias, zoodat II tenslotte niets is dan Elias gezien door Elias, een
poging tot nuchtere objectiveering, terwijl I de onmiddellijke en subjectieve noteering
is van dit zeldzaam gemoedsleven.
Vier vijfden van het boek worden besteed aan de kinderjaren van Eelias, die vecht
tegen de nachtegalen zijner droomverbeeldingen. Het laatste gedeelte, waar Elias
een jong architect geworden is, geeft den indruk dat de schrijver zich van zijn held
ontmaken wil. Maar men kan moeilijk in zijn dood gelooven. Al te zeer klinkt elk
woord uit dit boek als de eigen toon van Elias, dan dat de schrijver zich van zijn held
zou kunnen verlossen, door hem in zijn boek te electrocuteeren. Men zou geniegd
zijn, oordeelend naar het resumé der verhaalde feiten: een kinderleven op een
afgelegen kasteel, dan in het pensionnaat, dit boek onder de rubriek kinderpsychologie
te classeeren. Maar het geeft veel meer dan al hetgeen de naam kinderpsychologie
oproept.
Zooals Proust herleeft Gilliams bewustzijnstoestanden van zijn jeugd met
bewonderenswaardige duidelijkheid. Maar bij hem is het geen verstandelijke analyse,
hij zoekt niet het waarom en het verband der dingen. Hij doordringt de buitenwereld
met zijn ikheid (p. 33), die soms zoodanig met de omgeving vervloeit, dat hij zich
naaldeprikken geeft, om zich het besef van zijn eigen zijn te geven (p. 167). Als we
het gevaar van de gemakkelijke, algemeene uitspraken niet vreesden, zouden wij
zeggen dat dit boek een romaansche vormgeving is van een typisch Germaansch
beleven. Verder is er nog in Elias een aanvoelingsvermogen voor spanningen en
geladenheid der dingen, aan gene zijde van de gewone grenzen van een normaal
vermogen. Daarom misschien hebben sommige critici gezegd dat dit boek bewoog
op de grens van droom en werkelijkheid. Dit vermogen was er reeds in Het Verleden
van Columbus en in Oefentocht in het luchtledige. Maar het is vooral in Elias, dat
de schrijver zijn gewaarwordingen het meest diret aan den lezer mededeelt.
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Dit alles rechtvaardigt nog heelemaal niet de groote roep die van dit boek uitgaat.
Dien heeft het te danken, niet aan zijn inhoud, maar aan zijn eenheid van aanvoeling
en uiting, aan zijn stijl. Die maakt het tot poëzie. Die stijl van Gilliams, ver van alle
mooidoenerij, dat hier zoo dikwijls als stijl geldt, is hard en helder als diamant. Er
moet natuurlijk nadruk gelegd worden op de individueele gevoeligheid, die in groote
mate, de kleur van den stijl, het persoonlijke ervan bestemt. Maar er is hier ook, wat
we zoo noode bij de meeste jongeren missen, stijlbesef. De afstand tusschen
aanvoeling en verwoording wordt hier met een in Vlaanderen zeldzame soberheid
en directheid overbrugd. Het aanvoelen van eenieder is nieuw en eenig. De woorden
om het mede te deelen zijn oud en algemeen. Maar hier wordt elke zin een verovering
op de inertie der taal. In de eenvoudigste en klaarste zinnen, is er soms een
vergelijking, een onverwachte associatie van twee ver uit elkander liggende begrippen
die aantoonen, hoe moeilijk te bestemmen indrukken, gedragen en gekoesterd werden
tot ze openbarsten als een ontdekking, zuiver en zeker. Enkele voorbeelden hiervan:
(p. 147). De zorgvuldig Hoegmoedige. p. 77: Het is zoo stil geworden, dat onze
kleederen van stilte doordrenkt ons lichaam benauwen.
Men kan zich Elias niet voorstellen zonder zijn zeldzaam gerichte sensiviteit, die
soms wel tot een perversie wordt. Deze sensviteit is m.i. een facet van een
levenshoudng, waarvan dit boekje de hartstochtelijke belijdenis is: de decadentie. Ik
wil niet het minst afdingen op de fonkelnieuwe expressie van dit levensgevoel in dit
werk, maar het is niet de eerste maal dat deze levenshouding zich openbaart in de
Europeesche literatuur. Eigenaardig is het dat meer dan 25 jaar terug, verschillende
‘Europeesch voelende’ jonge schrijvers in de Vlaamsche literatuur, die houding als
thema kozen voor sommige hunner werken, zonder dat zij er in slaagden den indruk
van importwaar te overwinnen. (cfr. De Boomgaard.) Terwijl Elias juist zoo diep is
door zijn waarheid en doorleefdheid.
Beschouwen wij nu even de Elias van Gilliams aan de hand van het werk van von
Sydow: Die Kultur der Decadenz (1922). Von Sydow fundeert zijn werk op de studie
van
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enkele decadenten in Frankrijk en elders, maar vooral op de meest volkomen
belichaming van dit levensgevoel: Baudelaire. De decadentie is de negatieve zijde
van een burgerlijke kultuur die zich koestert in een tevreden materialisme zonder
bekommernis of waardeering voor het hooger geestelijke. (Sydow p. 16.) Ook Elias
heeft ‘die onvruchtbare atmosfeer van het burgerdom’ aangevoeld. (p. 251.) Er zijn
er wier geest te groot is om gevangen te blijven in een materialisme zonder uitkomst
en die er toch niet uit weg kunnen. Dat maakt de zucht in hen naar iets oneindigs
nog branderder en kweekt in hen een pessimistische weemoed, een soort Weltschmerz,
dat Baudelaire ‘Spleen’ noemde. (Cfr. Spleen et idéal.) Zij cultiveeren ‘dat
geliefkoosde venijn van weemoed’ (Elias p. 256, -87 enz.) omdat het hen sterkt in
het besef zich anders te weten dan de wereld die hen omringt. Tegenover dit drukkend
bestaan stellen zij vol wanhoop en misprijzen hun groote negatie: Het leven is leeg,
alles is vergeefsch geweest, alles is zinloos en overal gaapt de afgrond. ‘Hélas, tout
est abîme: action, désir, rêve, parole’ zegt Baudelaire en Elias zegt: Alles vergeefs
aangekweekte grootheid, nutteloos geluk en zelfbedrog. Er resten mij nog een paar
oogenblikken om van dit verval te genieten. (p. 169-170) In de overwoekering der
kuddemenschen voelen de decadenten zich als de laatste afstammelingen van een
waarachtige aristocratie, maar verzwakt en gedoemd om in schoonheid te sterven.
Daarom genieten en begroeten zij alle teekenen van verval als een echo van hun
innigste aanvoeling. (Elias p. 245.) Er werd geen gedachte in Elias geboren, ‘of zij
droeg de stempel van de dood’. (p. 239.) Er is een onrust in hen, die ze soms uit deze
doode burgerlijkheid op zwerftocht drijft doorheen de vreemdste experimenten, op
zoek naar datgene wat ze nooit zullen bereiken. Ook in Elias is die hartstocht naar
het onbereikbare. (p. 179.) Ze lijden onder de minderwaardigheid, zich niet te kunnen
affirmeeren in een wereld waaraan zij zich nochtans superieur weten. Dat uit zich
soms in het opstandige karakter van hun kleeding (Dandysme), in hun houding, in
hun trotsche en wanhopige eenzaamheid. Die drukkende pijn aan het leven (een soort
smart die is als het
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vergaan van onszelf, Elias p. 8) pogen zij soms te vergeten in de ‘küstliche Praradiese’
van het verfijnd zingenot of in den roes der bedwelming. Ook dit vindt men weer in
Elias waar de verdoovingsmiddelen, hoe primitief ook, als een motief plegen weer
te keeren. (bv. p. 115, 118, 146, 262.)
Bij elken criticus bestaat er een zekere neiging aan elk nieuw geboren boek een
solieden burgerlijken stand of pedigree te bezorgen, dikwijls tot groote
verontwaardiging van den eenigen vader. En dit is te begrijpen. De thema's der
literatuur zijn beperkt, maar de variatiemogelijkheden daarop zijn oneindig. Elk
waarachtig kunstwerk staat alleen in zijn soort, door zijn individueel karakter. Toch
kan het er niet te buiten door zijn onderwerp of vorm binnen zekere grenzen te vallen,
die aan de beoefenaars der literatuurgeschiedenis toelaten het te classificeeren. Zoo
herinnert Elias door sommige feiten, door zijn onrust, en ik zou zeggen vooral door
sommige gebaren van zijn personages aan dit eenige werk in de Fransche literatuur:
Le grand Meaulnes van Alain Fournier. Ook hier, net zooals bij Gilliams is er die
zwerversdrang, die vreemde en bekoorlijke fantasie (het kinderfeest) dat streven naar
het eeuwig onbereikbare. Maar wat bij Fournier zachte weemoed blijft wordt bij
Gilliams tot een wanhopige en getormenteerde levenshouding. Alain Fournier
charmeert, Gilliams ontstelt.
Met het verschijnen van Elias heeft Gilliams zich onaantastbaar in ruimen kring
bevestigd. Slechts enkelen kenden den dichter van Het Verleden van Columbus en
van den Oefentocht in het luchtledige. Elias is niet enkel de uiting van een zeldzaam
levensgevoel, het is ook een verruiming en verinniging van het uitdrukkingsvermogen
van onze taal. Al werd het werk door allen geloofd, het genieten zullen, denk ik, toch
maar the happy few.
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Boekbespreking
L. Baekelmans: Tille, derde uitgave. Houtsneden van Elisabeth Ivanovsky.
- Uitg. De Sikkel, Antwerpen. Pr. gen. 35 fr.; geb. 50 fr.
Indien we uit het werk van Baekelmans een keuze hadden moeten doen voor een
herdruk, dan zouden ook wij, zonder aarzeling naar Tille hebben verwezen. Tille is
wellicht het soberste en meest menschelijke werk dat Baekelmans ooit heeft
geschreven. Wij hebben het twintig jaar geleden met ontroering gelezen; en Dr. J.
Persijn heeft in dit tijdschrift bij 't verschijnen van Tille, zijn hooge waardeering
uitgesproken voor dit boek.
Wij hebben het met een onverzwakte waardeering herlezen.
Dr. V.

W.L.M. Van Leeuwen: Korte Schets van de ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde. Derde bijgewerkte druk. - Prijs 2.50 fl. Uitg.
J.B. Wolters, Groningen.
Het hemd is nader dan de rok, vindt de heer Van Leeuwen. Wij blijven zooals in de
eerste uitgaven: de arme broer der Nederlandsche letterkunde. De heele Vlaamsche
literatuur sinds 1830 moet het stellen met 21 bladzijden. Gezelle krijgt er twee,
Streuvels één; en de gestalte van Van de Woestijne staat er pasklaar in 16 regelen, nauwelijks de helft van P.M. Van Eyck, Gossaert of Nyhoff. Minder dan Piet
Paaltjens!
Hoe zouden wij er ons dan nog over verwonderen dat Vlaanderen, ondanks Gezelle,
ondanks Streuvels, ondanks Van de Woestijne, nog niet vermocht het
superioriteitsgevoel der Hollandsche schoolmeesters te breken.
A.V.C.

Dr. C.J. Wynaends Francken: Aphorismen. Uitg. Wereldbibliotheek,
A'dam.
Ik heb niets tegen Aphorismen; een korrel wijsheid is meer waard dan twintig
bladzijden geleerdheid. Maar indien ik uit de hier gepubliceerde aphorismen de
korrels lezen moest die ik in zekere mate persoonlijk en waardevol acht, dan zouden
die niet meer dan een handvol bedragen.
H.M.

J. Claes: Levensvragen. Uitg. J. Van Mierlo, Turnhout.
Vrome beschouwingen over actueele levensvragen.
H.M.
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J. Claes: Uit ganscher Harte. Uitg. Van Mierlo, Turnhout.
We zouden dit willen heeten: ‘dichterlijke ontboezemingen’ van een poetische
gevoeligheid. Poezie is het echter bezwaarlijk te noemen.
K.V.

Beb Vuyck: Duizend eilanden. W. De Haan. N.V. Utrecht, 1937.
De nieuwe roman-serie ‘De Voortrekkers’, onder leiding van A. Donker, wenscht
te breken met de traditie en werk te geven dat niet beneden het Europeesche peil
staat. Ze opent met den eersten roman, een Oost-Indisch verhaal, van de jonge hier
t.o. nog weinig bekende Hollandsche schrijfster Beb Vuyck. Het zij reeds dadelijk
gezegd dat hij in goede mate den lof verdient, waarmee Donker op de kleppen niet
heel karig is geweest. Het is schoon werk. Het is mij echter, daar het geschreven
werd uit de ervaring, veeleer een ‘document humain’, dan een
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roman. Hetgeen de verdienste niet vermindert. Opmerkelijk is vooral hoe angstvallig
de schrijfster alle gevoelsexploitatie vermeden heeft en ze trachtte den lezer uitsluitend
door de toonhoogte van haar proza mee te nemen. Zoo valt de sobere, directe, vrijwel
mannelijke uitdrukking praegnant samen met wat aan lichaamskracht, zielesterkte
en intelligentie van een koloniaal wordt vereischt, wil hij het tropenavontuur
voleinden. De karakterstudie van den Indo, Carl van Waerlaarden, met dien ernst,
die warmte en die eerlijkheid ondernomen, wordt een innemende verrassing. Naast
de schildering van het sloopende plantageleven, in de nog zoo primitieve, griezelige
en afschrikwekkende wereld der tropen, maakt deze van den strijd der ambtenaars
en zakenlui tegen de malaïse, van D u i z e n d e i l a n d e n niet minder een bizonder
en eigenaardig boek.
P.D.V.

Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. Afleveringen 2 en 3; prijs per afl.
15 fr. Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
Deze twee nummers vertoonen het karakter van hun voorganger; doel was op klare
wijze zonder lyriek, maar wetenschappelijk, den gang te schetsen van de kunst in
onze landouwen en in haar verscheidene vertakkingen. Eene korte ontleding zal,
m.d. beter dan lofwoorden, de beteekenis van het werk laten kennen en de rijkheid
aan uitzichten. Het tweede nummer sluit de studie af over de romaansche bouwkunde
in Vlaanderen: de rijnlandsche invloed is overwegend in Limburg en Brabant ook
in de laat-romaansche periode; in het graafschap Vlaanderen doet zich de
normandische stijl gelden; van een vlaamsch zelfstandige stijl kan bezwaarlijk worden
gesproken: als type der kerken geeft men op: open gevel door twee toren geflankeerd,
welke als trabanten zijn van een derde op de viering.
Prof. Maere handelt dan over beeldhouwkunst, schilderkunst en kunstnijverheid
vóór 1400. Tot op het einde der 14e eeuw ligt het zwaartepunt der kunstontwikkeling
veeleer in de waalsche gewesten om zich van dan af meer naar het Noorden te
verleggen; de 14e eeuw voorspelt reeds de komende bloeiperiode der Brabantsche
beeldhouwkunst. Onze schilderkunst heeft zich uit de miniatuurkunst ontwikkeld en
gedurende de 14e eeuw blijft de vlaamsche miniatuur ten achter ten opzichte van de
meer hoofsche en meer verfijnde fransche kunst; te midden dezer eeuw vindt onze
boekverluchting smaak in drolerieën; daarna evenals in de kleine bouwplastiek komt
de strekking tot realisme tot haar recht. Muurschilderingen zooals het L. Avondmaal
van het Bijlokeklooster te Gent, blijven in nauw verband met de idealistische strekking
van den tijd en laat de latere ontwikkeling der vlaamsche schilderkunst zelfs niet
vermoeden.
Prof. Leurs is dan terug aan het woord over de vroeggothiek in het graafschap
Vlaanderen. Het mag wel zonderling schijnen, zegt hij, dat de kunst waarin
Vlaanderen eigenlijk minder zou uitblinken, de architectuur, ruim een eeuw vóór de
schilder- en beeldhouwkunst een eigenlandschen stempel zou dragen. Want reeds in
de 13e eeuw kan er gesproken worden van een Scheldegothiek. Als klassiek voorbeeld
zou men kunnen aanhalen O.L. Vr. van Pamele te Oudenaarde. Een dubbelgetorende
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voorgevel, achtzijdige middentoren en de rondzuil. Een stijl die bestendigd werd
omdat de Schelde de waterweg was langswaar de Doorniksche hardsteen, in rondzulen
gehouwen, werd aangevoerd. Het merkwaardigste onder de kerkelijke gebouwen der
Scheldegothiek is ongetwijfeld de St-Niklaaskerk te Gent waar we de heele
ontwikkeling van deze bouwkunst kunnen volgen.
J.H.

Alie Smeding: ‘Liefde’. Roman. - Bandontwerp van Pam G. Rueter. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1937. - Ing. 40,60 fr.
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De hoofdpersoon van dit boek, Lied Ulen, voelt reeds als klein kind aan welke
bedreiging er boven het hoofd zijner ouders en boven het voortbestaan van hun gezin
hangt. Zij wordt dat met het groeien der jaren steeds beter bewust. Haar vader en har
moeder kunnen het niet te zamen. Haar moeder gaat met andere mannen om; haar
vader verzet er zich tegen, lijdt eronder en het gewone slot van het lied blijft ook
hier niet uit: de ouders gaan uit elkander. Vader wijkt naar Zuid-Afrika uit, moeder
komt aan den zelfkant der maatschappij terecht en de kleine Lied wordt bij oom en
tante in Rotterdam uitbesteed. Een onprettig leven heeft zij daar. Zij gevoelt zich als
een vogel achter de tralies van zijn kooi. Zij ervaart dat het met het huwelijk van
haar pleegouders ook in den haak niet is. Oom ‘speibelt’ zoo wat en tante doet alsof
het met haar ook zoo was om oom jaloersch te kunnen maken. Lied wordt grooter
en beleeft het grootste leed van haar leven wanneer zij verneemt dat haar vader in
den vreemde gestorven is. Oom sterft en er komt een jongen op pensioen in huis. Zij
wordt natuurlijk verliefd op hem. Zij zullen het niet doen zooals Lied's ouders indertijd
en zooals oom en tante, zij zullen een gelukkig huwelijk stichten. Doch dat wordt
alweer een begoocheling: Prosper houdt er zijn lieven op na, en Lied, in een heerlijke
geest van christelijke plichtsbetrachting verstoot de bekoring die een medelijdende
jonge man op haar uitoefent en hecht zich steeds vaster aan haar kind, dat niet beleven
mag wat zij doorgemaakt heeft. Zij glimlacht over haar pijn heen en zegt: ‘Nou ga
ik achter jouw voetstappen aan - me Vader, over de lange, lange wegen - naar het
lichte Huis.’
Deze lijvige roman telt bijna vierhonderd dichtbedrukte bladzijden, dat lijkt me
gezien het gegeven en gezien de manier waarop het behandeld wordt, nagenoeg een
honderdtal te veel. Bij de lezing kan men dan ook af en toe een gevoel van verveling
niet ontgaan. Alie Smeling is te uitvoerig en zij verwijlt te lang bij bijkomstigheden
van minder belang. Daardoor mist haar stijl verscheidenheid en spanning. Enkele
bladzijden zijn vol ontroering geschreven, maar het geheel is eerder middelmatig
door zijn langdradigheid.
A.D.

Maria Peremans Verhuyck: Chance. Novelle. - Overgedrukt uit ‘De
Vlaamsche Gids’, Gent.
Een kleurige novelle over een vrouw, die er komen wil door een goede partij aan
den haak te slaan. Het valt natuurlijk verkeerd uit, en wanneer zij toch door de gift
van een weldoenster van een onbekommerde bestaan genieten kan, loopt zij in een
auto-ongeval zulkdanige verwondingen op dat zij eraan sterven zal. Dit gegeven is
vlot en los verteld. Vaak een weinig al te los en met te weinig zin voor diepgang.
Mevrouw Peremans Verhuyck kan prettig vertellen, maar een schoon en ontroerend
werk scheppen heeft zij niet gekund.
A.D.
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Dr. Florent P.J. Peeters: Eigendomsrecht en Recht op Eigendom. Studie
over de ethische Grondslagen der juridische orde. - Beyaert, Brugge. 32,50 fr.
Wij hebben hier te doen met een hoogstaand werk dat het eigendomsrecht zoowel
in zijn historische aspecten als in zijn sociale beteekenis ontleedt. De schrijver handelt
over de eigendomstheoriën der oudheid, vanaf het idealistische communisme van
Plato tot de leerstelsels der absolute beschikking, welke in het Romeinsch Recht
hoogtij viert. Daarna belandt Dr. Peeters in het solidarisme der middeleeuwen om
diepgaande beschouwingen te wijden aan de Thomistische eigendomstheorie. Hij
belicht voornamelijk het privaateigendomsrecht in functie van de zedenwet en het
algemeen welzijn.
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Zoo komen wij aan de moderne tijden met het liberale individualisme dat met felle
wapenen wordt bestreden, met Kant, die de echos van Rousseau heeft opgevangen,
en met het nieuw communistisch geluid van Karl Marx. Het werk sluit met een
overzicht der hedendagsche periode, welke Dr. Peeters bestempelt als ‘de nieuwe
middeleeuwen’ met de neo-scholastiek en het solidarism, waarin het sciaal karakter
van het eigendomsrecht meer en meer op den voorgrond treedt.
We kunnen Dr. Peeters geluk wenschen om de wijze waarop hij deze zeer zware
stof heeft verwerkt. Laten wij hopen dat hij voor zijn volgende boeken meer zorg
zal besteden aan zijn stijl en hoogere eischen zal stellen aan zijn drukker.
J.V.

Armand Lunel: Le Balai de Sorcière. - Gallimand. N.R.F. Paris. - 15 fr.
... ‘David, qui voyait ce pin tous les jours, aperçut cependant, pour la première fois,
dans la masse en apparence uniforme du feuillage, une tache, au contour bizarre et
d'un velours plus sombre, plus ardent. - C'est ce que l'on appelle un balai de sorcière,
expliqua Simon... Alors on dit que l'arbre est fou... Je crois que nous avons tous plus
ou moins notre balai de sorcière... Mais la plupart le cachent soigneusement...’
Ja, David Moulanière heeft de zijne, de rijke koopman die zijn zaken te niet laat
gaan, uit onverschilligheid en trachten naar afwisseling, naar vrij zwerven, ver van
het alledaagsche, al te zeer geregeld leven, buiten het bereik van den misprijzenden
blik van Régine, zijne vrouw. Zij heeft wilskracht ten overvloed, en wanneer haar
man haar verlaat, houdt zij het huishouden op, en zet de opvoeding van haar twee
meisjes voort alsof er niets gebeurd was. Ze is de verpersoonlijking van de plicht;
met nauwgezette stiptheid kwijt zij zich van de minste taak. Zij is de volmaaktheid
zelve, maar ze kent geen mildheid, geen vergeven, geen gulle toegeeflijkheid. En bij
slot van rekening draagt zij de verantwoordelijkheid van de laffe vlucht van haar
man, van den dood van haar dochterken, van de schipbreuk van haar huisgezin.
Zeer fijn is die figuur geteekend, zoowel als die van den zwakken David, van de
lieve tweelingszusterkens, van de droogstoppelige onderwijzeres, van den ouden,
trouwen dienaar Chicot. Eeen zeer mooi roman.
L.D.

Madeleine Ley: Olivia. - Gallimard. N.R.F. Paris. - 15 fr.
Olivia is een jonge, kinderlooze weduwe. Heeft ze haar man bemind? Ik weet het
zelf niet. Heelemaal ontredderd gaat ze een oom vervoegen, die met zijn minnares
leeft. Ze gaan zich voor een tijd in Zwitserland vestigen, en daar komt plotseling de
liefde op haar weg. Mario, een operazanger, wordt haar minnaar, en eenige dagen
lang, kent haar geluk geen schaduw. Dan vertrekt hij, en onrust, misverstand, smart
vieren weldra hoogtij. Mario laat niets van zich hooren, en zij draagt een kind van
hem onder het hart. Als ze hem eindelijk terugziet, na oneindig lijden, twijfel en
wanhoop, is haar kind dood, en verneemt ze dat ze het slachtoffer is van een
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ijverzuchtige meid, die Mario's brieven verbrand heeft. Zal het geluk opnieuw
opbloeien? En kan er op eeuwigdurende liefde gehoopt worden, waar niets hun
verbindt dan zinnelijken hartstocht?
Zeer boeiend wordt dit alles verhaald, in een keurige taal en meesleependen stijl.
Prachtig wordt de heerlijkheid der Zwitsersche natuur beschreven, met zijn wondere
kleurschakeeringen. Ook de personen zijn goed geteekend, heel dien kleinen kring
menschen, fijn gecultiveerd, vatbaar voor kunst en schoonheid, maar zonder houvast,
en voor wie het begrip van de zonde niet eens bestaat.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
DAS INNERE REICH (März). - W. Schafer: Leben und Werk meines Sohnes
Hermann Adolf Beiss. - J. Weinheber: Sapphos Anrufung des Aphrodite. - Brune
Brehm: Der gerechte Hauptmann. - A. Beiss: Märzrausch. - F. Knöller: Der Bruder.
- Oda Schaefer: Wasserjungler. - Willy Kramp: Uber das Hören des Worts. - Hans
Guimm: Deutsches Leben und Schreiben. - O. Freiherr von Taube: Uber Geschichte
und Geschichtsdarstellungen. - O. Bangert: Walter vonder Vogelweide. - Hans Gött:
Sechs Bilder. - Umschau. - Anmerkungen.
DAS INNERE REICH (April). - J. Linke: Steinsetsungen. - W. Hager: Bauwerke
im Dritten Reich. - F. Rumler: Vier Gedichte. - W. Steindorn: Aus dem Nachlass
Gottfried G.S. - F. Bischoff: Die Spur in den Frühling. - H. Braun: Aufzeichnungen
von einer Reiser. - H. Claudius: Juga. - K. Epcing: Die Ideen des jungen Frankreich.
- J. Pfeiffer: Ein neues Nietssche-Buch. - Umschau. - Anmerkungen.
DAS INNERE REICH (Mai). - J. Seidel: Eine hohe kurfurstliche Kommission sucht
den Pfarren Lennacker heim. - J.W. Stein: Deutsche Nachtdichtungen. - Neil M.
Sunn: Die Erneuerung in der Schottischen Literatur des Gegenwart. - E.R. Bennett:
Zwei Gedichte. - J. vonder Goltz: Das Meistermädchen Komodie. - Umschau. Anmerkungen.
DER GRAL (Marz). - Manila. - Sr Wilh. Tholen: Patrick Augustin Sheehan. - Pietro
Mignosi: Die Alten und die Jungen. - R. Schneider: Die Könige und das Kreuz. Josef Hachmann: Gedichte. - Kleinere Beiträge. - Blick in die Zeitschriften. - Neue
Bücher. - Kleine Anzeigen. - Literarische und kulturelle Nachrichten.
STIMMEN DER ZEIT (Mai). - K. Prumm: Die mythische Religion der Willi Kolmel:
Um Fortschrift, Christendum und Abendland. - Irene Behn: San Juan de la Cruz. J.B. Kraus: Japanisches Ethos. - Hch. Roos: Nordischer Schicksalsglaube. - Max.
Pribilla: Ein feste Burg. - Hermann A. Krose: Kirch, wo bist du? - Besprechungen
von Büchern.
STIMMEN DE RZEIT (Mai). - K. Prumm: Die mythische Religion der Alten und
des Christentum. - F. Schneider: Das Geheimnis der Selbsterziehung. - H. Becher:
Die Christliche Gemeinschaft in heutigen Romanen. - J. Overmans: Katholische
Kulturschau. - E. Przywara: Die religioise Unruhe. - G.A. Lutterbeck. - Besprechungen
von Büchern.
DE VLAAMSCHE GIDS (Mei). - Adriaensen: Politiek en Romantiek. - A. Callant:
Een krekelgeschiedenis zonder pretentie. - Rie Reinders: Twee Gedichten. - A. Maria:
Kleine Trompetsolo's. - Dr. Herman Thiery: Sergej Nikolakevietsj. - P. Melis:
Onderwijs en Opvoeding. - Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
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LA REVUE GENERALE (15 mai). - J. Dermine: La condamnation de Rex. - Charles
Renier: La réforme administrative. - Jean-Marie Laureys, S.J.: La moralisation du
milieu de travail et l'action sociale patronale. - Paul Dresse: Penser l'Allemagne. Charles d'Ydewalle: Histoire sommaire de l'Armée Française. - Francis Hermans:
Emilie d'Oultremont d'Hoogvorst, notre chantal. - François Vermeulen:
L'enseignement du français en Flandre. - Donald Fallon: l'enfant et la meute. - Sophie
Deroisin: La grande paue russe. - C. Antoniade: Un humaniste: Guichardin. - Jean
Vossen: Les lettres flamandes: Théo Bogaers. - Paul Werrie: Atmosphère du 11 avril.
- Fernand Baudhuin: La mission de M. Van Zeeland. - G.S.: Le déjeuner des amis
de la ‘Revue Générale’ à Gand.
VORMEN (Februari-Maart). - Verzen van: P. De Vree, N.A. Drojine, W. Vaerewijck.
- K. Goossens: De parabel van den blinden. - F. Van Bogaerdt: Het hart pleistert. F. De Wilde: De Filosoof. - P. De Vree: Romankroniek. - Boekbesprekingen.
DE GEMEENSCHAP (April). - Verzen van: E. Van der Steen, J. Vercammen, G.
Smit, Vic. Reinders, M. Beversluis, J.J. Geuns. - J. Bergamin: Don Quichotte aux
portes de l'enfer. - Gerth Schreiner: José Bergamin spricht. - Kroniek - Hagel.
DE NIEUWE GIDS (Mei). - Dr. J.A. Russell: Dutch Poetry and the Romantic Revival.
- E.J. Koppeschaar: Een nacht in Khamaan. - Max Kijzer: Het gedicht. - Eva Asscher:
Wie kaatst moet den bal verwachten. - Max Kijzer: De dichter Mathias Kemp. Hélène Swarth: Vrouwen. - Joannes Reddingius: Twee gedichten. - Frits Pijl:
Kwatrijnen van Chayyam. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos:
Een leuk en levensvol kijkje op een deel van het menschelijk bestaan. - Maandelijksch
Overzicht. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe: Feiten en Fantasieën. - Max Kijzer: Bibliographie.
DE GIDS (Mei). - Stem uit de redactie. - Dr. M. Sabbe: Naar een nieuw bestand. Verzen van R. Van Genderen Stort en Fr. Buyle. - Mr. W.F. Prins: De homogeniteit
der nederlandsche kabinetten. - Dr. H. Goetz: Oostersche elementen in de
nederlandsche schilderkunst. - Dr. J.B. Manger: Thorbecke en de revolutie. - E.
Canter Cremers-van der Does: Tapijtweverij. - A. Van der Boom: In memoriam prof.
F.W. Hudig. - Aanteekeningen en opmerkingen. - A. Van Duinkerken: Kroniek der
nederlandsche letteren. - Buitenlandsch Overzicht. - Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (April). - In Memoriam prof. Dr. C. De Bruyne. - Fr.
Francken: Enkele bladzijden uit mijn soldatenboek. - H. Van Snick: Twee gedichten.
- M. De Doncker: Zelfontvluchting. - Dr. H. Thiery: Sergej Nikolajevietsj
Vinogradskiej. - L. Monteyne: Kroniek van het proza. - Dr. R. Roels: Duitsche
kroniek. - P. Melis: Onderwijs en opvoeding. - Dr. J. Peeters: Boekbeschouwing. Nieuwe uitgaven.
NUOVA ANTOLOGIA (1 marzo). - La ‘Nuova Antologia:: Il Principe di Napoli. Italo Balbo: La Litoranea libica. - Ulrich von Hassel: La missione europea dell'Italia
e della Germania. - Alessandro Luzio: Carteggi verdiani (I)
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Verdi e il Conservatorio di Milano. - Alfredo Gargiulo: Emilio Cecchi. - Romolo
Moizo: Questi Ragazzi (V). - Roberto Paribeni: Testimonianze di Roma in Libia. Ardito Desio: Il Sahara italiano.
NUOVA ANTOLOGIA (15 marzo). - Aimone di Savoia-Aosta: I resultati di una
spedizione al Karakoram. - Carlo Della Valle: Tripoli nel Seizento. - Clemente
Giorgio Menzio: Come giungemmo a Cufra. - Mariano d'Amelio: La vocazione del
Secolo XX alla codificazione. - Romolo Moizo: Questi ragazzi (VI). - Sandro Volta:
Spagna eroica e picaresca.
NUOVA ANTOLOGIA (1 aprile). - Antonio Baldini: Col Duce in Libia. - Nicolo
Castellino: Noi Fascisti e la Germania. - Attilio Garino Canina: Colonie e materie
prime. - Alessandro Luzio: Carteggi verdiana (II) La ‘Traviata’ e il dramma intimo
di Verdi. - Romolo Moizo: Questi ragazzi (VII). - Giuseppe Fiocco: Giambattiste
Tiepolo in Ispagna.
NUOVA ANTOLOGIA (16 aprile). - Adalberto di Savoia-Genova: Impressioni e
riflessioni sull'Etiopia. - Giuseppe Lugli: Tradizione a realtà delle origini di Roma.
- Romolo Moizo: Questi ragazzi (Fine). - Aldobrandino Malvezzi: La Principessa
Beigioioso all'Assedio di Roma. - Pietro Sitta: Il Catasto e la perequazione fondiaria
in Italia - Nel 50o anno della promulgazione della Legge. - Nino Barbantini: La mostra
del Tintoretto. - Roberto Sandiford: La guerra civile di Spagna e il Diritto
internazionale.
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[1937/7-8]
Meeningen
I
Staatsmaecenaat
door Gerard Walschap
De belgische staat geeft op een begrooting van 1 milliard slechts 10 millioen frank
uit aan wat M.G. in La Métropole noemt ‘La protection des Arts et des Lettres’, maar
waarin begrepen zijn o.a. 1.100.000 fr. voor onderhoud en herstelling van geclasseerde
monumenten, som die niet ten bate komt aan de levende kunst. En hoeveel van
1.000.000 fr. voor aankoop van boeken door openbare bibliotheken de eigen kunst
of literatuur ten goede komen is ook de vraag. Verder ziet men de fransch-belgische
literatuur met 160.000, de vlaamsche met 154.000 fr. bedacht, een vlaamsche
minderwaardigheid van 6000 fr. waarover we niet zullen twisten, al begrijpen we ze
niet, te meer daar nog een afzonderlijke post van 25.000 fr. uitgetrokken wordt voor
waalsche letteren! Er is een post van 3.550.000 fr. voor ‘art lyrique national’ en de
musea van Antwerpen van Brussel ontvangen 1.125.000 fr. voor hunne aankoopen
die op verre na niet allemaal de kunst of letteren van heden bevorderen. Men mag
schatten dat 5 van de 10 millioen niet besteed worden aan werk van levende belgische
kunstenaars, die toch, zegt men ons, meer dan het collectioneeren van oude
kunstwerken en het ten gehoore brengen van vreemde muziek, de aandacht en de
zorg van den maecenas verdienen. Van die andere vijf millioen wordt een uiterst
gering deel besteed aan de letteren. De rest is voor de kunsten.
Waarom staatsmaecenaat? Want eer men bevestigen kan dat 5 millioen 's jaars
voor kunsten en letteren veel te weinig
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is op een budget van 1 milliard, moet men de vraag beantwoorden of het niet reeds
5 millioen te veel is.
Er is nl. iets te zeggen voor de liberale opvatting, volgens dewelke het de taak is
van het bestuur den burger zoo goed mogelijk te beschermen, maar zooveel mogelijk
gerust te laten. En vrij.
Dat de staat geld uitgeeft aan andere zaken van den geest, wetenschap, onderwijs,
religie, is geen argument om hem het maecenaat als een plicht op te leggen.
Wetenschap immers is in laatste instantie nuttig door hare toepassingen op industrieel
en ander gebied. De staat bekostigt het onderwijs, maar richt het dan ook naar zijn
belang, terwijl de diplooms weer recht geven op winstrijke bedrijvigheden. De
subsidie aan de priesters is een vorm van restitutie.
Bovendien, als het waar is dat de welvaart best in vrijheid bloeit, zullen de kunsten,
die slechts een vrije en welvarende gemeenschap noodig hebben om te bloeien,
fleurigst tieren zonder staatsmaecenaat, dat toch altijd maar aalmoes blijft en de
vrijheid bedreigt.
Een verwijzing naar het verleden, toen de talrijke hoven en hofjes de kunstenaars
onderhielden, wettigt de gevolgtrekking niet dat de onpersoonlijke democratische
staat dezen last moet overnemen. Voor zijn jaarwedde verheerlijkte de kunstenaar
toen de algemeene themas in peis en vrede en vroeg niets anders. Zijn subjectivistische
kunstbroeder van de twintigste eeuw wil eerst en vooral zichzelf uitdrukken en deel
nemen aan den kultuurstrijd, den ideeënstrijd. Hij kan misschien een maecenas vinden
wien hij het naar den zin maakt, maar hij kan het onmogelijk de verzamelde
partijhoofden der ééndagsregeeringen naar den zin maken.
Is er dan geen argument voor het staatsmaecenaat?
Het eenige geldige lijkt mij dat de staat zelf van langsom meer het vrijheidsbeginsel
prijs geeft en leidend optreedt. Tevoren impliceerde het feit dat hij niets voor de
kunsten deed, in het geheel niet, dat hij ze minachtte. Vrijheid was zijn beginsel. Nu
is zijn leuze etatisatie, protectie, leiding. Op alle gebied. Of dit nu beter of slechter
is doet er niet toe. Van zoodra hij banken, nijverheids- en handelszaken en nog
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andere dingen, die hij tot nu toe meende, evenals de vrije kunsten, best vrij te laten,
beschermt, uit den nood helpt, in leven houdt, kan hij voor de kunsten geen
uitzondering meer maken zonder het ernstig verwijt op te loopen, dat hij alleen begrip
heeft voor het materieele en de werken van den geest miskent.
Vanwege enkele pleiters voor staatsmaecenaat is het een zeer onaangename,
hatelijke gewoonte de democratische staatsleiders te behandelen als imbecielen, die
het belang van een bloeiende kunst voor een land niets beseffen, pretentieuze
beschuldiging die allen grond mist. Maar zij gaan nog verder en trachten ten allen
prijze dat belang in tastbaarheden aan te toonen en dus toch een of ander nut te vinden,
dat den dommen democraat moet imponeeren. Dat is natuurlijk altijd te doen, kunst
dient wel voor iets en een chauffeur die Jozef in Dothan komt te lezen, zal allicht
minder menschen overrijden dan een die een dozijn exports gedronken heeft.
Maar ten eerste weten sommige staatslieden tegenwoordig al goed genoeg waarvoor
zij de kunst kunnen gebruiken en waarvoor ‘kunstenaars’ zich laten gebruiken. En
ten tweede is het cijfervast nut, dat ook op de kunsten te berekenen is, juist niet
datgene waarvoor deze kunsten de hulp en den steun van het staatsmaecenaat
verdienen.
Zij die eenig begrip hebben voor kunst pleiten daarom voor ondersteuning van de
nuttelooze kunst, behoorend tot een andere wereld dan die van de berekenbare
belangen en juist daardoor noodzakelijk, onvervangbaar, essentieel.
Legt men geen sterken nadruk op die nutteloosheid, dan voert staatsmaecenaat
vroeg of laat tot gecamoufleerde inmenging, die den kunstenaar der toekomst de
dertig zilverlingen zal doen vervloeken.
In plaats van den staat voor te rekenen dat het gevraagde geld langs verre omwegen
toch op een of andere wijze terugkomt, houde men hem voor dat hij het juist best zal
besteed hebben als hij er nooit iets van terugziet. Dan juist zal het van het tastbare
en materieele geheel en gansch in die immaterialiteit zijn omgezet, wier bloei het
grootste belang is van de gemeenschappen.
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Jesus en de leekebroeder
door Jac. Schreurs m.s.c.
De broeder bad: Heer Jesus schouw
Hoe schamel ik 't hier stel,
Want rillend op mijn bed van kou
Verlang ik naar de hel.
En Jesus sprak: mijn lieve vriend,
De hel is niet zoo ver En als gij klagend haar verdient,
Voorwaar, dan komt gij er!
- Hoe kwam ik en door welke deur?
Hoe keer ik uit deez' kooi,
Waar ik haast stik in wierookgeur
En snak naar hout en hooi?
En Jesus sprak: mijn arme man,
Dààr is de wijde deur,
Die naar twee kanten open kan Naar eigen willekeur.
- Heer Jesus, mijn Verlosser, spreek
En geef mij goede raad,
Want laat ook gij mij in de steek
Dan word ik een soldaat.
En Jesus sprak: het staat u vrij
Te kiezen wat gij kiest,
Doch wee U! als gij mèt uw pij
Uw schoone kans verliest.
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- Breek, Heer, dit al te wilde hert
Zijn weelderig gewei,
Daar gij 't zijn weg niet houdt versperd
Met prikkeldraad van zij!
En Jesus sprak: wat breed gedijt
Staat steeds op goede grond:
Ik laat het wassen wild en wijd
En 't staan alwaar het stond.
- Ik ben te onstuimig en te stout,
Te vol nog van uw schrik,
Dan dat ik kalm het hemelsch zout
U van de handen lik.
En Jesus sprak: slechts wijsheid baat,
Hetzij dan zoet of zuur,
Brand slechts uw ziel niet aan het kwaad
En lik dus nooit aan vuur.
- Ik bijt mijn tanden in uw kruis
En klem mij aan U vast,
Ik ben in dit onzalig huis
Als een verdwaalde gast:
Ik ben het kruis van Vader Abt,
Der broed'ren zondebok
En wie van ver niet naar mij trapt,
die dreigt mij met een stok.
En Jesus sprak: in ieder huis
Moet, naast een goede kok,
Een Abt zijn met een gouden kruis
En óók een zondebok.
- De oude rector cantus sloeg
Nooit zóó secuur de maat,
Of eens was ik een slag te vroeg,
Dan weer een slag te laat.
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En Jesus sprak: wat geeft een slag
Te vroeg of ook te laat,
Daar zelfs de Liefde nacht nóch dag
En regel kent noch maat?
- Wanneer ik donker ben en blind
En loop van hot naar haar,
Zegt Vader Abt: jij bent mijn kind
Maar hebt nog duivelshaar....
De broeder boog zijn arm verstand
En Jesus zag hem aan,
Toen zijn zij beiden hand in hand
Een bloemhof ingegaan.
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Van het activisme tot de huidige verwarring(1)
door Max Lamberty
De verklaring van het heden moet bijna altijd in het verleden worden gezocht.
Wil men de verklaring van de huidige toestanden in de Vlaamsche Beweging
vinden, dan moet men naar het verleden grijpen en zelfs naar een betrekkelijk ver
verleden, namelijk naar de twintig jaren die den wereldoorlog voorafgingen. De
Vlaamsche Beweging heeft toen een soort wedergeboorte beleefd. Er kwam een
schat van nieuwe ideeën. Er kwam een schaar van ongewoon talrijke en talentvolle
jonge mannen. Het is een mooie tijd geweest in de Vlaamsche Beweging, een geniale
tijd. Het ware onrechtvaardig minachtend neer te zien op die periode van vóór den
oorlog. De Vlamingen hadden geene hoogeschool. Zij beschikten over de wetten
niet die na den oorlog het taalgebruik in het bestuur, in het onderwijs, in het gerecht,
ja zelfs in het leger zoozeer te hunnen gunste zouden wijzigen.
Maar zij hadden precies datgene wat hun later alles zou laten veroveren, ondanks
onderlinge verdeeldheid en innerlijken strijd.
Het was immers in dien tijd dat een nieuwe opvatting van de Vlaamsche Beweging,
de sociale en economische opvatting haar intrede deed.
Die sociale en economische opvatting van de Vlaamsche Beweging, door Vuylsteke
en de Maere voorbereid, door Mac Leod, Vermeylen en Van Cauwelaert mede
geïllustreerd en door Lodewijk De Raet tot haar meest volmaakte formuleering
uitgewerkt, had in de rangen der Vlaamsche Beweging

(1) Uit een lezing gehouden te Oostende.
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niet meer alleen de dichters en romanschrijvers, de taalkundigen en de taalliefhebbers
gebracht, maar ook de Vlaamsche werklieden, de Vlaamsche landbouwers, de
Vlaamsche handelaars.
En zie, naast den rijkdom der nieuwe ideeën, trof men een ongewonen rijkdom
aan van jeugdige verdedigers dezer ideeën, als een Dosfel, een Hippoliet Meert, een
Van de Perre, een Deswarte.
Ook de literatuur beleeft een nieuwen bloei, met een Van de Woestijne, een Van
Langendonck, een Cyriel Buysse, een streuvels, een Teirlinck, een Maurits Sabbe,
een Toussaint van Boelare.
Er rijzen redenaarsfiguren op zooals Vlaanderen er nog geen gekend had, een
Frans Van Cauwelaert, een Camiel Huysmans, een Louis Franck, de ‘drie kraaiende
hanen’, eersterangsverdedigers en dragers van de nieuwe geestelijke rijkdommen.
De nieuwe theorieën der Vlaamsche Beweging omvatten als belangrijkste, als
hoogste eisch, de Vlaamsche Hoogeschool. Het kan bevreemding wekken dat een
beweging, die het sociale en economische, het actueele en werkelijk tastbare leven
als uitgangspunt neemt, in de eerste plaats aan de verovering van een universiteit
denkt. Maar zoo is nu eenmaal de historische waarheid die ik in mijn boek
‘Philosophie der Vlaamsche Beweging’, trachtte te verklaren: de nieuwe Vlaamsche
Beweging zag in de hoogeschool den hoogsten waarborg voor haar toekomst. En de
Vlaamsche strijd was, in de laatste tien jaren vóór den oorlog, een strijd voor de
Vlaamsche hoogeschool.
De gansche Vlaamsche Beweging deelde de overtuiging die Lodewijk De Raet,
in 1913, in de Inleiding van zijn boek ‘Vlaanderen's Cultuurwaarden’, als volgt
samenvatte: ‘door de Vlaamsche hoogeschool bereikt de Vlaamsche Beweging haar
eindbestemming, want alleen van de vervlaamsching van het hooger onderwijs kunnen
wij de verdere ontwikkeling, ja de herschepping van onze Vlaamsche volkskracht
verwachten’.
En Lodewijk De Raet beschreef als volgt, in dezelfde
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Inleiding, de gemoedsstemming in de Vlaamsche vergaringen: ‘De Vlaamsche
Hoogeschool is een symbool - in sociologischen zin - geworden, het symbool van
de verstandelijke bevrijding, dat op elke vergadering van Vlamingen, tot welken
stand of gezindheid zij behooren, in geestdrift brengt en eindelooze toejuichingen
doet losbreken.’
Die strijd voor de Vlaamsche hoogeschool liep uit op een ongewone en vroeger
onvermoede machtsontplooiing. Van af de bekendmaking van het verslag, namens
de tweede hoogeschoolcommissie uitgebracht door Lodewijk De Raet, in 1909, tot
aan den wereldoorlog, heeft het Vlaamsche volk een ijver, een krachtdadigheid, een
geestdrift en een eensgezindheid aan den dag gelegd die later nooit meer werd bereikt.
Zij die deze periode hebben beleefd, denken er nog met ontroering aan en geven
gaarne toe dat zij nooit mooiere momenten in hun flamingantenleven hebben gekend.
Het was een triomftocht.
In 1906 kon Prof. Vercoullie, in een interview, nog zeggen: ‘De beweging is nog
allebehalve populair.’
In datzelfde jaar achtten de Belgische bisschoppen, in hun ‘Instructions collectives’
het ‘noodig dat de voertaal van het onderwijs een internationale taal zou zijn’.
Een paar maanden later - in November 1906 - bevestigde Mgr. Mercier de
veroordeeling op een vergadering der superiors van de aartsbisschoppelijke colleges
en seminaries: ‘Une université flamande, jamais!’ Dat was het berucht gebleven
‘Jamais’ dat later, God weet hoe, in de schoenen van den liberalen leider Paul Hymans
werd geschoven...
Vier jaar later was er al veel veranderd.
De eerste uitgave van het Verslag van Lodewijk De Raet, op 2000 exemplaren in
1909, gedrukt, was reeds in December 1910 uitverkocht, evenals de brochure die er
een samenvatting van was en eerst op 10.000, daarna op 25.000 exemplaren was
gedrukt. Van een Fransche vertaling van het Verslag werden 4.000 exemplaren en
van een vertaling der samenvatting 10.000 exemplaren verspreid.
Honderden volksvergaderingen schudden overal de gemoederen wakker. In één
week van Januari 1911 werden aldus
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in het Gentsche alleen elf volksvergaderingen gehouden. Hetzelfde gebeurde te
Antwerpen, Brussel, Mechelen, Leuven, Brugge.
In Juli 1912 hadden 2050 hoogeschoolgediplomeerden het Verslag onderteekend.
Dat getal zou nadien klimmen tot 2.700, terwijl de volkspetitie 100.000
handteekeningen vereenigde.
Op 6 Maart 1914 werd het wetsvoorstel Franck-Van Cauwelaert-Huysmans, voor
de eerste maal ingediend in 1911, in de Kamerafdeelingen besproken. In 4 afdeelingen
op 6 werd het aangenomen. Er waren te zamen 63 ja-stemmers, 43 neen-stemmers
en 12 onthoudingen. Vier Ministers hadden er voor gestemd, twee hadden zich
onthouden, namelijk de Eerste Minister en de Minister van Kunsten en
Wetenschappen. Zij verklaarden dat de Regeering amendementen zou voorleggen
die in hoofdzaak tot een ontdubbeling der leergangen zouden strekken.
Het was een merkwaardige zegepraal die op treffende wijze aantoonde welken
weg men afgelegd had. In 1902 waren er vijf Kamerleden voor de vervlaamsching
te vinden; in 1914 zeventig, terwijl het stelsel De Raet zooveel radicaler was dan het
stelsel Mac Leod. Intusschen hadden de Vlaamsche wetenschappelijke congressen
het gebracht, van 250 deelnemers in 1900 tot 1500 in 1910.
Er was een Groote Liefde in Vlaanderen ontstaan, bron van geestdrift en van
wilskracht.
***

Op 4 Augustus 1914 trokken de Duitsche legers over de Belgische grens.
In den loop van de maand October reeds, konden, in het door de Duitschers bezet
gebied, de eerste kiemen worden ontwaard van hetgeen het activisme zou worden.
Er was in het activisme, zooals in iedere collectieve beweging, een complex van
veelsoortige strekkingen, gevoelens, ideeën.
De overgroote meerderheid waren oprechte Flaminganten
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die onder den indruk gekomen waren van de eerste pogingen der Vlaamschvijandige
elementen, om den wereldoorlog te doen dienen voor hun verfranschingsidealen.
Sommigen achtten Vlaanderen bedreigd en vonden het noodzakelijk de Vlaamsche
Beweging ‘niet te laten slapen’ gedurende de oorlogsmaanden. ‘Niet te laten slapen’,
dat wilde zeggen: bladen uitgeven en de propaganda voortzetten.
Anderen zagen vooral met wantrouwen en argwaan de samenwerking tusschen
België en Frankrijk. Zij riepen niet ‘Los van Frankrijk!’. De leus was niet gekend.
Maar hun denken en hun voelen ging dien weg op. En zij zochten naar practische
middelen om, met om het even welke medewerking, de gewantrouwde regeering
voor ‘voltrokken feiten’ te stellen.
Hetgeen echter aan de strekkingen, gevoelens, ideeën een bepaalde oriëntatie gaf,
dat was de Groote Liefde die Vlaanderen had opgedaan in de laatste vijf jaren vóór
den oorlog: de Vlaamsche Hoogeschool.
Er werd reeds dikwijls op gewezen, namelijk door Prof. Eggen en door den h.
Herman Vos: het uitgangspunt van het activisme was de Vlaamsche Hoogeschool.
Ware deze, toen kapitale eisch van de Vlaamsche Beweging ingewilligd geweest
in Juni of Juli 1914; ware de Vlaamsche Hoogeschool een werkelijkheid geworden
vóór den inval der Duitschers;
dan hadden de Duitschers aan de Vlamingen eenvoudig niets kunnen aanbieden;
dan ware er geen activisme mogelijk geweest, zeker, in ieder geval, geen activisme
dat tienduizenden aanhangers zou vinden.
De Vlaamsche Beweging van vóór den oorlog, althans de leidende Vlaamsche
Beweging, dacht niet aan Groot-Nederland, zij dacht niet aan zelfbestuur, zij dacht
zelfs niet aan bestuurlijke scheiding.
De vervulling van den dierbaarsten wensch aller Flaminganten, vóór Augustus
1914, had de Duitschers in de onmogelijkheid gesteld in Vlaanderen een pijnlijk
onvervulden wensch aan te treffen. Zij zouden bij hun intrede een volk
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gevonden hebben dat zooeven zijn ideaal verwezenlijkt zag en er voorloopig geen
ander had.
Eenerzijds de angst om de verwezenlijking van den mooien droom voor lang en
misschien voor altijd te zien uitstellen; anderzijds de mogelijkheid om dien mooien
droom te verwezenlijken, zij het dan tegen den wil in van de Vlaamschvijandigen ja
zelfs desnoods tegen den wil in van de eigen regeering, die ginder op Franschen
grond verbleef, heeft van tienduizenden Flaminganten activisten gemaakt.
Hoe talrijk waren zij? De activisten raamden hun getal op 125.000. Volgens de
uitgevers van het boek ‘Les Archives du Conseil de Flandre’, waren zij ten getale
van 20.000 ongeveer.
Volgens de stukken welke betrekking hebben op de verkiezing van den Raad van
Vlaanderen - begin 1918 - zouden in 153 volksvergaderingen 49.578 aanwezigen
aan de verkiezing deel genomen hebben.
De cijfers toonen duidelijk aan dat wij niet te doen hebben met een verraad van
enkelingen, maar met een werkelijke rebellie van een deel van het Vlaamsche volk.
Welk deel?
Het deel namelijk waaruit de Vlaamsche Beweging van oudsher haar aanhangers
heeft gehaald: de intellectueele middenstand.
Een nader onderzoek wijst uit dat bijna alle namen van de aanvoerders, van de
leidende elementen in het activisme, namen zijn die men in de laatste jaren vóór den
oorlog, op de lijsten der deelnemers aan de Vlaamsche wetenschappelijke congressen
aantrof.
Op de 94 leden van den tweeden Raad van Vlaanderen telt men er 60 - dus de
twee derde - die hoogeschoolgediplomeerden waren.
De Groote Liefde had haar eigen dienaars, diegenen welke zij had aangeworven
in de jaren die den oorlog voorafgingen, en die zij ook in de bittere oorlogsperiode
had bewaard. Zij ging voortaan haar eigen wetten volgen, spijts allen tegenstand,
spijts alle moeilijkheden. Zij zou scheuren en breken waar het moest.
Zij brak vooreerst de eensgezindheid in de rangen der
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Vlaamsche Beweging. Diepe meeningsverschillen scheidden voortaan de
‘minimalisten’ van de ‘maximalisten’. Zij brak het zedelijk front van België tegenover
den invaller. Zij deed nog meer: zij vond nieuwe ideeën waaraan zij niet gedacht had
in de jaren vóór den oorlog.
Zij leidde tot het uitdenken van de b e s t u u r l i j k e s c h e i d i n g , die op 21 Maart
1917, krachtens een besluit van den Duitschen Gouverneur-Generaal von Bissing,
werd doorgevoerd.
Zij leidde ook tot het uitdenken van V l a a n d e r e n 's p o l i t i e k e
z e l f s t a n d i g h e i d , die door den Raad van Vlaanderen, op 22 December van
hetzelfde jaar, werd uitgeroepen.
Wat de Groote Liefde uitdacht en wilde heeft zich zoo eenvoudig en
onweerstaaibaar voltrokken als een natuurverschijnsel: het duurde niet lang, na de
opening der activistische Vlaamsche hoogeschool, op 21 October 1916, of haar vaders
zagen in dat de instelling gebonden was aan het Belgisch bestuur en dat het Ministerie
van Kunsten en Wetenschappen, te allen tijde, de universiteit kon dwarsboomen en
lam leggen.
De Groote Liefde eischte een eigen bestuur voor haar kind. Er kwam een eigen
bestuur.
Doch alweer dreigde het vanzelfsprekend gevaar: het bestuur hangt af van een
Parlement en van een regeering die met één pennetrek het bestuur naar believen
kunnen omvormen en dadelijk de hoogeschool kunnen sluiten.
De Groote Liefde eischte een eigen Staat. Er kwam geen eigen Staat, maar er
kwam de uitroeping van de politieke zelfstandigheid.
Middelerwijl had de Groote Liefde ook aan het front de gemoederen der Vlaamsche
soldaten beroerd. Er was een ‘frontpartij’ geboren.
***
Uit de puinen van het ingestorte activisme bleef alleen over: een hardnekkige
v e r b i t t e r i n g bij honderden intellectueelen en een leus: Z e l f b e s t u u r .
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Het streven naar Zelfbestuur had in den schoot van het activisme tot geen positieven
uitslag gevoerd. Er waren steeds diepe meeningsverschillen blijven bestaan over den
vorm van de politieke Staatsorganisatie die de activisten wenschten voor het
Vlaamsche land.
Hetzelfde gebrek aan eensgezindheid zou zich ook voordoen in de ‘Frontpartij’,
de partij die een deel der Vlaamsche soldaten, de flaminganten, aan het front hadden
opgericht en die dadelijk ook de partij van de overwonnen activisten werd.
De leus Z e l f b e s t u u r volstond. Voorloopig scheen geen verdere uitwerking
van dat principe noodzakelijk. Er waren heel wat andere zaken die al de
krachtdadigheid der Frontpartij in beslag gingen nemen: het aanklagen van de
oorzaken van misnoegdheid en verbittering, die onmiddellijk zeer talrijk werden,
van af den terugkeer der Belgische regeering. Deze had immers de gewaagde taak
op zich genomen, de oorlogsschade te herstellen, de goeden te beloonen en de slechten
te straffen. Onder de slechten waren de activisten.
De beteugeling van het activisme stond op het programma van de
Wapenstilstandsregeering. Zij werd in de Troonrede aangekondigd onder ‘luide
toejuichingen van het Parlement’.
Ongetwijfeld zou de Belgische regeering, die voor een indrukwekkende reeks
belangrijke vraagstukken, dringende oplossingen moest zoeken en toepassen, liefst
gedaan hebben zooals de Ententeregeeringen, die het tijdens den oorlog
aangekondigde en in het vredesverdrag van Versailles voorziene proces tegen den
Duitschen keizer, handig wisten te ontgaan.
Maar.... En hier komen wij tot de werkelijke oorzaak van de harde repressie van
het activisme:
er waren lieden die niet wilden vergeten: de vijanden van de activistische
d o e l e i n d e n , de vijanden van de f l a m i n g a n t i s c h e i d e a l e n , diegenen die
in de repressie van het activisme een middel zagen om de Vlaamsche Beweging
achteruit te dringen.
Zij, de ‘franskiljons’, zijn het, die ‘haro sur le baudet’ geroepen hebben. Zij zijn
het die de openbare meening heb-
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ben opgeruid. Willens of niet moesten Parlement en regeering den invloed ondergaan
van de scherpe ondubbelzinnige beschuldiging door de groote Brusselsche bladen
dagelijks uitgebracht en herhaald.
De Vlaamsche nationalisten hebben terecht het feit aangeklaagd dat de grootste
der oorlogsleveranciers van de Duitschers vrijgesproken werd, terwijl tientallen
activisten ter dood werden veroordeeld.
De vergelijking gaat niet op. Bedoelde oorlogsleverancier, een schatrijke baron,
had geen vijanden en daarentegen vele invloedrijke vrienden.
De activisten hadden slechts verlegen vrienden, en daartegenover machtige
vijanden: de Vlaamschhaters, die sterk genoeg stonden om, door hun pers, een
huilende openbare meening tegen de overwonnen activisten in het harnas te jagen
en meteen de politieke mannen in beweging te zetten.
Volgens de officieele gegevens van het Ministerie van Justitie werden, na den
wapenstilstand, 267 veroordeelingen uitgesproken; 226 dezer veroordeelingen, die
activistische misdrijven golden - dit is voornamelijk te erkennen aan de vermelding
van artikel 118bis in het vonnis - werden door de Hoven van Assisen, 41 door militaire
rechtbanken uitgesproken.
De veroordeeling van de activisten steunde op de overtuiging:
dat de activisten de veiligheid van den Staat in gevaar hadden gebracht;
dat de activisten met de Duitschers hadden samengespannen tegen de veiligheid
van den Staat;
dat de actie van de activisten ten goede van Duitschland was uitgevallen en dat
de activisten, dienvolgens, Duitsche belangen hadden gediend.
De beteugeling van het activisme heeft opvallend geweigerd in het bestaan van
de Vlaamsche Beweging, in het bestaan van Vlaamsche idealen en van Vlaamsche
grieven, een verklaring te zoeken voor de daden der activisten. Zij heeft het vraagstuk
herleid tot de veiligheid van den Staat en den vijand van dien Staat, gedurende vier
jaar: Duitschland. Zij
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heeft in de activisten de dienaars van Duitsche en niet van Vlaamsche belangen
gezien.
Hiermede sloop in se beteugeling van het activisme een principieele vergissing
die onberekenbare gevolgen hebben moest.
Het bleef niet bij de veroordeelingen der leiders van het activisme door het gerecht.
Er werden ook ambtenaars en bedienden uit hun functie ontzet. Er werden studenten
uit de hoogescholen gesloten.
38 ter doodveroordeelingen; 15 veroordeelingen tot levenslangen dwangarbeid of
opsluiting; meer dan 16 eeuwen gevangenisstraf voor 132 andere veroordeelden;
679 beambten afgesteld in de Ministeries alleen, waar zij vóór den oorlog waren
aangesteld; 400 Vlaamsche studenten uit de hoogescholen gesloten....
Kon er iets goeds verwacht worden van dergelijke behandeling, die de verbittering
van duizenden denkende, lezende en schrijvende, dus min of meer in hun midden,
leidende Vlamingen, op de spits zou drijven?
De zware veroordeelingen, die niet door amnestie werden gevolgd, konden aan
de betrokkenen wel hun politieke en burgerlijke rechten ontnemen, maar niet hun
verbittering, niet hun idealen, niet hun familie, niet hun vrienden, hun kennissen,
hun geloofsgenooten.... De vergiftigende gevolgen van de zware repressie lieten zich
in al de Vlaamsche intellectueele middens gevoelen, die middens waaruit de
oud-activisten nooit gesloten werden.
Hoe begrijpelijk is het dat, in de tallooze verzoekschriften, door Vlaamsche kringen
naar het Parlement gezonden, na den oorlog, twee punten tot vervelens toe worden
herhaald:
a) de vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool;
b) amnestie voor politieke en militaire veroordeelden.
De vervlaamsching van de Gentsche hoogeschool, dat was de Groote Liefde die
dagteekende van vóór den oorlog reeds. De eisch betreffende amnestie, dat was de
uitweg dien de verbitterden zochten, zij die rechtstreeks of onrechtstreeks het
slachtoffer waren geworden van die Groote Liefde.
Bij de vervulling van de alleszins moeilijke taak die de
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regeeringen op zich genomen hadden, na den Wapenstilstand, moesten onvermijdelijk
nu en dan maatregelen getroffen worden die tot mislukte uitslagen zouden voeren.
De slecht aangepaste maatreeglen wekten ontevredenheid, zoowel in Wallonië als
in Vlaanderen.
In Wallonië kwam het tot een ‘Weg met de regeering!’
In Vlaanderen klonk het: ‘Weg met den Belgischen Staat!’
Zulks kon niet het gevolg zijn van de miskenning van materieele belangen. Er is
iets dat ergere verwoestingen in den geest van de Staatsburgers kan teweegbrengen
dan de miskenning van materieele belangen of het bestaan van misbruiken: namelijk
twijfel aan het Recht, twijfel aan de rechtvaardigheid van het Gezag, van het Gerecht,
twijfel aan de goede trouw van diegenen die de verpersoonlijking der wetten zijn en
die niet anders dan rechtvaardig mogen zijn.
Valt dat vertrouwen weg, dan is alles vergald, alles vergiftigd.
Wij spraken zooeven van den grootsten leverancier der oorlogsjaren. Bedenken
wij dat de hoogste geestelijke overheid der oorlogsjaren, de Belgische kardinaal, en
de hoogste politieke overheid der oorlogsjaren, eerste minister te Le Havre, kwamen
getuigen dat de baron - die aan de Duitschers voor hun oorlogvoering hoogst nuttige
producten in groote hoeveelheid had geleverd - eigenlijk slechts de ‘politique du
moindre mal’ had gevolgd, die geboden was in het bezet gebied.
Men kan zich voorstellen welke vertwijfeling toen moest oprijzen bij de duizenden
die, om wille van hun idealen of om wille van een individueele ‘politique du moindre
mal’ reeds vervolgd, of veroordeeld, of uit hun ambt waren ontzet.
Waarom hadden de eerste minister en de kardinaal niet vroeger gesproken? Waarom
had de regeering aan het gerecht niet meer geschikte regelen voorgeschreven? Waarom
werden de eenen zwaar veroordeeld en de anderen vrijgesproken? Waarom werd
ook steeds amnestie geweigerd, terwijl een der bepalingen van de
Wapenstilstandsovereenkomst, nadien in het Verdrag van Versailles opgenomen,
niet alleen de verleening van amnestie toeliet, maar ook nog oplegde?
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Vragen die zonder antwoord bleven....
Intusschen bleef Dr Borms, de leider van het activisme, aldoor in het gevang. Voor
hem was geen genade. Van hem hadden de Belgische regeeringen een martelaar
gemaakt.
De jarenlang volgehouden propaganda der Vlaamsche nationalisten leidde tot een
feit dat het geheele land in rep en roer bracht:
naar aanleiding van een tusschentijdige verkiezing, te Antwerpen, bekwam de
opgesloten activist 83.058 stemmen en de patriotische candidaat slechts 44.410.
De Antwerpsche kiezers hadden voor de a m n e s t i e gestemd, niet voor een
p a r t i j , niet voor een p r o g r a m m a , niet voor een p o l i t i e k e l e e r .
Zes maanden later, wanneer de p a r t i j e n en de p r o g r a m a 's tegenover elkaar
staan, wanneer de politieke oriëntatie van het land moet bepaald worden, wanneer
er voor de toekomst van het land moet geconstrueerd worden, krijgen de Vlaamsche
nationalisten, in hetzelfde arrondissement Antwerpen, nog geen 15.000 stemmen.
De houding van de bevolking was dezelfde in het geheele Vlaamsche land. De
overgroote meerderheid van het Vlaamsche volk heeft in de Vlaamsche nationalisten
geen opbouwers, maar afbrekers gezien. Wanneer het er op aankwam de practische,
concrete toekomst voor te bereiden en te leiden, gaf zij steeds haar stem aan de groote
partijen die tientallen van jaren lang bewijzen van hun constructieve bekwaamheid
gegeven hadden. Voor de al te onduidelijke en meestal tegenstrijdige slagwoorden
over zelfbestuur voelde zij minder, omdat zij wel wist dat die niet konden dienen
voor een onmiddellijke practische verwezenlijking. De Vlaamsche nationalisten
kregen in overwegende mate de stem van de verbitterden, van de misnoegden, van
hen die te klagen hadden over de regelingen betreffende de pensioenen, de
vergoedingen, de loonen, het herstel der oorlogsschade, den militairen dienst, enz.,
enz.
Daarom heeft het Vlaamsch nationalisme in vijftien jaar nooit meer dan 13 t.h.
van de kiezers in de Vlaamsche provinciën en 5,9 t.h. in het arrondissement Brussel
kunnen vereenigen.
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Met het Vlaamsch nationalisme drong echter een geest in de Vlaamsche Beweging
dien men er nooit tevoren had aangetroffen:
de geest van ‘omver en er over’, de geest der ‘action directe’ die meer van slaan
houdt dan van redeneeren;
de geest die onverzoenlijk en wildweg door dik en dun strijdt tegen de zonde,
zonder een duidelijke voorstelling te eischen van de deugd;
de geest van het ‘maximalisme’ en van het ‘integralisme’ die de zaken ‘geheel’
wil aanpakken en oplossen;
een geest van verzet tegen alle hoogere overheid, tegen alle gezag, met inbegrip
van de geestelijke overheid;
kortom een revolutionnaire geest.
***

Die geest, de dreigende toon tegenover den Belgischen Staat, in de eerste plaats
echter de Bormsverkiezing, hebben ten slotte, bij de leidende politieke kringen van
het land, aandacht, belangstelling en onrust verwekt.
De verhoogde belangstelling van deze kringen voor het Vlaamsche vraagstuk liep
uit, van af het begin van 1929, op een reeks pogingen om tot klaarheid te komen en
een oplossing te vinden die zou ‘definitief’ zijn.
Reeds in Maart 1929 kwam, in den schoot der socialistische partij, door het toedoen
van Camiel Huysmans en wijlen Jules Destrée, het bekende accoord tot stand, dat
‘Compromis des Belges’ werd gedoopt en de wederzijdsche erkenning van het recht
op c u l t u r e e l e a u t o n o m i e inhield, met de daarbij behoorende bestuurlijke
aanpassing.
Een gelijkaardige overeenkomst kwam schier gelijktijdig tot stand in den schoot
van de christen-democratische Kamergroep.
Bij diegenen die de verantwoordelijkheid van de Staatsleiding droegen werd
intusschen met ijver gezocht naar een oplossing die, zoo ze niet het geheele vraagstuk
ineens zou regelen, dan toch den vrede in de gemoederen zou terugbrengen.
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In Juni 1929, dus dadelijk na de verkiezingen der maand Mei, die aan de Vlaamsche
nationalisten 12.74 t.h. van de stemmen in het Vlaamsche land hadden bezorgd,
verklaarde de heer Jaspar, eerste minister: ‘Ik wil de taalkwestie oplossen. Ik wil niet
aan het bewind blijven indien ik daarin niet slaag.’ Hij vond steun, ook bij diegenen
die zich van oudsher tegen de Vlaamsche eischen hadden verzet en nu alle punten
op een drafje, nog vóór de eeuwfeesten, wilden oplossen. Vermoedelijk had de
weigering van sommige gemeentebesturen om aan de eeuwfeesten deel te nemen in
die kentering ook een rol gespeeld.
Hoe het ook zij, de regeering Jaspar zorgde niet alleen voor de definitieve
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool - die metterdaad nog vóór de eeuwfeesten
doorgevoerd werd. Zij bereidde tevens de overige belangrijke wetten voor op het
bestuur, het onderwijs, het leger en het gerecht, welke achtereenvolgens, in den loop
van weinige jaren werden aangenomen en waarvan de volle draagwijdte eerst later
volkomen zal worden beseft.
Het waren niet alleen de leidende politieke partijen die een poging deden, van af
1929, om tot klaarheid te komen en een concrete oplossing voor te stellen. Ook de
Vlaamsche nationalisten voelden de noodzakelijkheid een positieven vorm te geven
aan de leuzen ‘Zelfbestuur’ en ‘Weg met België’.
Uit dit streven ontstond het ontwerp van f e d e r a a l s t a t u u t voor België. Het
was het werk van den h. Herman Vos. Het liet voor de economische en buitenlandsche
zaken de politieke eenheid van België bestaan, maar voorzag verder een decentralisatie
tot in de wetgevende organen doorgevoerd. Het werd door de heeren Vos, Declercq,
Romsée, Leuridan en Debeukelaere onderteekend en, na langdurige besprekingen,
eindelijk op 25 Maart 1931 ingediend.
Het bleek al dadelijk dat het Vlaamsch nationalisme al evenmin als het activisme
tot een eensgezind en duidelijk programma aangaande de Vlaamsche politieke
autonomie kon geraken en dat de eenheid die men met het federalistisch ontwerp
bereikt meende, volslagen denkbeeldig was. Twee der onderteekenaars trokken bijna
onmiddellijk hun toestem-
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ming terug.
In plaats van eensgezindheid kreeg men een algemeene versplintering. Het ontwerp
van federaal statuut had weldra geen enkelen aanhanger meer en terwijl de vader er
van naar de socialistische partij overging, zag men uit de gesplitste rangen van het
Vlaamsch nationalisme twee groepeeringen ontstaan die heel wat stof gingen opjagen
in de Vlaamsche Beweging der laatste jaren.
De eerste was het ‘Verdinaso’, het ‘Verbond van Dietsche nationaalsolidaristen’,
opgericht door den h. Van Severen die in 1929 niet herkozen was geworden.
De tweede was het Vlaamsch Nationaal Verbond (V.N.V.), waarvan de h. Declercq,
die in 1932 ten gevolge van een vergissing in de indiening der lijsten, niet was
herkozen, de ‘leider’ werd.
Zoowel het Verdinaso als het V.N.V. waren aanvankelijk uitgesproken
Groot-Nederlandsch en even uitgesproken anti-belgisch.
Er kwam nog wat bij. De geestelijke stroomingen blijven nooit beperkt tot een
streek, of een land, of zelfs een continent.
De fascistische ideologie bleef niet tot Italië, de nationaalsocialistische ideologie
niet tot Duitschland beperkt. Zij drongen in gansch Europa door. Zij hebben ook het
Vlaamsche land bereikt.
De invloed van het Italiaansch fascisme en van het Duitsch nationaalsocialisme
liet zich in de laatste jaren duidelijk voelen in de middens van het Verdinaso en het
V.ù.V.
De eenheid ging er niet op vooruit in den schoot der Vlaamsche Beweging. De
macht van het Vlaamsch nationalisme werd er ook niet grooter door. De
wervingskracht van het nationalisme bleef inderdaad klein. De verkiezingen van Mei
1936 bewezen dat, ondanks de buitengewoon gunstige omstandigheden die
voortvloeiden uit de innerlijke scheuring der oude katholieke partij, het Vlaamsch
nationalisme slechts 13.15 t.h. van de kiezers in de Vlaamsche provinciën en slechts
5.9 t.h. van de kiezers in het arrondissement Brussel kon groepeeren. Dat wil zeggen,
voor wie in de cijfers lezen
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kan, dat nagenoeg 87 t.h. van de kiezers tegen de nationalistische strooming gekant
zijn in de Vlaamsche provinciën en meer dan 94 t.h. er tegen gekant zijn in het
arrondissement Brussel.
De evolutie der ideeën gaat intusschen nog sneller dan de evolutie der
gebeurtenissen. De heer Van Severen, die aanvankelijk voorstander was van een
Groot-Nederlandschen Staat, welke Nederland en Vlaanderen zou groepeeren, denkt
sedert enkele maanden aan de oprichting van een zoogenaamd Burgondischen Staat,
waartoe zouden behooren niet alleen het huidige België en het huidige Nederland,
maar ook nog Fransch-Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg.
Anderzijds heeft het V.N.V. op 6 October 1936 een overeenkomst gesloten met
een andere partij, die van den heer Degrelle, welke zijn aanhangers vindt overal waar
de Vlaamsche nationalisten hun heftigste tegenstanders hadden ontmoet.
Die overeenkomst werd eerst drie maanden later gepubliceerd, namelijk enkele
uren vóór de tusschentijdige verkiezing te Brussel, op 11 April 1937.
Feitelijk verdiende zij niet de aandacht die men er, in het geheele land, aan gewijd
heeft. Zij beloofde aan het Vlaamsch nationalisme het ‘federaal statuut’ dat door
hetzelfde nationalisme, in 1931, was afgewezen, en, wat Brussel betreft, alleen
maatregelen om een einde te maken aan de huidige verfranschingspolitiek.
Het was te weinig voor vele nationalistische middens. En juist genoeg om Rex
impopulair te maken te Brussel en in Wallonië.
De verbondenen waren echter geen samenvoelenden. Zij hebben elkander voor
eigen doeleinden willen gebruiken, zonder veel vertrouwen in elkander te stellen,
zonder elkander zeer genegen te zijn, zelfs als zij samen de ‘Arbeidsorde’ oprichtten
en die samen plaatsten onder de leiding van den heer Victor Leemans. De strijd rond
de amnestie was voldoende om de scheidingslijn voor eenieders oogen duidelijk te
maken. De laatste berichten melden ons dat het accoord ‘geschorst is tot nadere
opklaring van de wederzijdsche
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verhoudingen’.
Het accoord heeft nochtens zijn rol gespeeld! Een rol die zijn ontwerpers zeker
niet hadden voorzien: het heeft de gehechtheid van de overgroote meerderheid onzer
bevolking aan de democratische instellingen versterkt.
Deze meerderheid van de bevolking, gegroepeerd in de traditioneele partijen, heeft
werkelijk geloofd aan het bestaan van een fascistisch gevaar. Zij heeft gevreesd dat
de democratische instellingen bedreigd waren. Zij heeft nagedacht over de
onvermijdelijke gevolgen van een omverwerping van het democratisch regime,
namelijk: de practische opheffing van de medezeggenschap der burgers in de politieke
leiding van den Staat, de opheffing van het recht om een andere partij op te richten
of andere politieke denkbeelden te verdedigen dan die van de alleenheerschende
partij, de practisch volledige onderwerping van eenieder aan den wil van den ‘leider’
of ‘dictator’.
In flamingantische middens werd het vermoeden geuit dat, in geval de democratie
moest ten gronde gaan, de Belgische dictator juist geen Vlaamsche dictator zou zijn,
en dat de dictator, dien de Vlaamsche nationalisten aan het bewind zouden helpen,
en die, naar hetgeen beweerd werd, aanhangers telde in het leger en in de rijkswacht
- wat van het V.N.V. niet kon gezegd worden - wel eens zijn macht zou kunnen
gebruiken om zijn vroegere bondgenooten uit den weg te ruimen, zooals het overigens
in al de dictatoriaal geregeerde landen het geval is geweest, in den loop der laatste
jaren.
Er werd aan herinnerd dat Vlaanderen wel iets aan de parlementaire democratie
te danken heeft; dat Vlaanderen door de democratie zijn voornaamste zegepralen in
de laatste jaren heeft bereikt; dat zonder de parlementaire democratie, zonder het
algemeen kiesrecht, zonder de vrijheid om partijen en bladen op te richten en politieke
denkbeelden te verdedigen, er nooit één enkele Vlaamsche nationalist in het Parlement
ware geraakt en dat er nooit een Bormsverkiezing ware geweest; dat, willens of niet,
de veiligheid van Vlaanderen, het steeds nog zwakkere deel in België, het behoud
van de demo-
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cratie eischte...
Er werd, ten slotte, op gewezen dat de jongeren niet noodzakelijk hun politieke
voorbeelden in Duitschland, Italië of Rusland hoeven te zoeken, maar deze zeer wel
kunnen vinden in de Hollandsche, Scandinavische en Angelsaksische wereld.
Het groeiend gezag van Engeland, hoofd en hart van het grootste wereldrijk dat
ooit een Europeesch volk tot stand wist te brengen en in stand wist te houden, tevens
oudste en sterkste vesting van de democratie, heeft er ook in niet geringe mate toe
bijgedragen om al wat een min of meer fascistisch geurtje had in ons land nog meer
afbreuk te doen.
Nu is het een feit dat de Vlaamsche nationalisten - althans deze van het Vlaamsch
Nationaal Verbond - herhalen dat zij er geenszins aan denken den huidigen
democratischen Staat te vervangen door een ‘totalitairen’ en ‘autoritairen’ Staat.
Hun verklaringen hebben evenwel het wantrouwen van de meerderheid der
bevolking niet kunnen overwinnen. Niet alleen sommige programmapunten, ook de
terminologie wekte argwaan. Er werd verwezen naar uitheemsche termen als
‘volksstaat’, ‘volksverbondenheid’, ‘organische Staat’, ‘volksch’, enz. Ook naar de
slagwoorden welke er toe strekken het ‘regime op te ruimen’, de ‘partijen te
ontbinden’ en den ‘Leider’ te vereeren.
***

De verwarring is groot in de rangen der Vlaamsche Beweging. De pogingen tot
katholieke ‘concentratie’ hebben die verwarring nog grooter gemaakt. Naast de
oudere tegenstellingen tusschen vrijzinnigen en katholieken; naast de jongere tusschen
‘minimalisten’ en ‘maximalisten’, is ook de jongste tegenstelling tusschen de vooren tegenstanders van uitheemsche sociale en politieke theorieën ontstaan. Die
verwarring en verdeeldheid in de Vlaamsche rangen is de grootste oorzaak van de
Vlaamsche zwakheid en de bron van de macht der tegenstanders.
Er is en er blijft echter iets dat ons, door de huidige verdeeldheid en verwarring
heen, met vertrouwen de toekomst
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te gemoet doet zien: dat is de som der geestelijke waarden, dat is de geestelijke
aantrekkingskracht die Vlaanderen vertegenwoordigt; dat is de som der rijkdommen
die tot stand werden gebracht door den Vlaamschen Geest, van af de verre
Middeleeuwen tot op den huidigen dag; dat is Vlaanderen's literatuur, Vlaanderen's
muziek en schilderkunst, Vlaanderen's wetenschap, Vlaanderen's roem in het verleden,
Vlaanderen's karaktergaven; dat is al datgene wat voor onzen g e e s t , in het kader
en onder den invloed van bepaalde ideeën, w a a r d e v o l wordt geacht en daarom,
voor ons denken en ons voelen, a a n t r e k k i n g s k r a c h t heeft.
De Vlaamsche waarden verschaffen de hoogere justificatie van ieder
hervormingsplan, sedert 1830.
Zij zijn ontstaan vóór de programma's van hervormingen. Zij hebben alle
programma's bezield. Zij zijn de achtergrond en ondergrond van iederen eisch geweest.
Zij zijn steeds het d o e l , de programma's steeds het m i d d e l geweest.
De politieke groepeeringen v o l g e n slechts. De eene volgt langzaam omdat zij
met andersdenkenden rekening moet houden. De andere loopt vooruit... om nog beter
te volgen. Alle moeten op haar vaandel schrijven: I k d i e n . Want alle zijn dienaars
van die waarden.
De Vlaamsche waarden hebben l i e f d e en f i e r h e i d in de Vlaamsche harten
doen ontstaan. Zij hebben doen gelooven aan de Vlaamsche e e r en de Vlaamsche
w a a r d i g h e i d . Zij hebben den w i l mogelijk gemaakt, den wil die d a d e n eischte
en daden stelde.
De Vlaamsche Beweging is anders niet geweest dan de geleidelijke ontwikkeling
van die l i e f d e voor en die f i e r h e i d om de Vlaamsche waarden; van den w i l
om deze waarden te beschermen in haar bestaan en in haar groei; van de d a d e n om
daartoe te komen, van af het eenvoudig betoogen in de straat tot de activistische
rebellie.
Welken vorm zal de Vlaamsche geest ten slotte eensgezind kiezen om het bestaan
en den groei zijner waarden te verzekeren? De cultuurautonomie? Het federaal
statuut? Den Groot-Nederlandschen Staat? Niemand kan het zeggen. Klaarheid en
eensgezindheid komen er wel eens, hetzij door
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den greep van een sterken geest, hetzij door de macht der omstandigheden.
Het is een feit dat de overgroote meerderheid der Vlamingen tegen de extreme
oplossingen gekant is.
Intusschen komt het ons voor dat de beste methode om tot de oplossing te komen
is: de keus van een oplossing te verdagen.
De verschillende hervormingsplannen hebben verdeeldheid, dienvolgens
verzwakking gebracht. Vele van de besten hebben zich blind gestaard op formules
die, moesten zij dadelijk door allen als het einddoel worden beschouwd, ofwel de
Vlaamsche kracht in een al te eng en derhalve verminkend harnas zouden klemmen,
ofwel haar zouden vergooien voor een doel dat een verandering van de kaart van
Europa eischt, dus een doel dat de vier millioen Vlamingen niet alleen kunnen
verwezenlijken, dienvolgens een doel dat voorloopig een utopie is.
Men mag het belang van groote hervormingsplannen niet onderschatten. Men mag
er zich ook niet blind op staren.
Men mag niet uit het oog verliezen dat het hervormingsplan slechts een middel is
en nooit een doel op zichzelf kan zijn.
Het lot, de zegepraal of de nederlaag van Vlaanderen, hangen veel minder af van
het al of niet verwezenlijken van eene of andere bestuurshervorming, dan van den
rijkdom der geestelijke waarden die de Vlamingen liefde, fierheid en wilskracht
kunnen inspireeren.
De Vlaamsche waarden hebben het uitzicht van den ouden Belgischen Staat grondig
gewijzigd, zóó grondig dat Willems, Conscience, Vuylsteke, De Raet nauwelijks
hun oogen zouden gelooven indien zij terugkwamen.
De Vlaamsche waarden zullen ook, in de volgende jaren, de Staatsorganisatie
weten af te dwingen die voor haar verdere bescherming en groei noodzakelijk is.
Zij kunnen het zoo ver brengen dat België, in plaats van een hinderpaal te zijn,
een werktuig van haar grootheid wordt.
Hebben de Vlamingen dan, in België, de macht en het
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gezag verworven die in hun bereik liggen indien zij eensgezind zijn, dan kunnen zij
ook in Nederland de belangstelling en de waardeering vinden die hun thans nog
ontbreken en zonder welke toch nooit aan eenige samenwerking en nog minder aan
eenig samenwonen kan gedacht worden, zelfs indien alle Vlamingen van
Groot-Nederland droomden.
Onze toekomst is in België. Zij wordt niet bevorderd met het teekenen van plans
voor wolkenkrabbers die wij niet in staat zijn op te bouwen.
Zij wordt wèl bevorderd:
zoo wij inzien dat de grondslag van de Vlaamsche Beweging hoofdzakelijk te
vinden is in het bestaan van Vlaamsche intellectueele aantrekkingskracht, van
Vlaamsche intellectueele waarden;
zoo wij inzien dat de woning waarin deze waarden moeten worden ondergebracht
niet het doel maar het middel is; is;
zoo wij aan die woning dag na dag voortbouwen met de steenen die onmiddellijk
in ons bereik liggen, zonder ons van deze concrete taak te laten afleiden door
abstracties, door utopieën, of door politieke theorieën die ons, met het verlies van
de huidige democratische instellingen, het verlies van ons beste werkmiddel zouden
berokkenen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

508

Vers
O, donker deunen van mijn bloed;
dees dagen dulden geen verlangen.
Hun klamme luiken zwenken toe,
hun kilte huivert langs mijn wangen.
Star-gotisch huift de avondlamp,
haar bleeke nis over mijn sponde.
De stilte is een donker land,
waar 'k d'eigen lampe heb gevonden.
Mijn moeder, - in die blanke nachten
weet ik het weer, - je warme kind te zijn,
de wuiving uwer taal te wachten,
vergeten zóó, hoe and're vrouwen zijn.
W. VAEREWIJCK.
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De klokkengieter
Tooneelspel in drie bedrijven
door Antoon Coolen
(Vervolg)
Derde bedrijf
TOONEEL: Als in beide voorgaande bedrijven. Midden winter. Buiten woedt een sneeuwstorm.
Door de groote ruit ziet men de hoogopgejaagde sneeuw. De wind vlaagt voortdurend om het
huis.
Als het scherm opgaat staat BARBARA bij het raam, met haar rug ernaar toe. MARIA zit onder
de schouw. Zij heeft roodgeschreide oogen en een zakdoek in de hand. Het blijft eenige
oogenblikken stil.

Eerste Tooneel
MARIA

- BARBARA

BARBARA

(keert zich na eenige oogenblikken om en kijkt door het raam:)

Nu komt Paul thuis.
MARIA

(dof:)

Ja.
BARBARA

Hij zal nu wel gauw hier kunnen zijn.
(Stilte. Zij staat even met een zakdoek voor de oogen.)

Daar heb ik over gedacht, om een troost te vinden. Het was dezelfde armoedige
troost, dien ze in het ziekenhuis voor hem hadden. En waarmee hij zich niet liet
troosten, toen ze het den armen jongen moesten zeggen, dat door die infectie in zijn
brandwonden, zijn linker benedenarm moest worden geamputeerd.
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MARIA

(houdt handen aan haar ooren:)

Stil, Barbara. Ik ben bij hem geweest, toen ze hem niet in bed konden houden. Ik
heb zijn gegil nog in mijn ooren.
(Stilte.)

En ik zie zijn oogen nog. Die oogen waren zoo groot. Net of ze heel verwonderd
waren, toen hij vroeg, of er dan niets aan te doen zou zijn, dat zijn arm, dat zijn
hand....
(Gezicht in haat handen. Stilte.)

BARBARA

Nee. Hij laat zich niet troosten. Wat kunnen wij ook troosten. Hij moet wel heel bitter
gebleven zijn tot het eind, dat hij niet wilde, dat meester Andreas hem zou halen, nu
hij terugkomt.
MARIA

Ik geloof niet, dat dat bitterheid van hem is. Hij was niet bitter, toen ik den laatsten
keer bij hem was. Hij was heel kalm. Misschien heeft hij meester Andreas de
ontmoeting in het ziekenhuis en dien tocht hierheen, dien tocht naast hem, misschien
heeft hij dat zijn vader willen besparen.
BARBARA

Maar hij wilde ook niet, dat u hem kwam halen.
MARIA

Nee. Dat wilde hij niet. Hij wilde, dat ik hem hier zou wachten. Dat is....
(De smart overmant haar. Stilte.)

MARIA

(zich herstellend:)

Dat is misschien om een bepaalde, bijzondere gedachte van hem.
BARBARA

Ja, dat zal. Hij vroeg zoo uitdrukkelijk: laat Anselmus mij halen. Die goeie Anselmus.
Die zal er zich het flinkst bij houden. Ja. Ziet u, nou komt Paul zóó thuis. En wilt u
gelooven, dat ik, bij alle verdriet, zoo dankbaar en zoo blij ben, dat hij weer hier zal
zijn. Bij ons.
Stilte.
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BARBARA

(zoekt naar bemoedigingen:)

En u. U zult een steun voor hem kunnen zijn, nu hij zijn eene hand mist.
MARIA

Het is zoo gemakkelijk, zichzelf die bemoediging te geven, dat men een steun kan
zijn voor hen, die we niet van het ongeluk hebben kunnen terughouden.
BARBARA

U? Hoe kunt u dat zeggen! U hebt geen schuld.
MARIA

Ik had het niet goed moeten vinden, dat hij die klok zou gieten. Ik had meester
Andreas moeten waarschuwen. Ik had anders moeten optreden. Ik had meester
Andreas niet tegen moeten houden, toen hij hier stond. Ik had dadelijk mee moeten
gaan.
(Handenwringend:)

Honderd dingen had ik kunnen doen, om dit te voorkomen. En ik heb ze niet gedaan.
Dat is erg.
BARBARA

(rustig en kalm:)

Ik weet, dat u geen schuld hebt.
MARIA

Ik ben zoo zwak geweest, dat ik Paul niet heb tegengehouden. Dat ik zijn handen...
(Zeer zwak:)

zijn lieve goede handen, niet heb beschermd. Dat is mijn schuld. Dat ik zoo zwak....
(Gezicht eensklaps in haar handen.)

BARBARA

Dan heeft iedereen schuld. Dan heeft ook Anselmus....
MARIA

Zoo is het met de schuld van de menschen, Barbara. Als je gaat onderzoeken, dan
bééf je voor je schuld aan het kwaad....
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BARBARA

Zelfs al zou dat zoo zijn, dan is het nog beter er niet klagend - bij neer te zitten, maar
samen het leed te dragen met hen, voor wie we een steun kunnen zijn. Ja, dat moet
zijn, dat we elkaar in het moeilijke kunnen helpen.
MARIA

Maar dacht je, Barbara, dat ik niet weet, wat mij te doen staat, en wat mijn taak is.
BARBARA

En hij? Meester Andreas?
MARIA

Hij zal de zijne weten.
BARBARA

(geheimzinnig:)

Hij is den heelen morgen bezig geweest met het bij elkaar zoeken en opruimen van
papieren. Hij heeft van alles overhoop gehaald. Hij heeft zich gekleed alsof hij weg
wil. Hij heeft mij zijn laarzen gevraagd. Want er ligt zooveel sneeuw, zei hij.
MARIA

(zacht:)

Wat wil hij?
BARBARA

Ik weet het niet.
MARIA

(zichzelf geruststellend:)

Hij is de laatste dagen wel meer weggeweest en weer teruggekomen. Ook 's nachts
heb ik hem weg hooren gaan. Dan kwam hij 's morgens weer thuis.
BARBARA

Maar in de werkplaats komt hij niet meer, sinds hij, na.... het ongeluk..., een heelen
avond naar de vernieling heeft staan kijken.
MARIA

Hij heeft over die vernielde klok brieven geschreven aan het kapittel. En ook
verschillende brieven gekregen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

513

BARBARA

Ja. Maar in de werkplaats ligt alles stil. Ze hebben de vernieling opgeruimd. Je hoort
er niets meer. Anselmus loopt daar rond, of zit te kijken, en te zuchten bij den gietkuil.

Tweede Tooneel
MARIA

- BARBARA - ANDREAS DE KONINCK

ANDREAS

(komt binnen. Het is hem aan te zien, dat hij een gebroken man is. Maar hij wil het in zijn uiterlijk
zoo goed mogelijk verbergen. Hij heeft een jekker aan en draagt laarzen. Hij komt binnen, alsof hij
niet op de beide vrouwen let. Hij gaat langzaam naar de schouw, staat daar wijdbeens en staart, alsof
hij Maria niet ziet. Men hoort lange klachten van den wind om het huis. Eindelijk heft Andreas met
een ruk het hoofd op en zegt:)

Hóórde ik....
BARBARA

Wat, meester Andreas?
ANDREAS

Een paard in de sneeuw?
BARBARA

Welnee....
ANDREAS

De stem van een jongen?
BARBARA

Nee. U hoort den wind.
ANDREAS

(in zichzelf verzonken)

De wind. Zoo. Ja. Die kan zoo iets hebben alsof paarden loopen. Die heeft iets van
de klachten van een menschelijke stem. Dat heb ik verschillende keeren gehoord.
Ja, ook in dien wijden, hoogen schoorsteen van de werkplaats.
(Fluisterend:)

Daar moet ik maar niet komen. Daar zijn geen klokken meer. Die zijn naar alle
richtingen weggerukt en weggewaaid. En Anselmus, die zit daar maar. Die zit daar
maar naar zijn verdriet te luisteren.
Lange stilte.
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ANDREAS

Barbara. Mijn reiszak ligt op mijn kamer. Ik heb het een en ander klaar gelegd. Pak
dat in.
BARBARA

Gaat u op reis?
(Warm, met een mild verwijt:)

Nu Paul thuis komt!
ANDREAS

Pak dat in.
Stilte.

BARBARA

(zacht:)

Ja.
(Af, links.)

Derde Tooneel
MARIA

- ANDREAS DE KONINCK

Stilte.

MARIA

U is gekleed in uw jas en in uw laarzen.
ANDREAS

Ja. Want het stormt.
MARIA

Wat gaat u doen?
ANDREAS

Daar moet ik op gekleed zijn, op den storm.
MARIA

Maar blijft u toch thuis.
ANDREAS

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

Nee. In den storm is het niet zoo erg als hier, binnen de muren van het huis.... als
Paul er zal zijn....
MARIA

(met grooten kommer:)

Maar dat kan toch niet zoo blijven. Dat stilt. Dat betert. Het blijft niet zoo, dat het
hier.... zoo verschrikkelijk voor u is.
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ANDREAS

Jawel. Dat blijft. En het is goed, dat het zoo blijft.
(Stilte. In een geheimzinnige aandacht:)

Het is telkens, alsof ik de stem van den jongen hoor. Alsof hij daar in de verte aankomt
en heel druk praat met zoo'n ijl geluid, en dat ik zoo duidelijk hoor, omdat de wind
het door de sneeuw hierheen draagt. Als een boodschap vóóruit, tot hier vlak bij mijn
ooren.
MARIA

Nee. Dat zijn andere geluiden, die u hoort.
ANDREAS

Dat zal wel zoo zijn. Want hij zal natuurlijk niet zoo druk, niet zoo blij praten, als
hij hierheen komt.
Lange stilte.

ANDREAS

(zacht en moeilijk:)

Die kus, Maria, daar heb ik veel aan gedacht. Dat deed je, om Paul gelegenheid te
geven... de klok... de klok.... Ja, ik weet ook niet, of jij het deed of ik het deed.... Dat
was tusschen jou en mijn zoon zoo af gesproken? Hij zei, en hij had iets zoo vreemds
in zijn stem: Maria wacht op u, dat u haar gaat halen. Dat vreemde.... dat was zeker
om die afspraak. Hadden jullie die gemaakt?
MARIA

Ja. Zoo onnadenkend was hij in zijn verlangen, dat hem meesleepte. En zoo roekeloos
en slecht was ik.
ANDREAS

Slecht? Je bent zoo jong. Je kunt misschien iets verkeerds doen, uit verkeerd of te
weinig inzicht. Maar slecht? Je hebt immers geen duisternis in je ziel. Geen duisternis.
(Hoofd voorover:)

Nee. Jij zegt niet tegen het kwaad: ‘kom maar binnen, je zult wel goed zijn.’
Stilte.
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ANDREAS

Nu hebben we zoo'n overmoed. Zoo'n zekerheid, dat dat werk van ons, het werk van
een màn, waarin je je diepste wezen zult uitdrukken...
(Stulpend en stamelend van plotselinge zenuwachtigheid:)

je diepste wezen....
(Valt neer op een stoel, schreeuwend, door smart verscheurd:)

je diepste wezen....
(Korte, mannelijke snikken. Kalmer, heesch en vervoerd:)

Zooals ik je begéérde, je hart, je stem, en je lichaam. Dan sprak ik van het geheim
van de klokken en dacht aan een ander geheim. En dan joeg ik mij op: dat moest te
verbinden zijn, te samen opgaan in den jubel, in dien zwijmel.... Misschien, misschien
heb ik de sterren weerspiegeld gezien in de glinstering van de modder. Daar verzonk
mijn klok in. En de sterren doofden in haar mantel. En Paul, die ze wilde redden en
in den hemel hangen, die verloor daar zijn hand voor. Een van zijn handen. De
handen, die ik heb zien geboren worden. Hoe klein waren ze toen, en hoe afgebeden....
MARIA

(zacht en innig:)

Hoe heb ik medelijden met u!
ANDREAS

(zich vermannend:)

Neen. Geen medelijden. Waarom? Je hebt je niets te verwijten. Ik heb je meegesleurd.
Ook in die afspraak. Ik ken mijn schuld. Ik neem ze op mij. Heelemaal. Ik wil niet,
dat ze verlicht wordt door het medelijden van een ander. Zelfs niet door jouw
medelijden. En het zou mij ook niet helpen. Weet je, Maria, ik heb iets ontdekt. Ik
heb daar staan brullen om zijn handen. Ja. Ik heb het wenken van zijn handen in de
sneeuw gezien. En in den wind in de bosschen. Dat heb ik gezien. In mijn bed, als
ik met mijn vuisten in mijn oogen lag, heb ik zijn handen gezien,
(Kijkt naar zijn eigen handen:)

duidelijker dan ik de mijne nu zie. Maar dat is niet het ergste. Dat ze zoo wenkten
en zoo verweten, en op mijn hart klopten.
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(Geheimzinnig:)

Maar mijn eigen handen.
(Heet:)

Dat zijn maar een paar stompen. En nou moet ik op die stompen gaan zitten kijken.
Daar kan ik maar één ding meer mee doen.
(Heesch en fel:)

Zóó mijn geweten er mee grijpen en het vlak voor mijn oogen houden. En er in
kijken! Want dat is het verschrikkelijkste: niet dat een klok breekt en een geen klank
heeft, en dat je ze vernielt en ze verwoest. Maar dat je als vader die heilige, lévende
handen van je zóón....
(De woorden worden verder gesmoord in het onbedwingbaar doorbreken van zijn droefheid.)

MARIA

Zijn handen, meester Andreas, zijn mij niet minder lief dan ze het u zijn.
ANDREAS

Niet zoo heilig.... Niet zoo heilig....
MARIA

O, nu zijn ze mij heiliger dan ooit.
ANDREAS

En mijn stompen....
MARIA

Zijn handen zijn mij lief en heilig. En toch, en niet uit medelijden, vraag ik u nu, u
niet zoo te beschuldigen. In uw woede, in uw drift, beging u een ongeluk. Hoort u:
een óngeluk. U wist niet, wat u deed.
ANDREAS

Nee. Ik zie het wel. Jij kent dat niet: de duisternis in je ziel. In je drift komt juist dàt
boven, wat in je diepste wezen, in die duisternis, leeft. Dat schiet er ineens uit op. In
mijn drift, toen de jongen viel midden in die vlammen en die dampen, toen zag ik
een kort oogenblik den duivel in mij làchen, toen het door mij heenflitste, dat zijn
handen nu voorgoed...
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(Heesch fluisterend:)

uit den weg zouden zijn geruimd.
(Heesch, gefluisterd:)

Die gedachte had ik, zijn vàder. Ik geloof, dat er niets is, waar een mensch zóó
versteld van kan zijn, als van het slechte, dat in hem mogelijk is, dat in zijn diepste
wezen zit, in die duisternis. Ja. Die lach, die zag ik duidelijk. Eén oogenblik.
MARIA

Maar ieder weet, dat de mensch niet vrij is van het kwaad. Dat oogenblik hadt u
noodig, om den duivel mééster te worden. Daar heeft de mensch zijn zedelijke kracht
voor. En die is er toch niet minder om, dat ze dat oogenblik noodig had....
ANDREAS

De zedelijke kracht. Nu spreek je van die zedelijke kracht. Die had ik al lanb
ondermijnd.. Daarom kon dat gebeuren. Die Anselmus, die misschien niet wist wat
hij zei, die had gelijk: zóó loert de duivel op ons. En op het schoone dat we willen.
En op dien wil.... En ik droeg dien duivel met mij mee. Nee, tusschen mij en mijn
geweten, daar kan geen mensch tusschen in komen.... En dat ik van je hield, van je
houd, nee, dàt in mij, wat dat zou kùnnen, wat voor jou iets zou zijn, dat is dood. Dat
is ook al zoo verminkt.... Tusschen mij en mijn geweten kan niemand in komen. Dat
heb ik mij duidelijk gemaakt, al die nachten, toen het zoo bonsde in mijn hoofd. Dat
werd er toen in gehamerd. Dat maken geen honderd klokken goed. Niet, al had ik er
duizend gemaakt. De grootste schoonheid van de wereld, die ik de menschen zou
hebben gegeven, die maakt dat niet goed. En nieuwe kan ik niet meer geven.
MARIA

Arme meester Andreas, ik heb zoo'n verdriet om u.
ANDREAS

Dat verdriet, dat is ook mijn schuld. Dat moet ik ook dragen.
MARIA

En zooveel als ik aan u te danken heb.
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ANDREAS

Toen je kwam, waren wij blij om ons zelf. We namen je niet in huis uit goedheid.
Maar om die illuzie, om ons gemis. Want we hadden geen kind.
MARIA

En alles, wat u mij gaf!
ANDREAS

Wat is dat, voeding en kleeding.
MARIA

Het is zoo veel. En iedere ademtocht, die mij vormde, kwam uit wat hier zoo schóón
in huis was....
ANDREAS

En wat tot deze rampzaligheid heeft geleid.
MARIA

Zóó schoon. En toen ik de wereld een beetje begon te zien, toen stond u zoo gróót
in huis.
ANDREAS

En ik werd zoo klein en ellendig.
MARIA

En toen was Paul naast mij gegroeid.
ANDREAS

En ik ontnam hem zijn handen.... zijn handen....
MARIA

(buigt het hoofd:)

Zijn ééne hand, en naast die eene hand zal ik hem mijn twéé handen geven.
ANDREAS

(gezicht in de handen:)

O God, en alles heb ik vernield.
MARIA

Die zal ik hem geven, en de zijne leiden en hem helpen in zijn werk.
Lange stilte.

ANDREAS

(zacht fluisterend:)
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MARIA

(zacht:)

Dat heb ik al lang gedaan, meester Andreas.
Stilte.

ANDREAS

Ik hoor een paard.
MARIA

U hoort den wind.
ANDREAS

Nee, nee. Ik hoor goed.
MARIA

(staat op, gaat naar het raam, kijkt. Zij slaakt een kleine, warme kreet van geluk en blijdschap.)
Men hoort de fijne, blijde muziek van belletjes in de sneeuw.
Lange stilte.

(Slot volgt.)
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Miniatuur roman
door Frans Buyle
I
Het is een klein relaas:
haar levensdag
schoof kort en dwaas
voorbij in pijn en lach.
Haar bleef het klein verdriet
om wat ze had bemind,
en wat ze achterliet:
het leven van haar kind.

II
De morgen toen de dag
uitwoei in volle glorie
en zij van haar liefde zag
de glans en de viktorie.
De oude wijzen liet
zij waar ze vond
haar mateloos verdriet
bevredigd aan een mond.

III
Het is alzó gegaan:
wat hij betracht
heeft is hem toegestaan.
Dit ongedacht.
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Zij heeft in hem geloofd
als in haar Heer,
die haar de Hemel heeft beloofd:
hij gaf haar meer.

IV
Zij droeg het jonge leven
en haar vroege dood
in de strakgespannen zwaarte
van haar schoot.
Dit is het schone slot
van een zeer kort lied:
zij wist het oude gebod
aan haar geschied.

V
Het was of zij begreep.
Het late licht
werd veeg, zij neep
de moede ogen dicht.
Het bleef dit klein gebaar
maar nog te groot:
haar handen vielen zwaar
neer, zij was dood.
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De ring sluit toe
door Alfons Walschap m.s.c.
Tweede Hoofdstuk
Hier liggen nu de menschen van Ekof'isako, zoon van Ekofomongo, het opperhoofd,
dat al maar verder wou, al maar verder, al maar verder door, en dan weer verder.
Angst joeg zijn volk voor zich uit.
Zij dreven van het zweet. Hunne oogen vertroebelden. Zij kuchten schor en droog.
Stonden zij stil, dan begonnen zij te bibberen op hun beenen en moesten weer vooruit.
De vrouwen bogen door onder haar zware lasten. Een rythmisch gekreun steeg uit
haar rangen op. De draagbanden snerpten door.
Een zwangere vrouw viel voorover, baarde en stierf.
Men ging maar door. 's Nachts sliep men zoo maar ergens.
Dag, nacht. Onweer, storm, zon.
Men ging maar door. Bosch, moeras! Bosch, moeras!
De kinderen! Zwijg, van de kinderen. Diersch, schuw en angstig werden zij door
de moeders omzorgd.
Men ging maar door.
Eerst gejaagd. Stom. Zwijgend.
Dan mekanisch, staag, zwaarhijgens en verbeten.
Dan moe, dan lui, tot men niet meer kon, niet meer wou!
Totdat het morren begon!
Het begon met een niets: een vrouw die struikelde en viel. Zij wou niet meer voort,
zij wou niet meer op. Zij lag met haar linker wang ter aarde.
Ik blijf hier en sterf, siste zij.
Zij sloot de tanden opéén! Zij hield zich vast aan wat kruid.(1)

(1) Zie D.W. & B., Nrs 2 en 6, 1937.
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Haar man smeet haar om. Niets te doen!
Hij rukte haar op en recht. Zij liet zich weerom vallen.
Hij vloekte en sloeg haar!
Het gemor begon. De vrouwen tegen de mannen. Het begon van voor, het liep
naar achter als een venijnig vuur over de hoofden neer! Het tastte de menschen van
Ekofomongo aan!
Hij stuwde de groep met zijn verwenschen en vervloeken maar weer vooruit.
Toen men dit laatste zwaar moeras hier door moest, kwam Bompalaka hier de
eerste boven.
Na hem zijne vrouw!
De vrouw Bokanjwa: een smal, fiksch ding.
Bompalaka heeft nog geen duizend meter droge grond begaan of hij staat plots
stil. ‘Hum!’ doet hij, ‘hum!’
Het terrein zakt snel naar nog een moeras!
Hij gaat naar links. Moeras!
Hij keert op zijne stappen terug! Ontmoet zijn vrouw.
Hij gaat naar rechts. Moeras!
Zij hoort hem plots vloeken tusschen dat houtgewas.
Onko na o!
Wat is er, roept zij hem toe.
Nu komt hij woest uit het hout te voorschijn. Trekt zonder meer zijn mes! Begint
te kappen.
Wat?
Hij begint zonder meer als een gek zijn mes in dat kort hout te slaan.
‘Kuisch dat hier op,’ zegt hij.
Met zijn hoofd haast tot aan de grond gebogen staat hij daar nu te kappen, en te
zeggen dat hij niet meer verder gaat.
De vrouw ziet eens naar de zon. Het is nog geen avend.
Zij kuischt. Zij kuischt dat daar op. Zij kuischt dat daar op, tot op den naakten
grond. Bokanjwa, handig, gezwind, goed!
Zij zeggen enkele woorden. De vrouw en de man. Wat doen ze nu? Zij steken
enkele stokken in den grond, leggen er wat stokken over, zij leggen er veel blaren
over heen!
Zij bouwen zoogezegd een huis.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

525
Zij gaan er onder zitten.
Zij?
Neen, alleen de vrouw gaat zitten. Bokanjwa zit op hare mand. Maar Bompalaka
gaat lang uit op de aarde liggen, hij legt zijn hoofd op een stuk hout.
Hij slaapt!
De eerste kleine groep komt aan!
Zij zien die twee daar. De vrouw zitten. Den man slapen. Zij glimlachen eens. Zij
vragen niets. Zij zeggen niets. Zij doen ook zoo!
Zij bouwen zich een huis.
Zij gaan er onder zitten.
Dan komt een tweede groep, een derde en een vierde.
Het dorp ligt uitéén: men komt in groepjes aan. Een man met zijne vrouwen. Twee
mannen met hunne vrouwen. Ten hoogste drie.
Dan komt: hoe wil ik haar noemen?
Dan komt een moeder van niemand meer! Vier kinderen en een man. Een man
van niets. Een zeer arm man. Maar toch een man.
Zij verloor alles in de ziekte, man en kinderen.
Zij is wat er van haar familie overschoot. Zij gaat tegen een boom aanleunen,
neven haar ledige mand.
Met haar verstand is het niet meer wat het zou moeten. Zij mist. Zij kijkt eens in
de mand, en lacht in haar vuist. Daar zet zij zich goed.
Een klein kind komt aan haar voorbijgekropen.
Zij kijkt eens schichtig rond en grabbelt naar het kind als naar een hond. Het kind
slaat om en schreeuwt.
Een vrouw: Wat was dat? Waarom weent mijn kind?
‘Ik weet het niet.’
De moeder zit daar naast haar mand. Daar is hier niets gebeurd. Zij haalt de
schouders op. Zij glimlacht. Ja, maar met den mond alleen, want onder de
versmadende blikken der vrouw worden haar oogen dof en donker. Zij buigt het
hoofd. Zij is beschaamd.
De vrouw gaat weg; jaloersch nijdig ziet de moeder haar gaan.
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Maar hare oogen worden nat. Haar lichaam wak en week.
Het is of zij iets veel te dik naar binnen zwelgen moet.
Zij zucht. De tranen springen haar uit de oogen. Zij gaat liggen!
Woede. Nijd. Verdriet.
Een nieuwe groote groep lui komen uit het moeras geklommen.
Zij zeggen ‘Zit gij hier zoo?’
Als betrapt op iets dat niet mag springt zij vlug recht en wil heen.
‘Neen,’ zegt zij, ‘maar ze bouwen hier hun huis.’
‘Ha,’ zeggen ze.
‘Ja,’ zegt ze.
Ze gaat weer zitten, en frutselt aan haar mand.
Men bouwt het nu vol huizen rondom haar. Midden dit alles zit zij daar nu. Zij
zegt luid op.
‘En mijne woning dan?’
Ze lachen eens om haar.
En dan komt het opperhoofd.
Dan komt Ekofomongo met zijne zoons en dochters, met zijne vrouwen, met zijn
gevolg. Zij dragen al wat hij bezit. Zooveel. Zooveel.
Zij klimmen uit 't moeras. Het is een lange, lange rij volk, en zwaargeladen.
Hij steekt er met schouders en hoofd ver boven uit, en kan dus heel gemakkelijk
zien wat daar voor hem nu is gebeurd.
Zijne vrouwen gelooven het niet! Neen, neen, zij gelooven het niet.
Zij blijven een voor een wat achter! De een voor dit, de andere voor dat.
En haar gepraat valt stil. Der vrouwen gepraat valt stil. Ja! Ja! Stil.
Zoo komt hij daar de eerste aangegaan. De meester gaat vooraan.
‘Zit gij hier?’
‘Ja,’ zegt ze, ‘ik zit hier!
Ze lacht, ze kucht eens en is gevleid: de opperhoofdman heeft haar gezien.
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Hij spreekt met haar. Zit gij hier, zegt hij en zij zegt, ja, ik zit hier.
Ach, zij is zoo tevreden! Zij zal hem aanstonds vragen: waar is mijn woning?
Hij staat daar groot en sterk, met de beenen wijd open en hij ziet wat daar is
gebeurd. Hij ziet de arme vrouw niet meer.
De vrouw klampt hem aan. Hij ziet haar niet. Hij ziet haar nog niet eens aan. Hij
kijkt op haar nog niet eens neer. Een oude dorre vrouw en gansch zonder familie.
Hij wil haar zelfs zijn smaad nog niet eens laten gevoelen. Ziet zij dan niet, hoe hij
daar op zijn beide sterke beenen staat te beven, hoe zijn boezem hijgt, hoe hij daar
staat te snuiven. Hoe hij van woede wordt vervoerd. Outsika, outsika! Laat mij gerust.
Hij wordt gewaar dat hij moet spreken, dat hij iets moet huilen. Wie is hier de baas,
zal hij vragen, wie is hier de Heer. Dan zal hij tusschen de menschen springen. Leg
hem hier aan mijn voeten, die dat hier heeft aangedurfd.
Zijn volk zelf kalmeert hem reeds. Hij kent zijn menschen. Hij weet nu, dat zooals
ze daar nu zitten, ze voor niets of voor niemand bewegen. Zij zitten daar, bevend om
de storm van woorden die hij over hunne hoofden zal loslaten, te laten voorbijtrekken
als een ijdele wind.
En toch, zwijgen kan hij niet. Kan een opperhoofdman zwijgen?
Een opperhoofdman moet praten. Hij moet laten hooren dat hij een en ander te
zeggen heeft. Laat het hem zeggen. Zeg het Ekofo.
Ekofomongo zegt het.
Hij zegt een massa dwaze leelijke dingen, maar dat is niets.
Zijne eigen menschen denken bij zich zelf: ‘Wij zitten hier nu!’
‘Zitten wij hier niet goed!’ vragen zij malkander, zoo over de schouder heen.
Geroezemoes, gepraat!
Sommigen spreken aldus. Anderen zeggen alzoo. Men is het met elkaar niet eens,
de meeningen blijken verdeeld te zijn.
Men begint elkander ‘zwijg’ en zoo toe te roepen. Praten. Praten. Praten.
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Dan maakt Ekofomongo zich weer dik, en schreeuwt dat de aderen in zijn dikken
vetten hals er van zwellen.
‘Valt dood!’ huilt hij.
‘Hi, hi, hi,’ gilt de vrouw.
En gansch het dorp begint te gichelen en te lachen, en dat windt Ekafomongo dan
weer meer op. Zijn oogen puilen uit en hij schuimbekt.
‘Het is hier slecht! Het is hier zeer slecht. Wij zullen hier uitsterven.’
Op dat woord wordt het weer stil. Sterven fluistert er ergens iemand. Sterven.
‘Wij zullen hier allen sterven. Dat moeras hier ligt veel te dicht.’
‘Het stinkt.’
Eenieder denkt: zwijg nu toch over sterven; wie roept er nu de dood. Wie vernoemt
de dood bij hare ware naam.
Ekofomongo zwijgt.
De moeder van niemand meer komt voor haar heer en meester staan. Zij herhaalt
zijn eigen woorden, dat moeras hier ligt veel te dicht. Het stinkt, haast met de lippen
alleen, zonder geluid, met de lippen en de tong.
Zij gaat weer zitten.
Men ziet haar aan.
Zij legt de hand aan haren mond.
Zij is voorzeker zot.
Nog een?
Ja, nog een.
De menschen van Ekofomongo bouwen zich een huis. En of er niets was gebeurd
zit de meester daar bij toe te zien. Hij zegt zelfs hier en daar een leidend woord.
Zooals: ‘Zoo, ja, zoo.’ En ‘daar, ja daar’. Enzoovoorts.
Overheid heeft van alles verstand. Zelfs van het minste.
De zoon Ekof'isako is naast zijn vader komen zitten.
‘Waar bouwt gij?’ vraagt de vader.
‘Ginder,’ zegt de zoon.
‘Gij zijt de laatste toegekomen.’
‘Ja.’
Stilte.
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‘Wat zei die vrouw van dat moeras?’
‘Zij is zot.’
‘Zot?’
‘Ja.’
Stilte.
Zoo zijn ze nu tot hier geraakt, en in deze toestand.
Eenieder zit onder zijn eigen onderdak, en daar schiet eene vrouw over, daar is er
eene te veel. Niemand haalt haar aan, niemand zegt ‘zit hier bij mij’ of ‘kom bij ons
nu wonen’, neen, neen, niets van dit alles.
En het gesprek van vader en zoon valt in stilten uiteen.
Wat is hier gebeurd?
Hier is niets gebeurd. Wij zitten hier zoo maar. Wij zijn een beetje moe. Wij zijn
een beetje op. Laat ons gerust.
Maar de jonge menschen zijn niet moe.
Zijn zij niet moe?
Neen, zij zijn niet moe.
Bompalaka die de eerste ginds was weggegaan en ook de eerste hier was
aangekomen, zegt nu luidop dat hij nu niet meer wist waar naartoe. Nergens is het
goed. De aarde is niet goed. Dààr is moeras en dààr is moeras!
Daar gaat de zon des morgends op, en daar gaat zij des avonds onder.
En aan de beide zijden, vraagt hij nu!
Hij wacht op antwoord van een of ander man.
Niemand die het hem geeft. Niemand die het hem geven kan. Zijn zij kruiselings
over deze gronden gegaan. Hebben zij soms dit stuk aarde doorzocht van achteren
naar voren, en dan dwars er doorheen. Ach wat, toen gij lieden nog in dat moeras
laagt te ploeteren was Bompalaka met de zaak hier klaar.
Hij zat daar of hij een geheim in zich wegdroeg.
Hij versteekt zijn mes. Hij steekt het goed en wel in zijnen gordel. Dan geeft hij
zelf het antwoord.
‘Aan beide andere zijden, nog en nog moeras.
Hij glimlacht flauwkes.
De moeder van niemand meer, die woont nu zoo wat overal
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rond. Zij doet nu of ze iemand zoekt, die niet heel ver weg kan wezen. Zij kijkt eens
over de aanwezigen heen, en als dezen samen zeggen:
‘dus overal moeras,’
dan herhaalt zij deze woorden, een, twee, driemaal, en gaat dan heen. Zij verdwijnt.
Een heel oud man zegt nu:
‘dus overal moeras, dus hier ook al geen tuinen,’
‘geen tuinen,’ zeggen zij.
Geen tuinen zeggen zij. Geen tuinen, dus geen eten.
En allen zeggen nu:
‘Dan moeten wij nog verder. Dan moeten wij weer voort.
Wat hebben wij dan toch misdreven dat ons dit alles overkomt?’
Het gesprek nu breidt zich uit.
Het loopt van huis tot huis, van mensch tot mensch, van groep tot groep, tot het
de ooren bereikt van Ekofomongo, het opperhoofd.
Het wordt om zoo te zeggen een publieke vergadering, maar ieder blijft te huis.
Men ziet malkander niet. Zoo is men ook veel stouter en spreekt men zijn gemoed
vrij uit.
Men praat, men praat.
Ekofomongo luistert maar, en op zijn gezicht is het hem zeer goed aan te zien of
het hem aanstaat zoo neen, dan ja.
Het loopt op tot een dwaas en wild gesprek, men luistert naar allen en naar niemand,
en midden dit geroddel en geharrewar, springt plots de zoon Ekof'isako op en zegt:
‘Geef mij eens vijf gezellen. Gij lieden, ik zeg u, blijf gij hier. Wij zoeken u een
beter oord.’
Wat iedereen reeds had gedacht is nu gezegd.
Ekof'isako gaat weet zitten.
Een instemmend gegrol geeft hem gelijk. Hij duidt zijn mannen aan.
En plots begrijpt Ekofomongo: dit plan is buiten hem om gemaakt.
Hij zoekt iets om er tegen in te brengen.
Hij gaat bij zijne vrouwen zitten.
Ekof'isako lacht.
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Dan komt de donkerte, de stilte en de rust.
Dan komt de nacht.
Des anderendaags zijn dan de zes van hier vandaan gegaan.
De rest bleef hier.
Men wacht hier nu reeds dagen, dagen. Men is reeds ongerust. Niemand zegt het.
De middag zoemt over 't kamp. Men hoort de peulvruchten aan de boomen barsten
in de zon. De meeste mannen zijn op jacht.
Op jacht gaan, zoogezegd. Zij zijn de zes gezellen tegen.
De vrouwen liggen daar ergens.
De vuren gaan uit.
Iemand vischt in het moeras, men hoort hem water uit de putten gieten... kwats...
kwats... kwats...
Dan hoort men weer niets.
Niets.
En plots, zoo maar, zonder oorzaak of reden, zou men zeggen, werpt zich Elema,
Ekof'isako's vrouw, zoo lang en zoo groot als ze is over de slaapmat heen, en begint
te jammeren en te klagen.
Zij sleurt haar lichaam over de grond heen.
Zij rolt zich in het zand.
De vrouwen schieten toe, men krijgt haar kalm, men krijgt haar stil.
‘Wat scheelt er zuster?’
Ekof'isako's moeder, de vrouw Ilongya, neemt haar van den grond; zij gaat met
haar op de slaapmat zitten, streelt haar lichaam, armen, dijen, hoofd en borst.
Elema.
Als men hoort dat het is van vrees om en verlangen naar Ekof'isako haar echtgenoot,
gaan allen zwijgend en stil uiteen.
Zij lag hier te slapen, zegt Elema.
Zij droomde van hem, ze zag hem gaan, loopen, naar de wapens grijpen.
Zij zag hem sterven.
De onrust is daar weer.
Een droom kan leugen zijn. Een droom kan ook waarheid wezen. Wij moeten
wachten.
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De mannen komen één voor één van 't bosch terug. Zij leggen pijl en boog daar
ergens, en gaan zwijgend zitten.
Ineens is de moeder daar weer. Waar is zij geweest. Waar komt zij vandaan. Als
men haar ondervraagt brengt zij er niets dan wat brabbeltaal te weeg.
Haar oogen staan dof en moe.
Zij valt op hare onafscheidelijke mand neer en schreit, maar wat ze praat kan
niemand verstaan.
Midden in de nacht slaakt zij een wild geschreeuw en vlucht het woud in!
Zij is van de geesten bezeten.
Laat ze maar doen! Men moet alles laten gebeuren! Wij weten niets! Niets. Maar
de onrust is daar weer en de angst. Praatjes komen los. De tong doet weer haar werk.
De vrouwen der afwezigen zoeken malkander op. De zes families koeken samen, zij
zonderen zich af. Maar de andere zijn op hare hoede.
Achterdocht!
De vuren dooven des nachts niet meer uit. De kinderen mogen niet meer uit. Men
eet slechts spijzen door eigen hand bereid.
Men wordt opvliegend en bits.
En ineens is daar weer een nieuwe ukanga, een nieuwe toovenaar, hij is van onder
tot boven geverfd, kruiden en planten sieren zijn lijf, en zijn dof belletje gaat, gaat.
Hij danst tusschen de hutten heen, hij zingt de handen ten hemel geheven en hurkt
dan zwijgend neer!
Een vreemde dolle nacht zweept hem weer op. Dat is geen zingen meer. Het zijn
kreten van angst en pijn.
Plots staat dat lichaam strak en stijf gestrekt. Het staat daar als een steenen beeld.
‘Ze komen!’ huilt dat beeld, ‘ze komen.’
De toovenaar slaat ruggelings achterover. Hij blijft liggen.
Geen mensch verroert.
De geest is ons nabij.
Zij zeggen dat de zes zullen komen.
De geest is ons genadig.
En dagen nadien ontstaat er plots een woest gehuil aan het
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verste uiteinde van het dorp.
Daar zijn ze nu! De zes zijn daar.
Door stormen gejuich breken zij zich baan. Vrouwen werpen zich aan hun voeten.
Moeders leggen kinderen in hun spoor. Een oud vrouwke knielt bij een voetafdruk
in het zand en schreit en zingt de lof van haar weergekeerde zoon Bokema-o!
Bokema-o!
Zij groeien onder de jaloersche blikken der thuisgebleven jonge mannen.
Ach ze zijn zoo groot, zoo machtig, zoo alwetend.
Zij dragen het lot van eenieder in de hand.
De ukanga komt hen tegemoet. In vol ornaat zingt hij hun lof. Hij danst voor hen.
‘Heeft de ukanga hunne menschen bedrogen?’ vraagt hij.
‘Neen!’ huilt het volk.
Zij gaan tot voor Ekofomongo!
Die zit daar! Hij is het Opperhoofd. Hij wenkt de mannen nader bij te komen. Hij
ziet Ekof'isako, die niet groet, niet kucht, maar daar blijft staan, ach, en zoo groot,
zoo sterk, zoo machtig en zoo schoon.
Ekofomongo kleurt.
Hij is bang voor die zoon: het wordt tijd Ekofomongo dat ge gaat, dat gij verdwijnt.
De vader ziet zich zelf in de zoon. Hij is aan hem gelijk. De kracht van de zoon groeit
aan, de kracht van de vader neemt af.
De hand die de vader Ekof'isako biedt schudt lichtelijk, zij beeft.
De zoon denkt nu: mijn vader is ziek.
Hij rukt recht en heet zijn volk te zwijgen. Zijn grootsch geluid overheerscht de
roes.
Daar is Elema, en haar blik verlaat Ekof'isako niet, en al de vrouwen zien hem
daar staan, ach wat een man.
Ook dat ziet Ekofomongo.
‘Zwijgt!’ huilt hij.
Zwijgt zegt het woud. Zwijgt. Zwijgt.
Men zwijgt.
De geluiden van het woud drijven nu over het kamp en blijven daar hangen, de
geluiden van vogels, van krekels en
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boomen. De zon laait over onze hoofden, en in onze hutten is ons vuur, en we zijn
hier alle te samen ‘geef ons usango, geef ons nieuws’.
Ekofomongo strekt nu de arm naar de zes mannen uit en wil spreken, maar
Ekof'isako springt vooruit: ‘Bandoi!’ roept hij en dat wil zeggen: vrienden. Hij ziet
het krikkel gebaar zijns vaders niet. Een schielijk vuur verlicht zijn blik. De oogen
der vrouwen hebben hem opgehitst. Vervoerd vaart hij uit, en vertelt hunne reis.
Bandoi, wat al gevaren hebben wij getrotseerd, wat al moeilijkheden hebben wij
doorstaan. De Heer is ons genadig geweest. Wij hebben de wegen begaan die hij ons
opgaf. Het wordt een gloeiend schoon verhaal. Zes helden zijn van dit kamp hier
uitgegaan. Zes helden keeren in den schoot hunner families weer.
Ekof'isako e! huilt er een vrouw.
En dat is zij die hem gedragen heeft, gebaard, gevoed en gewonnen. Het is de
vrouw Ilongya die dat roept, Ilongya, zijne moeder.
Ach ja, nu is zij beschaamd. De menschen zien haar aan.
Zij knabbelt met haar tandeloozen mond.
Doch andermaals verheft haar zoon de stem:
‘De plaats die ik u heb uitgezocht,’ zegt hij, ‘de plaats waar ik u zal henen voeren.
Mijne vrienden, zij schiet in niets te kort.’
Hij beschrijft haar heerlijkheid en vruchtbaarheid met de schoonste en
aangenaamste woorden die een mensch ooit sprak.
Ach neen, de woorden die zoo krachtig en schoon van hem nu uitgaan. Zij zijn
niet ijdel. Zij worden zoo maar niet, door de eerste de beste windruk weggedragen
om te sterven in het woud als een ijdel gerucht. Zijne woorden bereiken ons oor. Zijn
geluid daalt als iets zoet in ons gemoed.
Ekof'isako's woorden verblijden ons.
‘Wij zijn de dood ontvlucht!’
En ziet onze redder staat daar voor ons.
Dat nieuwe lied ontstaat daar plots. Het wekt Ekof'isako tot een machtigen dans
van kracht en moed en leven.
Ekofomongo kruipt er onder ineen!
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Poeziekroniek
door Pieter G. Buckinx
Gabrielle Demedts: Een gevangene zingt....
De Vlaamsche dichteressen die op dit oogenblik de Pegassus bestormen, hebben
over het algemeen weinig vrouwelijks. Terwijl de dichters in hun werk streven naar
verdieping en verstilling en als het ware, voorbij de grenzen dezer verwilderde landen
vluchten naar de verloren paradijzen, naar de gebieden van droom- en zieleleven;
terwijl de dichters zeg ik, de les van Marnix Gijsen indachtig, zich koel en bijna
zakelijk buigen over de poëtische sensibiliteiten van het woord en het beeld en door
hun afkeer van rethoriek en valsche beeldspraak, slechts angstvallig het gevoel
doorbreken laten, hebben de dichtlustige dames (was het om zich over de koelheid
der mannen te wreken?) revanche genomen en trachten zij, waar het hun diepste en
meest vrouwelijke gevoelens betreft, mannelijke allures aan te nemen. Dat zij daarbij
eerder op het terrein van het groteske dan op dat der lyriek terecht komen en zich,
in hun geridikulizeerde opgeschroefdheid overleveren aan de, op sensatie beluste
schare, snappen zij in hun eerlijke spontanieteit waarschijnlijk niet. Er is trouwens
aan deze wijze waarop de dames zich betuigen niets wonderbaarlijks. Hun sportieve
ontembaarheid, hun uitbundige wildheid en de schaamteloosheid in de uitdrukking
van hun heiligste gevoelens, (waar is de tijd der blozende maagden?) behooren tot
de actualiteiten van het dagelijksche leven. Met een beetje weemoed hebben wij ons
dan ook de vraag gesteld of hun mentaliteit diepgaande veranderingen onderging
waarmee wij rekening zullen te houden hebben? En niet alleen hierom heeft de jeugd,
die vooral in waterkluizen huist, ons een beetje ontgoocheld. Deze jeugd
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ruilde het poëtische en het verrassende voor het ‘gewaagde’. En al is dit nu eenmaal
een zwak, de jeugd eigen, de kritiek kan niet genoeg waarschuwen tegen dit
opgeschroefd ‘beleven’ (een beleven dat in niets op realiteiten steunt) en tegen de
rethoriek, de holle en vervalschte uitdrukking der gevoelens. Gingen de teere
vrouwelijkheid, de schuchtere schaamte en de bedwelmende gevoeligheid van de
vrouwenziel te loor? Maakten zij plaats voor de lawaaierige wildheid van vechtlustige
en ontembare dametjes, die de genoegens van het verzenmaken willen koppelen aan
de genoegens van het dierentemmen? Moeten wij op al deze vragen bevestigend
antwoorden?
De gedichten die Gabrielle Demedts in ‘Een Gevangene Zingt’ bundelde, brengen
ons niet alleen de opluchting die wij sinds lang verwachtten, zij brengen ons ook,
naast de lyrische ontroerbaarheid van het woord, de teedere vrouwelijkheid, de
schuchtere schaamte en de bedwelmende gevoeligheid van een uitzonderlijke
vrouwenziel. Een vrouw van deze eeuw, zeker, maar een vrouw van alle tijden die
als het ware een symbool geworden is van het hulpelooze hart dat gevangen wordt
gehouden door een knagen dat het verholen ondermijnt, een hart dat zich afvraagt
of het voor allen een verdriet moet dragen, of het voor allen een geluk moet derven.
Een hart dat in zijn gevangenschap niet anders kan dan luisteren en zingen, ja, soms
verrukkelijk zingen in zijn eenzaamheid.
Hier is iemand aan het woord die weer aandacht schenkt aan de kleine intieme
geluiden die dit leven omringen en dit leven wonderbaar trillen doen en vervullen
met weemoed en leed.
Hebt gij, zooals Gabrielle Demedts, reeds geluisterd naar de verrassende maat der
regendroppen op den rand der regenkuip, naar de regenmuziek, die een vreemd en
onbestendig verlangen wekt
naar iets dat verder dan het bereikte ligt;
het heeft iets gemeen met muziek en bosschen,
het heeft iets gemeen met een kindergezicht.
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Het doet mij aan uit het zingende water,
't getokkel der droppen doorzindert mij heel.
Breekt het zich baan in het huivren der handen,
wanneer ik eens anderens kinderen streel?

Er is een klein raadsel in deze gedichten. Er is een zich bloot geven, plots, scherp en
helder. Maar er is ook een zich angstvallig verbergen achter de koele woorden die
haar gedicht bevolken. Vandaar die mysterieuze atmosfeer, die bekoorlijke en
bedwelmende atmosfeer die mij zeer dierbaar is.
Gabrielle Demedts bezit de verfijnde gevoeligheid van een Alice Nahon in haar
zuiverste gedichten. Ook bij haar treft die zachte, soms bijna ziekelijke weemoed,
het verlangen naar het onbereikbare, het pijnlijk derven van de geliefde en het teedere,
het angstige wegzinken in zichzelf. Dat haar gedicht onder dezen levensinhoud niet
bezweek, m.a.w. dat het niet sentimenteel en meisjesachtig werd, heeft zij te danken
aan den invloed van dien magiër die zich Paul van Ostayen heeft genoemd.
Haar gedicht is niet de directe mededeeling van dezen levensinhoud, het is de
onrechtstreeksche uitdrukking ervan. Door een raadsel van atmosferische elementen
die tot het gebied der poëtische sensibiliteit behooren heen, suggereert zij dezen
levensinhoud. Luister naar dit Rustig Lied:
Onder het raam, in de aarde, die sporen
die me dierbaar zijn.
Toen hij kwam, wie zond hem weg? Ik zond hem weg;
het deed geen pijn.
Het deed geen pijn; maar iets is verdwenen
of dood in mij;
mijn gedachten staan als soldaten gehoorzaam
in rechte rij.
Op een nacht valt de sneeuw,
maakt de aarde wit, maakt de aarde rein.
De randen van mijn oogen doen pijn;
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het komt door de slaap, het komt door de sneeuw,
het komt door die sporen
die niet te vinden meer zijn.

Wat maakt de mysterieuze schoonheid uit van dit gedicht? Is het de verrassing der
tegenstellingen, dit ‘rustig lied’ dat in den grond zoo angstig en onrustig is? Is het
de verrassing die ontstaat uit het spel met de poëtische elementen, de sporen, de
sneeuw, de pijn? Ongetwijfeld is het dit alles, maar het is meer dan dat. Het is het
‘leven’ dat door deze woorden schemert, het is de inhoud van dit schijnbaar
inhoudloos gedicht, het schoonste dat sinds lang door een vrouw in Vlaanderen werd
geschreven.
Zeker, niet al de gedichten uit dit bundeltje staan op een even hoog peil. De verzen
die wij van Gabrielle Demedts bezitten laten ons niet toe reeds nu haar persoonlijkheid
volledig en duidelijk te omschrijven, maar zij wettigen het enthoeziasme en het
vertrouwen dat wij in haar hebben gesteld. Dat zij dit vertrouwen niet beschamen
zal betwijfelen wij dan ook niet. Haar jeugd en haar talent staan borg voor dezen
wissel op de toekomst.
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Kantteekeningen
‘Het buitenland!’...
We moesten niet zoo gemakkelijk zeggen en schrijven: hoort en ziet wat ‘het
Buitenland’ denkt over onze vlaamsche schrijvers en kunstenaars!... Het klinkt zoo
triomfantelijk, maar in den grond is het niets anders dan naieviteit of onvrijwillige
misleiding. Want dat ‘Buitenland’ is vaak de eene of andere illustere onbekende, die
met de hulp en met de voorlichting van Vlaamsche zijde, over Vlaamsche kunstenaars
en Vl. toestanden schrijft. Meer niet.
Het artikel van O. Van der Hallen over K. Van den Oever, in het Juninummer van
‘Volk’, brengt daarvan weer een typisch voorbeeld. Ten bewijze dat de ‘invloed (van
Van den Oever) op de huidige katholieke literatuur grooter is dan men vermoedt’,
schrijft hij: ‘Luister hoe men in het buitenland de beteekenis van V.d.O. weet te
erkennen’ en hij citeert dan een twaalftal regelen uit ‘Literarisches Schaffen und
Volkstum in Flandern’ van Dr. L. Sertorius.
Nu is mejuffrouw Dr. Sertarius een wel ijverige, maar alleszins nog aarzelende
beginnelinge op het gebied der literatuurstudie. Haar werk, dat op vele bladzijden
de sporen draagt van hare eenzijdige voorlichting door een jongeren medestaander
van K. Van den Oever, getuigt van nog onvoldoende kennis der Vlaamsche literatuur
en toestanden. Ze had veel ongelukken kunnen vermijden indien ze mijn raad had
willen volgen en hare studie vóór ze ter perse ging, aan een paar Vlamingen had
voorgelegd. Ik meen dat Mej. Sertorius dit thans, met overtuiging, beamen zal. In
elk geval beeldt ze zich niet in te spreken namens het ‘Buitenland’. Het zou trouwens
eenvoudig belachelijk zijn.
A.V.C.

Katholicisme of clericalisme
De heer O. Van der Hallen betreurt in ‘Volk’ (Juni), dat in Vlaamsche Arbeid ‘niet
uitsluitend katholieken aan het woord’ kwamen. Dit was z.i. ‘een vergissing der
redactie’.
Neen, dat is geen vergissing geweest. Het was de practische toepassing van de
edele leuze die pastor Verriest huldigde: ‘Alleman mee’. Dit beteekent geen vervaging
van grenzen; dat beteekent geen verzwakking van principieel standpunt of leiding.
Het is niets anders dan Roomsche ruimheid, bij welke wij niets te verliezen en veel
te winnen hebben. Het helpt ons in de eerste plaats hoeden voor bekrompenheid, en
genezen van kleinheid en al te gereede zelfoverschatting.
In elk geval heeft ook de redactie van Dietsche Warande steeds prijs gesteld op
de medewerking van niet-katholieken, van het oogenblik dat hun werk past in het
raam van dit tijdschrift en niet strijdt met den geest, waaruit dit geboren is.
Dat is katholicisme, zonder meer. De rest is clericalisme, verenging en verarming.
A.V.C.
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Eene noodzakelijke toelichting
Ter gelegenheid van de hulde door de Vereeniging der Kempische schrijvers gebracht
aan pastoor De Voght en pater Fleerackers - hulde waarbij we ons van harte aansluiten
overigens - schreef pastoor De Voght over het andere feestvarken een opstel in
Boekengids, waarin een kleine onnadenkendheid van onzen goeden vriend De Voght
ons even geamuseerd heeft.
Ziehier:
‘Hij (pater Fleerackers) doceerde de literatuur, en wil hij 't met een zenuwachtigen
ruk van zijn hoofd nu weren, wanneer we zeggen dat hij zijn vlaamsche volk heel
wat litterair werk heeft geschonken, dan zal ik het maar heeten dat hij 't begiftigde
met een stel boeken, die, ook als literatuur, het glansrijk halen bij menig oeuvre dat
belauwerd werd, en lang reeds in den vergeethoek liggen zal, wanneer Fleeracker's
boeken nog een lafenis zullen wezen voor den geest en het hart van ons volk.’
De bedoeling is waarschijnlijk dat pater Fleerackers, vijand van de ‘woordkunst’
die hem artificieel voorkwam, bewust niet wilde ‘mooi’ schrijven en daardoor beter
geschreven heeft dan menig belauwerd kunstenaar.
Maar de vlotte lezer die niet den tijd heeft om zoo ver te zoeken, maakt er
eenvoudig uit op dat pater Fleerackers te nederig is om zijn werk bij de schoone
letteren te rangschikken en dat pastoor De Voght, om die nederigheid te ontzien,
hem zegt dat zijn boeken veel beter zijn en veel langer zullen ‘blijven’ dan die van
gevierde litteratoren.
En omdat die lezer zal zeggen: ‘Daar hebt ge den Jezuiet! Te nederig om zich
litterator te noemen, maar in den grond veel pretentieuzer dan de literatoren’ hebben
wij, die steeds voor de goede faam van de Societeit op de bres staan, de bedoeling
van onzen vriend De Voght even willen toelichten.
W.
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Ringsteken
In ‘Kultur und Politik’, het door Johannes Messner uitgegeven Oostenrijksche
tijdschrift, publiceert hoogleeraar Dr. Julius Kornis, van Budapest, een geleerde van
goede faam en in zijn vaderland een der leidende cultuurpolitiekers, een studie over
nationale cultuur en wereldcultuur. Zwaar onderwerp dat in de Duitsch-Oostenrijsche
tijdschriften niet altijd op de bevattelijke wijze wordt behandeld. De studie van
professor Kornis maakt echter een gunstige uitzondering en behandelt een aantal
vragen, die thans weer zeer actueel worden.
‘Es gibt keinen Zweifel: Kultur, das ist Wissenschaft, Kunst, Sitte, Religion, ist
ein stets fortschreitender geistiger Lebensprozesz, an dem sämtliche Nationen
teilhaben. Wir alle ohne Unterschied der Nation haben die Griechen Sokrates, Platon
und Aristoteles, den Italianer Thomas von Aquino, den Franzosen Descartes und den
Deutschen Leibniz zu Lehrern; für uns alle sangen Homer und Dante, meiszelten
Pheidias und Michelangelo, komponierten Bach, Beethoven, Mozart und Liszt, für
uns alle dachten Galilei und Newton, und der gesamten Menschheit predigen heute
noch der heilige Augustin und der heilige Franz von Assisi. Sophokles gehört nicht
nur den Griechen, Shakespeare nicht nur den Engländern, Goethe nicht nur den
Deutschen, sondern sämtlichen Nationen: wir alle verstehen sie, erkennen, genieszen
und würdigen ihren Wert. Gehen wir in die Museen der Hauptstädte der groszen
Nationen, so sehen wir überall die ganze Menschheit vertreten, von dem
vorgeschichtlichen Menschen über die Völkerwanderung bis zu den heutigen Völkern,
von den Nationen Europas über Aegypten und Indien bis Japan und den Indianern
Mexikos. Die antike griechische Kunst wird von dem Deutschen Winckelmann
wissenschaftlich erforscht, Troja von dem deutschen Kaufmann Schliemann
ausgegraben, die Steine Venedigs werden von dem Engländer Ruskin untersucht;
die in Sand gebetteten Städte Tibets entdeckt der Ungar Aurel Stein, und heute
erschlieszt Amerika die tieferen antiken Schichten Athens. Kultur ist somit die
gemeinsame Sache aller Nationen.
Nicht minder steht fest: Kultur erblüht stets auf nationalem Boden. Würden die
einzelnen Völker keine nationale Kultur hervorbringen, so gäbe es auch keine
Weltkultur. Geht der nationale Charakter verloren, so tritt eine Dekadenz der Kultur
ein, sie verfällt in blutlosen, einer Weiterentwicklung unfähigen, dürftigen
Kosmopolitismus. Die Lebensgemeinschaft der Nation ist der geschichtliche
Nährboden der lebendigen Kulturformen; nur einer, der keinem Volkstum mehr
lebendig verbunden ist, kann glauben, dasz Weltkultur ohne den nationalen
Wurzelboden “geschaffen” werden kann.
Man musz sich auf das Wesen und den Ursprung jeglicher Kultur besinnen, um
die damit aufgeworfenen, heute in besonderer Weise drängenden Fragen beantworten
zu können.’
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Het begrip cultuur heeft volgens Kornis een drieledige beteekenis: 1. Cultuur is het
systeem van absolute waarden: waarheid, goedheid, schoonheid, goddelijkheid; 2.
Cultuur is een werkdadigheid: het streven naar verwezenlijking dezer waarden; 3.
Cultuur is het historisch resultaat van dit werkzaam streven.
Wereldcultuur omschrijft Kornis als volgt:
‘Erheben wir uns über die Nationen, so gelangen wir zum Streben der gesamten
Menschheit nach Verwirklichung der Werte: zur We l t k u l t u r . Was bedeudet dieser
Begriff? Kann die M e n s c h h e i t als Gesamtheit in dem Sinne Subjekt der Kultur
sein wie die Nation? Treten denn auf der gewaltigen Bühne der Geschichte nicht
stets Nationen als Kulturschöpfer auf? Ist das, was wir als “Weltkultur” bezeichnen’
nicht die blosze Summe, das mechanische Aggregat der einzelnen nationalen
Kulturen?
Gewisz bildete die Menschheit einst vom Gesichtspunkt ihres Ursprungs aus eine
biologische Einheit, deren Bewusztsein jedoch im Dunkel vorgeschichtlicher Zeiten
allmählich erlosch. Soweit geschichtliche Forschung zurückreicht, erblicken wir
überall unausgesetzten Kampf zwischen Stämmen, später zwischen Völkern. Selbst
die Griechen verachteten die anderen Nationen als Barbaren. Erst in den Stoikern
erwacht das Bewusztsein der inneren Einheit und Solidarität des
Menschengeschlechtes; dann steckt das Christentum der Menschheit ein einheitliches
Ziel: die Verwirklichung des Gottesreiches durch religiöse und sittliche
Vervollkomnung. Als über alle nationalen Unterschiede erhabener universeller
Humanismus stellt das Christentum die g e s a m t e Menschheit als Subjekt der
Geschichte und Kultur hin. Nur auf diezer prinzipiellen Grundlage vermochte sich
das Christentum in gewissem Masze zur Weltkultur, zugleich zum bedeutendsten
Träger menschlicher Geschichte zu erheben. Auf diese Weise vermochte es zu
erreichen, dasz im Mittelalter in Europa auf römischer und christlicher Grundlage
e i n e Religion, e i n Sittenkodex, e i n e Kunst und e i n e Schriftsprache herrschte.
Gewisz trennten sich später die Nationen, mehrere Religionen entstanden, und an
Stelle des gemeinsamen Lateins traten die nationalen Sprachen; allein die klassischen
und christlichen Bestände der abendländischen nationalen Kulturen blieben unberührt,
diese Kulturen verzweigten sich blosz in einzelne Typen von je anderer Färbung.
Somit gelangte die Menschheit, die in Rassen und Stämme gegliedert war, erst im
Laufe der Geschichte wieder zum Bewusztsein ihrer Einheit, zur Idee der
H u m a n i t ä t . Diese besteht lediglich in der Aufgabe, die Kräafte des menschlichen
Geistes überall möglichst vollständig zu entfalten, was wieder das Streben nach
Verwirklichung der K u l t u r w e r t e bedeutet. Die H u m a n i t ä t , die mit der
Weltkultur identisch ist, bildet das höchste Ideal, den innersten Sinn und das Ziel im
Leben der gesamten Menschheit.
Gewisz wurde die Verpflichtung zur Kultur, als zur Verwirklichung der Werte
von jeden Volke für sich mit mehr oder weniger Bewusztsein empfunden und
anerkannt. Die nationalen Kulturbestände drangen in ständiger Weckselwirkung von
einer Nation in die andere. Von Urzeiten an verkehrten die Nationen miteinander
und beeinfluszten sich gegenseitig auf dem Gebiete der Religion, Wissenschaft,
Kunst, Sitte und Litteratur. Auf diese Weise entstanden gröszere geschichtliche
Wertsynthesen, Kulturkreise.’
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entiteit-ontstaan door het ineenvloeien ervan en bestendig door de nationale bronnen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

543
gevoed, die echter op hun beurt weer door dat nieuwe zoeken verrijkt worden.
‘D e r We g z u r We l t k u l t u r f ü h r t d u r c h d i e n a t i o n a l e n
K u l t u r e n . Einzig der unfruchtbaren Denkart des doktrinären Internationalismus
kann jene blasse und blutlose Idee der a b s t r a c t e n Menschheit vorschweben, die
bereits die Erde ohne Nationale sieht. Die konkreten Menschen, die in Familien,
vielschichtgen socalen Gemeinschaften und Staaten leben, fühlen sich vor allem als
Angehörige jener lebendigen Wertgemeinschaft, deren Rahmen die Nation bildet.
Und nur dann tragen sie wirklich zu den geistigen Gütern der Menschheit, zur
Weltkultur bei, wenn sie die in ihnen schlummernden nationalen Eigentümlichkeiten
und geistigen Kräfte zur Wirksamkeit bringen.
Alle Nationen empfangen aber auch durch die Verbindung mit der Weltkultur
neue Wertmotive und fügen diese mehr oder weniger dem historisch bedingten
eigenartigen Bedeutungszusammenhang ihrer eigenen Kultur ein, färben sie um und
erschlieszen sie der Welt in neuen Farben, Tönen und Stilformen. Obwohl jede Nation
von den anderen lernt, steuert doch auch jede von ihnen der Polyphonie der
menschlichen Kultur neue, nur bei ihr vorhandene wertvolle geistige Stileinheit, die
besondere Färbung ihrer Wertauffassung. Ja eben dadurch, dasz die Nation ihre
geistige Eigenart entfaltet und ausbildet, bereichert sie zugleich die Gesamtkultur
der Menschheit. Was die Seele und das Wertsystem einer Nation am besten zum
Ausdruck bringt, ist zugleich jener übernatianale Wert, der unersetzbar ist. Gedeiht
die nationale Kultur, so gedeiht auch die Weltkultur. Die groszen Denker, Künstler
und sittlichen Persönlichkeiten sind Spiegelbilder ihrer Nationen: in ihnen erblickt
man die Seele hrer Völker.’
***

Hier past het onderscheid te maken tusschen cultuur en humanisme, zooals Pierre
Demeuse dat doet in het maandblad ‘Tendances’:
‘Remarquons tot d'abord, sous peine d'erreur dans notre raisonnement, la différence
qui existe entre la culture et l'humanisme. On les confond souvent, à tort. C'est que
la frontière qui les sépare est imprécise et floue chez la plupart des individus. Elle
sinue en de nombreux méandres qu'il n'est pas toujours facile de suivre dans leurs
plus secrets replis. Il est possible pourtant de définir, d'une manière générale, la
substance de l'une et l'autre. La culture - la culture d'abord parce que dans l'ordre
hiérarchique des valeurs elle se situe sur un plan plus bas que celui de l'humanisme
- la culture, disons-nous - c'est la somme plus ou moins grande de connaissances
qu'un homme acquiert dans la fréquentation des artistes - des poètes de tous les temps
et de tout les pays. Quelqu'un qui aurait pu lire tous les chefs-d'oeuvre de toutes les
littératures anciennes et modernes, qui aurait pu admirer, à loisir, ce que l'art a produit
de plus beau dans tous les domaines et qui, doué d'une mémoire prodigieuse, aurait
retenu le sens profond de toutes ces oeuvres, passerait à juste titre pour l'homme le
plus cultivé de la terre. En fait, cela n'est pas possible. Nous sommes, matériellement,
tenus à un choix. Nous devons délaisser de très nobles déchets. Mais aussitôt une
question se pose: cet homme “encyclopédique” si on peut dire, serait-il plus humain?
On ne sait. C'est que l'humanisme vivifie et soulève la culture comme le ferment
dans la pâte. Il donne un élan sans quoi la culture serait inerte, une acquisition morte
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et improductive. L'humanisme c'est la recherche inéluctablement incessante du sens
profond et secret de la Vie et de sa Vérité. “JE NE CROIS PAS AUX LIMITES DE
L'HOMME, écrivait Katherine Mansfield, JE CROIS AUX HAUTEURS”.
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Les limites de l'homme - limites immenses - la culture en détermine les bornes, en
dessine les sommets et les pics atteints. L'humanisme part en conquête. La culture
est une manière de statistique des gains de l'humanisme. l'homme cultivé est-il
inévitablement un homme “humain” dans le sens le plus riche, le plus chargé de vie
de cette qualification? Nous ne le pensons pas. Mais répétons qu'il est malaisé de se
prononcer rigoureusement quant aux individus. Il est certain que la culture avec ses
acquêts formidables est l'aide la plus puissante offerte à l'homme dans sa recherche
de la perfection et du centre de la Vérité. Il faut donc que la culture ne soit pas une
lettre morte et poussiéreuse, un objet d'études pour laboratoires. Elle doit se sentir
en contact permanent et ininterrompu avec la vie. Montaigne n'a qu'une valeur bien
réduite entre les mains d'un professeur soucieux seulement de syntaxe et de philologie.
Il en prend une très grand pour l'individu qui lui réclame sa part de connaissance du
coeur humain. De même Pascal et Bossuet, Saint-Simon, Shakespeare et Goethe,
Dante et Claudel. L'humanisme est dont hiérarchiquement supérieur à la culture.
C'est qu'il est moins un résultat qu'une expérience sans cesse renouvelée remettant
perpétuellement en question des vérités relatives pour trouver le chemin de la Vérité
absolue, de la Vérité une et parfaite. Le nombre infini de ces vérités relatives, de ces
vérités tronqueés, décaptées, embue et ternit la lumière merveilleuse de la Vérité.
On a, ces dernières années, proposé bien des itinéraires vers la perfection, tel cet
humanisme soi-disant totalitaire du communisme dont Paul Nizan s'est fait un ardent
protagoniste, tel aussi l'humanisme racise à la mode de Gobineau de l'Allemagne
hitlérienne égarée par ailleurs dans un nietzchéisme hypertrophié, tel encore cet
humanisme vidé de substance vitale et cordiale chez à M. Benda - qui me paraît le
mieux confondre les notions de culture et d'humanisme.’
***

Al die humanismen voldoen ons niet, zegt Pierre Demeuse, en er zal nooit een waar
humanisme zijn ‘tant qu'on se refuse à Dieu’.
Wel in verband met wereldcultuur staat de studie van Mr. Herman H.J. Maas over
‘Richtingen in de hedendaagsche letterkunde’, in ‘De Nieuwe Gids’. Mr. Maas neemt
drie gidsen: Guido K. Brand, Werner Mahrholz en Marcel Raymond, schrijvers van,
respektievelijk, een geschiedenis der Duitsche letterkunde van 1880 tot 1933,
geschiedenis der huidige Duitsche letterkunde en geschiedenis der Fransche literatuur
van Baudelaire tot het surrealisme. Verder beroept hij zich nog op Broder
Christiansen's ‘Das Gesicht unserer Zeit’, Taine's ‘Histoire de la littérature Anglaise’,
Paul Valéry's ‘Avant-propos de Connaissance de la déesse’, Jung's ‘Psychologische
typen’ Müller-Freienfels' ‘Poetik’, Sünmel's ‘Fragmente und Aufsätze’ en Bergson's
‘Essai sur les données immédiates de la conscience’.
Na realisme (dat ‘staat tusschen idealisme en naturalisme’) en naturalisme geschetst
te hebben, vervolgt hij:
‘De kern van al deze systemen, aldus Mahrholz, was een diepe scepsis tegen alle
supranaturalisme. “Ihr letzter erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt war die Einsicht,
dasz der Mensch in einer götterlozen Zeit, einem leergewordenen Himmel sich auf
dieser Welt, die ihm in einem einmaligen und kurzen Dasein durch seine Sinne und
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Begierden gegeben sei, so gut als möglich, so praktisch als möglich, so glücklich als
möglich einrichten müsse.” De mensch is geen metaphysisch, maar
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een sociaal wezen, of ook wel een ding onder dingen: het mechanistische wereldbeeld
breidt zich uit tot den mensch. Deze is passief, afhankelijk van de natuur en de sociale
omgeving; zijn vrijheid, zijn mogelijkheid tot zelfbepaling worden opgeheven. Taine
overschat de ontvangende zijde der menschelijke natuur, verwaarloost de scheppende,
vormende; de omstandigheden bepalen den mensch, die het product is van zijn milieu.
De wil van den mensch geldt niets meer: de geschiedenis wordt veranderd in een
causale keten van oorzaken en gevolgen volgens de natuurwetten. Bij Darwin komt
de mensch te staan onder de wet betreffende de ontwikkeling der soorten en gevolgen
volgens de natuurwetten. Bij Darwin komt de mensch te staan onder de wet
betreffende de ontwikkeling der soorten, ook hier wordt hij een willoos wezen,
hetwelk alle spontaniteit mist. Het socialisme is het tegendeel van een aristocratisch
individualisme: niet het individu, maar de klasse is de held in het drama der
wereldgeschiedenis.
Bij den pessimistischen Maupassant is de mensch een bundel primitieve driften
en begeerten. Zola daarentegen gelooft aan den vooruitgang, hij is een positivistische
optimist. Elk spoor van metaphysica, nog zoo duidelijk merkbaar bij Balzac, is hier
verdwenen. Aan het schrijven van zijn romans gaat vooraf een wetenschappelijk
verzamelen van feiten, “documents humains”.
De groote thema's van het naturalisme zijn erfelijkheidsleer, vrouwenemancipatie,
het gevallen meisje, de onbegrepen vrouw, kritiek der samenleving, alledaagsche
menschen als offer der maatschappelijke toestanden, bijbelkritiek.
In de uitbeelding treft de natuurwetenschappelijk-analytische wijze van
beschrijving, de differentieering der personen, ook in de taal die zij spreken, het
gebruik van omgangstaal en dialect, volgens de sociale klasse, waartoe de menschen
behooren.
De duitsche naturalist is Gerhart Hauptmann... “Alles Theoretische ist Hauptmann
fremd: was er sucht, ist der Mensch und nur dieser; und nicht der Mensch als
Geisteswesen, sondern der Mensch als Seele und als Trieb interessiert ihn.”
In 1895 schrijft men reeds de verdediging van een nieuwe kunst, ofschoon zij veel
ouder is dan het naturalisme. Het naturalisme, in het subjectieve vertaald, is
i m p r e s s i o n i s m e . Men wil niet meer de natuur, maar de indrukken van de natuur
reproduceeren. Men weet, dat het opjectieve, het “Ding an sich”, het eeuwig
onvatbare, eeuwig ontoegankelijke beteekent. Men wordt subjectief uit
bescheidenheid. Daar men niet méér kan zijn dan subjectief, wil men tenminste zoo
subjectief mogelijk zijn....’
‘...Naast alle richtingen, voor welke de natuur op de een of andere wijze oorzaak
der vormgeving is, wil het p s y c h o l o g i s m e de psychische objectiveeringen
uitleggen en verhelderen. Doen en handelen hebben niet slechts hun oorzaak in een
aanleiding van buiten, maar hun oorsprong is de geestelijk-psychische constellatie.
Het psychologisme zoekt daarom naar den aanleg van een mensch, die zus of zoo
handelt en leeft; het vormt de gebeurtenissen volgens de geestelijke consequentie,
volgens de logica van hart en hoofd; het wil dus uitleggen. Uit den aanleg en het
karakter tracht men de handelingen te verklaren. Later past men ook de psycho-analyse
toe in den roman.
“Met Zola zal het naturalisme sterven”, schrijft men in 1900. Reeds zijn Paul
Bourget, Margueritte, Barrès, Hennequin op weg. Reeds leeft de nieuwe richting:
Mallarmé, Verlaine, Laforgue, Thoret, het s y m b o l i s m e . Het is weer een
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tegenstelling tot Medan. De natuur, het “Ding an sich” bestaan voor den symbolist
niet. Hij wil daarover heen het geheim der dingen.
Bij den dichter vindt het gevoel zijn adequaat symbool. Aan deze symboliek heeft
de taal als acoustisch verschijnsel, hebben rhythme, rijm en woordmelodie
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deel. Maar ook, en vooral, is noodig de zin der woorden, die menschen vormt,
landschappen en gebeurtenissen. Een enkele maal wordt het gevoel direct
uitgesproken, gesteund door de muzikale elementen der taal:
Il pleur dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?
(Paul Verlaine)
Comme la vie fait souffrir
Sans reproche sans mot dire,
Pour rien, pour le plaisir.
(Leon-Paul Fargue)

Meestal is het niet zoo eenvoudig, is beeld en symboolvorming noodig. Er schijnt
een verwantschap, die wij niet altijd kunnen verklaren, te bestaan tusschen bepaalde
gevoelens en voorstellingen. Zulk een gevoelsverwante voorstelling noemt
Müller-Freienfels een symbool.
Door de schildering van een landschap wordt de herfststemming opgewekt in een
gedicht van Stephan George:
Komm in den totgesagten park und schau;
Der Schimmer ferner lächelnder gestade,
Der reinen Wolken unerhofftes Blau
Erhellt die Weiher und die bunten Pfade....

Dichter en schrijvers zijn als de prins uit het sprookje, ze wekken wat sliep in het
onbewuste, want het naamlooze weten wij niet, ons bewustzijn is een verbaal
bewustzijn. Dit lijkt mij de zin van Wilde's gezegde: “Het is paradox, maar daarom
niet minder waar, dat het leven de kunst veel minder nabootst dan de kunst het leven.”
Op dit thema hebben vele schrijvers variaties gekomponeerd.
Een enkele maal zal in het beeld, het symbool, het oorspronkelijke gevoel nog
nauwelijks te herkennen zijn. Paul Valéry geeft een voorbeeldje, dat zeer teekenend
is voor zijn opvatting: “Luister, Phaidros, deze kleine tempel, dien ik bouwde voor
Hermes, als je wist, wat hij voor mij is. Waar de voorbijganger niet dan een elegant
kapelletje ziet - het is maar weinig: vier zuilen, een zeer eenvoudige stijl - heb ik de
herinnering gelegd van een helderen dag van mijn leven. Deze tempel, niemand weet
het, is het mathematische beeld van een Corinthisch meisje, dat ik gelukkig bemind
heb.” De vraag is hier: in hoeverre kunnen beeld en symbool de gevoelens vertolken,
waar is de grens der literatuur? Min of meer behoort de expressie altijd tot de
intellectueele spheer, tot de verbeelding en de intuïtie. De philosooph meende: “Die
Seele kann man in der Unmittelbarkeit ihres Lebens nicht zeigen.” En Jacob Israël
de Haan:
“Het leven kan men niet beschrijven, maar beleven...”
Na het symbolisme vinden we in Frankrijk in de jaren tusschen 1900 en den
wereldoorlog het r o m a n i s m e , een zich wenden tot de latijnsche en gallische
waarden, en het n a t u r i s m e , een terugkeer tot de natuur, het eenvoudige gevoel,
de onmiddellijke, ongekunstelde uitdrukking, een optimisme, geloof in het leven,
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vertrouwen in de toekomst. Deze golf van nieuwen levenslust brak op den drempel
van de Augustusmaand 1914. Het u n a n i m i s m e kan men begrijpen als een
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soort “post-naturisme”. Ook de aanhangers dezer richting keeren zich af van
symbolisme en intellectualisme. Men tracht weer te komen tot een oorspronkelijke
zienswijze, los van de conventie, vrij spel te laten aan zijn gewaarwordingen, zonder
ze te rangschikken onder logische categorieën of ze te verdichten tot “dingen”. De
poëzie is niet in den droom, in de verbeelding, maar in de realiteit, doch in een
wezenlijk ervaren, niet-vereenvoudigde of conventoneele werkelijkheid, vooral in
de menschelijke sympathiegevoelens. “Quand je vous parle de moi, je vous parle de
vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé, qui crois que je ne suis pas toi”
(Duhamel). De atmospheer van een familie, van een milieu, de ziel van een menigte
worden, indien zekere voorwaarden vervuld zijn, opgevat als realiteiten. Niet alleen
de grenzen tusschen de menschen worden uitgewischt. Dikwijls treft ons een cosmisch
accent, het opheffen van de grenzen tusschen wereld en ik. “Toute limite est vapeur”
(Jules Romains.’...
...‘Het unanimisme is stellig verwant met het duitsche e x p r e s s i o n i s m e .
De vertaling van dit woord heldert niets op. Alle kunst is uitdrukking; een indruk
is hoogstens genot. Hem uitdrukking geven is hem objectiveeren. Reeds vóór den
oorlog toonen eenige werken nieuwe kenmerken: zij zijn niet naturalistisch, niet
symbolisch, niet psychologisch, maar visioen. Iets in taal en vorm is geweldig,
verbluffend. Mensch en ruimte zijn veranderd. De geographie der aarde is geschokt,
evenals de logica van hart en hoofd. De burger leefde onder de wetten van physica,
chemie, staat, samenleving. Nu is hij plotseling ontworteld en schept zich zelf een
nieuw wereldbeeld. Hij is een monade, die den chaos in zooverre ordenen moet, dat
hij daarin een mensch in grooten stijl kan voeren. Men ziet nu de dingen grootsch,
overweldigend, eenvoudig: in den mensch of de natuur is niets meer gecompliceerd.
Een leger trekt over een hooggebergte, ook indien hiervoor technisch weken noodig
zijn. Het moet geschieden, wijl de aanvoerder het wil. Het ik drukt zijn stempel op
de wereld: nu kan een kappersbediende denken als Dschingis-khan, een dienstmeisje
als keizerin Theodorus. De expressionist wordt geleid door zijn gevoel, minder door
het denken.’
‘Das allem Expressionismus zugrunde liegende Ergebnis aber ist, um dies noch
einmal klar auszusprechen, dieses: Verdichtung Erhöhung, Leidenschaftlichkeit des
Gefühls, die Auflösung einer genieszerischen l'art pour l'art Stimmung, Reformwille
auf allen Gebieten des Lebens und der Kunst, gepaart mit dem Drang, die
Verzweiflung des europäischen Menschen nur erst einmal zu bekennen, ja
herauszuschreien.’
...‘D e n i e u w e z a k e l i j k h e i d heeft tot grondslag het feit, de gebeurtenis,
den toestand, de handeling. Maar dit geldt voor alle vormgeving, want op de een af
andere wijze moet de scheppende vorming een stof, een voorwerp hebben. De
bedoeling der vormgeving moet dus het kenmerkend verschil bieden. De dichter der
nieuwe zakelijkheid is niet de levensvreemde beschrijver van gedachten, gevoelens,
ideeën, maar hij geeft vorm aan hetgeen de in zijn tijd levende menschen aangaat...’
...‘De mensch der nieuwe zakelijkheid, aldus Christiansen, is nuchter, rationeel,
niet problematisch, niet pathetisch, ordelijk, onpersoonlijk. Het kunnen wordt een
waarde op zichzelf, dus wordt alle sport geëerd. De psycholoog bij uitnemendheid
wordt Adler, die den mensch opvat als gemeenschapswezen. Men overschat de
techniek; de woning wordt een “woonmachine”(Le Corbusier), waarvan de inrichting
uitsluitend bepaald wordt door eischen van doelmatigheid. De gebouwen worden
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ware het losser worden van den gezinsband. De voorwerpen op de doeken
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der schilders zijn overdreven tastbaar, massaal en stevig. Het kunstmatige wordt
meer geschat dan het gegroeide; de natuur is de ruimte, noodig voor auto, ski en
sport. Het algemeene streven naar hygiène uit zich ook in den bouw der
openluchtscholen. In plaats van de liefde treedt de sexualiteit. Japan en Indië hebben
afgedaan, men bewondert de negermuziek en de negerdansen.’
***

Bij dit alles blijft, volgens Prof. Dr. Marcel De Corte, der universiteit van Luik,
schrijver eener studie ‘Notes sur l'art chrétien’, in het maandschrift ‘Tendances’, nog
steeds het probleem der christelijke kunst bestaan. Wij zouden er met genoegen meer
uit citeeren indien het wat eenvoudiger en duidelijker geschreven ware.
Prof. De Corte polemiseert eerst met ‘des rationalistes étroits, au verbe imperiux
et sarcastique’ die, als ze logisch waren, wat ze volgens hem niet zijn, zouden zeggen
dat er geen christelijke kunst bestaat. Welnu, die christelijke kunst bestaat:
‘Car il y a un art (et même une politique)) qui se targue d'être chrétien, qui a des
titres de noblesse chrétienne et où l'esprit chrétien resplendit. Se présente dès lors
l'alternative: ou bien l'art chrétien est une réalité historique, contre lequel vient buter
l'interprétation rationaliste de l'autonomie absolue de la raison humaine, ou bien cette
réalité historique de l'art chrétien n'est qu'une illusion à dissoudre. Ou bien il y a un
art chrétien dont la qualification spécifique est intrinsèque, ou bien cet art chrétien
n'est qu'une expression commode destinée à délimiter une aire de classification et
analogue à celles d'art chinois ou d'art précolombien.’
Prof. De Corte beijvert zich dan te bewijzen dat er een intrinsiek christelijke kunst
bestaat, waarvan o.a. uit beide volgende kenmerken de meerwaarde blijkt tegenover
de ‘gewone’ kunst:
‘La foi valorise l'art, le détache des prestiges de la matière et le tourne vers son
objet propre. L'art chrétien apparaît même se trouver ici dans une situation bien
supérieure à celle de la philosophie chrétienne, car la philosophie ne peut passer les
limites de la raison et de l'objet rationnel sans cesser d'être philosophie: l'aspiration
mystique qui la travaille doit constamment être bridée. Au contraire, l'art soumis aux
influences chrétiennes peut se lancer plus librement à la poursuite dy mystère: il ne
ramène pas le mystère à la mesure de l'homme, il ne le rétrécit pas dans des concepts
humains, puisqu'il ne le connaît pas à proprement parler; il ne fait que pressentir,
deviner, entrevoir, dans une sorte d'éclair où la connaissance n'intervient pas, l a
p r é s e n c e du spirituel. L'apport “objectif” du christianisme à l'art s'avère ainsi
immense: l'univers, oeuvre d'un Dieu créateur, racheté par un Dieu sauveur, qui garde
les traces indélébiles des ces “actes de la pure origine” comme dit Claudel, et qui est
baigné la plus ténue de ses fibres dans ce champ de forces spirituelles, se dresse
devant lui en sa formidable présence. Chaque être participe, du seul fait qu'il existe,
à une lumière indicible qui les rassemble tous en une prodigieuse unité, et c'est cette
existence que l'artiste perçoit occultement. Déjà, par sa nature, en vertu de sa vocation,
l'art a pour fonction initiale d'entrer en contact avec l'existence spirituelle des choses,
et voici que le christianisme lui communique l'assurance que cette existence possède
une densité incomparable! Il n'est donc aucunement paradoxal d'affirmer que l'art,
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placé dans l'atmosphère chrétienne, est surélevé, c o m m e a r t , à un riveau
extraordinaire, emporté sur
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une cîme vertigineuse, contraint de côtoyer sans cesse un abîme sacré devant lequel
l'ange lui-même tremble de ferveur et d'amour. Loin dépuiser et de restreindre l'art,
le christianisme l'axalte à un point tel qu'il devient, m a i s p a s s u r a b o n d a n c e ,
difficile à pratiquer. Si l'art est constitué originellement par cette expérience alogique
du spirituel dont nous avons parlé ailleurs, il reçoit du christianisme une consécration
objective d'une importance inestimable. Du reste, l'histoire et le splendide
épanouissement de l'art en climat chrétien en apportent le témoignage....’
‘On comprend dès lors la confortation subjective que le christianisme apporte à
l'art: par son souci constant de ramener l'esprit aux réalités spirituelles, tant dans le
domaine de la nature (d'où son goût pour le réalisme métaphysique) que dans celui
du surnaturel, il prend l'art de l'intérieur et le soulève à la hauteur et du ravissement
égoïste. Il communique à l'art sa fonction propre qui se trouve être, elle aussi,
artistique: sa fonction s a c r a m e n t e l l e . Il n'humilie pas la technique, mais la
grandit en lui dendant sa vraie valeur instrumentale, son vrai rôle: fidélité douce aux
voix du monde, à l'immense ‘octave de la Création. En lui l'art respire le grand souffle
de la liberté...’
***

Doch verlaten wij thans de hooge regionen, waarin de heeren Kornis, Demeuse, Maas
en De Corte verwijlen, en laten we ons even verkwikken bij Anton van Duinkerken,
die in ‘De Gids’ de afschaffing van de kunstkritiek door Dr. Goebbels bespreekt.
Dat is ook een probleem der cultuur. Van Duinkerken toont wel begrip voor wat
Goebbels met zijn afschaffing beoogt, maar ook misprijzen.
‘Het heeft altijd den schijn, dat de menigte zich van dezen smaak (der critici) niets
aantrekt. Ze leest wat ze wil. Ze maakt en breekt reputaties zonder zich aan de
kunskritiek te storen. Haar lievelingen kiest zij zelfstandig, en wie beroemd is,
verneemt zij uit de krant. Zij eerbiedigt de faam van Lodewij van Deyssel en ze koopt
de romans van Jo van Ammers Küller. Ze laat zich herhalen, dat het proza van Ary
Prins iets bijzonders zou zijn, en ze leest het proza van A.M. de Jong. Ze verzet zich
niet tegen de spitsvondige kunstkritiek, zoolang ze maar gevrijwaard blijft voor de
spitsvondige kunst. Ze voldoet haar onbewuste behoefte aan poëtische vervoering
bij den liedjes-zanger in het variété-theater of het avondblad, maar ze protesteert
tegen de rijmprent van een echten dichter, omdat ze weigert te luisteren naar
esoterische geheimtaal. Het aesthetische begrip der literatuur laat haar koud, tevreden
als ze is met de lectuur, die haar gevoeligheden raakt. Gelaten verdraagt zij het
geweld, dat aan deze gevoeligheden wordt aangedaan door de massale vergroving
in krant en film, op wier ontwikkeling de moderne ideeënpropaganda zich inspireert,
en ze stelt zich bloot aan elk luidruchtig bedrog, maar ze laat zich geen enkele reactie
voorschrijven door den grilligen smaak van den enkeling. Dichtbundels, door de
kritiek het hoogst gewaardeerd, verlaten den drukker in een oplage van vijfhonderd
exemplaren, terwijl de duizendtallen van een middelmatigen roman over het
Hollandsche familieleven niet ààn te slepen zijn. De ware kunstenaar veracht de
gunst van deze menigte, de ware criticus weigert, haar naar den mond te praten, maar
bij beiden moet toch soms de gedachte opkomen, dat deze menigte om schoonheid
vraagt en onverzadigd blijft. Het Duitsche kritiek-verbod is een poging om de
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anders kunnen uitwerken dan een triomf der middelmatigheid, doch op den duur zoo moet men ginder wel verwachten - zal het de voorwaarde scheppen
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tot het ontluiken eener “volksche” schoonheid, niet bezwaard door celebrale en
psychologische problematiek, doch door het volksgevoel gedragen en door het
volksgemoed erkend.’...
...‘Het afschaffen van de kunstkritiek nu, is een phase in het formaliseeringsproces
der nationaalsocialistische idee. Men kan deze idee ten stelligste afwijzen, zonder te
ontkennen, dat er begeestering van uit kan gaan. Maar men kan deze idee ook
aanvaarden zonder veel van die begeestering te voelen en dan dient men zich te
houden aan het voorgeschrevene. Niet ieder christen is een mysticus, niet ieder
communist heeft de offervaardigheid voor het gemeene welzijn van huis uit
meegekregen, niet ieder nationaalsocialist is beveiligd tegen het gezond verstand.
Vandaar de wenschelijkheid van voorzorgsmaatregelen. Dat ze juist het leven van
de kunst beseffen, is een onbewuste hulde aan het artistiek vermogen. De index
veroordeelt sommige romans, omdat hij de inwerking van de romankunst op het
menschelijke verbeeldings- en gemoedsleven erkent. Boeken worden verbrand, omdat
ze werkelijk iets beteekenen voor het volk. De kritiek wordt verboden, omdat ze iets
reëels uitwerkt, hetgeen men schadelijk acht.
Dat zulk een hulde nog zou worden gebracht aan de artistieke kritiek, overtreft in
zeker opzicht de verwachtingen, want er was reden om te meenen, dat de kritiek
zichzelf onmogelijk maakte.’
Van Duinkerken besluit zijn vlot en geestig opstel met een paar juiste opmerkingen:
‘Een stuk critisch proza kan, als ieder prozastuk, een kunstwerk op zichzelf zijn
en er is een tijdlang ernstig gemeend, dat het hierin zijn hoogste bestemming zou
vinden. Over de functie van de literatuurkritiek in de geestelijke samenleving zegt
deze opvatting echter niets, omdat de abstractie van het oordeel niet alleen mogelijk,
doch onvermijdelijk is, zoodra men critisch proza leest. Kritieken blijven als
zelfstandig kunstwerk genietbaar, maar worden als beoordeelingen, met een bepaald,
zeer wel omschrijfbaar doel, opgesteld, en aan dit doel beantwoordt hun stijl. Of de
letterkundige kritiek nog zin heeft, is van haar doelbewustheid - niet van har
partijdigheid! - afhankelijk. Ze kan zoo min worden afgeschaft als de twijfel of de
humor, ze kan echter weigeren te fungeeren, en dan mist men haar niet, als men haar
niet meer waarneemt.
Dat de huidige literatuurkritiek in Nederland geen selectieve functie zou vervullen,
omdat het publiek zich niet aan haar uitspraken stoort, en zelfs zijn gang gaat, is
meer schijn dan realiteit. Ten eerste zijn de auteurs, die het publiek kiest, meestal
sterk beïnvloed door de betere auteurs, die de kritiek had aanbevolen, en ten tweede
vertegenwoordigen de weinig-gelezen, maar goede schrijvers doorgaans het duidelijkst
de geestelijke stroomingen. Eindelijk is het niet ongewoon, dat het publiek na
geruimen tijd de critici in het gelijk stelt en b.v. de poëzie van Herman Gorter, die
het aanvankelijk voor onverstaanbaar hield, oprecht gaat genieten. Of in den modernen
tijd de kunst een weg naar het volk zal vinden buiten alle kritiek om, staat te bezien,
tenzij men het als winst beschouwt, dat de persoonlijke begeestering de plaats ruimt
voor de collectieve leuze. In dit geval behoeft men voor de aethetische literatuurkritiek
geen toekomst meer te verwachten.’
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Boekbespreking
Anke Servaes: Kinderzaal. - Uitgever Hollandia-drukkerij te Baarn. 5de
druk.
Dat van ‘Kinderzaal’ in zeer korten tijd een 5de oplage mocht verschijnen, hoeft
geen verwondering te baren, wanneer men met den inhoud heeft kennis gemaakt.
Het is een van die zuivere romans die de ziel beroeren.
Handelende over het verblijf van kinderen in een hospitaal, laat de schrijfster zien,
dat ook dit een wereldje op zich zelf is, waar de eene komt en de andere gaat, en
waar iedere nieuweling weer opgenomen wordt in dat zelfstandige wereldje.
Een roman van roerende schoonheid.
K.

Anke Servaes: Bezoekuur. - Uitgever Hollandia-drukkerij te Baarn. 2de
druk.
De schrijfster van ‘Kinderzaal’, ‘Spreekuur’ en ‘Het Raadsel’ schetst het bezoek dat
de in het gasthuis opgenomen kinderen ontvangen gedurende het bezoekuur. Men
moet wel van zeer dichtbij bezoekers en bezochten hebben gadegeslagen om zóó
deze zoo verschillende gebeurtenissen te kunnen weergeven.
In een zevental kleine schetsjes van schoonen inhoud en diep gevoel, spelen zich
hier kleine, soms tragische, gebeurtenissen af, die den lezer boeien en ontroeren.
K.

P. Donet, S.J.: L'Irréprochable Providence (Edition Universelle, Desclée
de Brouwer, Paris. 240 pg. in 8 vo).
L'irréprochable Providence, het lijkt bijna een wedspel dezen titel te willen geven
aan een boek, want als er in de wereld iemand is wien men immerdoor verwijten
toestuurt, dan is het wel de Goddelijke Voorzienigheid. ‘Hoe is dit of dat mogelijk
als er een God bestaat?’ Wie heeft dezen zin niet gehoord, en, helaas, wie heeft hem
niet uitgesproken op een bijzonder droef oogenblik in zijn leven? Men herinnert zich
het gebed van den ‘Wanhopende’ van Léon Bloy, een gebed dat bijna klinkt als een
godslastering. - ‘Indien men tenminste weten kon in welken hoek van uw heelal gij
slaapt uw slaap die nooit eindigen zal.’
Dikwijls ten andere, vindt de priester, de biechtvader, geen ander troostwoord
voor hen die neerliggen onder den slag van een hoogere Macht die hen niet de
Hemelsche Vader schijnt te zijn maar eerder het onverbiddelijk en wreede noodlot
der heidensche godsdiensten. In een dagblad zie ik de photo van een vrouw die onder
de puinen van een huis, vernield door de marxistische benden, de lijken van haar
kinderen, haar man en haar oude moeder zoekt - heel haar aardsche geluk. Wat kan
men tot haar zeggen? Haar de woorden aanhalen uit het Bergsermoen: ‘Geen musch
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zal op aarde neervallen of 't is de wil van uw Vader die in de Hemelen is.’ Zij zal
zeggen: ‘Dus heeft de hemelsche Vader dit onheil gewild?’
De schrijver van dit boekje is een priester, en zoo dikwijls - tijdens dit tijdvak van
boosheid en wreedheid dat sinds een kwart-eeuw als een geesel midden het arme
menschdom woedt - heeft hij de klachten en aanklachten moeten aanhooren. Hij
heeft gehoord achter het raampje van den biechtstoel de wanhoopsnikken der moeders
en hoe de opstand oprees in de zielen die bijna hun geloof niet meer ongeschonden
hadden te bewaren. Hij heeft over dit alles nagedacht - in 't licht van een gezonde
theologie heeft hij getracht deze diepe wonden te verbinden en
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de wanhopige zielen, de opstandige geesten te leiden tot de aanvaarding der
overtuiging van een Psichari, zooals deze ze heeft uitgedrukt in een doorleefd proza:
‘O reiziger, maak U geen zorg! De Heer, Uw God, stapt aan uw zijde! Hij gaat zoo
zacht dat gij hem zelfs niet hoort - en toch is Hij daar!’ Dat is ten andere de leer der
Kerk zelve in de oratie van den 7den Zondag na Pinksteren: Deus cujus providentia
in sua dispositione non fallitur.
J.J.

Gonzague de Reynold: Portugal. - Editions Spes. Paris. - 8 fr.
Trouw aan zijn gewone methode heeft schrijver het huidige Portugal in verband
willen brengen met zijn historisch verleden, om in het licht der geschiedenis te
onderscheiden wat Salazar aan dat verleden ontleend heeft, in hoever zijn initiatief
overeen stemt met den aard van land en volk. Het eerste deel van zijn boek wijdt hij
aan de beschrijving van grond en bevolking, aan zijn ethnische bijzonderheden en
aan hetgeen zij met andere volken gemeen hebben. In het tweede deel bestudeert hij
de geschiedenis en de beschaving van dat land dat eens aan het hoofd der beschaving
stond, een buitengewone bloeitijd kende, een machtig rijk met zijn coloniën vormde,
maar weldra gedoemd werd door verval en ondergang, waarvan schrijver nauwkeurig
de redenen onderzoekt, alsook de mogelijkheden tot een gebeurlijke heropleving. In
het derde deel, eindelijk, komt de beurt aan ‘Salazar et l'Etat nouveau’. Duidelijk
toont schrijver het verschil tusschen het regiem door Salazar ingevoerd en Hitler's
nazisme of Mussolini's fascisme: Voor den Portugeeschen staatsman koestert hij
eene oprechte bewondering, en met recht. Want in acht jaren tijd heeft Salazar zijn
land van bankroet verlost, financies en crediet hersteld, en constitutie gegeven, de
corporatie tot stand gebracht, het coloniaal rijk op gezonden voet weer ingericht.
Met een ijzeren wil, stil en teruggetrokken, zet hij zijn arbeid van heropbouwen voort.
Zulk een man boezemt eerbied in.
Dit uiterst interessant boek van Gonzague de Reynold is als een supplement voor
zijn prachtig werk ‘L'Europe tragique’. Alle katholieke, of beter gezegd, alle
gecultiveerde menschen zouden deze werken moeten lezen.
L.D.

Comte Sforza: Synthèse de l'Europe. (Coll. ‘Probl èmes et Documents’).
- Gallimard, N.R.F. Paris. - 16.50 fr.
Als Italiaansch gezant in vele landen, en als minister van Buitenlandsche Zaken in
zijn eigen land, heeft schrijver de wereldpolitiek, vooral de politiek van Europa,
meegemaakt. Hij bezit een scherpen blik over zaken en toestanden, poltiek doorzicht,
een schranderen geest. Zijn boek is de vrucht van persoonlijke ervaringen en
waarnemingen gedurende zijn reeds lange loopbaan opgedaan, van gebeurtenissen
die hij bijwoonde of waarin hij een rol heeft gespeeld. In 24 korte hoofdstukken geeft
hij de synthese van de meeste Europeesche landen, voor en na den oorlog, en in 't
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algemeen is zijn oordeel merkwaardig juist. Weinig vreemde schrijvers hebben o.a.
de Belgische toestanden en de redenen der Vlaamsche Beweging zoo klaar begrepen.
Ook over Koning Albert luidt zijn oordeel bijzonder scherpzinnig en diep
waardeerend. Over Mussolini en het huidig Italiaansch regiem, is hij echter niet aan
te spreken. Als protest tegen het fascisme heeft hij zijn land verlaten; ook spreekt
zijn haat tegen alle dictatuur, soms luider dan zijn rechtvaardigheidsgevoel. Hetzelfde
geldt voor al wat Oostenrijk, dat Italië eertijds verdrukte, aangaat. Zijn anti-fascisme
strekt zich zelfs uit - misschien onbewust - tot dezen die verdacht worden al te goede
betrekkingen met Mussolini te onderhouden. - Generaal Franco, b.v. moet het al erg
ontgelden.
Niettegenstaande deze kleine gebreken, is het boek hoogst interessant, en uiterst
waard gelezen te worden.
T.
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Georges Duhamel: Le Désert de Bièvres. Chronique des Pasquier. Mercure de France. Paris. - 15 fr.
Enkele jonge kunstenaars hebben het plan opgevat zich van de wereld af te zonderen,
om zich aan hunne kunst heelemaal te kunnen wijden, en een leven van oprechtheid
en schoonheid te leiden ‘Ce que nous voulons, c'est une liberté totale, une vie noble,
harmonieuse’. Enkele uren zullen ze aan handenarbeid besteden, om hun kost te
verdienen. In een woord, als leeke monniken, in eenvoud en armoede leven. Ze huren
een vervallen kasteeltje met een verwilderden tuin richten een kleine drukkerij in, de gevraagde broodwinning. Gezessen, vol geestdrift, droomen, illusie, beginnen ze.
't Lijkt hun eerst een echt paradijs. Stilaan komt er echter wrijving tusschen de zeer
verschillende karakters van die jonge lui, die slechts één trek gemeen hebben, het
gemis aan zelftucht, aan doordrijvenden wil, aan volharding en echte opofferingsgeest.
Na enkele maanden reeds verlaat de een na den andere de eens zoo gevierde
‘woestijn’, om weer naar de drukte van de grootstad terug te keeren. Hun poging is
failliet gegaan, omdat ze te uitsluitend op aardsche berekeningen steunde, en geen
plaats aan het bovennatuurlijke gelaten had. Een paar onder hen beseffen dit vaag,
maar geraken niet verder.
De verschillende karakters zijn zeer fijn en juist geteekend en het boek, alhoewel
het geen ontroering verwekt of geen diepe snaren doet trillen, is toch interessant.
Eens begonnen laat men het niet los.
L.D.

Joseph Conrad: L'Agent secret. (Coll. ‘Contes et Romans pour tous’). Trad. de l'anglais par Henry D. Davray. - Librairie Larousse. - Rel. 6 fr.
Verloc, die te Londen in den geheimen spionnendienst van een vreemd land staat,
wordt tegen zijn wil betrokken in een gesimuleerden anarchistenaanslag, waarin zijn
schoonbroer, een onnoozele, den dood vindt, en die groote opschudding verwekt.
Weldra is de politie op Verloc's spoor. Maar vooraleer zij hem aanhouden kan, wordt
hij het slachtoffer der moordende woede van zijn vrouw, de kalme Winnie, plots
waanzinnig geworden, wanneer zij den dood verneemt van den jongen broer, dien
ze als haar eigen kind verzorgde en lief had. Zijzelf, in een bui van vrees en wanhoop,
gaat tot zelfmoord over.
Deze weinig verkwikkelijke roman zit goed ineen; de karakters zijn sober en juist
geteekend, de handeling loopt crescendo naar haar climax. Maar wat is dat alles toch
pessimistisch!
L.D.

A.E.W. Mason: Les Guetteurs. Traduit de l'anglais par Louis Labat. (Coll.
‘Contes et Romans pour tous’). - Larousse. Paris. - Rel. 6 fr.
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Een allerboeiendst avonturen-roman. Hoe zal Steve Berkeley de jonge Hélène Mayle
bevrijden uit de talrijke hinderlagen die haar van alle kanten bedreigen, en waarvan
zij niet eens bewust is. Ze weet niet eens dat Cullen Mayle voor geen enkel middel
zal terugtrekken om haar fortuin te bemachtigen. Maar Berkeley lost een na een alle
raadsels op, verijdelt alle valstrikken, op gevaar voor zijn eigen leven, en gelukt er
in den schurk te ontmaskeren, en het meisje te redden. Natuurlijk sluit de roman op
een gelukkig huwelijk.
Echte ontspanningslectuur.
L.D.

Jolan Földes: The Street of the Fishing Cat. - The Albatross. Leipzig.
Paris. Bologna.
Schrijfster - eene jonge Hongaarsche - heeft met dit boek den Internationalen
romanprijs behaald. Ze vertelt er de lotgevallen in van een Hongaarsche familie,
tijdens de na-oorlogsche revolutie, naar Parijs uitgeweken. Ze vinden een onder-
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komen in de ‘rue du chat qui pêche’, waar ze in aanraking komen met een aantal
andere uitwijkelingen: den Lithauer Liiv, gewezen professor in wiskunde;
Bardichinov, een Rus; den Griek Papadaki, den ex-Italiaanschen minister Meneghetti
en zijn wonderschoone dochter Pia, die gedwongen wordt ‘mannequin’ in een groot
confectiehuis te worden, enz. enz. Tusschen al die menschen, zoo verschillend van
afkomst, opvoeding, maatschappelijken stand, maar die allen door dezelfde beproeving
samengebracht zijn, ontstaan er enge banden van vriendschap en wederzijdsche hulp.
Ze dragen hun armoede moedig - al zijn ze allen niet even sterk tegen de wanhoop.
Wonderbaar levendig worden die uitwijkelingen, die als een eigen wereldje vormen
in de groote stad, en wier lot afhangt van de wisselvallige verwikkelingen der
internationale politiek, beschreven. De twee voornaamste personnages, die heel het
boek beheerschen, zijn echter de Hongaarsche pelsbewerker Barábas, die trouw blijft
aan de tradities van zijn land, en zijn oudste dochter Anna, een schoon vrouwenfiguur,
zoo ernstig en kalm evenwichtig, die bittere ontgoocheling leert kennen, en zich
eindelijk uit medelijden geeft, aan een der ongelukkigste onder de uitwijkelingen,
een wrak, aan wie haar liefde een weinig blijheid zal geven.
Een roman, buitengewoon interessant en boeiend.
L.D.

Maurice Baring: Darby and Joan. - Tauchnitz Edition. Leipzig. Hambourg.
Paris.
Volgens schrijver ons zegt is deze geschiedenis waarlijk gebeurd, doch in de 16e
eeuw; hij heeft ze slechts gemoderniseerd, met ze in de 19e eeuw te plaatsen. Een
brief die niet afgeleverd wordt, doet een misverstand oprijzen tusschen twee
verliefden. Als het opgeklaard wordt, is het te laat; beiden zijn met iemand anders
verloofd, en achten het niet mogelijk het gegeven woord te breken. Zij, Joan, wordt
weduwe, na korte maanden van een onvoltrokken huwelijk, geeindigd door een
bloedig drama, dat zij alleen vermoedt; ze huwt opnieuw, heeft kinderen, en kent
jaren van kalm geluk. Hij, Alexander Luttrel, verliest zijn vrouw na de geboorte van
hun eerste kind. Maar jaren gaan voorbij, vooraleer hij weer met Joan in betrekking
komt, juist als ze haar tweeden man verliest. Ze zijn nog jong genoeg om het
misverstand, dat hen eens scheidde, ten laatste goed te maken, en eindelijk het geluk
te genieten, dat ze zoo lang moesten derven. Dat alles wordt zonder omslag of pathos
verteld, effen en eenvoudig, als water uit de bron vloeit. Schrijver kent uitstekend
die Engelsche wereldsche kringen, die menschen die niets anders doen dan reizen,
den winter op een plaats, den zomer op een ander plaats verblijven, de herfst weer
elders. Maar als katholieke schrijver is hij déconcertant; want het katholicisme van
zijn personnages schijnt geen reden van bestaan te hebben, er zoo maar op geplakt
te zijn, heeft eigenlijk niets met het geheel te doen.
De roman is echter fijn geschreven, steekt goed ineen en leest aangenaam.
L.D.
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Charles d'Ydewalle: Le Secret d'Albert Ier. - Nouvelle Société d'Editions.
- Bruxelles. 1937.
In zijn voorwoord drukt schrijver hierop, dat hij geen historicus van beroep is, maar
slechts een journalist. Tot die overtuiging komt de lezer trouwens na enkele bladzijden.
Dit werk is geen geschiedenis, maar goed journalisme, met al het voor- en nadeel
dat dit woord behelst. Het voordeel, d.i. een levendig, dikwijls geestig verhaal, een
menigte details die door echte geschiedschrijvers voorbij worden gezien, en aldus
zouden kunnen verloren gaan, alhoewel ze van belang zijn om een figuur van alle
kanten te belichten. Het nadeel, d.i. de bijna onvermijdelijke oppervlakkig-
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heid, het terugbrengen van een werk tot een complex van kleinigheden, bizonderheden
van minder belang, het gevaar het onderwerp al te gemeenzaam te behandelen, vooral
waar het eene figuur als die van Koning Albert geldt.
Hier en daar komt het ons voor dat schrijver het karakter van onzen Vorst niet
breed genoeg inziet, of niet tot zijn waarde laat komen - en zeker niet tot zijn echte
grootheid. Niettegenstaande dit voorbehoud, komen er zeer interessante bladzijden
in dit boek voor, o.a. het hoofdstuk over Lophem.
L.D.

G. Flaubert: Introduction par René Dumesnil. (Coll. ‘Les Meilleurs
Textes’). - Desclée de Brouwer et Cie, Paris. - 1 vol. in-12. Cart. LXXX.
586 p., table analytique, bibliographie. - 20 fr. belges.
René Dumesnil is een specialist van Flaubert's werk. Reeds vroeger gaf hij een boek
over den franschen schrijver uit, dat als een echte ‘somme’ mag beschouwd worden.
Hij was dus aangeduid om een keus uit Flaubert's werk en briefwisseling te doen.
Die keus geeft dan ook een zeer goed gedacht van Flaubert's talent en persoonlijkheid:
een groot artiest, een eerlijk man, een gevoelig hart, maar trots alles geen echte
verhevenheid van ziel. Heel interessant is insgelijks de uitgebreide inleiding, waarin
schrijver ons een beknopte beschrijving van Flaubert's leven en letterkundige loopbaan
geeft. Een kunstenaar was Flaubert ongetwijfeld, maar het komt ons wel wat
overdreven voor, wat betreft ‘L'éducation sentimentale’ en ‘Saint Antoine’ hem op
denzelfden rang te stellen als Goethe met ‘Wilhelm Meister’ en ‘Faust’.
Dit keurig uitgegeven boekje kan echter veel diensten bewijzen.
L.D.

Diomedes de Perryva: La Vallée du Soleil. Traduit de l'espagnol par
Georges Pillement. - Librairie Larousse. Paris. - Rel. 6 fr.
Een Franschman en een Boliviaan worden door een maatschappij uitgezonden, diep
in de Braziliaansche oerwouden, op zoek naar de goudmijnen, eeuwen geleden door
de Incas ontgind, maar waarvan geen enkele Blanke de ligging ooit te weten kwam.
Gevaren van allen aard bedreigen hen; onraad loert van alle kanten op hen. Ze komen
echter alle hinderpalen te boven, zooals het hoort, en de gruwelijkste gevaren vallen
hun nog te beurt, als ze hun doel reeds bereikt hebben. Maar alles komt weer goed,
en terwijl de Boliviaan naar zijn land terugkeert, waar hij nog een wraak uit te voeren
heeft, blijft de Franschman in de Vallei der Zon, waar hij het Aardsch Paradijs heeft
gevonden, en terzelfdertijd de jonge Incaprinses, de voor hem de behoorlijkste der
echtgenooten wordt. Nog al erg bij de haren getrokken.
L.D.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

L. Boutinon: Hank le Trappeur. - Librairie Larousse. Paris. - Rel. 6 fr.
Hank de pelsenjager, wordt verraderlijk dronken gemaakt, van zijn geld ontlast, en
buiten zijn weten op een walvischsloep ingescheept. Tegen wil en dank moet hij
dienst doen als matroos. Tegenstribbelen helpt niet; hij heeft te doen met een bende
schurken die voor niets terugdeinzen. Hij schijnt dus in zijn lot te berusten, maar
wacht zijn uur af. Eindelijk komt zijn beurt, hij wordt weer vrij, en zijn beulen worden
naar verdienste gestraft.
Gelijk al de romans van dien aard, heeft deze niet veel letterkundige waarde, maar
hij is zeer verzettelijk, en goede uitspanningslectuur voor jongeren.
L.D.
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Henri Bernoy: Le Secret de la Sunbeam Valley. - Librairie Larousse.
Paris. - Rel. 6 fr.
Jacques de Saint-Maigrat en zijn gewezen professor Lecrapon, op zoek naar goud,
zijn op 't punt van dorst te vergaan in een woestenij van Australië. Hoe ze echter
gered worden en in een echt aardsch paradijs - waar ze echter hun kostbare vrijheid
kwijt zijn - terecht komen; hoe ze, na de meest dramatische verwikkelingen hun
vrijheid weer heroveren, en meteen begrijpen waar ze het geluk zullen vinden, wordt
hier levendig en boeiend verteld.
Aangename lectuur voor de jeugd.
L.D.

Henri Davignon; Cinq Petits Mystères joués par des enfants. Illustrés par
Claire Davignon. - Coll. Roitelet, 83, rue des Atrébates. Bruxelles. - 20 fr.
par an pour 5 vol.
In zijn voorwoord verklaart schrijver dat deze vijf kleine Mysteries geen dichterlijk
verzinsel van hem zijn, maar dat hij ze wel degelijk gehoord en bijgewoond heeft.
Kinderen - de zijne - voelden het Evangelie zoo diep, dat ze zich heelemaal in de
grootsche scenen van Kerstmis, Calvarie, Emmaüs, enz. inleefden, zoodat ze hun
eigen persoonlijkheid heelemaal vergaten, om die van Maria, Jozef, enz. aan te nemen.
En waarlijk, het geheel is zeer mooi, en soms treffend. Deze kleine stukjes zouden
veel dienst kunnen bewijzen in scholen en elders, en gemakkelijk te vertalen zijn.
L.D.

Maurice Rigaux: Bobo. De la Cambriole au Crucifiement. (Action
Populaire). - Editions Spes. Paris.
Een jongen uit de ‘banlieue rouge’ rond Parijs, die in 't wild opgroeit, als knaap reeds
een deugniet is, een dief wordt, en zich weldra als een echte bandiet ontpopt. Nochtans
is hij niet heelemaal bedorven. Daarvan getuigt de manier waarop hij zijn gegeven
woord aan Markies de la Chaurade, houdt, ten koste bijna van zijn leven. Later wordt
hij een uitstekende propagandist voor communisme en revolutie. Totdat hij bij toeval
in aanraking komt met de benedictijnen van Clervaux en den wereldbrief van Leo
XIII in handen krijgt. Zijn oogen gaan open, hij bekeert zich, en verdedigt voortaan
de Katholieke gedachte in de arbeidersmiddens. De vijand die hem reeds eenmaal
naar het leven heeft gestaan, is echter niet te verzoenen. In een hinderlaag gelokt,
zal Bobo voor Christus - en als Hij gekruisigd - sterven.
Voortreffelijke volkslectuur, boeiend van de eerste tot de laatste bladzijde.
L.D.
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L'Oiseau de France: Voyage d'une famille française autour du Globe. I.
En Afrique. II. En Asie. - Casterman, Paris. Tournai.
Keurig uitgegeven albums, met mooie verluchtingen in kleur en in 't zwart. Een heele
familie, vader, moeder, en hun vier kinderen ondernemen een reis rond de wereld
per vliegtuig. Na heel Afrika doorkruist te hebben, komt de beurt aan Azië, met
Arabië, Perzië, Hindoustan, Thibet, China en Japan. Een echte les van levende
aardrijkskunde en geschiedenis.
Deze verhalen zijn wel niet zoo boeiend als die van Jules Verne, maar ze zijn toch
onderhoudend, en zullen gaarne gelezen worden door kinderen van 9 tot 14 jaar.
L.D.
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Verschenen:
F r e i b u r g u n d d e r S c h w a r z w a l d : mit 96 Bildern. Verlag für Volkskunst
und Volksbildung. - Richard Keutel in Baden.
Dit is een uitstekend gekozen en prachtig uitgevoerde collectie zichten uit
Freiburg en omgeving, met een bijdrage over de gothiek in deze stad en streek
en een korte inleiding in het Duitsch, Engelsch en Fransch.
J. KOOISTRA and J.K. SCHUTT: A S h o r t e r i n t r o d u c t i o n t o e n g l i s h
l i t t e r a t u r e . - Uitg. J.B. Wolters, Groningen.
De heer J.H. Schutt, die voor enkele jaren ‘An introduction to English litterature’
uitgaf, heeft thans ten behoeve van het middelbaar onderwijs, samen met den
heer J. Kooistra een bondiger overzicht gegeven van de voornaamste
vertegenwoordigers der engelsche literatuur, tot Hardy en Rudyard Kipling.
Een uitstekende keuze dient ter illustratie en aanvulling.
AUG. HEYTING: H e d e n e n t o e k o m s t v a n h e t t o o n e e l . - Pr. 60 cent.
Uitg. Nationaal Tooneel, G. Niessen, Delft.
Tien procent gegrond en negentig procent onrechtvaardige kritiek op personen
en toestanden.
BR. FELIX-ALFRIED: H e t w e z e n v a n G e z e l l e . Bij een ontleding van
Rijmsnoer. - Uitg. Bode van de Christel. Scholen, Gent.
FR. S. ROMBOUTS: V r e e m d e t a l e n l e e r e n o p n i e u w e b a s i s . - Uitg.
Kath. Paedagogische Vereeniging, Tilburg.
D e K a t h o l i e k e B i j b e l . 3e Aflevering. Vert. uit de oorspronkelijke tekst
door P. Dr. Loetus Himmelreich. Uitg. Beyaert, Brugge.

De geillusteerde programmabrochures van het n.i.r.
Nr. 1. - Ons klassiek komisch tooneel.
Nr. 2. - De Engelsche Letterkunde sinds 1914.
Nr. 3. - De Hedendaagsche Meesters der Muziek (Concerten Reeks C).
Nr. 4. - De Groote Meesters der Muziek (Concerten Reeks B).
Nr. 5. - Erasmus.
Nr. 6. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. De Fransch-Belgische Letterkunde
sinds 1914.
Nr. 7. - De Belgische Toondichters (Concerten Reeks A).
Nr. 8. - De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914.
Nr. 9. - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914.
Nr. 10. - De Belgische Zeekust.
Nr. 11. - Leuven.
Nr. 12. - Johann Sebastian Bach (Concerten Reeks D).
Nr. 13. - De Duitsche Letterkunde sinds 1914.
Nr. 14. - De Groote Meesters der Muziek. 2e Deel. De Romantiek.
Nr. 15. - De Noorsche Letterkunde sinds 1914, door Dr. G. Meir.
Nr. 16. - De Deensche Letterkunde sinds 1914, door Dr. G. Meir.
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Nr. 17. - De Zweedsche Letterkunde sinds 1914, door Piet Schepens.
RICHARD MINNE: I n d e n z o e t e n I n v a l . Met inleiding van Raymond
Brulez. - Uitg. De Garve (A. Van Acker), Brugge.
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G.E. LESSING: N a t h a n d e W i j z e . Tooneelspel in vijf bedrijven, vert. door
Dr. Edw. B. Boster. 2e druk. - Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
M.E. ENGLISH, ceremoniaris der Hoofdkerk te Brugge: H a n d b o e k v o o r
K o s t e r s . 2e Uitgaaf. - Uitg. Desclée de Brouwer en Co, Brugge.
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[1937/9]
Newman's godsdienstige psychologie en de dream of Gerontius
door Al. Janssens
Miss. V. Scheut.
Een ware bekeering, zegt Newman, moet beginnen met de diepste bronnen van onze
gedachte. Ieder afzonderlijke mensch moet in zijn eigen persoon, een gave en
volkomen tempel van God worden en tevens een van de levende steenen in een
zichtbaar godsdienstig organisme. In hen die te goeder trouw buiten het zichtbaar
instituut leven dat door Christus werd ingezet, kan er een bekeering zijn tot God,
nog vooraleer zij iets afweten van de rechtstitels der katholieke Kerk. Newman heeft
heel zijn leven volgehouden, dat hij zich waarlijk tot God bekeerd heeft in den herfst
van 1816. Eerst ongeveer dertig jaar later bekeerde hij zich tot het katholicisme.
Hoe is deze eerste bekeering te verstaan? Niet als een emotioneele schok - zooals
in het Protestantisme veelal de bekeering wordt uitgelegd -, maar als een instemming,
vast en volkomen, met eenige groote geloofswaarheden (Drieeënheid,
Menschwording, predestinatie) en als een onvoorwaardelijke overgave aan God.
Aanvankelijk nam hij ook de (Lutheraansche) leer aan van het g r i j p e n der
verdiensten van Christus; maar dat was een loutere opinie, die weldra uit zijn geest
verdween zonder er sporen na te laten. Er waren geen heftige gemoedsaandoeningen
met deze bekeering gemoeid. Het was veeleer een terugkeer tot of een vernieuwwing
van princiepen, onder den invloed van den H. Geest, die hij reeds vroeger aangekleefd
en tot zekere hoogte gevolgd had. Van toen af vond hij zijn rust in de gedachte v a n
twee, en enkel twee, wezens, die al de
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rest in de schaduw stellen,beide klaarblijkelijk als het licht,
zichzelf en zijn Scheper.
In deze formuul hebben we zonder twijfel den sleutel van Newman's godsdienstige
psychologie; zij is een der leidende ideeën van zijn geloofsvisie en van heel zijn
theologie; zij komt overigens herhaaldelijk terug in heel zijn werk, wat ons toelaat
haar volle beteekenis, zooals hij die opvatte, klaar te stellen.
Een eerste commentaar krijgen we in een sermoen van 1833 over de onsterfelijkheid
van de ziel. ‘Begrijpen dat we een ziel hebben, dat is onze afgescheidenheid voelen
van de zichtbare dingen, onze onafhankelijkheid daarvan, ons afzonderlijk bestaan
in onszelven, onze enkelheid, ons vermogen om naar keuze zus of zoo te handelen,
onze verantwoordelijkheid voor wat we doen. Dit zijn de groote waarheden, die als
een knop besloten liggen zelfs in een kindergeest, en die Gods genade daar kan doen
ontluiken ten spijte van den invloed der uitwendige wereld maar aanvankelijk
overheerscht deze uitwendige wereld. We kijken weg van onszelven naar de dingen
rondom ons, en vergeten onszelf daarin. Zoodanig is onze toestand, - een steunen op
halmen die niet stutten kunnen, en een voorbijzien van onze werkelijke sterkte, - ten
tijde dat God ons een juister opvatting begint op te dringen van onze plaats in zijn
wereldbestel. En wanneer hij ons bezoekt, ontstaat er weldra beroering in ons.
De onbruikbaarheid en zwakheid van de dingen dezer wereld komen aan het licht;
ze beloven, maar kunnen niet volbrengen, ze stellen ons te leur. Of, zoo ze al doen
wat zij beloven, toch 't is een feit, bevredigen ze ons niet. We smachten nog steeds
naar iets, we weten niet juist wat; maar we zijn zeker dat het iets is dat de wereld ons
niet gegeven heeft. En dan, ze verandert zoo vaak, zoo plots, zoo stilzwijgend, zoo
gestadig. Ze houdt nooit op te veranderen; ze verandert aldoor, tot ons hart er ziek
van wordt; - dan is het dat ons vertrouwen in haar breekt.
Het is klaar dat we op haar niet kunnen blijven steunen, tenzij we met haar gelijken
tred houden en telkens mede
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veranderen; maar dit kunnen we niet. We voelen dat, terwijl zij verandert, wij altijd
hetzelfde blijven, en aldus geschiedt het, onder Gods zegen, dat het besef van onze
onafhankelijkheid van tijdelijke dingen, dat het besef van onze onsterfelijkheid allengs
ontwaakt.
En mocht het gebeuren dat tegenspoed ons treft (zooals vaak gebeurt), dan leeren
we de nietigheid dezer wereld nog beter begrijpen, dan leeren we haar nog meer
wantrouwen, onttrekken we haar onze liefde, tot ze ten slotte voor onze oogen zweeft
als een ijdele sluier, die, ondanks zijn bonte kleuren, het zicht niet kan verbergen
van wat er achter is; - e n w e b e g i n n e n g e l e i d e l i j k t e o n t w a r e n d a t
e r i n 't g a n s c h e h e e l a l m a a r t w e e w e z e n s z i j n : o n z e e i g e n z i e l
en de God die ze gemaakt heeft.
Verheven, verrassende leer, en toch zeer waar! Vo o r i e d e r v a n o n s z i j n
er op de heele wereld maar twee wezens:het eigen ik en God;
want, deze uitwendige wereld, haar genoegens en ondernemingen haar titels en
zorgen, haar gewrochten, haar helden, haar koninkrijken, haar scharen van nijvere
slaven, wat zijn ze voor ons? niets - niets meer dan een schouwspel: - De wereld gaat
voorbij en het genot ervan. En zij, die nader bij ons staan, die bij de ijdele wereld
niet te rangschikken zijn, onze vrienden en verwanten, die we terecht liefhebben,
ook dezen zijn hier per slot van rekening niets voor ons. Ze kunnen ons niet werkelijk
helpen of baten; we zien hen, en zij werken op ons in, doch alleen als het ware op
een afstand, door bemiddeling der zinnen; ze kunnen bij onze zielen niet, ze kunnen
in onze gedachten niet treden, noch werkelijk gezellen zijn voor ons. In het hierna
zal het door Gods barmhartigheid anders zijn; hier echter genieten we, niet hun
tegenwoordigheid, maar het voorgevoel van wat eens zal wezen; zoodat ze eigenlijk
verzwinden v o o r h e t k l a r e v i s i o e n d a t w e h e b b e n , t e n e e r s t e , v a n
ons eigen bestaan, en dan, van de aanwezigheid van den
grooten God in ons en boven ons, als van onzen Heer en
Rechter, die in
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o n s v e r b l i j f t d o o r z i j n s t a d h o u d e r i n o n s , o n s g e w e t e n ’.
Trachten we nu van naderbij Newman's gedachtengang te volgen. Hij wil doen
beseffen, doen ‘realiseeren’, dat ieder mensch een onsterfelijke ziel heeft, vrij en
verantwoordelijk, die straks voor den rechterstoel van God en van Christus zal staan
en voor eeuwig zal leven met God of voor eeuwig in onnoemelijke ellende zal
gedompeld zijn. Dat i s de werkelijkheid, ofschoon de meesten van ons er zich niet
bewust van zijn: eenmaal zal de uitwendige wereld rondom ons voor onze oogen
wegvallen, en we zullen ons bevinden waar we altijd zijn geweest, in de
tegenwoordigheid van God, met Christus aan zijn rechterhand.
Het is de leer van de onsterfelijkheid der ziel, die den toover en de kracht van het
heidendom heeft gebroken. En inderdaad hij, bij wien deze gedachte eenmaal levendig
is doorgedrongen met alles wat erin besloten ligt of wat eruit volgt, die is een waarlijk
godsdienstige mensch, toegekeerd naar God en afgekeerd van het vergankelijke.
De natuurlijke mensch is bezig met dit tegenwoordig leven, met de zichtbare
wereld die hem omringt, met de andere menschen.
Daar zoekt hij zijn geluk in, hij maakt er een afgod van.
Of zoo hij iets verneemt over een ander leven, dan beeldt hij zich een repliek in
van het tegenwoordige.
Maar dan komt de bezoeking van God, het roeren van zijn genade. We voelen en
zien dat de wereld ons teleurstelt; zij kan ons niet voldoen, zij verandert voortdurend
terwijl ons eigen ik hetzelfde blijft. Dat is het groote, het waardevolle in den mensch:
zijn persoonlijkheid, vaster, duurzamer dan de zon en de sterren, dan heel de wereld.
En zoo beginnen we te verstaan dat er in 't gansche heelal maar twee d u u r z a m e ,
b e s t e n d i g e wezens zijn: onze eigen ziel en God die ze gemaakt heeft.
Dat is 't, wat Newman hier benadrukt: o n z e z i e l , wijl zij onsterfelijk is,
behoort tot die onzichtbare wereld waar alles reeël is, vast,
s u b s t a n t i e e l . Zij is een afstraling van den levenden God, zij is
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geroepen tot eeuwig leven, maar zij beslist eigenmachtig over haar lot in de korte
tijdsspanne die ze op aarde doorbrengt.
Zeg nu niet: zijn de andere menschen niet even reeël, even duurzaam, onsterfelijk
als ikzelf? Dat zijn ze ongetwijfeld, elk voor zich, maar niet voor u. Want gij dringt
niet door in hun ziel. Zij werken op u in, doch als 't ware op een afstand, en alleen
door bemiddeling der zinnen. Hun tegenwoordigheid zal voor u eerst volkomen reeël
worden in het hierna, in de levensgemeenschap van hen die voor altijd leven in God.
Elke bekeering bestaat, volgens Newman, in een tweevoudig proces. Daar is eerst
de actieve, naar daden neigende kennis, dat ‘de wereld voorbij gaat en het genoegen
ervan’, een losscheuren van de ziel uit de handen van het hier en het nu, uit de
droomgezichten van ruimte en tijd; en daar is ten tweede het opveren van de ziel,
die den sluier van deze tijdelijkheid doorboort, en voor haar Schepper en Rechter
komt te staan in de verhouding die haar past, d.i. met vreeze en met rouw, in het
besef van haar individueele bestemming, in de zekerheid van haar individueele
verantwoordelijkheid. Zij vindt God in haar eigen geweten, niet alleen als een Hoogste
Wezen, maar als haar Rechter en vergelder. En die stem van het geweten wordt nog
versterkt, verduidelijkt, bevestigd door de leer van Christus.
Eenigen hebben Newman's eerste bekeering opgevat als een buitengewone mystieke
ervaring. Neen, voor Newman is e l k e bekeering een ‘daadwerkelijk waarnemen
van de onzichtbare wereld, begrijpen dat deze wereld niet volstaat voor ons geluk,
uitzien boven en buiten haar naar God, Gods tegenwoordigheid realiseeren, wachten
op hem, pogen om zijn wil te kennen en te doen, ons goed van hem verwachten.’
Ook bij den doorsneechristen ligt het gevoel van Gods aanwezigheid, oorspronkelijk
betuigd door de stem van het geweten, aan den oorsprong van zijn levend geloof.
God kennen, of Christus kennen, dat beteekent in de spraakwijze van de Schriftuur
zooveel als leven in de overtuiging van zijn aanwezigheid, alhoewel hij ongezien
blijft voor ons lichame-
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lijk oog. Men zou een waren christen bijna kunnen definieeren als iemand die
beheerscht wordt door de wetenschap of het gevoel van Gods aanwezigheid in zijn
binnenste. Zulk een gevoel heeft niemand die niet verrechtvaardigd is.
‘Verrechtvaardigd is hij, wiens geweten door God verlicht is, zoodat hij uit gewoonte
realiseert dat al zijn gedachten, al de springveren van zijn redelijk leven, al zijn
beweegredenen en wenschen, open liggen voor den almachtigen God...
Alleen zoo iemand ontvangt Christus in het schrijn van zijn hart, terwijl de anderen
op eene of andere manier wenschen alleen te zijn, een huis te hebben, of een kamer,
of een rechterstoel of een troon, iets van henzelven waar God niet is. De ware christen
leeft alsof hij met zekerheid wist dat zijn Rechter morgen gaat komen. Want zooveel
staat boven elken twijfel, dat Christus komen z a l tot hem wanneer hij sterft. In
geloof loopt hij vooruit op zijn dood, alsof deze dag, die overigens misschien niet
verwijderd is, reeds voorbij ware. Het oordeel is op komst, vroeger of later, en de
christen realiseert dat het op komst is. Tijd, het verloop van maanden en jaren, treedt
niet binnen in zijn berekening, beïnvloedt zijn levensbeschouwing niet. Dat is wat
ons te wachten staat: eerlang zullen we, één voor één, voor onzen Heer en Rechter
staan, we zullen hem zien van aanschijn tot aanschijn. Er zal soonlijke vergelding
zijn, en persoonlijk verkeer tusschen den Schepper en iederen mensch. Hij zal ieder
van ons bezien, en wij hem. God is zoo volkomen en ganschelijk onze Rechter alsof
wij alleen waren in het heelal. Anderen kunnen werken voor ons profijt; in zake
wetenschap en kultuur kan één geslacht beginnen waar het vorige eindigde. Maar in
den dienst van God moet eenieder voor zichzelf beginnen, voortgaan en eindigen.
‘De godsdienstige geschiedenis van elken afzonderlijken mensch is zoo individueel
en zoo volledig als de geschiedenis van de wereld’.
Voor Newman overstraalt de idee van Gods oordeel heel het christelijk leven. ‘Reeds
nu moeten we deze groote en plechtige waarheid voorvoelen - die we niet ten volle
kun-
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nen begrijpen vooraleer we voor den recht-sprekenden God zullen staan - d a t e r
voor ons maar twee wezens zijn in de gansche wereld, God
e n m i j z e l f . De sympathie van anderen, hun aangename stem, hun blij oog, hun
vriendelijk voorkomen, hun trillend hart, - al deze dingen die nu als 't ware ons eigen
leven uitmaken, - dat zal ons allemaal ontvallen wanneer Christus komt om te
oordeelen. Eenieder zal bezorgd moeten zijn om zichzelf. Ieder oog zal hem zien,
ieder nart zal vol zijn van h e m . Hij zal tot eenieder afzonderlijk spreken, en eenieder
zal voor hem zijn eigen rekening overleggen’.
Daar is ongetwijfeld een der grondigste karaktertrekken van Newman's
godsdienstigheid: hij leeft voortdurend, of althans hij beijvert zich voortdurenr om
te leven, met het oog op God, als zijn Rechter en in het aanschijn of onder het alziend
oog van zijn Goddelijken Rechter. In L o s s a n d G a i n teekent hij onbewust zijn
eigen ziel uit waar hij van Charles Reding schrijft ‘Wat hem meer dan wat anders
ook karakteriseerde, was een habitueel gevoel van Gods aanwezigheid’. Veel later
in de G r a m m a r o f A s s e n t treffen we deze merkwaardige autobiographische
woorden: ‘Misschien hebben we een gevoel van Gods aanwezigheid dat nooit werd
beneveld, zelfs niet door een voorbijgaande schaduw, dat in ons heeft gewoond
zoolang ons geheugen reikt, en waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat we het
ooit zouden verliezen’. In de A p o l o g i e bekrachtigt hij deze fundamenteele ervaring
en geloofsvisie: ‘Reeds als een knaap werd ik ertoe gebracht m i j n S c h e p p e r
en mezelven, zijn schepsel, aan te zien als de twee wezens,
de twee realiteiten die zonder mogelijken twijfel echt zijn
i n r e r u m n a t u r a ...
Maar ik wist toen niet, wat ik nu zeer goed weet, dat de katholieke Kerk geen
beelden, hetzij stoffelijke of onstoffelijke, geen dogmatische belijdenis, geen ritus,
geen sacrament, geen heilige, zelfs niet de H. Maagd Maria, als een scherm opstelt
tusschen de ziel en haar Schepper. D e z i e l s t a a t v a n a a n g e z i c h t t o t
aangezicht, alleen met
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d e n E e n i g e , in heel het verkeer tusschen den mensch en zijn God. Hij alleen
schept, hij alleen heeft verlossing gebracht; voor zijn ontzagelijke oogen gaan we
den dood in; in het aanschouwen van God is onze eeuwige zaligheid’.
Newman's onsterfelijke formule over de twee klaarblijkelijke wezens heeft allen
getroffen die peilden naar de echte vormen van zijn religieus genie. Zijn bekeering,
zegt Bremond, wordt er afgeschilderd in sublieme kernachtigheid als het
tegemoet-komen van die twee wezens waarbuiten niets telt, het was een vinden van
God, een plotseling terzijde schuiven van een verre, onbestemde, koude idee, om
plaats te maken voor een persoonlijke, voelbare, levende en aanwezige realiteit.
Brilioth ziet daar het middenpunt van Newman's religie, in deze
‘alles-overheerschende erkenning van Gods opperste realiteit en van zijn aanwezigheid
in den mensch, met het eigen ik als een even-onvermijdelijk correlatief’. Vande Pol
schrijft: ‘Dit besef van de tegenwoordigheid Gods is in Newman's leven een primair
en fundamenteel gegeven, waar al het andere mee samenhangt. Het is niet gebaseerd
op een logische argumentatie, integendeel: het ligt veeleer juist aan den eigen aard
van Newman's denken ten grondslag. Niet echter als een willekeurig aangenomen
axioma, zelfs niet als een grondbeginsel, maar als fundamenteele levenswerkelijkheid’.
Om alle momenten van Newman's idee tot hun recht te laten komen, zou ik ze
liever aldus omschrijven, al is het duidelijk dat iedere uitlegging het
verrassend-grondige van zijn levennabootsende formule eenigszins moet vervlakken.
Vo o r o n s , - menschen op aarde, wanneer we door Gods genade de ijdelheid
van de wereld beginnen te zien, en vooral wanneer we ons van harte hebben
overgegeven aan God, onzen Schepper, Wetgever en Rechter.
Z i j n e r s l e c h t s t w e e w e z e n s , twee duurzame, bestendige, vaste,
substantieele wezens; want heel het tijdelijke dat ons omringt glijdt weg van ons als
een schaduw, volstaat niet voor ons geluk, en zal ons eerlang ontvallen. Zelfs de
menschen waaronder wij leven, zelfs onze verwanten en vrienden, al hebben zij ook
eenzelfde bestemming als wij
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en al zijn zij even persoonlijk, deelen in dit schaduwachtige van de buitenwereld
v o o r o n s , d.i. ten aanzien van onze individueele lotsbestemming en van ons ware
ik. Zij treden niet binnen in onze diepten, in ons bestendig wezen; zij communieeren
slechts aan den buitenkant met ons door middel van de zinnen, zij blijven altijd
afgezonderd en afgescheiden door hun persoonlijkheid zelve, en vroeg of laat
verdwijnen zij uit ons gezichtsveld zooals wij uit het hunne. Ieder van ons gaat ten
slotte zijn eigen weg uit, en al kruisen onze wegen die van anderen, dat is ongeveer
gelijk een schip dat bij nacht een ander schip ontmoet: even een groet, een signaal,
en beide vaartuigen gaan verder naar hun eigen bestemming.
Tw e e w e z e n s k l a a r b l i j k e l i j k a l s h e t l i c h t z e l f : h e t e i g e n i k
e n G o d . - Deze affirmatie van de twee wezens is geen logische conclusie, zij is
essentieel verschillend van het cogito, ergo sum van Descartes. Zij is het inzicht van
den zedelijk-georiënteerden mensch, onder het roeren van Gods genade, en meer
bepaaldelijk nog, is zij het inzicht van den geloovige in de suprareeële, onzichtbare
wereld. Het is de zich bekeerende zondaar, de geloovige of de verrechtvaardigde,
die in zijn geweten begrijpt dat hij een onsterfelijke, individueele, vrije,
verantwoordelijke ziel heeft en dat hij derhalve door het beste van hemzelf behoort
tot die onzichtbare wereld waar alles reeël is. En eveneens in zijn geweten vindt hij
den Levenden God, voor wien hij verantwoordelijk is en wiens wet in zijn ziel is
gegrift. Een gevoel van siddering en vrees overweldigt hem waar hij zijn Schepper
en Rechter te gemoet treedt in zijn eigen binnenste, doch tevens heeft hij een rustpunt
gevonden, want hij ziet heel hef wemelend gedoe van tijd en zinnen aan uit de serene
hoogte waar God troont.
Aan de metaphysische realiteit van de buitenwereld van het n o n -e g o wordt alzoo
geen afbreuk gedaan. Newman weet het zeer goed, we zijn zoo gemaakt dat we die
realiteit eenvoudig niet kunnen negeeren, tenzij in woorden. En ongetwijfeld kan
zoowel uit de orde der natuur als uit het verloop der wereldgeschiedenis een reeks
van geldige argumenten worden opgediept voor Gods bestaan. Maar al erkent New-
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man ten volle de logische draagkracht van dit soort argumenten, zij beantwoorden
niet heelemaal aan den nood van zijn eigen ziel. Onstuimiger dan wie ook voelt hij
zich aangegrepen door de wondervolle orde der natuur, is hij overweldigd door haar
schoonheid, maar wat hij 't meest behoeft en daar niet duidelijk, niet krachtig genoeg
in vindt is de openbaring van Gods gerechtigheid. En wat het verloop der
menschengeschiedenis betreft, daar ziet hij vooreerst - ofschoon de teekens van een
goddelijk plan er in kunnen herkend worden - de massale ellende, de vloed van zonde
en onnoemelijk wee, met een woord het mysterie van het kwaad. De harmonie van
den kosmos mag hem niet verleiden tot het vergeten van zijn zwakheid, van de
wanorde die zijn ziel dreigt uiteen te scheuren, en de argumenten die opgehaald
worden uit de wereldgeschiedenis verwarmen hem niet, verlichten hem niet, ze
brengen geen vreugde in zijn zedelijk wezen. In zijn geweten is God, als zijn Wetgever
en Rechter, hem tegemoet gekomen, daar is een straling uit den hooge geweest waarin
hij heeft gezien wat het is een onsterfelijke en verantwoordelijke ziel te hebben, Gods
stem spreekt tot hem als een bestendige levensnorm, niet opgeheven maar versterkt,
verhelderd en aangevuld door het evangelie en de kerkelijke leer. Met heel zijn hart
heeft hij, krank schepsel, zich overgegeven aan zijn Schepper, maar aan zijn Schepper
en Rechter als in Christus geopenbaard, zich onderworpen aan de voor den
natuurlijken mensch zoo vermoeiende maar goddelijke levenswet, die zin geeft aan
lijden en dood, die den mensch uit de zonde ontheft, in bedwang houdt en kastijdt,
die een zin geeft aan zijn diepste verrichtingen en aan de gegevenheden van de
wereldgeschiedenis, die hem leert waarheen hij zijn schreden moet richten en hem
daartoe opvoert met een kracht die uit den hooge stamt.
Ik moge laten opmerken - de lezer zal het uit de hiervoren aangehaalde illustraties
reeds gezien hebben - dat, waar Newman spreekt over God als het uit zichzelf evidente
wezen, hij den levenden God der christelijke openbaring bedoelt. Daarom vernoemt
hij in dit verband zoowel den verheerlijkten Christus als ook God. Hij beschrijft een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

571
ervaring die wortelt in de christelijke openbaring.
De geestesgesteldheid van hen, die gelooven dat Gods Zoon, ofschoon ten hemel
gevaren, hier is, - tegenwoordig, alhoewel onzichtbaar - is er eene van vreugd en
tevens van pijn, of juister eene die vreugd en pijn beide ver te boven gaat; een gevoel
van schroom (awe), bewondering en dank, dat niet passender kan beschreven worden,
dan door het schriftuurlijk woord: ‘v r e e s ’. Het gevoel van a w e is de grondsteen
van Newman's godsdienstig leven. Het ontspruit uit het bewustzijn dat hij voor zijn
God en Rechter staat, met enkel den halfdoorzichtigen sluier van tijdelijkheid en
zienlijk wereldvertoon daartusschen. Aw e is ernst, siddering, vrees, eerbied, ontzag,
schroom, kommer, huiver van het betrouwende maar zwakke schepsel in de
aanwezigheid van den Alzienden God, van den onzichtbaar tegenwoordigen Christus.
Dit gevoel van awe slaat bij Newman over op alle wezens die de oneindigheid vullen
van de onzichtbare wereld, op de heiligen, de overledenen, de engelen. Zoover ik
weet is er in heel de christelijke literatuur geen kerkvader, geen heilige, geen prediker
te vinden die zoo spontaan, zoo frisch en levendig, zoo gestadig de gratievolle
gestalten van de engelen heeft weten uit te beelden. Ik zou haast zeggen dat hij, in
gedachte en in hoop, veel meer leeft in den hemel en in het vagevuur, dan in Oxford
of in Birmingham. En de hel, met haar onvermurwbare eeuwigheid, is het c r u x van
zijn kinderlijk, maar tevreden en staalsterk geloof.
De gedachte van den dood en van de dooden is hem steeds nabij. Gebonden aan
de werkelijkheid, is hij een mensch voor wien het onzin zou wezen te leven alsof hij
straks niet sterven moest. Onverpoosd streeft hij er naar om onschuldig te zijn voor
Gods oog (t o k e e p i n n o c e n c y ) om heilig te worden. Zijn opperste
levensprinciep is: eerst en voor alles heiligheid (h o l i n e s s f i r s t ). Het
werkwaardige zit hem nu hierin, dat hij heilig zijn vereenzelvigt met een
ononderbroken in-'t zicht-leven-van-de-andere-wereld, a l s o f w e r e e d s d e
banden van dit aardsche leven gebroken hadden, alsof we
reeds dood waren.
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Voor hem zijn de dooden geen schaduwen, geen onwezenlijke spookgedaanten, maar
springlevende geesten. Het komt geheel overeen met zijn geestesallure, dat hij feilloos
de verjaardagen herdenkt van den dood van alwie hem benaderd hadden.
Hij veert op tegen de gangbare, burgerlijke beschouwing die, praktisch ten minste,
de dooden aanziet alsof zij niet meer bestonden. Met fijnen speurzin, heeft hij
gadegeslagen hoe de menschen als 't ware uit de hoogte spreken over de overledenen,
op ietwat superieuren, smalenden toon, alsof de dooden het immers niet konden
gebeteren dat zij uit de zichtbare wereld zijn weggerukt, dat zij zooveel moeten
missen wat aan de levenden is voorbehouden. Maar denkt even na, zoo betoogt hij:
al die dooden waarover we lezen in de geschiedenis en die we betitelen met
verzamelnamen - Egyptenaren, Assyriërs, Romeinen, enz. - hadden niet alleen, elk
voor zich, een ziel toen ze op aarde waren; ze hebben er nu een, die op haar tijd en
stond, tot God, die ze gaf, terugkeerde. Al de millioenen en millioenen van
menschelijke wezens die ooit op onze aarde woonden, bestaan nu, op dit oogenblik.
Misschien herinneren we ons, dat we ooit in 't voorbijgaan, één enkele maal, een
persoon tegenkwamen; we hebben er verder niet meer aan gedacht, en nu komt het
ons voor als een droom; een momenteele toevalligheid, die nu voorbij is, gelijk die
windhoos uit lang vervlogen jaren, of die hevige storm van vroeger tijd, alles dingen
die nu geen bestaan meer hebben. Doch zoo ge eenmaal een mensch hebt gezien,
dan hebt ge een onsterfelijk wezen gezien. Hij is niet heengegaan als regen en wind,
hij leeft, hij leeft n u in zaligheid, of in ellende. Waar een mensch zijn stem of zijn
hand verliest, blijft hij voortbestaan gelijk voorheen, alleen kan hij niet langer spreken
of schrijven en zijn verkeer met ons wordt erdoor belemmerd. Alzoo, wanneer hij
niet alleen zijn stem en zijn hand verliest, maar heel zijn stoffelijk hulsel - wanneer
hij dood is, zooals de menschen 't heeten - dan beteekent dit dat hij is heengegaan,
maar wij beschikken niet langer over de middelen om hem gewaar te worden.
Geen wonder dan, dat de dood van zijn bekenden en
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vrienden zoo machtig inwerkt op zijn fijnbesnaard temperament en op zijn
wereldvreemde ziel. Newman aanziet den dood als een doorbraak van de onzichtbare
wereld doorheen het wisselend spel van den zichtbaren kosmos die beslag poogt te
leggen op onze inbeelding en ons gevoel. Wat hem doet terug keeren van het
‘liberalisme’, van zijn momenteele toegeving aan de verlokkingen van loutere
intellectualiteit - met voorbijzien van zijn gouden stelregel: eerst en voor alles
heiligheid -, dat is naast zijn eigen ernstige ziekte in 1827, de dood van zijn jonge
zuster Mary (Januari 1828). Zij was één van de drie wezens op aarde die hij 't meest
bemind heeft - de twee andere zijn Richard Hurrell Froude en Ambrose St. John en haar verlies bleef een vliemende pijn voor de rest van zijn leven. Meer dan vijftig
jaar later (5 Januari 1882) schrijft hij: ‘Op dezen dag is mijn lieve Mary gestorven
in 1828, - zoo lang geleden! Maar zij is zoo versch in mijn geheugen en zoo dierbaar
voor mijn hart alsof het gisteren was; en vaak vermag ik zelfs haar naam niet uit te
spreken zonder dat tranen in mijn oogen wellen’.
Altijd echter, blijft zijn droefheid, hoe hevig, hoe ontredderend zij ook weze,
overkoepeld door de onzichtbare, duurzame wereld van God. Newman weet dat deze
scheiding maar schijn is, hij ziet zijn lieve Mary achter elken heuvel en snikt het uit:
Ach! wat is deze wereld der zinnen een sluier en een gordijn. Ze is heel mooi, maar
een sluier! Hij wapent zich en troost zich door zijn geloofsvisie op den dood:
‘Zij is niet heengegaan; nog blijft voor onze oogen dat liefste meisje leven, in
vormen zoo waar, in kleuren zoo frisch, als jeugd en gezondheid konden geven’.
Hij verneemt haar eigen stem, zacht en ver:
‘Weent niet over mij, vreugdige en vrije harten; weest blijde gelijk ge waart, kleurt
niet in sombere tinten den stroom van liefde die 't gezin omgordt’.
In den dood van zijn dierbaren hoort hij de dringende uitnoodiging, den wekroep
van God, die ons voelbaar doet worden hoe ijdel alle aardsche dingen zijn en ons
vastklampt aan ons eenig houvast, dat Hijzelf is, die ons geloof vernieuwt en ons
oproept voor het komende oordeel.
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Bij den dood van zijn boezemvriend Ambroise St. John (1875) is zijn ontroering
hem aanvankelijk meester. Hij gooit zichzelf op het bed bij het lijk en blijft zoo heel
den nacht.
‘Dit is de zwaarste droefheid van heel mijn leven’, schrijft hij eenige dagen nadien,
‘en ze kwam zoo plotseling. Bid voor hem en voor mij’. En toch kon dezelfde
Newman, in deze dagen van hoogste verdriet, uit de volheid van zijn hart zeggen:
‘Ik dank God, omdat hij me dezen vriend voor zoo langen tijd heeft gegeven. Ik dank
hem omdat hij me heeft gewaarschuwd om me te haasten, om me voor te bereiden
voor zijn komst’.
Het geheim van zijn gelatenheid laat hij los in een brief na den dood van zijn zuster
Jemima (1879). ‘Ik zie over dit aardsche leven heen. Mijn eerste bede, doel en hoop,
is dat ik God moge zien. Voor dit verschiet verbleekt elke gedachte van gezegend te
worden met het zicht van aardsche vrienden. Ik geloof dat ik nooit zal sterven. Dit
ontzaglijk vooruitzicht zou me verpletteren, als ik niet vertrouwde en bad dat het een
eeuwigheid zal wezen in Gods tegenwoordigheid. Hoe is de eeuwigheid iets
verlangenswaard, tenzij God met ons ga? En voor anderen, die ik liefheb, is mijn
eenig gebed dat zij God mogen zien. Het is de gedachte van God, van zijn
aanwezigheid, van zijn kracht, die alles wat wij door den dood verliezen goed maakt
en herstelt.
Geef wat Gij wilt, zonder U zijn we arm, en met U rijk, ontneem me wat Gij wilt.
Dat het zoo mocht wezen, daarvoor bad ik vijf en dertig jaar geleden, toen zoovele
vrienden mij ontvielen bij mijn bekeering tot het katholicisme. Op wat anders kon
ik mijn hoop stellen?’
Newman ziet over dit aardsche leven heen, hij staat voor zijn Rechter en wacht, in
kinderlijke vrees en niettemin betrouwvol, op het scheuren van den sluier der
tijdelijkheid; hij bereidt zich voor om te verschijnen voor den troon van den Verlosser.
Dat is het thema van T h e D r e a m o f G e r o n t i u s . Wat de onsterfelijke waarde
uitmaakt van deze expeditiereis in het land dat over den dood ligt, is haar echtheid,
haar realiteit.
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Hier is geen dichterlijke fantasia, ook geen curiositeit om de kaart op te maken van
de onbekende streek die achter den sluier ligt, geen moralisatie om de zondaars den
schrik op 't lijf te jagen door vreeselijke beschrijvingen van het hierna. De D r e a m
o f G e r o n i t u s behoort tot een ander literatuursoort dan de middeleeuwsche
legenden van St. Patricius' vagevuur of van Tondalus' visioen; hij is niets anders dan
de uitbeelding van Newman's levenslange ervaring, dat hij voor den rechterstoel van
God staat, maar die ervaring is juist zoo scherp geworden, - ze dwingt hem tot
reageeren, tot gezucht en geklaag, tot hoopvol gebed, - omdat hij meent te weten dat
zijn stervensuur nabij is en dat hij op het punt staat alleen met den Eenige, s o l u s
c u m s o l o , te zijn in het al-beslissend oordeel, op het punt zijn Rechter te zien van
aangezicht tot aangezicht en van hem gezien te worden zooals hij in zijn diepste
gronden is.
Eenigen, vrees ik, hebben die echtheid voorbijgezien.
Luisteren we b.v. naar Lewis May: ‘Wat betreft de Droom van Gerontius zou ik
bescheiden wenschen op te merken - sprekende onder voorbehoud - dat het inderdaad
prachtig en majesteitelijk is, maar aan poëzie, zuivere poëzie, zoo goedals geen regel
bevat. Indrukwekkend, grootsch, innig, ontroerend, rhetorisch, maar op geen enkel
punt dat geheimzinnig grensgebied bereikend waar het sterfelijke en het onsterfelijke
ineenvloeien, waar rhetoriek versmelt in poëzie’. Ik wil me hier niet laten verleiden
tot een discussie van wat poëzie is en wat niet, noch wensch ik te onderzoeken of
Newman al dan niet groote dichterlijke gaven bezat. Maar Lewis May heeft het zeker
verkeerd voor, waar hij den D r e a m o f G e r o n t i u s aanziet als niets meer dan
galmende, schoolmeesterachtige rhetoriek, als een intellectueele bezigheid van een
Engelschen gentleman die zich oefende in 't verfijnen zijner gaven. Aan louter
literatuur heeft Newman, behalve in zijn kinderjaren en zijn prilste jeugd, nooit
gedaan. M e r e l i t e r a t u r e is, in zijn oordeel, uiteraard onwezenlijk, een glansvolle
tentoonstelling van ideeën, zonder daarbijhoorende daden. Bij het schrijven van zijn
droom heeft hij niet gezegd: kom, er is nu toch niets te doen, we
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gaan eens verzen maken over het oordeel en het vagevuur. Hij heeft eerst gezien en
met heel zijn wezen doorvoeld wat hij beschrijft, en - om hier zijn eigen woorden
over artistiek werk te gebruiken, - hij wenscht alleen uit te storten wat in hem roert;
en omdat zijn gemoedsaandoening zoo waar is en zoo diep, behoudt hij te midden
van literaire pracht en volklinkende harmonie de behoorlijkheid van onnavolgbaren
eenvoud.
In den loop van 1864 is hij zeer sterk onder den indruk gekomen, waarschijnlijk
ten gevolge van geneeskundige raadpleging, dat zijn dagen geteld zijn. Op
Passiezondag maakt hij zijn testament. De gedachte van zijn nakenden dood doet
hem huiveren, hij maakt zich gereed voor de groote reis, voorvoelt er al de
bijzonderheden van en doorleeft ze in zijn ontvankelijk, dichterlijk gemoed. Op 17
Januari 1865 neemt hij 't besluit te schrijven wat hij beleefd heeft, en hij schrijft dóór
tot alles wat hij heeft gezien en gevoeld op papier staat.
Jesu, Maria - I am near tot death
And thou art calling me,
Jezus, Maria, - ik ben dicht bij den dood
En gij roept mij,

dat is geen declamatie, geen dichterlijke fictie, maar de hijgende zucht van een man
die zich in de greep weet van den laatsten bezoeker met zijn schromelijk nieuws.
Er is nog een ander, onfeilbaar teeken van echtheid. De groote lijnen van den
D r e a m o f G e r o n t i u s , en de daar verwoordde gewaarwordingen, zijn terug te
vinden in zijn vroeger werk, van 1825 af, - met dezelfde tonaliteit van hoogen ernst,
ontzetting, rotsvast betrouwen; met eenzelfden intensen kommer om het mysterie
van het wegslinken van den tijd in de eeuwigheid; met diezelfde familiariteit in het
verkeer met de engelen.
Ik moet me hier tot enkele voorbeelden beperken.
Gelijk Christus, - zoo heet het in den D r e a m , waarvan ik enkele der leidende
ideeën weergeef, - gelijk Christus een tweevoudigen doodstrijd onderging, eenmaal
in den tuin
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van Gethsemani, - doodstrijd van het lichaam -, een tweede maal op het kruis wanneer
hij zuchtte tot zijn Vader: waarom hebt gij mij verlaten? doodstrijd van de ziel, - zoo
doorstaat ieder mensch een dubbelen doodstrijd voor hij zijn eeuwig einddoel bereikt:
Yet still between that earth and heaven His journey and his goal
A double agony awaits
His body and his soul.

Een eerste maal wanneer hij de zichtbare wereld onder zich voelt wegzinken, dat is
de doodsnood van het lichaam; een tweede maal wanneer hij het aangezicht ziet van
zijn Rechter, den Menschgeworden God, dat is de geestelijke martelie, die de ziel
zal doorboren van spijt, afschuw van zichzelf, rouw om haar vergeven zonde,
schaamte, en tevens van onweerstaanbaar, overweldigend verlangen om voor immer
te genieten van Christus' schoonheid. Daar en dan begint het boetevuur, scherp en
vliemend en niettemin gelukbrengend, want vol hoop en verfrischt door herdenking
van - en vertrouwvol verlangen naar - den eenmaal aangeschouwden Verlosser:
And these two pains, so counter and so keen The longing for Him, when thou seest Him not;
The shame of self at thougt of seeing Him Will be thy veriest, sharpest purgatory,
...O happy, suffering soul! for it is safe,
Consumed, yet quickened, by the glance of God.

Dat zijn ideeën waar Newman reeds dertig, reeds veertig jaren te voren van leefde.
Lees b.v. dezen tekst (van 1825): ‘Ongetwijfeld, we moeten allen dat hevig en
verschrikkelijk visioen van ons zelven, van ons ware ik, doorstaan, dat laatste toetsen
van de ziel door het vuur, alvorens we in de glorie worden opgenomen; daar is een
geestelijke agonie, een tweede dood, voor hen die dan niet gesterkt worden door de
kracht van Christus’.
Er is in den D r e a m een herhaalde, moeitevolle poging
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om den toestand en de gevoelens te beschrijven van de christelijke ziel onmiddellijk
na den dood, hoe zij verrast is en toch zich beter voelt, vrijer, geruster, stiller:
I went to sleep; and now I am refreshed,
An inexpressive lightness, and a sense
Of freedom, as I were at lenght myself,
And ne'er had been before. How still it is!

welnu, reeds in een zijner sermoenen van 1836 (T h e G r e a t a n d l i t t l e n e s s
o f h u m a n l i f e ) vinden we hem bezig met een grondig onderzoek naar den
toestand van de ziel in het eerste oogenblik na haar scheiding van het lichaam. Laten
de critici Newman dan toch eens nemen zooals hij is. Met zulkdanige vragstukken
loopt hij, heel zijn leven door, in zijn hoofd en in zijn hart; hij gaat er in op. Niets
van wat de ziel aangaat laat hem onverschillig en de gedachte van den dood is een
onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn geloovig genie. Zijn zielsberoering en
zijn wereldvreemdheid heeft hij treffend uitgeteekend in een portret van den apostel
St. Jan. Zooals de beminde leerling was ook Newman vermoeid van het nachtelijk
duister, steeds wachtend op het morgengloren; hij ook zucht dag in, dag uit: Kom,
Heer Jezus. Al zijn gedachten, zijn beschouwingen, zijn verlangen, zijn hoop, liggen
vastgeankerd in de ongeziene wereld; en wanneer de dood eindelijk kwam, bracht
hij hem het zicht van wat hij had aangebeden, wat hij had bemind, waarmee hij had
verkeerd. Hij is geweest een van de zuiveren van hart, rechtzinnig en oprecht in zijn
innerlijkste ik en vastgehecht aan God; daarom heeft hij, reeds in dit leven, God
gezien, in zijn tegenwoordigheid geleefd, in zijn armen gerust, daarom kon hij zoo
machtig spreken over het ether-reine gebied van de bovennatuur.
Leuven, Juni 1937.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

579

Voor moeder
Als ik nog was een kind van licht en lach
en men mij vroeg: hoe graag ik moeder zag,
dan reikte mijn gebaar, dat nog geen woorden woog
tot aan den hemel, en ik riep: tot daar, zoo hoog!
en toen verbeelding vormen zocht in kinderbrein
beloofde ik: moeder, als 'k eens groot zal zijn
dan krijgt u al van mij dat u maar kiezen wou!
en ik bedacht luidop wàt ik bezitten zou:
een meer met witte zwanen in een schoon kasteel...
een meid met grooten hoed, een tuin vol fruit, en véél
o zoovéél geld... een wagen... en een hazewind
en een blond dochtertje, mijn moeders petekind!
Vergeef mij, moeder, nu ik ‘grooter’ ben
en geen geloof in schoonen droom meer ken
en-van verwachte weelde weinig heb vervuld...
dat drukt me vaak als een verborgen schuld...
ik heb van u gevergd en véél gevraagd
en gij die zelf zoo zware dagen draagt,
gij geeft, vergetend eigen groot gemis,
zoo meetloos-breed voor 't kind, dat lang geen kind meer is...
Maar als men mij soms vraagt: hoe ik van moeder hou,
weet ik geen weeldewoorden schoon genoeg, en 'k wou
den hemel wijzen in naieven kinderzin
om beter te beduiden, moeder, h o e i k U b e m i n ...
BLANKA GYSELEN.
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De klokkengieter
Tooneelspel in drie bedrijven
door Antoon Coolen
(Vervolg en slot)
Vierde Tooneel
MARIA - ANDREAS DE KONINCK - PAUL - ANSELMUS ALBRECHT
PAUL en ANSELMUS komen binnen. PAUL heeft een dikke jas los om zich heen geslagen,
een dikke wolle das, ijsmuts. Onder de jas met de beide leege mouwen hangt zijn eene arm
slap neer. De rechterhand draagt hij in een smallen zwarten doek voor de borst. ANSELMUS
heeft een cape om. Beide mannen zijn besneeuwd.

ANDREAS

(is bij de binnenkomst der beide mannen gaan staan. Hij treedt een paar passen terug.)

MARIA

(gaat een paar passen naar Paul toe, houdt dan in, verbleekt en kijkt hem aan.)
Diepe stilte.. - Buiten verwijdert zich het dansende geluid van belletjes in den wind.

ANSELMUS

(verwijdert zich eenige schreden, staat rechts, hoofd gebogen.)

MARIA

(tusschen Andreas en Anselmus in, nadert Paul dichter. Met een stem, warm en vol van klank:)

Paul! Paul!... Mijn Paul!
PAUL

(laat zich door het schreiend meisje omhelzen, kan de armen niet om haar heen slaan.)
Lange stilte.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

581

MARIA

(zacht en innig:)

Zoo blij als ik ben, dat je terug bent... En die hand... hè? - Die eene goeie, lieve hand...
hè? - die stévige hand (Tast er naar om ze te streden.)

Die is gauw beter. Die is zoo stevig. Die zal voor twee gelden.
(Neemt das en jas van schouders, helpt hem vlot en gemakkelijk. Zij lacht door haar tranen heen:)

Kom. Ga zitten.
(Brengt hem naar den haard onder de schouw:)

Je zult het koud hebben. O, je zult zien, het beteekent niets. Je zult zien, hoe gauw
je heelemaal beter zult zijn. En dan, hebben we samen nog véél tijd... nog zoo veel
tijd... om te leven....
PAUL

(lacht dankbaar en blij: Laat zich naar den haard leiden. Op weg daarheen blijft hij plotseling staan
en kijkt zijn vader aan.)
Lange stilte.
PAUL en ANSELMUS blijven star naar elkander kijken.

ANDREAS

(buigt het eerst het hoofd)

Het is een groot geluk, dat je terug bent.
PAUL

(kalm:)

Ja. Dat is een groot geluk voor mij.
(Gaat, door Maria geleid, naar zijn stoel, blijft daar even staan. Vriendelijk:)

En jij Maria. Ik zag je aan het raam. Hoe je naar me uitkeek.
MARIA

Iederen dag keek ik uit.
PAUL

(gaat zitten:)
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Dat zei je eens: hoe ongerust je was als ik weg was. En hoe gerust, als ik weer thuis
kwam.
(Lacht:)

Ja. Maar naar die rust heb ik ook verlangd. Zooals ik naar huis verlangde, toen ik in
het ziekenhuis was.
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,Lachend:)

En die Anselmus, die me onderweg maar behandelde, alsof ik heelemaal invaliede
ben.
MARIA

Dat ben je immers niet.
PAUL

Welnee. Zooals je je leert aanpassen.
(Rustiger:)

Ik hoorde in het ziekenhuis van een chirurg, die had maar één arm. En met dien éénen
arm doet hij operaties, vlotter en beter dan een ander met twee armen.
(Lachend:)

Hij beroept er zich op, dat niemand tegen hem opkan. En ik hoorde, hoe gezocht en
beroemd juist die eenarmige geneesheer is.
ANSELMUS

(zich verontschuldigend:)

Ja. Maar ze hebben mij in het ziekenhuis gezegd, dat we met Paul nog heel voorzichtig
moeten zijn. Zeker den eersten tijd. Daar heb ik onderweg aan gedacht.
(Tot Paul:)

Maar we zullen je helpen, dat je je gemakkelijk aanpast.
PAUL

(opgewekt:)

Niet te veel helpen. Dan zou ik gaan steunen op de hulp van anderen. En dat moet
juist niet, wil ik heelemaal zelfstandig zijn en net zoowel kunnen, als ik ànders gekund
zou hebben.
(Zijn linkerarm hangt neer. Zwarte handschoen aan de beweginglooze kunsthand.)

ANSELMUS

(zich vermannend:)

Ja. Het moet goed komen.
(Denkt na:)

Zeker!
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Stilte.

Zoo blij als ik ben, Paul, dat je weer thuis bent. Goeje God,
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ja, zooals ik daar op gehoopt heb... En zoo blij als de gezellen zullen zijn.... Allemaal.
(Hij is al pratend langzaam naar deur rechts gewandeld, doet zijn cape af, hangt dien op den
arm. Af.)
Lange stilte.

Vijfde Tooneel
MARIA

- ANDREAS DE KONINCK - PAUL

ANDREAS

(zacht:)

Paul
PAUL

(kijkt star op.)

Stilte.

ANDREAS

(nadrukkelijker:)

Paul!
PAUL

Ja,... vader.
ANDREAS

(snel en heesch:)

Dat moet ik je vragen, of je dat wilt, of je dat kunt: je vader vergiffenis geven.
PAUL

(staat haastig op:)

Dat moet u niet vragen. Ik heb zelf mijn schuld aan alles tegenover u.
ANDREAS

Geen mensch ter wereld begrijpt beter dan ik, hoe zwaar mijn schuld is.
Stilte.
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ANDREAS

Weet je, toen je geboren werd. Geen zoon kan dat later begrijpen, wat dat voor zijn
vader geweest is, dat oogenblik. Toen jij geboren werd en ik die trillende handjes
nam. Ja, dit bedenk ik. Zoo als een vader zijn geest mee wil geven aan zijn zoon en
blij is, als hij die later in zijn jongen ontdekt, zoo hebben die handen zich uit zijn
handen gevormd. Denk eens aan, wat een bestemming ze hadden.
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(Diep bedroefd:)

En ik ben het, die die handen verminkt en geschonden heb. Als je daaraan denkt en
je staat tegenover mij, dan kun je probeeren steun te vinden in nog zooveel
edelmoedige gedachten, maar dan moet je in mij een... barbaar, een ontaarde zien.
PAUL

Dit heb ik geleerd, een vader blijft een vader, en dat is heilig, al zou de vader een
misdaad begaan.
ANDREAS

Heb je dat geleerd.
PAUL

(zacht:)

Ja.
Stilte.

ANDREAS

En is dat de vergiffenis, die je mij schenkt?
PAUL

Ook zonder dat. Ook buiten dat. Zegt u liever dat woord vergiffenis niet. Heb ik
doorgemaakt, wat ù doorgemaakt hebt?
Stilte.

ANDREAS

Jouw handen werden geschonden door een ander. En ik, ik verminkte daar de mijne
mee. Jouw geest werd niet geslagen. Maar ik, ik heb mijn ziel geslagen. Zoo is het.
Daarom, als ik hier blijf, zul jij met je vergiffenis tegenover mij staan, in dit huis.
Maar ik, ik sta tegenover de aanklacht van ieder gebaar, dat tusschen jou en mij is,
van de hulp, die Maria je zal geven. En jullie zouden dat zien. Dat zou de kwelling
zijn van het huis. Ik heb aan Maria gezegd, dat mijn handen maar stompen meer zijn.
Daar mag ik geen klokken meer mee maken.
(Hij gaat naar zijn werktafel. Lange stilte. Hij pakt rollen papieren op.)

Hier, hier heb ik de papieren, waar de gegevens op staan van al de klokken, die mijn
vader goot.
(Andere rollen:)

Hier, hier heb je alle berekeningen en gegevens over toon-,
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maat-, gewichts- en doorsnee verhoudingen en van de samenstellingen van de klokken,
die ik maakte. Hier. Dat is voor jou. Dat is allemaal voor jou. En als je teekent en
als je het profiel snijdt, ja, dan zal Maria je wel wezenlijk helpen.
(Ziet rond:)

Hier. Dat zal jouw huis en jouw werkplaats zijn.
(Oogen dicht:)

En met mijn verminkte handen kan ik je geen zegen geven. Maar dit is mijn zegen,
dat ik je zeggen kan: hoe je in dit huis, waar je bent geboren, den hemel werd
afgebeden....
Stilte.

PAUL

Het is goed, dat Maria mij helpt. Maar u zult mij toch ook kunnen helpen, zoolang
als dat noodig is. Ik heb u zoo gedwongen. Maar zoo wil ik het niet verkrijgen.
Stilte.

PAUL

En later. Die hulp. Die zal niet eens noodig zijn. Denk eens aan dien chirurg met zijn
éénen arm. O, een mensch kan véél.
ANDREAS

Nee. Ik kan je niet helpen.
PAUL

Waarom niet?
ANDREAS

Ik ga weg.
PAUL

Néé.
ANDREAS

Altijd, als je me vroeg een klok te mogen gieten, zat er zoo'n drift en drang achter
die vraag. En in de wanhoop over je onmacht deed je, waartoe ik je door mijn
weigering bracht. Maar achter jouw vragen kan niet die drift en niet die drang gezeten
hebben, die achter mijn zekerheid zitten, dat ik weg moet gaan.
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MARIA

Maar nu u ziet, hoe Paul tegenover u staat.
ANDREAS

Dat verandert er niets aan, hoe ik sta tegenover mij zelf. Ik heb mij gesteld buiten
jullie samenzijn.
MARIA

Maar denk eens na. Wie weet hoe later tóch...
ANDREAS

Nee. Nu, nu moet ik gaan. Dagen lang heb ik tegenover mijzelf gestaan. Toen heb
ik mijn besluit genomen.
MARIA

Maar waarom nù, op dit oogenblik. In storm en noodweer.
ANDREAS

(als hoe langer hoe verstarder en hoe langer hoe harder op zichzelf teruggeslagen:)

Juist in het noodweer. In de storm. Dan hoor ik ze luider, de stemmen van mijn
geweten.
MARIA

O, maar waarom u zoo aangeklaagd!
ANDREAS

(als voren:)

Maar ik zal ze antwoorden, die stemmen. Paul, het werk, dat wij kunnen maken, het
schoone, de klanken, dat is het hoogste niet. Ik heb je dikwijls gesproken over dat
geheim van de klokken. Dat is hun harmonie. Maar dat is ook het geheim van onze
ziel, wil ze klinken. En dàt is het hoogste.
(Een oogenblik zwakker, wankelt even:)

Dan is al het andere vanzelf goed.
(Zich vermannend:)

Wij zijn net als de klokken. Als ze een breuk hebben, en hun erts is nog bruikbaar,
dan moeten ze overgegoten worden. Daarom moet ik weg. Om overgegoten te worden
moet de klok éérst zijn vermorzeld, om in het vuur een nieuw en zuiver erts te worden.
Daarom moet ik weg. En alléén zijn.
Lange stilte.
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PAUL

(bedroefd:)

Misschien begrijp ik niet alles. Maar ik hoor nù al klanken....
ANDREAS

Ik hoor de breuk. Ik zie ze in ieder ding. In ieder vernield ding.
(Stapt naar de deur.)
Lange stilte. - De wind huilt om het huis.

MARIA

Maar hoor eens, hoe het stormt.
ANDREAS

(star, vervoerd, eenvoudig:)

De storm zal mijn huis zijn. Zijn geluiden, dat zijn de wanden van mijn huis. Daar
tusschen zal ik vragen en nadenken. En praten met die ééne stem.
MARIA

Die stem....
ANDREAS

Ja. Die is duidelijk in Gods storm. Die is vermorzelend. Zeker, dat weet ik. Met de
zekerheid, waarmee ik weet, dat het goede, het goede èrgens is, sterker dan àlles.
Stilte.

ANDREAS

(komt naar Paul. Legt hem de handen op de schouders:)

Bij die gegevens, in die papieren, daar heb je ook de gegevens over de Maria klok.
(Moeilijk:)

Ik heb met het kapittel geschreven. Die brieven zul je vinden. De klok wordt opnieuw
gegoten. Ze zal op Maria-boodschap worden gewijd. Ja. Die zul jij nou gieten. Die
zal zingen: ik heet Maria.
(Laat zijn zoon los. Stilte. Zachter:)

Dat inschrift van het geluk... dat moet je terzijde stellen ter wille van mij.... Dat is
het eenige wat ik heb gevraagd.... Ik heb van het kapittel gedaan gekregen, dat er
een ànder inschrift op de klok zal komen.
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(Stilte. Bruusk in zijn zak grijpend en daar een klein rolletje uithalend:)

Hier.
((Hij steekt het zijn zoon toe, geeft het dan met een snel gebaar aan Maria:)

Hier, kinderen. Hier is het andere inschrift. Dat is... ter wille... van mij....
MARIA

(staat wezenloos, met het rolletje papier in de handen.)
Lange stilte.

ANDREAS

(vermant zich met een ruk. Loopt naar hef midden van de kamer. Staat daar wijdbeens tusschen Paul
en Maria in, die gebogenhoofds staan.)
Lange stilte.

Zesde Tooneel
MARIA

- ANDREAS DE KONINCK - PAUL - BARBARA

BARBARA

(komt met reiszak binnen:)

Uw reiszak....
ANDREAS

Leg maar neer. Ik ben klaar.
BARBARA

(ziet Paul, ijlt naar hem toe:)

Paul! Paul!
(Steekt hem de hand toe, die Paul, ontdaan, niet weet te drukken. Haar hand valt langzaam en slap
terug:)

Welkom thuis. Zoo blij... zoo blij,... zoo gelukkig als ik ben.
PAUL

(diep ontroerd door alles:)
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Goeje Barbara, jij kunt zou blij en gelukkig niet zijn als ik.
ANDREAS

Ja. Nu ben ik laar.
(Zeer zacht en duidelijk:)

Nu vraag ik jullie allemaal om vergiffenis.
(Steekt breed zijn hand uit:)

Dag, Maria.
MARIA

(aarzelt, langzaam naar hem toe, grijpt zijn hand. Men ziet den energieken en knellenden druk van
de hand van Andreas om de kleine hand van het meisje.)
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Dag, meester Andreas.
Stilte.

ANDREAS

(laat eindelijk de hand van Maria los. Aangedaan, maar mannelijk:)

Dag, Paul.
(Even naar hem toe. Legt hem een oogenblik den arm om den schouder. Heft daarbij het hoofd
terug en kijkt zijn zoon strak aan.)

PAUL

(hem recht in de oogen ziende:)

Dag, vader!
ANDREAS

(steekt opnieuw de hand naar Maria uit. Terwijl zij nader komt, treedt Andreas terug, zoodat Maria
voor Paul komt staan. Andreas kijkt even naar hen beiden. In het perspectief tusschen hen beiden
door ziet men Andreas naar den achterwand treden. Hier staat hij even. Rukt zijn jekker dicht, pakt
reiszak. Krachtig zegt hij:)

Dag, Barbara!
BARBARA

(het niet begrijpend:)

Maar gaat u werkelijk... gaat u weg?
(Kijkt naar de beide anderen, die blijven zwijgen.)

ANDREAS

(krachtig en beheerscht:)

De storm en de bosschen daar buiten roepen mij.
(Gaat naar buitendeur. Opent die. Opent ook voordeur in het portaal. Storm en sneeuw dringen
naar binnen. Daar staat ANDREAS even in te kijken. Dan, wilskrachtig, gaat hij heen. Men
ziet hem langs het raam in den storm voorbijgaan.)

BARBARA

(is hem langzaam gevolgd. Men ziet haar buiten komen. Daar staat zij, handen ontsteld onder de kin,
voor het raam den heengaanden man na te kijken.)
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Zevende Tooneel
MARIA - PAUL

MARIA

(zacht en klagend:)

Groote God... maar is dit noodig....
PAUL

Ik geloof, dat hij gelijk heeft, Maria.
MARIA

Maar als hij omkomt....

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

590

PAUL

Hij zal niet omkomen. Hij, de sterke man.
MARIA

Maar hij heeft geen dak en geen huis.
PAUL

Dat zal hij vinden.
Stilte.

PAUL

Hij sprak van dat nieuwe inschrift voor onze klok. Hij gaf dat aan jou.
MARIA

Ja. Hier heb ik het.
PAUL

Lees het eens.
MARIA

(ontrolt bet papier. Kijkt er even naar. Laat het dichtrollen. Sluit de oogen.)

PAUL

Wat is dat inschrift... dat hij gevraagd had?....
MARIA

(duidelijk en klaar:)

Maria Mater gratiae, mater misericordiae.
Stilte.
PAUL (buigt het hoofd.)
HET SCHERM SLUIT ZEER LANGZAAM
EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE BEDRIJF
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Kommuniemeisjes
Kommuniemeisjes
Ik kan niet met U ter Tafel gaan
mijn ziel is zo met zonden beladen
dat zij dreigt te vergaan.
Maar als Hij in uw harteken zit
en luistert
fluister Hem dan zachtjes toe:
‘Heer wil dezen gedenken
die U geen hart kunnen schenken
en zitten blijven
als wij als engeltjes tot U drijven...
dan knielen wij de volgende keer
samen met hem voor U neer.
Kommuiemeisjes
voor U is Kristus nog niet gekruisigd
voor U hebben de vrouwen nog niet geweend
gij zijt echter blijde met hem ingetreden
gij hebt met hem mee op den ezel gereden
door de stegen van Jeruzalem.
Bidt voor ons die nu onzen kruisweg doen
en vergeet niet als gij bij Hem zult zitten aan 't festijn
dat wij nu armoe lijden en stijf van koude zijn.

Fred. WALECIJN.
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Conflicten
door Bart Vrijbos
Novelle
Juli-Augustus. Maanden van villegiatuur-genoegens en van flirt.
Vacantie-uithuizigheid en zorgeloos leven van gisteren naar morgen, waarbij alleen
vandaag van tel is. Leven in een roes van ongetelde plezieren en ongeteld verteer
van moeilijk vergaard spaargeld. Leven zonder berouw over gisteren, zonder hoop
op morgen. Een leven dat geen leven is, geen durende werkelijkheid. Een leven ‘en
marge’, op bluff en uiterlijk vertoon gesteund.
Jeannine heeft me vanwege haar tante geïnviteerd om een paar weken met hen aan
zee door te brengen. Na de examenkoorts, en ook wel uit beleefdheid, heb ik dadelijk
en dankbaar aanvaard. Zo betrek ik sedert gisteren een rijkgemeubelde kamer in het
Huis ter Duinen, het zomerverblijf van Jeannine's oom en tante. Ik jeun me om het
schoon uitzicht op de zee en op de duinen, om het comfort in de kamer. Het kan niet
geloochend worden: hier is kapitaal verteerd! Ik wil er zeer dankbaar om zijn en
maak daarom veelvuldig gebruik van de mals-gemakkelijke clubzetel als ik niet
wegga en mijn tijd aan lectuur uitgeef. Dit gebeurt wel meer, vooral bij plots
regenweder zoals vandaag. Om de andere gasten niet te storen, blijf ik dan op mijn
kamer. Want behalve ik zijn daar nog Soledad, een Spaans meisje dat Madame tot
zich heeft getrokken om er mede te pronken, Vannah, Jeannine's beste vriendin naar
het schijnt, en Carlo, een neef van Jeannine en familie van Madame.
Met al die jonge lui, die Madame soeverein ‘'t jong volk’ heeft gedoopt, kan het
hier wemelen en luidruchtig zijn in huis.
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Kort voor de middag was het zo. Ze waren allen bij mij op de kamer komen praten.
Behalve voor Vannah had ik met tegenzin ‘ja’ gezegd, goed bewust dat ik aan
Jeannine, kind van den huize, niets te weigeren had. Als Jeannine wat in het hoofd
heeft, geschiedt doorgaans wat zij wil. Zij wenst geen onvoldane verlangens over te
houden. Enfant gâtée, zeggen de trouwe huisbezoekers, als niemand het hoort.
Iedereen ging dan zitten en Jeannine, die zich vaak inbeeldt dat ze de hele literatuur
in haar handpalm beheerst, zette in met ‘dat laatste boek van Walschap - waarmede
ze “Trouwen” bedoelde - betekent nu eens niets! Zo boers en lomp!’ Was me dat
een succes! Iedereen hielp haar in hare bevestigingen en hield vol dat Nini - zo weet
men Jeannine te vleien, en ondanks mijn beste pogen ben ik er nooit in geslaagd het
na te zeggen, behalve één keer, waarop het mislukte en zeer wanklankig klong - dat
Nini pertinent gelijk had. Het boek was boers en lomp en zo onterend voor de vrouw
- Mie Zaterdag die zich liet doen, zegden ze - als voor de man - Rik, die een schoft
was. Ik was verbaasd en wist geen woorden te vinden om ‘Trouwen’ te verdedigen,
tot plots, ik weet niet hoe, een inval mij overtuigende woorden inspireerde en een
niet te weerleggen argumentatie. Vannah had nog niets gezegd en bleek te dromen.
Over wat weet ik niet. Tot ik zegde: en gij, Vannah, wat denkt gij? Ze kwam net uit
een andere wereld en vroeg - nutteloos, want ze had alles toch gehoord - waarover
wij het hadden. En dan viel zij in, alvorens antwoord op haar vraag gekregen te
hebben, met een verdediging waar de mijne dilettantisme bij bleef. Ze luisterden
allen verwonderd en moesten toegeven - ik gaarne! - dat Vannah verbazend
overredend betogen kan. Niets buitengewoons, zegde ze gekscherend, elk in zijn
vak: ik doe rechten. En toch voel ik dat ik het buitengewoon moèt vinden. Ik ken
Vannah nog niet goed genoeg misschien om klaar te zien, maar ik hoorde reeds dat
ze van buiten was, heel gewoon deed, eenvoudig, en handelde in alles, niet schitterend
studeerde en slechts opgemerkt werd om haar alledaagse zelfstandigheid en haar kort
geknipt haar. Van dit laatste heeft ze afgezien en met de twee losse vlechten op
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de rug ziet ze er ook veel meisjesachtiger uit. Ik vermoedde tot nog toe dat ze steeds
zweeg om daardoor alles te beamen wat Jeannine voorhield. Nu zie ik, en met welk
genoegen, dat ik me vergist heb. Bravo voor Vannah, klapte ik in mijn handen. En
meteen voel ik me meer aangetrokken tot haar dan tot de anderen wier ijdeltuiterij
en pose me begint tegen te gaan.
Behalve Soledad, ken ik de mensen van de kliek immers reeds een hele tijd. Ik
heb ze leren kennen in de studieclub en kreeg daar en elders gelegenheid te over om
ze te wegen met geijkte gewichten. Steeds opvallend was hun handelwijze, want
waar ze niet vermochten de aandacht op zich gevestigd te houden, verdwenen ze
zonder adieu en zonder verdriet om het scheiden.
Aanvankelijk heb ik gedacht dat het gewone bourgeoiskindren waren, verwend
door ziekelijke belangstelling van meiden en huisknechten, die voor de geringste
wens tot aan de grond knikken. Doch ik had eigenlijk geen gronden waarop ik mijn
opvatting steunen kon, en ik veranderde van gedacht, op een Zaterdagavond, toen
ik van hemd veranderde alvorens naar een receptie te gaan bij de Semois. De Semois
zijn oom en tante van Jeannine, bij wie het meisje, dat nooit haar moeder had gekend,
ging inwonen toen haar vader gestorven was. Haar zuster, die enkele jaren ouder
was, had plots een door haar vader steeds bestreden huwelijk aangegaan met een
geruïneerde industrieel, terwijl haar broer, die een ernstige jonge man was en om het
avontuur van zijn zuster treurde, even onverwacht de pij had aangetrokken om als
zendeling naar China te vertrekken.
De Semois, die zelf geen kinderen hadden, waren uitstekende pleegouders en het
zielsverbond tussen tante en nicht heeft steeds alle vrienden van den huize verbaasd,
vooral wanneer op het enorme leeftijdsverschil gelet werd. Voor Jeannine werd het
hele huis heringericht.
Neen, het moest iets ànders zijn. Ik ben blijven zoeken, zonder vinden. Tot heden
toe hield ik mijn twijfel over en mijn oordeel gereserveerd. Maar ik blijf er bij dat
hun ijdeltuiterij en pose mij begint tegen te gaan!
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Jeannine was gestoord om Vannah's succes en zou niet toegegven hebben indien
Soledad niet op een wandeling had aangedrongen. Het meisje kon de ernst van de
discussie niet uitstaan wijl ze er geen woord van snapte. Om haar ter wille te zijn,
liepen wij het huis uit en de duinen in. De zon was weergekeerd aan zee.
Het is kalm buiten. Geen wind en de zon schroeiend heet. Als ge langs het strand
weg kijkt, waar honderd verschillende kleuren door mekaar wriemelen en wat luiheid
geposeerd in strandstoelen ligt, doen uw ogen pijn. Het lichtbewegen in de lucht laat
u niet toe verder te zien dan waar flirt en onnozeldoenerij, na het bad en kort voor
de middag, op hoopjes liggen. Goedkoope Franse romannetjes, zoals er in het
boekenrek op mijn kamer in het Huis ter Duinen staan, onder de grote, onbeduidende
marine, die Madame - naar het schijnt - per vierkante meter heeft gekocht, oogsten
hier op dit ogenblik ongelooflijke bijval. Er is geen remmen aan. De oplagen stijgen
voortdurend. Ge wordt er beu van, bij het noodzakelijk aanschouwen alleen. De
plaatjes in de magazines hebben aantrok en vinden navolging. Een blote dij, een
blanke borst... Er kan niet mèèr gegeven. Ondanks de drukke propaganda voor vrije
lichaamscultuur, naaktloperij en nieuwe hygiëne, in het voorjaar met verdubbelde
ijver ingezet, blijven starre wetsbepalingen en strandreglementen op de behoorlijke
kledij der badgasten een ernstige hinderpaal. De kinderen zijn het sinds lang niet
meer...
Zo volg ik, mijzelf met redenering en gedachten ophoudend, de anderen. Zij springen
en lopen en schijnen een vrolijk spel te spelen. Vijfhonderd meter vóór mij. Dan, op
twee-driehonderd, volgt Vannah. Het valt me ineens op hoe vreselijk alleen zijstaat
tussen al het gewemel van de anderen. Schijnbaar door het leven van haar vriendinnen
opgeslorpt en meegesleurd, blijft ze afgezonderd en leeft zij een apart bestaan waaruit
alleen noodgedwongen aanvaarden en overwegingen van sociale aard haar tot de
anderen brengen. Sedert de discussie, waaraan Soledad zo welkom een eind wist te
maken, betrap ik er mij op zeer veel aan haar te den-
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ken. Als uit verre herinneringen komt alles naar voor. Vannah is inderdaad
zelfstandiger dan Jeannine bij voorbeeld, heeft persoonlijke gedachten over alles,
interesseert zich voor ernstiger vraagstukken en houdt het niet bij flauwe,
oppervlakkige jonge-meisjespraat. Vannah groeit voor mij tot een geval. Wat bracht
haar in dit milieu en welke banden binden haar aan een leven dat zij niet het hare
wenst: zo ijdel? Voorlopig blijft het bij gissingen. En alsof ik daardoor zekerheden
kon maken van hetgeen nog twijfel is, loop ik tot bij Vannah. Ik zie nog net dat ze
schrikt als ik haar inloop en daarna: grote gezwollen tranen in haar wijd-open diepe
ogen. En geen verwondering bij haar noch bij mij. Ook geen woord. Tranen volgen
een baan van de ogen langs een plooi die ik voor het eerst in Vannah's aangezicht
zie, naar de mondhoeken toe, de kleine kin af. Ik word bevangen door een gevoel
van vrees. Angst zelfs, alsof er iets wreeds met Vannah gebeurt, waarbij ik ook
betrokken ben. Mijn romantisme geeft me een zakdoek in de handen, doch hij is niet
fris meer en Vannah's aangezicht zó schoon. Beschaamd steek ik hem terug in mijn
broekzak. Vannah lacht, onzegbaar geruststellend, en steekt me de hand toe. Ik zou
ook wel willen wenen, uit dankbaarheid misschien, om haar lach. Maar het gaat niet.
En ik grijp haar hand en druk ze. Te lang. Want mijn vinger die haar pols reikte - zo
klein zijn Vannah's handen - voelde warm bloed kloppen. Op dat ogenblik ben ik
verliefd geraakt. Het stelt me gerust dat Vannah niets gemerkt heeft en dat ik zwijgen
kan. Zij heeft nog niets van haar zelfstandigheid verloren.
De zon zit zeer hoog en het moet weldra middag zijn. De anderen komen terug,
moe en beu van het spel, aan elkander hangend alsof zij samen èèn groot gebrek te
schragen hadden. Pas als ze ons bereiken, begint Vannah te praten, over badkostumes,
zeer gewoon, alsof we er reeds een hele tijd over bezig waren. Jeannine bekijkt
beurtelings Vannah - ondervragend - en mij - verwijtend. Het is duidelijk dat ons
achterblijven haar intrigeert en tevens een beetje jaloersch maakt. Geen erg, Jeannine,
zegt Vannah vriendelijk oprecht, en we slenteren allen naar huis.
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Het zand in mijn schoenen hindert mij.
Onderweg vraag ik mij af wat er wel in Jeannine's hoofd kan spelen. Zij laat geen
gelegenheid voorbijgaan om rond mij te draaien zoals een arm kind rondom een
paardemolen. Met gefascineerde blikken, en een zeer langoureuse hang in haar
houding. Zij komt bij voorkeur praten over gewaagde verhoudingen en geheimzinnige
doorgezette flirts, van min en meer bekenden, die zij - God alleen weet hoe - heeft
achterhaald en met een vicieuse nieuwsgierigheid, volgens een blijkbaar voorbereid
en wel-overwogen plan, observeert. Bij zulke verhalen, die mij niet aanbelangen
opdat zij de immoraliteit willen goedpraten en van mond tot mond dóórlopen, dank
zij hun succès-de-scandale, zoek ik tevergeefs Jeannine's blik. Zij kijkt elders, een
andere richting uit, alsof zij een zwijgende afkeuring te vrezen had zo zij mij aankeek.
Als ik ten slotte zeg dat het smerige streken zijn, waarvoor mijn hart omkeert, en
waarvoor een net mens uit de weg gaat uit vrees voor besmetting, beaamt zij - om
zichzelf te redden - mijn veroordeling. En zij verdwijnt, de paardemolen, die voor
haar onbereikbaar genot blijkt te zijn, aan Vannah overlatend. Doch Vannah heeft
een walg voor de foor en wenst de paardemolen, even zo goed als het schietkraam
en het Museum van Spitzner, niet te naderen. Zij blijft op afstand en dat bevalt mij
zeer omdat ik er een goed teken in zie. Mijn moeder zegt altijd dat de beste koeien
op stal worden gekocht, en een mens van haar leeftijd kan het weten! Een stikhete
zomerdag. De zinderende hitte hindert, en toch bevalt ze, alsof ze 't leven zelve ware.
Mijn kuiten kriewelen en vertragen mijn stap, en in mijn spieren jeukt verlamming.
Mijn hoofd broeit en weigert alle denken. Mijn ogen branden en in mijn neus prikkelt
de zeelucht. Ik laat me gaan. Met de zomer mee. Alleen, door de duinen, naar het
strand toe, ergens een verlaten plaats zoekend om te baden. Ik wil van mij afschudden
àl de sleur en de babbel van gisteren.
Van kleren en kommer bevrijd, met enkel de vracht van schroeiende zon op de
rug, ga ik het water in. Fris gevoel. Eerst de planken van de voeten alleen, in het
klamme zand. Dan, de voeten helemaal. De enkels. De benen. Aan de knieën
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wordt het àl kouder. Dan de dijen. De koude klimt mijn lijf op. Hij gaat op angstgevoel
lijken, en angst wordt koude, steeds hoger klimmend, de warme buik, en meer
beklemmend. En dan ineens - la! - ge weet van u zelf niet hoe ge er toe komt helemaal onder. En dan zwemmen. Met korte, hijgende ademstoten. Geweldig en
ongemeten krachtverspillend. Krachtherwinnend. Tot wanneer ik èèn word met het
water, èèn met de lucht, zonder kommer drijvend op Gods oneindige goedheid.
Tevreden. En met een lach om niets en om alles op het gelaat.
Ik denk een ogenblik dat ik zal verdrinken. Niemand is in de buurt en geen mens
zal het weten zo ik niet spoedig weer aanspoel en door toevallig aanwezige bekenden
of gealarmeerde familieleden stellig herkend word. Als het goed gaat, zal ik begraven
worden met een dienst om tien uur. Wie mij kent zal het - al was het maar voor de
vorm of uit onbestemd medelijden dat bij dergelijke gelegenheden vanzelf, soms
ongewenst, oprijst - wie mij kent, denk ik, zal het spijtig vinden; zeggen dat ik ‘toch’
een goede kerel was, en mijn doodsprentje twee maal herlezen. Daarmee zal alles
afgelopen zijn en ik, als 't goed gaat, reeds in de hemel. Ja, ja, een schotel rijstpap
laat mij niet onverschillig.
Ik drijf op mijn rug. Verdinken? Ik zie mijn moeder en mijn vader, en tussenbeide
Vannah, die weent. Wat doet zij bij diegenen die mij boven alles lief zijn? En waarom
weent zij? Zou Vannah?... Neen, zou ik?... Zouden ik en Vannah... Het strand, dat
ik op meer dan honderd meter van mij af zie, lokt dringend. Ik zwem, verslik me en
spuw de zilte smaak van verzadigd zoutwater uit. Nog zes, nog drie, nog èèn trok,
en ik sta behouden, daarom en om alles gelukkig, op het zand. Het duurde geen half
uur, en toch lijkt het zonder maat geweest te zijn, zoals een welgemeende gift van
iemand die weet wat geven is.
Verfrist en voldaan loop ik terug naar het Huis ter Duinen. Van het ene duin op
het andere. Ik zwier mijn padpak in het ronde alsof ik iemand wenken wilde. En toch
verlang ik naar niemands bijzijn. Misschien... Vannah? Doch haar allèèn kon ik niet
meevragen, en om zeker niet onvoldaan te zijn, her-
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haal ik voor mezelf: neen, niemand. En ik schei uit met zwieren. In mijn hals voel
ik de natte streep van mijn badpak dat er dom te bengelen hangt.
Als ik de huizen nader kruis ik, met zekere regelmaat, moeders en kindermeiden
die met het grut naar het strand trekken. Hand in hand en vertrouwd babbelend. Het
is nog te vroeg opdat de kinderen reeds lastig zouden zijn.
Terug onder de mensen, valt de snikhete zon mij weer beklemmend op verlammend
op het lijf. Ik loop haastig - en de koelte van het Huis ter Duinen tegemoet.
Jeannine's tante houdt blijkbaar van verrassingen. Zonder er aan iemand over te
spreken, heeft ze vandaag een hele bende min en meer bekenden, die ook aan zee
verblijven, geïnviteerd. Was me dat een charge! Terwijl ik op mijn kamer zat te lezen,
had ik me al afgevraagd wat voor aantrekkelijks vandaag aan de bel mocht zijn. Geen
kwartuur ging voorbij zonder dat haar gerinkel me van mijn boek deed opzien. En
telkens daarna: gegichel en luidruchtige verwelkoming in de hall. Aan haar
lawaaiërigheid is het goed te merken dat Madame inviteert om meer ‘en vue’ te zijn
bij haar gasten, en niet zozeer uit onberekende hartelijkheid.
Met welk inzicht - zou ik mij vergissen - zou zij er anders al die omhaal aan maken
en de gasten ten minste tien keer ‘welkom’ heten waar èèn enkele maal reeds
welgevallig en voldoende is? Ik blijf er bij dat er wat achter steekt. Op zijn minst
een weloverwogen maneuver om vanavond reeds haar persoon, haar huis en haar
spreekwoordelijk geworden ontvangsten in zo verschillende als uitgelezen milieus
besproken en geloofd te weten. Hier wordt blijkbaar een slag voorbereid. Even flitst
het door mijn hoofd dat Jeannine - hoe oud is zij precies? - een huwbare jongedochter
is geworden.
Het is me sedert de laatste dagen meer opgevallen en die pose ergert me.
Welgemanierdheid strijkt mijn aangezicht weer effen. En ik zwijg.
Om halftien wordt ik beneden geroepen. Zo maar, van in de hall. Zoals men honden
terugroept die rustige wandelaars tussen de benen lopen. Ik voel een ogenblik dat ik
zin heb om te blaffen. Ik probeer ‘en sourdine’ maar het gaat niet best.
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En ik ga de trap af met voorzichtige en voorname stap. Al was het maar om te tonen
dat ik gèèn hond ben!
Volgt de voorstelling. God, wat een bluff! Mejuffer die. Meneer zo en mevrouw
anders. En telkens, Madame naar mij wijzend: Johan Hoffman, dichter. Ik krijg het
lastig. Buigingen maken, 45 graden. Handen drukken en vriendelijk lachen zolang
mijn aangezicht onder schot valt en telkens een mislukking als ik wat zeggen wil.
Madame heeft het woord. Dichter! Dat zal ik haar betaald zetten. Wie immers heeft
haar het recht gegeven mij zo in moeilijkheden te steken?
Waar komt ten andere plots al haar enthoesiasme vandaan? Van de enkele schriften
die ik haar - op haar uitdrukkelijk verzoek - heb laten inkijken, brachten meer dan
de helft haar aan het lachen. Niet dat ik mij bekommer om haar critiek, want die
komt neer op bezwaren die tegen mijn spelling en op een overigens begrijpelijk en
voor lui van 't vak opvallend gebrek aan affiniteit tussen haar en mij. Ik verheug me
om dat gebrek en troost er mij over tegelijk. Tot nog toe werd safraan nooit
geapprecieerd door koeien. En toch blijft de safraan een gegeerd en kostbaar, fijn
product.
Ik druk - verlicht - de laatste hand en volg de anderen in de zitzaal.
De zon heeft een ogenblik getwijfeld en zich daarna als het ware in haar schelp
teruggetrokken. De atmosfeer is geladen en de temperatuur ondragelijk benauwend.
Zware, zwarte wolken drijven onrustig en haastig en verhogen de drukking op uw
hoofd. Alsof loden last. Jassen worden losgeknoopt, om het wat vrijer en minder
gespannen te hebben. Een plotse rukwind valt uit de lucht. Zand stuift en verhindert
het kijken voor zich uit. Men wrijft zich machinaal de ogen. Pouah! Dat smerig zand!
En het wordt een vlucht naar huis toe waar open vensters hangen te slaan die elk
ogenblik hun ruiten dreigen te verbrijzelen. De barometer hoeft niet eens
geraadpleegd: men voelt dat hij op storm staat.
Zo buiten, zo binnen. Ook in het Huis ter Duinen. Madame loopt boos op en neer
en is niet aan te spreken. De genodigden zitten ongemakkelijk en verzetten zich
twaalf maal op
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dezelfde stoel. De engte van mijn zetel laat mij niet toe hun voorbeeld te volgen. Ik
voel er mij gegeneerd om. Het noodlot blijkt me getekend te hebben om altijd en in
alles uitzondering te maken. Nu weer kan ik niet met de anderen mee over en weer
schuiven op mijn stoel. Want ik zit in een te enge zetel.
De gasten zijn onrustig als de wolken. Maar ze doen een poging om - onderling
onuitgesproken overeenkomst - niets te laten merken, en spreken over dingen waarover
ze niets te zeggen hebben. Alleen Soledad's bloed schijnt minder rusteloos te vloeien.
Ze speelt enkele Spaanse liederen op het klavier en zingt daarbij - zeer gedempt,
alsof het voor haar alleen ware - enkele copla-motieven. Zij en Madame zijn de
enigen die leven in dit huis. Zij, uit Spaanse opstandigheid tegen alles wat
opgedrongen lijkt, en Madame uit verbeten woede. Omdat het schandalig was, had
ze tot Jeannine gezegd, die het niet heeft kunnen zwijgen. Mama is erg boos op Carlo!
Och ja, toen we vanmiddag an het strand terugkwamen, waren weerom een hele
bende bekenden overgekomen. Om op het etensuur het hoofd te kunnen bieden aan
die onverwachte gastenaanwinst, hadden Jeannine en Vannah aan mevrouw
voorgesteld bij het bereiden van het maal te helpen. Maar Madame had genereus
willen zijn, zoals trouwens altijd, en had ‘het jong volk’ in de zitkamer gelaten. Met
de hulp van de meid zou ze wel klaar komen. En inderdaad, om halftwee stond alles
gaar en klaar op de tafel. Koud voorgerecht, soep, de hele winkel enfin en...
aardappelen in de schil, met tomatenbrei. Toen Carlo zijn geladen bord voor zich
had bekeken, en verwonderd was over die nieuwigheid van ongeschilde aardappelen
met halfgare tomaten, had hij - jongensachtig onoverwogen - een ‘wat smeerlapperij
is dat!’ niet kunnen bedwingen. En het werd zèèr erg. Eerst vreesde ik dat hij een
bord soep in de hals zou krijgen. Doch ik vergat het beschaafde gezelschap. Dan
kwam alleen een ‘maar enfin, Carlo!’ van tante wier ogen scherper waren dan nieuw
geslepen messen. Iedereen zweeg en at, met halve eetlust, alhoewel het had kunnen
smaken ware het incident tussen
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Madame en Carlo uitgebleven. Die stilte evenwel had Mevrouw gelegenheid gegeven
naar zichzelve te luisteren, meer dan goed was voor haar gezondheid en de vrede in
huis, en zich op te winden zodanig dat nu alles verkorven ligt. De zon weg, de vreugde
weg, de warmte van het vriendensamenzijn zoek... en Madame niet aan te spreken!
Allèèn Soledad kan nog op de piano spelen, en tante op haar poot.
Ik heb er mij in de laatste dagen vaak op betrapt zeer veel aan Vannah te denken.
Als ik haar zie, kan ik mijn ogen niet van haar afhouden. Zie ik haar niet, dan poog
ik haar mij zo goed mogelijk voor te stellen. Ik voel zelf wel hoe ongewoon deze
belangstelling is en vermoed met schroom wat er achter schuilt. Maar ik heb geen
zekerheid en vrees morgen weer anders te zullen denken dan vandaag. Daarom zwijg
ik en hou me zelf voor dat het niets ongewoons is. Doch ik vergis me bepaald. Nooit
voorheen heb ik zo'n beangstigend gevoel gehad. Angst voor bespotting, voor
zelfbedrog, voor ontgoocheling. Ja, dat is het. Wie Vannah tegenover de andere
meisjes plaatst, voelt dadelijk dat ze op een ander plan staat. Noch er boven, noch
er onder, noch er naast. Geen vergelijking is mogelijk. Ze is alleen anders. Ongewoon
gewoon. Daarom valt ze steeds weer in het oog. Zoals een zeldzame bloem die er
zich geen rekenschap van geeft een wonder te zijn. O, Vannah is nog wonderlijker
dan zulke bloem! Wat àl illusies heeft zij bij mij reeds doen rijzen!
Ook deze dat ze genaakbaar was. Doch het blijkt dag aan dag meer dat dit een
ontgoocheling worden zal. Zij geeft me de indruk niet benaderd te willen worden.
Wat me des te meer haar toe dwingt. Of verstaat zij die wondere kunst om aan te
trekken door af te stoten?
Tegenover mij doet ze alsof ik een voortvarende kwajongen zou zijn. Doch ze
blijft lief. Alleen wat gewild onverschillig soms. Vooral vandaag is zulks weer het
geval.
Ik ben met mijn voelhorens vooruit gegaan om te peilen of ze vermoedt wat ik
mezelf nog steeds tracht te ontkennen: een stormachtig gevoel van liefde.
Onberedeneerd. Eèn verering. Vrouwcultus. Maar ze ontwijkt weerom elke poging
tot toenadering en begint onverwacht over de foto's aan de
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wand te praten. Wrevelig, omdat ik haar opzet doorzie, beweer ik niets af te weten
van fotografie. En met het hoofd in de nek loop ik weg. Als ik buiten ben hoor ik
Vannah, geamuseerd om mijn onwil, hartelijk lachen. Woedend over de nederlaag
en door haar lach gekrenkt, malen mijn tanden zenumachtig over elkaar. Ach! Wat
kunnen wij hovaardig worden als we ons gekwetst of verongelijkt wanen en niets
meer dan onszelf belachelijk en klein hebben gemaakt!
Als we van ons dagelijks bad thuiskomen, treffen we Madame in het deurgat. Ze
begint al van ver te roepen om ons wat mee te delen waarvan we niets kunnen
verstaan. Alle tegenslag is haar deel. Ook nu: de wind zit dwars en draagt haar stem
naar een verkeerde bestemming. Dichterbij horen we dat ze geen raad weet met het
middagmaal.
- Dat eten! Dat eten! beeindigt ze haar jeremiade. Ge moet me vandaag maar eens
medehelpen en een gedachte geven voor de samenstelling van het menu. Daar is het
weer, denk ik. Met de spijskaarten werd de kachel aangemaakt en nu blijven nog
slechts menu's over.
Als we allen onze voorkeur hebben opgezegd, gewillig als schapen en zeer
bescheiden in onze raadgevingen, is Madame nog niet uit de misère gered. Ze weet
tegen elk voorstel een bezwaar aan te voeren. Het ene vergt te veel tijd. Het andere
brengt de hele keuken onder stoom. Van een derde krijgt ge smerige handen. En zo
verder. Wij bekijken mekaar en halen - onbeleefd - de schouders op. Het heil komt
van Jeannine. Natuurlijk, alsof haar idee kon falen! We moeten dan maar om rapen.
Naar de boerderij achter de duinen. Waar àlles eigenlijk vandaan komt, het brandhout
en het schuurpapier evengoed als de melk en de groenten.
- Niet met de hele bende schettert Madame, Vannah en Johan krijgen het met hun
twee ook wel gedaan.
Meteen valt een dubbelzinnig genot over haar ondanks de crèmes verschrompeld
gelaat.
Toch kan ik dankbaar zijn en loof ik haar boosaardig opzet omdat het mij - willens
nillens - tegenover Vannah plaatst.
Wat een dualiteit in mij! Ik haak naar Vannah en als ik weet dat ik met haar samen
zal zijn, vrees ik haar. Nu is ze
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mij het liefst als ze niets zegt en allèèn haar ogen laat spreken. Deze zijn altijd goed
en schoon. Altijd schijnen ze diep na te denken en nooit kijken ze boos of ontevreden.
Soms denk ik dat Vannah verder ziet dan wij, over de grenzen van dit leven, waar
schoonheid wenkt en geluk ieders deel is. Waarheen zou zij wel kijken, zo ik me
vergis? Omdat ik hierop geen antwoord weet, acht ik mezelf een kleine en
onverstandige jongen.
Tussen de duinheuvels in, loop ik achter Vannah aan, naar de boerderij toe. Zij
draagt een klein proviandkorfje. Als ik het bemerk, doe ik twee haastiger stappen en
neem ik haar het mandje af. Zij laat het gewillig los en vraagt enkel - zonder zich
om te draaien, wat ik juist zo gaarne andersom had gewild - waarvoor? Ik antwoord
kortweg: daarvoor! En ze lacht. Luid-gelukkig om de koppigheid die in mijn woord
klinkt. Maar ik heb mijn zin. Het mandje. En ik ben blij omdat ik mezelf kan wijs
maken dat ik Vannah van een last heb verlicht. Het mandje weegt ten hoogste een
half pond.
Zwijgend lopen we verder, langs het duinpad en op stap, alsof zij een man zou
zijn met wie ik sedert jaren samen reis en aan wie ik alles verteld en bevestigd heb.
Bij elke stap die Vannah doet, tuimelt wat zand over haar blote kuiten waar
lichtblauwe adertjes nauwmerkbaar, en spieren beurtelings onzichtbaar en
strakgespannen zijn. Vannah heeft een biezondere stap. Ik denk aan een fier paard
dat in de renbaan de aandacht op zich trekt door het bijna edel spel van zijn poten
over de grond. Oneindig nobeler gaat Vannah, het hoofd rechtop, bijna in de hals,
daarbij haar lang donker haar aan de grillen van de wind overgevend. Voorlopig
blijft dat haar ènige overgave.
Bij het terugkeren loop ik de eerste. Ik hoop maar altijd dat Vannah bij mij zal komen
en als ik zie dat zij het niet doet, ben ik gereed om haar daarvoor te verontschuldigen.
Het pad is immers veel te smal. De weg voor ons sàmen, moet ik nog banen. Bij die
bedenking hoor ik achter mij plots een gil. Als ik me omdraai, zie ik Vannah in het
zand zitten. De
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mand met rapen vliegt waar ze vliegen kan en reeds ben ik bij Vannah. Haar grote
angstogen kijken me aan. In een glasscherf getrapt, Johan, zegt ze. Donker bloed,
als zijzelve niet te doorgronden, dringt door Vannah's witte strandschoenen.
- Het is niets, zeg ik, niets ergs! en middelerwijl ligt het meisje, dat ik nooit zozeer
mocht benaderen, bewusteloos in mijn armen. Ik weet niet of ik er van bewust ben,
doch nù is het wèl erg geworden want ik weet niet wat ik doen moet. Het duin ligt
in zijn eenzaamheid te bakken onder de zon. Geen mens, niets en niemand buiten
Vannah en ik. Tenzij de mand met rapen waaraan ik vluchtig en met geforceerde
belangstelling denk. Het bloed sijpelt stil door Vannah's schoen. Het is onnodig dat
ik deze uittrek want het bloed stelpen kan ik toch niet.
Alsof ik op haar aangezicht raad kon lezen, bekijk ik Vannah. Hoe zedig-schoon
is haar bleek aangezicht dat scherp afgetekend is tegen mijn rood-en-wit geruite
hemdsmouw. Vannah! zeg ik, Vannah! Een angstig jagen gaat door haar borst die
onrustig op en neer gaat en waarvan de tepels als het ware door de enge blouse willen
dringen. Vannah! Ik zie haar hartkloppingen minder haastig worden. Vannah! En
het bloed stollen op haar schone blanke enkel. Vannah!
Ook nu wendt Vannah zich van mij af, nu ik haar raad zo nodig heb. Bezentenheid
en machteloosheid strijden in mij om de voorrang. Ik kan er niets tegen doen. Alle
driften blijken in mij losgelaten op het ogenblik dat ik ze liefst had aan banden gelegd.
Ik kan hen geen namen geven omdat ze nog zo nieuw zijn in mij. Nooit aangevoelde
roerselen. Hen doen zwijgen kan ik niet. Maar ik kan bidden. O! Vannah, wat ben
ik zwak tegenover u.
Bij een beweging om Vannah op te nemen en weg te dragen, valt haar hoofd tegen
mijn wang. Eèn zachte, ongekende streling. Het meisje ligt roerloos in mijn armen.
Op haar aangezicht is een uitdrukking van vertrouwen dat ik - onweerstaanbaar wordt
die drang in mij naar ik weet niet wat - dat ik zal beschamen. Zonde. En ik kus Vannah
zonder blozen op de mond. Ik voel een vreemd genot in mij en een
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rilling in haar lichaam. Zij opent stil de ogen, zegt op een vreemde toon mijn naam,
en kijkt me doordringend-zacht aan. Ik weet dat ik gelukkig zijn mag want ze
antwoordt niets als ik vraag of ze boos is, en ze doet me geen verwijt. Ik voel dat
mijn spieren van staal zijn en hef Vannah in mijn armen op. Zo breng ik u naar huis,
zeg ik.
- En de rapen?
- De rapen mogen hier wortel schieten.
In het voorbijgaan geef ik - van pure uitbundigheid - een schop tegen de korf die
de duinhelling afrolt.
Het voorval met Vannah's voet heeft een goed verloop gehad. Soledad, wier vader
geneesheer is, heeft ondervinding in het vak en een zacht-dwingende hand. Ze heeft
om Vannah's voet een stevig verband gelegd en zo kan het meisje weer lopen alsof
er niets gebeurd was. Alleen het dansen gaat niet meer omdat de pijn dan aanhoudend
steekt. Doch Vannah geeft er geen zier om, zegt ze.
- Dansen? Ge hangt maar aan mekars lijf te sleuren en te trekken en iedere pas bekijk die hijgende gezichten! lijkt argodendienarij.
- Ja, het is zo!
Daarmede is het dansen bij mij, zonder vorm van proces, voor goed veroordeeld.
En zonder spijt, want wat Vannah voortaan zal zeggen, treed ik gaarne bij. Ik
ondervond reeds dikwijls dat zij steeds gelijk heeft en mag daarom vertrouwen op
haar doorzicht, dat veelal steunt op een uitzonderlijk scherp ontwikkelde intuïtie en
alle redenering overbodig maakt.
Tussen twee slokjes thee in, krijgt Madame Vannah en mij in de gaten. Dan begint
ze te babbelen, zelfbewust alsof ze de noordpool ontdekt had.
- Bekijk die daar eens zitten! Net twee filmsterren in een canapé. Gevlucht in het
verste hoekje van de kamer, geheimzinnig pratend alsof een afzonderlijk leven leidend
in dit huis vol mensen. (Plagiaat! fluister ik tot Vannah, die lacht). Maarom doet gij
niet mee? Komaan, Johan, het goede voorbeeld geven.
- Ik heb geen goede voorbeelden te geven, Madame.
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Jeannine is daarin meer beslagen dan ik. Ik wens overigens niet opgemerkt te worden.
Ik heb vandaag geen zin om te dansen. Daarbij, Vanna's voet doet pijn. Morgen dans
ik ook niet, en ook overmorgen niet meer. Het is gedaan met dansen, voor altijd.
Omdat ik geen afgodendienaar wil zijn. (Plagiaat! flapt Vannah er op haar beurt uit.)
Al sprekend ben ik opgestaan. Ook Madame deed zo. Het spel is aan de gang en
het dansen houdt op. Terwijl Madame en ik redetwisten over pro en contra dansen,
en zij in snikken dreigt uit te barsten omdat ze geen gelijk kan halen, kraait de radio
opgewekt: ‘Tout va très bien, madame la marquise!’ Madame krijgt het in de gaten,
tegelijk op haar zenuwen, en stemt af op een andere zender die toevallig het
weerbericht geeft. ‘De cyclonale storing drijft af. Heden avond, over de kust en het
westen van het land, zacht weder.’ Onwillekeurig hebben wij allen geluisterd. Madame
kan een ‘God, wat geluk!’ niet bedwingen en ze is opgetogen omdat ze van iedereen
gelijk krijgt. Daarna is de bui over. Ze glimlacht, klopt me op de schouder en zegt
mij op zeer vriendelijke toon een gemaskerde hatelijkheid. Na de thee wil Jeannine
absoluut het huis uit. Het is binnen te eng en te gesloten. Buiten schijnt wat late zon.
Een zacht windje waait de kuilen toe die de kinderen vandaag hebben gegraven, en
maakt het strand weer effen voor morgen. Door het raam van de zitkamer kunt ge
dat allemaal goed zien. Na de scène van zoëven vind ik het ook wel best Madame
zo weinig mogelijk onder de ogen te lopen, en als ik ook Vannah's onuitgesproken
instemming in haar ogen lees, ben ik onmiddellijk bereid de anderen te volgen.
Het valt me niet dadelijk op dat Jeannine wat in Vannah's oren fluistert. Anders
zou ik zien dat er mysterie bij te pas komt. Niet iederèèn moet weten... Op Jeannine's
aangezicht, waarvan de klassieke regelmatigheid met beauty-procedé's onderlijnd
is, verschijnt een langoureuse voile die intens genieten verdoezelt, en ik pronostikeer:
verliefd! Ze komt met Soledad en Vannah naderbij, zegt me dat ik ‘het’ wel van
Vannah zal horen, en loopt dan met Soledad weg, het duin over, naar de tramhalte.
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Pratend gaan Vannah en ik verder, in de richting van de stad. Ik heb mijn arm door
die van Vannah gestoken en zeg alleen dit, tussen twee haastige zinnen in: ‘zo zult
ge gemakkelijker lopen en geen last hebben van uw voet.’ Er komt geen protest en
wij blijven gearmd, tegen mijn verwachting in.
- Wat is er met Jeannine?
- Och, ze wil naar de stad, met Soledad boodschappen doen. Wij gaan nu te voet
en vinden hen terug in ‘La Taberna del Mar’; wij kunnen er fijne ijsroom krijgen.
Waar ik vroeger alleen maar dacht dat Vannah niet liegen kon, noch de waarheid
verdraaien, heb ik daarover nu zekerheid. Ze heeft het hoofd afgewend, kijkt een
richting uit waar alleen zand te zien is en knijpt zenuwachtig haar vrije hand open
en toe. Intuïtief moet ze weten dat mijn zwijgen twijfel verbergt. De druk van mijn
arm op de hare is een licht verwijt. Ze kijkt me aan.
- Boodschappen doen, Vannah?
Ik vraag het zo zacht als ik kan om haar zeker niet te kwetsen. Een tere vlinder
neemt ge zo maar niet tussen duim en wijsvinger Toch moet ik te hard geweest zijn,
want in haar ooghoeken worden twee tranen zó zwaar dat ze plots en snel, na een
ogenblik van schijnbare twijfel, haar wangen afrollen. Langs diezelfde plooi die ik
kort geleden voor het eerst in Vannah's aangezicht opmerkte.
- Neen, ze zijn niet uit winkelen. Dat was een leugen van mij. Jeannine wil een
Spaanse jongen zien die ze vorige week in de stad ontmoette en met wie ze een
afsprak maakte voor vandaag.
- En Soledad?
- Die moet maar mee om de schijn te redden. Maar lang duurt het niet, en dan
krijgen wij haar mee. Wat maar best is ook, want plezierig is het niet, voor dekmantel
te moeten spelen. Dat probeerde ze ook al van mij gedaan te krijgen.
Vannah en ik zijn blijven stilstaan. Vlak voor mekaar. Zou zij ook de indruk hebben
dat wij mekaar staan aan te gapen als twee curiositeiten die zich van eigen zonderling
voorkomen geen rekenschap geven? God, wat een zonderling
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gevoel. Verliefdheid stijgt naar mijn hoofd en benevelt mijn ogen, terwijl een
loomheid in mijn knieën zakt. Als ik wil spreken lijkt mijn tong onbeweegbaar. En
er komt geen woord. Ten slotte toch èèn: Vannah! En steeds weer hetzelfde: Vannah!
Altijd maar herhalen de naam die mij boven alles lief is geworden. Vannah. Alsof
het volstond de naam te beheersen om het meisje te bezitten. Vannah.
- Wat hebt ge, vraagt Vannah, boos?
- Neen, neen, Vannah. Waarover of waarom zou ik? Zalig en vreemd gelukkig
ben ik. Maar angstig ook, alsof iets waarvan ik veel houd mij dreigde te ontglippen.
- Wat?
- Gij, Vannah?
- Ik?
- Ik hou van u, Vannah. Ik hou van u.
Ik heb haar bij de twee armen genomen en kijk haar vlak in het aangezicht. Ik zie
haar onderlip op en neer trillen en haar neusvleugels wijdopen en toe gaan. En dan
weent ze. Zonder snikken. Haar borst ademt geregeld en een oneindige stille vrede
komt over het stille meisje. Door haar tranen heen zingen haar ogen een lied van
geluk.
- Hoe zonderling, zegt ze, ik had het nooit zo verwacht.
- Hoe dan, Vannah?
- Helemaal anders. Niet zo gewoon. Met meer romantisme en na heviger strijd.
Ik dacht nooit zo gemakkelijk een prooi te zullen zijn. Nu stond u geen weerstand
in de weg. Ik had het gewild en gedroomd, anders dan bij andere meisjes. Heiliger.
Zonder woorden. Ik had gewild dat hij een taal zou spreken die nog nooit gesproken
werd, zo nieuw en onberoerd. Alleen maar met zijn ogen en zijn hart. Ik heb vaak
gedroomd dat het in een ander land zou zijn. Niet onder de mensen. Liefst in een
kleine boot op een zeer groot meer...
Haar gerimpeld voorhoofd verraadt twijfel. Twijfel over mijn woorden wellicht.
Hoe zal ik haar overtuigen van de waarheid die ik spreek? Reeds vaak heb ik
moeilijkheden overwonnen, maar nu komt het mij voor dat ik onbeholpenheid,
misschien ook onkunde zal moeten bekennen. En zal Vannah daarin geen gebrek
aan diepte in mijn gevoelens
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speuren? Voor de eerste maal dat ik vrijuit en onbevangen mag spreken, weet ik
werkelijk geen woord te vinden dat vertolken kan hetgeen me tot hier toe kwelde.
Lang staan wij zwijgzaam tegenover elkaar, ik nog steeds zoekend naar het gepaste
woord en de geschikte toon.
De avond valt in. De zon knipoogt aan de horizon boven stil rimpelend water en
belicht in haar laatste stuiptrekken een koppel aardige vissersboten die u naar de
ruimte wenken. Het is alsof een kleine trilling door de lucht gaat als de zon de helling
van de dag over is en onzichtbaar wordt. Een lichte wind werpt koude rillingen tegen
uw rug aan. Ik voel Vannah lichtjes beven en praam haar dichter tegen mij aan. Als
ik lang in haar ogen zie, word ik dronken. Zalig en machteloos dronken. Ik kus haar
op de mond en zeg nogmaals, o, zeer stil, dat ik van haar houd. Van haar alleen.
Een lach van zalig en graag aanvaarden doet de droeve rimpel uit haar aangezicht
wijken. Zij maakt zich los uit mijn omarming en samen, hand in hand, gaan wij
verder. Er moet niet veel gezegd worden. Wij weten wat ons lief is en zwijgen wordt
het schoonste lied van klanken die jonge harten binden en illusies aan een lichtende
draad rijgen.
- Wat ware 't leven zonder illusies, Vannah?
- Wij moeten ons wat haasten. We hebben te lang verwijld in het duin en Jeannine
en Soledad zullen op ons wachten.
In ‘La Taberna del Mar’ hoor ik van de kellner dat geen van beide meisjes er
geweest is vanavond. Vannah is al ongerust en denkt dat het nog erg kan worden.
Het is vandaag een wemeling van belang in het Huis ter Duinen. Jeannine's oom,
die ik vandaag voor de eerste keer ontmoet, is aangekomen. Kwestie van enkele
dagen vacantie door te brengen, zei hij toen ik hem ondervragend bekeek, wijl ik
hem als een indringer beschouwde, die de rust kwam storen.
- 'n Mens heeft dat nodig na een heel jaar slameur en bekommering om de zaken.
Vanwege de klanten die langer dan normaal is krediet opeisen en dreigen zich elders
te bevoorraden als hun die gunst, die ze achteraf niet meer als
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gunst beschouwen, geweigerd moest worden. En ge kùnt niet weigeren, want ge
moet met uw klanten leven. Ja, ja, meneer Johan, ge komt soms voor beroerde
gevallen.
Ik voelde me erg verlegen omdat hij meneer zei - meneer Johan - alhoewel hij zelf
een peuter is, maar ik liet niets merken omdat hij een man is met wie te praten valt
en omdat ik hoorde dat hij wat verder ziet dan madame's neus lang is. Gelukkig,
denk ik, want er wordt nu reeds genoeg aan de kant gezet door Jeannine en haar
tante. Doch oompje praat verder en babbelt er maar op los, blij als hij is zijn zorgen
aan iemand met luistergrage oren te kunnen luchten. Bij zijn vrouw vindt hij maar
luttel gehoor. Zij heeft àndere zorgen.
In zijn ongecontroleerde babbelen vertelt hij alles en wellicht veel van wat mij als
vreemdeling eigenlijk niet aangaat. Na een half uur weet ik ongeveer hoe de zaak
ineen steekt en waaruit zijn zorgen groeien.
Tot voor enkele jaren was hij rekenplichtige in een groot bedrijf. Doch de zaak
werd bestuurd door een zoon van de grote baas die het blijkbaar niet zo nauw nam
met de kas en de onderneming derwijze compromitteerde dat ze slechts met moeite
van een bedrieglijk bankroet kon gered worden. Daarmee was de onderneming
opgedoekt en Jeannine's oom, na meer dan vijftien jaar voorbeeldige en trouwe dienst
- dat zegt hij zelf, en hij steunt er op - zonder betrekking. Het ging dan zo moeilijk
om opnieuw te beginnen en dan heeft hij, samen met een vriend die in dezelfde
papieren stak, zoals hij zegt, een zaak in oliën opgericht.
- Het idee kwam van mijn vennoot, de kluiten van mij. Ik had dus voorzichtig
moeten zijn en niet blind vertrouwen in een man die ik alleen kende als bediende in
dezelfde fabriek als ik. Terwijl ik hele dagen reisde, heeft hij de zaak verknoeid. Te
ver gegaan met kredietverlenen aan klanten en te groote aankopen gedaan in de
laatste tijd. Waar gaat het heen als de afzet slinkt, dus de inkomsten, voor iemand
die zulke lasten te dragen heeft?
Middelerwijl kijkt hij zuchtend naar Madame en Jeannine, die hem beiden bestoken
met blikken vol medelijdende onderschatting. Ik voel dat een deel ervan, dàt
uitgezonden
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door Madame, voor mij bestemd is en ik ontveins mij niet dat ik voor dit onderhoud
met Meneer, waarbij ik uitsluitend als luisteraar ben opgetreden, duur zal boeten. Ik
zie dat het Madame niet al tebest bevalt zo gedenudeerd te worden door haar man
in haar economische situatie. En misschien heeft zij wel gelijk daarin. Maar waarom
vermijdt zij zulks niet door zelf eens met hem over hun zaak te praten en door te
proberen hem van een deel der zorgen te ontlasten. Maar...
- Olie! zegt ze minachtend.
Ter gelegenheid van meneers aankomst werd de bende vrienden en bekenden
andermaal geïnviteerd. Wat een rumoer ze meebrachten en wat zand in hun schoenen?
Nauwelijks zegbaar.
Madame was vanzelfsprekend weer het middelpunt der algemene belangstelling.
Hoe kan dat nu anders als zij ze ononderbroken op zich gevestigd houdt, ten dele
door haar luid praten, ten dele door haar onhandige opmerkingen?
- Thuis is mijn vrouw kalmer en minder zenuwachtig; 't is vanwege de drukte,
poogt meneer haar te redden. Daardoor wordt hij mij des te sympathieker, omdat ik
hou van een man die geneigd is zelfs de grootste dwaasheden van zijn vrouw voor
zijn rekening te nemen. Een wijs man heeft overigens geen keus! Zo hij het zelf niet
doet, zorgt zij er wel voor!
Wat Meneer van de hele rommel het meest dwars zit, is de houding van Jeannine,
die overal vlucht waar ze zou moeten aanwezig zijn, en die sedert eer-gisterenavond
geweend heeft zonder ophouden. Alleen vannacht heb ik het niet gezien. Aan haar
oom maakt zij wijs dat ze geweldige tandpijn heeft. Doch Soledad verzekert Vannah
dat het ‘pour l'Espagnol’ is. Meneer, die grenzeloos veel van zijn nichtje houdt - dat
is voor iedereen goed merkbaar, en het is zeer schoon - suggereert poeiers en fleschjes
en besluit, ten einde raad, omdat Jeannine niets nemen wil, met haar naar de
tandmeester te gaan. Dat zal de kortste weg zijn, zegt hij, en de kortste pijn. Daarom
verlaat hij ons in de namiddag met Jeannine. Als zij in de vooravond thuis komen,
is zij een tand
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kwijt waarover ze gaat rouwen omdat hij geen pijn deed. Waarom ze dan weende?
L'Espagnol, knipoogt Soledad.
Van het bezoek moeten de gasten een beste indruk meedragen. Een indruk van te
grabbel gegooide, ongetelde genoegens en attenties. Madame wil dat men slechts
met lof, en liefst ook met een tikje afgunst, over haar zou spreken. Zij wil brede
gebaren doen, die ver openwaaien en daardoor des te beter opgemerkt worden. In
het ‘carnet mondain de la plage’ begeert ze haar naam op de eerste plaats. Als ze
naar het Casino gaat, wil ze ontvangen worden als een vrouw van de grote wereld.
Une femme du beau monde, is een liedje waar ze dolveel van houdt. In het restaurant,
waar ze bij gelegenheid gaat dineren, moet ze zich bedwingen om niet alle kellners
voor haar alleen te vragen. ‘Service!’ schettert zij dan zelfbewust, en als het niet vlug
genoeg gaat naar haar zin, vraagt ze, verontwaardigd door haar face-à-main speurend
in een richting waar geen kellners te zien zijn: ‘Qu'est-ce qu'on attend donc?’ Dat
Frans kan ze nu zó moeilijk laten. Van zodra zij zich opgemerkt weet, begint ze in
het Frans te ratelen, opvallend luid en met een onuitstaanbare tongval. Zo is Madame,
want bescheidenheid is niet haar grootste gave.
Vanavond wil ze weer haar zin hebben. Omwille der bezoekers, pleit ze bij haar
man, die enkel tegenstribbelt voor de vorm.
Om acht uur, na het avondmaal, gaan we allen naar de stad. Wij, die jong zijn,
zingen liederen en lopen gearmd om iedereen de weg te versperren. De anderen
volgen, minder talrijk en vooral niet zo uitgelaten. Vannah fluistert me toe dat ze het
prettig vindt. Zonder zulk contrast zouden wij ook al oud zijn, want op ons angezicht
alleen staat het verschil niet te lezen. Behalve de rimpels, de rimpels, de rimpels,
antwoord ik op het rhythme van de stap.
Madame loodst ons een rijk en voornaam café binnen. Met onze kliek nemen wij
een hele hoek van de zaal in beslag. Een jazz met muzikale clowns valt zeer in mijn
smaak. Geweldig. hoe die er op los kunnen gaan. Alsof een complete ijzer-
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winkel! En dan die gebaren, en die kreten. Doe, doe, doedoedoedoedoe, tjing
pangeming pang ping! Mijn genot wordt evenwel beperkt en mijn enthousiasme
ingetoomd door Vannah die onwel dreigt te worden van zodra ze een saxofoon in
de gaten krijgt. En ze wil ookaniets horen over de gesticulatie van de muzikanten.
- Bluff, zegt ze, tragische bluff van mensen die beter kunnen en willen doch voor
een korst brood en een halve kan koude koffie zichzelf doen wippen en wringen tot
vermaak van schaamteloos toeziende kluivers.
Een kaakslag kan stellig niet beter treffen, doch de pijn verzacht omdat Jeannine's
tante zit te gieren en de aandacht van heel het café, ook de mijne, op haar trekt.
Meneer heeft er last van en kan het niet langer aanzien dat zijn vrouw op zulke domme
wijze opspraak verwekt. Het deert haar niet eens dat de man met de schuiftrombone
naar haar grimassen zit te spelen met zijn proestend instrument. Meneer krijgt het
op de zenuwen, doet alsof hij plots niets meer merkt en begint me over zijn zaak te
praten. Hij citeert cijfers en vreemde maten die ik niet eens thuiswijzen kan.
- Verdomd interessant, die olie, zeg ik verward.
- En of, Johan! Maar ziet ge, ge moet de hele boel in bedwang houden en meester
blijven in uw zaak. Zeker interessant, die olie!
En in zijn verwarring bestelt de peuter, die me zo sympathiek geworden is, achttien
glazen olie aan de kellner, die niet goed meent te verstaan en in het Engels ‘wablieft’
vraagt.
Het ene glas volgt op het andere - de dames wijntjes en likeuren, wij bier - zoals
het ene aria op het andere. Van ongewoonte gaat de drank naar mijn hoofd en ik
vraag me af wie me straks thuis zal brengen. Als het half-twaalf is vraagt Madame
de kellner die ze aanspreekt met: l'addition. Ze betaalt en we vertrekken. Vannah en
ik zijn de laatsten bij de deur. Als ik deze terug toe trekken wil, tikt een der kellners
mij licht op de arm en vraagt of ik niet vergat te vereffenen. Voor de juffrouw en
voor mij. Vaal van schaamte vraag ik zonder op te zien hoeveel, wacht niet tot
wanneer
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het antwoord komt, en duw hem een veel te groot stuk zilver in de handen, blij dat
ik er zo van afkom. Zozeer als ik verbaasd ben, zozeer is Vannah woedend. Ze gloeit
van boosheid en nijdige tranen lopen ongemeten over haar wangen.
- Die heks! Dat was opzet om ons te plagen.
Het jonge volk is reeds ver voorop. Madame en Meneer, met enkele anderen,
wachten bij het hoekje. Als ze Vannah ziet wenen, vraagt ze wat er hapert, en als
Vannah niets zegt, kijkt zij mij weer een verwijt in het aangezicht. Alsof zij niet wist
wat er zou kùnnen haperen.
Ik moet voor haar trambiljetten halen in het wachthuisje en - al ware het weer met
opzet om me te pesten - ze geeft me te weinig geld mee. Daardoor zijn de anderen
reeds een heel eind voorop. Lopen baat niet, want ze kunnen evengoed langs de
duinen als langs het strand zijn.
Vannah en ik lopen gearmd en zwijgend verder. Alsof er nog onheil bij komen
moest, begint het plots te regenen dat het giet. Ik heb reeds mijn jas uitgetrokken en
aan Vannah gegeven, maar het helpt niet. De regen doordrenkt haar licht kleedje en
plakt het tegen haar lichaam, alle vormen streng eerbiedigend. Op haar gelaat komt
een uitdrukking die schaamte moet zijn, schaamte omdat ze zo, tegen wil en dank
in, als 't ware naakt over het strand loopt. Onder mijn ogen. Ik begrijp haar scrupules,
die eergevoel zijn, en begin over de dwaze toeren van Madame te spreken. Vannah
kan er niet om lachen.
- 't Is àl te treurig, zegt ze.
De kus die ik haar gestolen op de mond geef, smaakt naar regenwater.
Het water gutst maar neer en wordt u door de wind - die nu en dan hevige rukgrillen
vertoont - nijdig in het aangezicht gekletst. De regen loopt uit mijn haar, mijn hals
in, en komt te laat om mijn rug te kriewelen. Die is ook al nat. In Vannah's schoentjes
klitsklatst het water bij elke stap. Een weer waar ge geen hond zoudt doorjagen.
Doorregend en doorweekt, belanden Vannah en ik in 't Huis ter Duinen, waar alles
eens te meer overhoop staat omdat wij zo laat uitgebleven zijn. Vannah laat zich niet
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doen; van zodra Madame weinig loffelijke avonturen begint te insinueren, vliegt ze
uit dat het een aard heeft.
- Johan is oud genoeg om zich te verdedigen, doch verdachtmakingen op mijn
debet aanvaard ik niet, Madame! Van niemand.
- Maar kind toch, o! die toon, ik heb het niet over u!
- Over Johan dan? zegt Vannah.
- Eigenlijk ook niet. Enfin, ge windt u op, kind, ga slapen.
- Ik wind mij niet op, mevrouw, en ik ga niet slapen. Gij schijnt te vergeten dat
Jean door de kellner nog opgehouden werd, dat hij voor u trambiljetten ging halen
en dat de anderen daardoor een heel eind vóór waren, dus ook minder hinder
ondervonden vanwege het onweder!
- O, heimelijkt mevrouw, het is al ‘Jean’!
En dan op een zachtere toon, maar spottend: Ik zal ‘Jean’ maar met rust laten,
Vannah; is het dàn goed? Daarmee wendt ze zich af. Vannahh stampt ongeduldig
met de kleine voet, balt haar vuisten en schudt met het hoofd. Wat is ze schoon zo,
maar komisch tegelijk, wijl het haar in klissen door mekaar hangt, de regen op haar
gelaat staat te glanzen en haar kleed tegen haar lichaam geplakt is, woedend om haar
machteloosheid tegen Madame.
(Vervolgt.)
%
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Kronieken
I
Kroniek uit Nederland
Verwey-hulde
door Pierre van Valkenhoff
Het onverwachte en mede daarom dubbel treffende verscheiden van Verwey heeft
rouw in heel het land gebracht. Kon men nog voor enkele jaren de natie terecht
beschuldigen van onderschatting en miskenning zijner persoonlijkheid, verleden jaar
reeds pleitte Nederland zich daar vrij van toen het bij zijn zeventigst verjaren en
afscheid van de Leidsche hoogeschool den grijzen, doch nog levenskrachtigen,
vaderlander breed en eerbiedig huldigde. En nu bleek zijn dood een indruk te maken
die in alle gewesten werd gevoeld en uitgesproken. Was de begrafenis eenvoudig,
de herdenkingen in woord en geschrifte waren even veelvuldig als verscheiden.
Huldigde men den dichter niet minder prees men den prozaïst, loofde men den leider
ook den hoogleeraar onthield men de eer niet welke hem toekwam. Kortom van alle
zijden belichtte men Verwey in zijn nationale beteekenis en in zijn grootheid van
persoon en werk, en opnieuw bleek uit dit alles in hoeveel harten Verwey zijn eigen
plaats innam. Het kan zijn dat bij meerderen deze plaats meer uit eerbied dan uit
liefde werd afgestaan, doch hoe dan ook, het is niet te ontkennen dat Verwey een
eigen stempel op het vaderlandsche geestesleven der laatste halve eeuwwende drukte.
Medeoprichter en redacteur van De nieuwe Gids, oprichter en bestuurder van De
Beweging, hoogleeraar te Leiden; het waren alle functies niet zonder invloed en de
geboren leider wist ze dan ook wel te gebruiken. Van huis uit als Huet een
anti-dogmaticus kan het niet verbazen dat hij in de starre vereenzelviging van De
nieuwe Gids vernietiging van eigen-
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en anderer persoonlijkheid moest zien, reeds jong vervuld van een veelomvattende
liefde voor literatuur- en cultuur-historie is het wel begrijpelijk dat hij niet kon
behooren tot die categorie welke de historie versmaden zonder haar te kennen,
gevormd door eigen werkkracht is het te billijken dat hij overtuigd van eigen waarde
die gelden liet waar het hem noodzakelijk scheen. Immers is hij vóor en in alles
bedachtzaam, dit sluit niet uit dat hij overal den indruk wekt van een forsche
wilskrachtige persoonlijkheid te zijn. Begaafd met een zeldzame werkkracht, doch
vooral gesteund door een bijzondere energie kon hij zich op eígen krachten opwerken
tot een groote hoogte, ja wist hij zichzelf een leidende figuur van invloedrijke
beteekenis. En toch - overal kenmerkte hem zijn eigen eenvoud. Verwey was groot
tot in zijn eenvoudigheid toe; hij beheerschte zichzelf volkomen. En zoo men dan
ook spreken kan over zijn onmiskenbare monumentaliteit, dan verlieze men niet uit
het oog dat ook deze monumentaliteit met zijn eenvoud een verbond gesloten had
dat zijn persoonlijkheid en werk een bijzondere bekoring verleent. Evenwel men
moet Verwey kennen om hem te savoureeren en inlezen is daartoe een eerste
vereischte omdat men hem slechts zoo benaderen kan. Meermalen is opgemerkt dat
men om Verwey te leeren verstaan niet in zijn bundels bladeren maar ze lezen moet,
en ook al vermindert dit niet de zoo dikwijls uitgesproken groote behoefte aan een
goede bloemlezing uit zijn dichtwerk; toch moet men om zijn persoonlijkheid geheel
te kunnen zien beide zaken weten te vereenigen. Daarbij verwaarlooze men ook het
proza niet, noch om zichzelf en evenmin om het feit dat men zijn proza en poëzie
niet scheiden kan omdat in beide de heele persoonlijkheid van Verwey zich uitsprak
met een eerlijkheid in evenwicht met zijn grootheid. Groot toch is de eerste indruk
welke deze figuur maakt, hij schijnt boven zijn tijdgenooten uitgerezen als het ware
levend en handelend op een ander plan en vandaar de toorts reikend aan een volgend
geslacht dat hij zelf tot over het graf zou willen leiden. En inderdaad de figuur van
Albert Verwey is nog leidinggevend zij het misschien anders dan hij zelf verwachtte.
Men heeft hem een
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geestelijk volksvertegenwoordiger genoemd, maar niet ten onrechte zou men hem
ook voor een bepaalde categorie een geestelijk volksleider kunnen noemen. Verwey
streed voor hooge zaken, hij verdedigde onder meer het dichterschap, maar voor
alles was hij een mensch die het leven van anderen zooals hij het zag ter harte nam,
iemand die derden daadwerkelijk steunde, iemand die leiding kon en wilde geven.
Ziedaar edele trekken die zich oogenschijnlijk slecht doch in werkelijkheid zeer wel
verbinden met zijn stoïcijnsche levenshouding, met zijn eigen godsgeloof, met zijn
persoonlijke inzichten in goed en kwaad. Verwey was voor alles een groot mensch
van uitzonderlijke qualiteiten. Het is deze mensch die men de eer moet brengen welke
hem toekomt, een eer en slechts mogelijk door de goede erkenning zijner veelzijdige
en groote beteekenis. Tot het laatste is ons verleden jaar en nu volop gelegenheid
gegeven. De Verwey-studie onderging een uitbreiding die terzelfdertijd een verrijking
kon heeten en veel bijdroeg tot het beter kennen en waardeeren dezer persoonlijkheid.
Onder meer zag men hoe langer hoe beter in welk een hooge en ideele opvatting
Verwey van het dichterschap huldigde, waarbij zijn afwijzen van het derde rijk als
ideologie kenteekenend geheeten kan worden. Men vestigde er de aandacht op dat
bij hem de bezieling een constant verworven bezit was, en men kwam steeds meer
tot de erkenning der vroeger uitgesproken meening, dat zijn werk in ons geestelijk
leven een centrum van bezinning vormde. Bewonderde men zijn karaktervaste
ingetogenheid, men begreep ook dat de hooge adel van den stoïcus niet kon samengaan
met ware deemoed. In-Hollandsch noemde men zijn werk en ook al is de
monumentaliteit daarvan hiermee in tegenspraak, men kan deze uitspraak op zich
niet ontkennen. Immers hoewel bekend in heel West-Europa beperkte Verwey zich
toch vrijwillig tot de landsgrenzen, leidde hij een beweging die weliswaar voor een
deel in het buitenland haar sappen vond maar hier toch moest aarden, en was hij voor
alles Nederlander. Zag hij over de zee uit naar verre einders, het land achter de duinen
had zijn grootste liefde en gaarne stelde hij dan ook voor het welzijn van dat land al
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zijn krachten ten dienste. Daaraan maakte hij alles ondergeschikt, hij was eerst mensch
en dan kunstenaar en verloor aldus de waarden van het leven niet voor die van de
schoonheid uit het oog. De vergoddelijking van de laatste was voor hem een
ontkenning van de menschelijkheid van het eerste, en daartegen moest hij zich wel
verzetten. Zoo bouwde Verwey zijn leven op, in stoere vasthoudendheid en taaie
werkkracht een eigen weg gaand, naar buiten de eenzelvige kluizenaar doch inwendig
vol van een verteerende liefde voor volk, land en cultuur. Overeenkomend met
Potgieter was hij als deze negentiende eeuwer een vechter tot hij niet meer kon en
het hoofd moest buigen. Had hij geen angst voor de dood, ook voor hem was het de
liefde die zin aan het leven geeft. Menschenliefde kwam daarbij voor hem op de
eerste plaats, doch de aandacht voor de schoonheid - kernpunt zijner afscheidsrede
- volgde haar op de voet. Liefde en schoonheid vormden voor Verwey een geheel
dat hij diende met volledige overgave en in zware onderdanigheid. Zoo kon hij in
staat zijn nog in zijn oude dagen een Vondeluitgave te ondernemen die voltooid een
schitterende bekroning van zijn leven overrijk aan arbeid en schoonheid werd. Verwey
werd weggenomen maar zijn persoonlijkheid en zijn werk bleven naleven en
nawerken.
***

Een nieuwe welkome bijdrage tot de kennis van Verwey's persoonlijkheid en werk
moet nu de dubbelaflevering genoemd worden die De Stem ter herdenking van Albert
Verwey uitgaf. Aanvankelijk ging het plan van een Verwey-nummer van Groot
Nederland uit, welk blad dit plan ter wille van De Stem opgaf en de reeds gevraagde
copie aan het laatste maandblad ter beschikking stelde. Het groote - met vier mooie
portretten van Albert Verwey verluchte - nummer is samengesteld gedeeltelijk in
overleg met P.N. van Eyck, Mevrouw M. Mees-Verwey, Maurits Uyldert en Is. P.
de Vooys. Eerde men verleden jaar den scheidenden hoogleeraar door een aflevering
van De nieuwe Taalgids als
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Verwey-nummer te doen verschijnen, ook deze hulde aan den doode is even grootsch
als bijzonder. De redactie van De Stem en haar medewerkers hebben daarmee een
meer dan piëteitsvolle daad verricht. Zij huldigden den meester door de bundeling
eener serie bijdragen die de grootheid, bijzonderheid en verscheidenheid van den
ontslapene ieder op hun manier belichten. Oude vrienden en medestrijders, dichters
en hoogleeraren werden bereid gevonden hem ook deze laatste eer te bewijzen, en
oud leerlingen vonden hun plaats naast letterkundigen van allerlei ouderdom en
richting. Vlaanderen nam eveneens aan de huldiging deel, zoodat het geheel van een
karakter werd dat veroorlooft te zeggen dat vooraanstaand literair Nederland in deze
dubbelaflevering aan Verwey hulde bracht.
Deze dubbele September-aflevering vereenigt het algemeene en het bijzondere tot
een groot geheel dat in zijn stralende verscheidenheid de buitengewoonheid van den
gehuldigde te sterker in het licht stelt. Immers opnieuw onderstreept dit
Verwey-nummer de geldende meening omtrent de bijzonderheid der figuur Verwey,
en zij doet dat met groote nadruk en in typische geslotenheid. Is het waar dat den
dichter dikwijls niet overal poeët was, kan het zijn dat de prozaïst zich niet overal
gelijk bleef, ja moet men erkennen dat zelfs zijn grootheid nu en dan haar pendant
vond; toch blijft Verwey geschetst in groote trekken een forsche en uitzonderlijke
persoonlijkheid. Kon hij zeggen dat het eind altijd het begin van een nieuw getij is,
hij verzette de bakens slechts hoogst zelden na een ommekeer die hem veel gekost
moet hebben daar hij in zijn jeugdjaren viel. Zag hij zijn leven niet als een afgesloten
baan, hij kende wel zijn doel, een zaak waarvoor hij vocht met alle krachten die in
hem waren. De man der tijdschriften bleef dezelfde in toga, en moest hij niet nadien
vanuit het duinhuis Vondel tot het volk brengen? Tot het laatste toe werkend voor
de gemeenschap met inzet zijner heele persoonlijkheid is zijn verscheiden een te
grooter verlies naarmate men zich te sterker bewust wordt welk een groot aandeel
hij in het Nederlandsche geestesleven nam. Heeft hij nooit het gevoel gehad dat de
tijd voor hem gekomen was
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om zijn schooven te binden? Voorzoover ons bekend heeft hij dit nooit geuit, een
bijzonderheid die opnieuw zijn werkkracht en zijn energie huldigt. Zoo is Verwey's
leven geëindigd in volle kracht; plotseling stond hij als bode - zooals hij eens zichzelf
teekende - aan het eind zijner reis, voor zijn doel. Daar nam zijn leven een einde, en
een groot mensch ging heen in de volle overtuiging van het geheel naar eigen inzicht
te hebben kunnen vormen en voltooien. Het was voor dezen grooten mensch een
groot einde.
Juli 1937.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

623

II
Fransche letteren
Geheimen en betooveringen der poezie
door Marcel Lobet
Elke ware dichter dwingt ons de notitie van het zuivere gedicht te verduidelijken, en
onze geloofsakte der poëzie te hernieuwen.
Voor hen die diep leven is poëzie de ziel der wereld, de hooge aspiratie tot het
schoone, tot de totale kennis van het geschapene en den ongeschapene, de
contemplatie van wat men ziet en wat men niet ziet.
Poëzie is voor anderen: her-schepping: de dichter verandert de gedaante der
werkelijkheid - voor hem is de innerlijke wereld werkelijker dan de tastbare. De
poëzie is tevens: evasie, vrijmaking; dank haar gaat het aanwezende teloor voor de
betooveringen van het verzinsel of de herinnering.
Voor anderen nog is poëzie - evenals muziek - bovenal revelatie van niet vermoede,
vreemde, onwezenlijke werelden; zij levert ons de sleutels van het geheim, voor onze
verwondering.
Deze bepalingen - die steeds benaderingen zullen zijn, daar men het onuitdrukbare
uitdrukken moet - moet men zich voor den geest roepen alvorens eenige pasverschenen
werken open te slaan waarin op verschillende wijze een veelvoudig lyrisme tot uiting
komt.
Elk der boeken van Roger Kervyn de Marcke ten Driessche (zelfs als het gaat om
een essai in prosa als Deboulonnage(1) of Fables de Pitje Scramouille(2) in 't
Marolliaansch ge-

(1) Ed. Le rond Point.
(2) Ed. Wellens et Godenne.
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schreven), elk dezer boeken bewijst ons dat wij in tegenwoordigheid zijn van een
authentiek dichter.
Wij wilden hier zijn laatsten verzenbundel: Kermesse à Sainte-Croix(1)
commenteeren, want hij is zeer karakteristiek voor zijn wijze. Men raadt dat de titel
is ingegeven door de kermis van zijn buurt (de St. Kruis-plaats) en dat de
verbeeldingsfeërie van de foor gekozen werd als fond waarop gansch een inwendig
drama zal worden geprojecteerd.
De auteur zal aldus twee kunstvormen dooreenweven (de schrijf- en schilderkunst)
om zich beter uit te drukken en om den wensch te verwezenlijken dien hij destijds
uitdrukte in Deboulonnage: ‘een fresca schrijven en een boek schilderen’.
Een verzenbundeltje ‘Forme de mon Souci’(2), gepubliceerd tien jaar geleden,
bevatte reeds cubistische of post-cubistische tafereeltjes. Hier nog vindt men de
namen van Magritte, Félix van den Berghe, Odillon Redon, Fernand Léger, Picasso,
Mambour, Max Ernst en Chirico. Aldus behoort Kervyn tot de rangen van Cocteau
en tot deze der dichters die bijzonder werden beïnvloed door de plastische en
decoratieve kunsten van na den oorlog.
Moet men nogmaals het poëtische symbolisme rechtvaardigen? De dichter schrijft,
voor alles, voor zichzelf. Hij tracht zichzelf te verstaan en dat volstaat hem. Zijn z'n
gedichten duister, hij geeft er niet om, omdat hij het raadsel lust. Ten andere hij
verkiest te worden vermoed boven te worden begrepen van meet af aan, en deze
dorst naar het geheim is misschien de verhevenste vorm van de lyrische schuchterheid.
Deze schuchterheid doet den dichter zijn toevlucht nemen tot hermetisme en
caricatuur. Bewogen veinst hij ironie, en om weg te duiken maakt hij een hakkendraai
die immer diepzinnig blijft omdat Roger Kervyn op moeilijkheid belust is.
Indien wij de leitmotive van Kermesse à Sainte-Croix moesten opsommen, moesten
wij eerst en vooral de foorrythmen citeeren; de preciese spelen van den
evenwichthouder, van den akrobaat, den joculator en den degenslikker. Is de dichter

(1) Le rond Point.
(2) Renaissance du Livre.
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geen grappenmaker en illusionist, of wel ook een manègepaard, verdoemd eeuwig
rond te loopen, of nog een katachtig beest uit de zöo, dat dient om de kijkgrage
kudden te verlustigen?
Indien de dichter beklemd de prestaties van den trapeziumwerker bewondert, is
dit te wijten aan zijn heimwee naar evenwicht: het evenwicht van den burger schijnt
hem even moeilijk toe als de lenigheid van den koorddanser die enkel met een
evenwichtsroede is gewapend. Luchtspelen of plattegrondsche vermaken,
conformisme of non-conformisme, dat alles lijkt hem evenzeer gevaarlijk en
onmogelijk.
De dichter ziet dat het ledige hem beloert, dat de blikken en het lawaai der menigte
hem aanbijten. Hij grijnst, glimlacht, groet, werpt kushandjes... en komt tenslotte in
het net neergevallen.
Het leven is een circus, een parade waarin iedereen speler en toeschouwer is
terzelfdertijd. Verloren in de menigte of gedwongen zich te vertoonen, de dichter
voelt zich steeds ‘en marge de la vie’ gewikkeld in zijn carnavalskleedij.
‘Egocentrisch unanimisme’: Deze ietswat tegenstrijdige uitdrukking, geput uit een
gedicht van ‘Forme de mon Souci’ geeft zeer goed in 't kort den zielestaat weer van
elken dichter die zich wil verliezen in de menigte om er iets beter te vinden.
De mengeling van lichamen en zielen, het ‘bad der menigte kan alleen de stad den
dichter aanbieden. Vandaar dit steedsch unanimisme, dit lyrisch urbanisme die ons
tegenspreken uit zoovele gedichten en vertelsels van Roger Kervyn.
Rondlooper van de Marollen, verzamelaar van fantaisie en menschelijkheid, schijnt
de dichter graag zijn weg kwijt te geraken. Hoe hem volgen zonder verloren te loopen
in de straatjes van zijn inwendige stad: de meeste straten zijn doodloopende steegjes
en de dichter is over den muur geklauterd.
Onmenschelijke kunst zou men zeggen kunnen, door al te groote gedrongenheid
en door den aanhoudenden wil om aan het onderzoek van den kriticus te ontsnappen.
En nochtans, hoe menschelijk zijn deze inwendige monologen en deze spelen van
den geest die getuigen voor een diepen smaak van het absolute.
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De wereld is een ruim foorplein misschien, maar van gene zijde het kermislawaai is
de stilte van het firmament, de roep van het oneindige. En het is goed dat de dichters
- welke ook hun werkwijze zijn mag - onophoudelijk betrekkingen aanschakelen
tusschen de aarde en den hemel.
Men kan naast de gedichten van Roger Kervyn de eerste bundels van Maurice Careme
leggen en bijzonder zijn R e f l e t s d 'h é l i c e s (1) die de meeste hunner thema's aan
de steedsche sprookjeswereld ontleenden.
Tegenwoordig drukt de dichter op verschillende manieren zijn lyrisme uit.
Indien het onlangs verschenen bundeltje P e t i t e F l o r e (2) ons frissche en subtiele
gedichten schenkt, met een wijs en genuanceerd symbolisme, waarin boomen en
bloemen, vaardig geteekend, het hart en den geest vermeien, lijkt het dat die vele en
veelerlei gaven van Maurice Careme elders een overvloediger bloei vinden. Omdat
hij dichter is en de poëzie de gave der kinderlijkheid verleent, lijkt Maurice Careme
ons bijzonder geschikt om de kinderen te verstaan en door te dringen in hun
tooverwereld.
Reeds ‘Le Royaume des Fleurs’(3) had ons bewezen dat de dichter werkelijk den
sleutel bezit die den tuin van de kindergeheimenis ontsluit en toelaat ‘Sterren te
plukken op de weiden van den hemel, te spelen met de visschen, rond te dartelen
met de vogeltjes en te zingen met de herders der bergen’.
De voorrede die Maurice Careme heeft geplaatst vooraan in zijn ‘P r o s e s
d 'e n f a n t s ’(4) is een zeer stout pleidooi waarin de dichter protesteert tegen de meer
en meer opvallende miskenning van de kinderziel, beroofd van het reëele, en tegen
dat wat hij het groote sociale bedrog noemt, dat, vanaf de prilste jeugd, er op aanlegt
het instinkt der kinderen te mechaniseeren, hun gedachte te versuikeren en hun

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

La Renaissance du Livre.
Chez l'Auteur.
Ed. Bourrelier, Paris.
Cahiers du journal des Poètes, Bruxelles.
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fantaisie te knakken.
De uitgelezen teksten vertolken zeer goed de frischheid en de ongekunsteldheid
der kinderziel, belust op bevrijding en op aanraking met de natuur en met het
universum der harten. Deze kristallijnen prozastukjes zijn boodschappen uit het
verloren paradijs, nieuwe teekenen aan den grijzen hemel van het rijk der onrustige
en moede menschen. Het zijn authentieke gedichten!
M è r e (1) roept in 't kort een bewonderenswaardige kinderofferande op van Camille
Melloy. De dichter schetst hier de thema's van een soepele symfonie, de verzen van
een vurige hymne ter verheerlijking der moederdeugden; en het is een wonder hem
in enkele trekken gansch zijn droomerige en beminnende kinderjaren te zien schetsen,
door aan het zuivere lyrisme, hetwelk opborrelt uit den grond des harten om de vitale
gevoelens te vieren, de geheime en eerste vreugden vast te schakelen.
Aldus is het nogmaals gebleken dat de ware poëzie niet bestaan kan zonder een
zekere geestesgrootheid.
De kindersprookjeswereld, het kindergeheim, heeft Jean Delaet overvloedig verspreid
in L e s Av e n t u r e s d e B i l l y D u m (2), waarin men de dosis waanzin aantreft
die vereischt is voor een avontuurroman. Aangaande dit levend, woedend en
verrukkelijk boekje zou er veel te zeggen vallen over de fantastische poëzie die het
betooverd domein der kinderen beheerscht. Ook een gesloten, hermetisch koninkrijk
waarvan wij niet altijd de sleutels bezitten.
De gave der kinderlijkheid die eigen is aan sommige dichters straalt gudsend af uit
het werk van den dichter Michel Seuphor. Hier gaat het nogmaals om een subtiel
schrijver wiens inspiratie menigvuldig is, maar die een doopselfrischheid heeft kunnen
weervinden om alles wat den prijs daarstelt van het inwendige domein te huldigen.
Le Royaume

(1) Chez l'Auteur.
(2) Cahiers du Journal des Poètes.
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du Coeur(1) is een soort lyrisch commentaar, dat een wijsheid verheerlijkt bestaande
uit geloof, hoop en liefde. Dank zij deze wijsheid, knoopen de gebaren van het gebed
zich vast aan de gebaren van den arbeid opdat de lasten van het dagelijksch werk
tuilen van vreugde worden. Dit werk in proza, is een redeboek van een kristen, geplant
wortelvast in de natuur en in het bovennatuurlijke. Een evangelische adem bezielt
deze bladzijden waarin prachtig goddelijke teksten worden geparaphraseerd.
Na deze trillende getuigenis van een man die beproeft geheel te leven, een hart
van het absolute, heeft Michel Seuphor ons zijn bewonderenswaardige D i s c o u r s
a u x e n f a n t s (2) geschonken. Aan de kleine wezens die hij begrijpt en bemint, en
aan wien wonderbare klaarheid en lucieden ijver hij deelachtig is, leert de auteur de
lepensvreugde, de voorwaarden van het geluk en de schoonheid van het werk. Er is
daar een prachtige levensles voor elken ouderdom.
Een pas verschenen verzenbundel, ‘L'a r d e n t e P a i x ’(3), geeft ons nieuwe redenen
tot bewondering. Geschreven ter verheerlijking van den dagelijkschen vrede, begeuren
deze sonnetten hemel en aarde.
De vreugde en het leed stralen er om beurten doorheen, maar altijd heerscht er een
vertrouwelijke sereniteit en een geestelijke volheid die ons worden voorgesteld als
het gewone tekort van den kristen.
De schrijver heeft ten andere dezen tekst van Gezelle vooropgeplaatst:
‘Ik ben een blomme en bloeide voor uw oogen,
geweldig zonnelicht!’

In de uitmuntende voorrede die hij heeft geschreven voor dit boekje heeft de dichter
Flouquet in uitgelezen termen gezegd wat de werkwijze van Michel Seuphor uitmaakt.
Hij, de dichter, plukt voor God een vers aan den straal,

(1) Ed. Corréa, Paris.
(2) Ed. Vitte, Paris.
(3) Les cahiers du journal des Poètes.
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een andere aan de wolk. De leeuwerik stelt hem een meditatie voor en de bei een
gedacht. Hij zingt al scheppend en het is zijn hart, de vrucht van God, dat zingt.
Laat ons eraan toevoegen dat Michel Seuphor voor zijn vrienden een
driemaandelijksch getypt en geïllustreerd blad redigeert waarin men
bewonderenswaardige accenten van geloof en liefde vindt.
Wij vermelden daareven den naam van Pierre-Louis Flouquet. Hij is een stoere
dichter en een der meeste actieve bezielers terzelfdertijd. Hij heeft de hoofdleiding
op zich genomen van de C a h i e r s d u j o u r n a l d e s P o è t e s , die om zoo te
zeggen heel de levende poëze in België samenvatte. Daarvan spreken wij eerlang.
Moge het volstaan thans het bijzondere belang te signaleeren van den laatsten
C o u r r i e r d e s p o è t e s en het pasverschenen ‘gedicht voor spreekkoor’ van P.L.
Flouquet: D i a l o g u e d e l 'e n f a n t p r o d i g u e e t d e s h e u r e s . Tusschen
de ‘cahiers’ die in den loop der laatste maanden verschenen, vermelden wij:
C o n n a i s s a n c e d u P r i n t e m p s , door Olivier Meurice; P r e m i e r J o u r n a l ,
door Henri Fagne; D é l i v r a n c e d u p o è m e , door Pierre Nothomb; A v o l
d 'o i s e a u , door C. de Radzitzky.
De uitgaven van l'Avant-Poste, te Verviers, staan ook in 't geheel niet stil. Geo
Libbrecht gaf er P a s s a g e s à g u é uit, waarvan men zeggen mag dat het hermetisme
aan den rebus grenst of tenminste geen samenhang heeft. Er gaat zeker een machtige
lyrische adem door deze luchtvarende maar al te luchtige bladzijden, maar de geest
kan er geen enkel aanknoopingspunt vinden. Zuivere dichtkunst, zangerige muziek?
Dat zijn al te groote woorden om aan te duiden wat ten slotte niets anders is dan een
al te fijn spel en een al te fantastische techniek. Deze melodie-fragmenten missen
orchestratie.
In dezelfde uitgave verschijnt van Armand Bernier een prozawerkje waarin hij, onder
den titel A u b e s , enkele beel-
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den uit zijn kinderjaren oproept. Hier vindt men de discrete lieftalligheid weder van
de gedichten van dezen jongen schrijver, maar spijtig genoeg belet de weigering van
het bovennatuurlijke, dezen dichter zich te verheffen tot een zekere geestelijke
grootheid waartoe hem nochtans zijn trillende en nostalgieke ziel schijnt uit te
noodigen.
Laat ons nog even spreken, om deze kroniek te eindigen, over een groot dichter die
ons lief is: Camille Melloy, waarvan een pasverschenen bundel ons een frissche
bloesemweelde van poëzie schenkt.
De titel eerst en vooral is een fijne vondst: L e M i s e r e r e d u t r o u v è r e (1).
Want hier gaat het om een zwaardere, diepere droefheid dan de melancholie die werd
uitgesproken in vorige bundels.
Alleszins wordt er de bitterheid gelenigd door een levende en hardnekkige hoop,
welke het gewicht der dagen ook weze. De dichter heeft zijn lievelingsthema's (liefde
voor de natuur, vriendschap, heimwee) laten varen om er grootschere te behandelen:
de universeele smart, de zonde, de Verlossing, de dood. Men vindt b.v. in dezen
bundel den prachtigen K r u i s w e g die destijds in een luxueuse plakette werd
uitgegeven door hetzelfde huis. Wat gezegd van de dichterlijke taal van Melloy dan
dat zij zich hernieuwt op een opvallende manier. De verstechniek ook is steeds
vernuftiger, zonder dat de durf aan de volmaaktheid van het werk schaadt. De beelden
ook zijn nieuw, immer krachtig en glanzend.
Wijzen wij in 't voorbijgaan op de handige dispositie dezer gedichten. Ver van in
dit nieuw boek zijn producties der laatste jaren door elkaar te gooien, heeft de dichter
in zijn keuze een beteekenisvolle schikking aangebracht. Er is een mooie inspiratie
eenheid die getuigd van een sterke menschelijkheid, aan het universum verbonden
en die ononderbroken betrekking aanschakelt tusschen hemel en aarde, volgens den
rol toegekend aan elk groot dichter.
Camille Melloy is een groot dichter omdat hij het godde-

(1) Ed. Desclée de Brouwer, Bruges.
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lijke en het menschelijke heeft weten te verbinden, omdat hij het mysterieuse accoord
van de innerlijke en uiterlijke wereld heeft verwezenlijkt. Voor hem ligt de wereld
open als een groot boek met rijke versieringen, waarin de geheimen Gods en de
geheimen van het menschelijke hart staan opgeteekend. De dichter doorbladert de
pagina's en zijn lyrische intuïtie doet hem den verborgen zin der symbolen en der
mysteriën ontdekken. Voor hem is het zichtbare slechts de getuigenis van het
onzichtbare. En daarom kan hij met gelijke sereniteit het lijden en de vreugde loven,
de Dood en het Leven.
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Ringsteken
De heer Adriaensen stelt zich in ‘De Vlaamsche Gids’ twee vragen: ‘Kunnen politiek
en romantiek samengaan? Zoo ja, welke betrekkingen zijn er mogelijk tusschen beide
en hoe zal de romantiek inwerken op de politiek?’
Hij had zijn vragen natuurlijk ook anders kunnen stellen, b.v.: is politiek denkbaar
zonder romantiek? Want als politiek, zooals hij aantoont, eensdeels is de kunst van
regeeren en anderdeels ‘een streven, voor zichzelf of de groep waartoe men behoort
het staatsbeleid in handen te krijgen’, kan men zich voor dit tweede deel afvragen
hoe het verwezenlijkt kan worden zonder romantiek.
Interessant is zijn citaat dat Napoleon's opvatting over politieke machtsbasen
weergeeft: Il n'y a ue deux puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. A la longue
le sabre est toujours battu par l'esprit.
Adriaensen onderscheidt realistische en ideeënpolitiek:
‘Er is een politiek die steunt op realistische menschenkennis, die de menschen
neemt zooals ze zijn, met hun vaak laag-bij-den-grondsche doelstrekkingen, met hun
gedragingsmotieven, hun vermogens en hun zwakheden, die ze tracht te gebruiken
in het bereiken van haar bijzondere doeleinden, hoogere of lagere. Die politiek heeft
heel strak haar doel in 't oog, bekommert er zich niet steeds om, of de middelen zuiver
zijn en ten volle beantwoorden aan de vereischten van waarheid en rechtvaardigheid.
Deze politiek is realistisch, wijkt niet gaarne af van traditie en conventie, beroept
zich op rede en regel, is meestal vijand van het nieuwe, bestendigt gaarne verworven
voordeelen en voorrechten, is dus uiteraard conservatief.
Er is echter een andere opvatting en een andere methode. Dat is een politiek die
zich in haar doelstellingen en middelen laat beïnvloeden door de hoogere waarden
van de idee, door idealen. Die politiek mag men de ideeënpolitiek noemen, in bepaalde
omstandigheden, de romantische.’
Hij omschrijft dan de begrippen romantisch en romantiek als een levensbeschouwing
‘door het gevoel en de verbeelding heen’, subjectivistisch, individualistisch, al naar
de omstandigheden revolutionnair of anti-revolutionnair, idealistisch, mystisch, met
hang naar het bovenmenschelijke, sentimenteel, hartstochtelijk, geestdriftig, tragisch,
panerotisch, fantastisch, onrustig, dynamisch, dwepend met verleden en toekomst,
kortom:
‘Het is niet gemakkelijk een eenvoudig beeld van het romantische denken en
voelen te schetsen. Want een kenmerk er van is labiliteit, onstandvastigheid,
tegenstrijdigheid. We zagen dat schommelen van egoïsme naar alles omvattende
liefde en gerechtigheid, van droom naar handeling, strijd en opstand, van Weltschmerz
naar zelfspot, van enthusiasme naar melancholie, van godszoeken naar satanisme’
‘Romantische politiek is dus gevoelspolitiek, subjectieve, individualistische politiek.
Dat is zulke, die haar meeningen, haar waardebepalingen, haar strevingen
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schier uitsluitend haalt uit de diepe, vaak duistere, wel eens troebele bronnen van
het eigen “ik”, van de eigen ziel. Ze bekijkt de dingen, de menschen en de feiten uit
een te scherpen gezichtshoek. Ze is de politiek van de minderheid, vaak van de heel
kleine minderheid, want ze staat vijandig tegenover het algemeen gangbare, het
traditioneele, het conventioneele. Indien ze een heiligen eerbied heeft voor de
persoonlijkheid, in de eerste plaats voor de eigen persoonlijkheid, dan heeft ze ook
een heilige minachting voor kuddemeeningen. We zeiden, dat de romantiek houdt
van het karakteristieke, het onvoorwaardelijke. Haar politiek is dus rechtlijnig, gaat
op het doel af, wil althans op het doel afgaan. Ze draagt ooglappen, die haar beletten
de werkelijkheid te zien zooals ze is. Ze neemt niet aan, dan de kronkelwegen van
het opportunisme soms het eenige begaanbare pad is.’
De romantiek bracht het vrijheidsideaal in de wereld en dat kan zij alleen, zegt
Adriaensen. Haar vader was Rousseau, haar kind de fransche omwenteling en voor
de vlaamsche romantici, die de realistische geesten periodiek ‘kleinburgerlijkheid’
aanwrijven, citeeren we Adriaensen:
‘Het is nu juist een feit dat de romantiek gemakkelijkst bloeit onder den
middenstand. Door het lot bevoordeeligden zijn doorgaans realisten, zijn gehecht
aan de realiteit, hebben er belang bij gehecht te blijven aan een werkelijkheid waarover
ze niet te klagen hebben. De minst begunstigden in de maatschappij, die om zoo te
zeggen geen anderen kommer hebben dan die van den stoffelijken nood, kunnen niet
zoo vlug onder den invloed geraken van hoogere ideeën. De aanvang van onze
Vlaamsche Beweging is bij uitstek romantisch geweest; ze vond haar aanhangers
uitsluitend onder het verlicht gedeelte van den middenstand. In Duitschland hebben
Hitler en Goebbels de zenuwachtige gemoederen in de burgerij met de gemakkelijk
op te zweepen jeugd door hun romantische lenzen en redevoeringen weten aan te
vuren tot de ongelooflijkste politieke strijdvaardigheid en tot het onverbiddellijkste
fanatisme. Romantisch gestemde naturen worden allicht in politiek dweepzuchtig.
Romantische politiek is een politiek die beheerscht wordt door het gevoel. Het is
een politiek van liefde, maar kan er ook een worden - door geweldige spanning en
polariteit - van haat. En waar het gevoel hartstocht wordt en de overtuiging fanatisme,
daar kan het streven naar en de uitoefening van de macht gepaard gaan met daden
van wreedheid en onmenschelijkheid. Denken we maar even aan zekere perioden
van schrikbewind in verschillende Europeesche landen. Om romantische stemmingen
warm te houden is er geestdrift noodig, geestdrift die gedurig opnieuw moet oplaaien.
Dat weten de leiders wel in het nationaal-socialistische Duitschland. Al hun
proclamatiën, al hun redevoeringen hebben tot doel de geestdrift, die zulke geweldige
stuwing aan hun beweging heeft gegeven, niet te laten uitdooven. Die geestdrift zou
niet te verklaren zijn, indien er door heel den strijd geen mystieke strooming ging,
namelijk de idee van het Deutschtum, van bloed en ras. Alle groote bewegingen
werden bezield door een mystiek, hetzij die van vrijheid en gelijkheid, van
ontvoogding, hetzij die van nationale fierheid en opstanding, hetzij die van de
godsdienstige gedachte. Dikwijls moet het bezielend ideaal in het verre verleden
worden gezocht. Hitler vindt het in het oude germanendom met zijn mythologie,
Mussolini in den luister van het oude Rome, de romantische flaminganten in den
luister van het oude Rome, de romantische flamingant in den roem en de macht van
de Vlaamsche gemeenten.’
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te sluiten. Want politiek veronderstelt collectiviteit. De tegenwoordige meesters van
Rusland zijn nochtans heel zeker de erfgenamen van revolutionnaire droomers, van
individualisten, zelfs van anarchisten en nihilisten. Ter gelegenheid van een congres
te Moskou van communistische kunstenaars kwam de kwestie van het individualisme
natuurlijkerwijze te berde. De volgende formule, ik meen dat ze van Gobineau is,
teekent wel de ongemakkelijke positie van den individualist in de collectiviteit,
speciaal in de revolutonnaire collectviteit: “Voor een individualist is omwenteling
synoniem van opstand. Maar opstand kan maar verwezenlijkt worden in de massa.
Vandaar de tragedie van het individualisme, dat moet ingelijfd, opgeslorpt worden
in de collectiviteit om het individu vrij te maken. Maar dan sterft ook het
individualisme.” Radek zeide: “Individualisme is de onmogelijkheid om zich in te
lijven in een collectiviteit.” Te Moskou maakte men dan een onderscheid tusschen
individualisme, dat te verwerpen zou wezen als zijnde een vorm van egoïsme, en
individualiteit, iets dat onontbeerlijk is, zlefs in een revolutionnaire massa. Dat
onderscheid is ver gezocht. Vernieuwing, revolutie gebeurt niet zonder
individualistische gedachtenwekkingen. Maar een individualist zonder ruggesteun
van de collectiviteit is machteloos, zal een in de eenzaamheid protesteerende bljven.
Romantische politiek zal dus mar zegevieren, als haar ideeën, als haar idealen de
massa hebben veroverd, of althans een deel van de massa zoodanig hebben bezield
en aangevuurd, dat ze zich onweerstaanbaar meester maakt van de macht.
In tijden van ontreddering, wanneer de vertwijfeling zich verspreidt in breeder en
breeder lagen, wanneer meer en meer de overtuiging veld wint, dat er iets anders
komen moet, in zulke tijden is het wel mogelijk, dat een sterke persoonlijkheid met
romantische machtspreuken op korten tijd een geweldig leger van geestdriftige
aanhangers achter zich krijgt, waardoor hij blindelings naar de macht gestuwd wordt,
vooral wanneer het geloof in het volk bij de enkelingen niet meer bestaat. Zoo
Mussolini, zoo Hitler.
Het lijdt geen twijfel, dat Hitler een individualist is.’
***

Adriaensen beschrijft hoe de romantische politieker, individualist, tot het bedrijven
van massapolitiek komt:
Een romantische politieker zal wel H. De Vries zijn, die in ‘Volk’ een novelle
plaatste, ‘Zwalk en Zwendel’, volgens dewelke al de buitenlanders, die voor de
spaansche regeering gaan strijden, bedrogen worden en voor den voet door hun eigen
officieren neergeschoten. Een realistische geest is eerder geneigd te denken dat oorlog
en in het bizonder burgeroorlog iets beestachtigs is, om het even wie hem voert.
Doch ziehier volgens H. De Vries het beslissend gesprek tusschen zijn drie
personagiën:
‘- ‘Als wij hier niet alles op alles zetten, om die beesten - en met zijn duim wees
hij naar het Oosten - uit Spanje te jagen, dan kraait over korten tijd de roode haan in
heel West-Europa. Hier zijn ze begonnen - dachten jullie niet dat ze nu bij de
Pyreneeën zeggen zouden: “zoo is 't genoeg!”? Als Thorez de kans schoon ziet, slaat
hij toch immers ook zijn slag in Frankrijk!’
‘En wij?’ vroeg Trouwe.
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Toen sprak Trouwe: ‘Wij gaan naar Nederland terug: wij zullen het de menschen
zeggen, dat het leugens zijn, waaraan ze gelooven, en dat het de duivel zelf is, aan
wien ze hun ziel verkoopen. Wij zullen hen vertellen, wat wij gezien hebben, wat
wij beleefd hebben hier - in Spanje’. Hij legt zijn hand open op tafel: ‘Wie gaat er
mee?’
- ‘Ik!’ zegt Verschut en legt zijn hand op die van Trouwe. Zij kijken nu naar
Warnink, die zwijgt.
- ‘En ik!’ zegt die dan eindelijk en legt zijn hand op de andere. ‘Als je volk je
roept, dan moog je niet neen zeggen. Allé: wij keeren terug naar 't vaderland!’
De drie mannen stonden op en verlieten Spanje.
***

Onmiddellijk daarna lazen wij het opstel, dat Albert Helman in ‘De Gids’ wijdde
aan ‘Een dichter der Zigeuners’, Garcia Lorca en dat aldus eindigt:
‘De vele doodsberichten van Garcia Lorca, zijn haat tegen Guardia Civil, zijn
liefde voor de vernederden en de beleedigden, zijn gevoel voor de smartelijke poëzie
van hun leven, dit alles heeft een tragische bevestiging gevonden in zijn eigen
levenseinde. In Augustus j.l. werd hij door de fascisten en de rebellerende Guardia
Civil te Granada, de zigeunerstad, doodgeschoten. Klaarblijkelijk om geen andere
reden dan dat hij een dichter was. Zijn boeken, zijn “Romancero Gitano”, werden in
het openbaar verbrand.
Met deze jonge, geniale zigeunernatuur is een groote verwachting der huidige
spaansche literatuur vernietigd.’
Voor wie terloops iets meer over Lorca wil vernemen:
‘De ‘Romancero Gitano’ van Federico Garcia Lorca behelst verzen tusschen 1924
en '27 geschreven, en is inmiddels al in acht oplagen verschenen. Ik heb het boek in
Spanje in veler handen gezien, ook van lieden uit het volk, en menigmaal spontaan
stukken daaruit hooren reciteeren. Dit is des te verwondelijker, omdat men reeds uit
weinige regels bemerkt dat Garcia Lorca's taal, die zoo vaak ‘calé’ is, d.w.z.
‘zigeuners’ en aan spontane spreektaal herinnert, hem niet belet zeer subtiele en
ongewone dingen te zeggen, welke ieder andere dichter volkomen onpopulair zouden
moeten maken. Het is juist dit samengaan van twee dergelijke uitersten, wat aan de
poëzie van deze dichter bij de gratie der Muzen haar bizondere charme geeft. Hij is
nergens goedkoop, nergens de luchtige prettige zanger die een volksdichter steeds
is. Hij is integendeel ‘hermetisch’ in de volste zin des woords. Zijn beknoptheid is
onovertrefbaar, zijn zegginksracht van een aangrijpende directheid.
Dit geldt voor bijna geheel zijn lyrisch oeuvre, maar nog in bizondere mate voor
zijn ‘Romancero Gitano’ waarin een schier onmerkbaar verhalend element is geslopen,
dat verbonden met prachtige, in al hun kortheid uiterst levendige beschrijvingen, het
geheel een zeldzame spanning geeft. Hierin moet het geheim van zijn populariteit
schuilen. En wellicht voor een deel ook in het feit, dat de achtergrond van deze
gedichten gevormd wordt door het leven van de zigeuners dat aan allen zoo goed
bekend is, en dat toch zoo raadselachtig en in zijn diepste wezen vreemd aan de
Spaansche volksaard blijft.
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Anton van Duinkerken zou volgens zijn toespraak ‘Paradox en Pathetiek’ in ‘De
Gemeenschap’ de vragen van Adriaensen, hoogervernoemd, zoolas door ons
opgegeven hebben gesteld. Want toen hij zich in zijn inleiding afvroeg, ten welken
titel men hem als spreker had uitgenoodigd, nl. als iemand, die wegens zijn vlugschrift
‘Wordt Nederland een tweede Spanje?’ door de dagbladen een pessimist werd
genoedm, dan wel wegens ‘de verspreide opvatting derzelfde dagbladen, die mij bij
tijd en wijle aanzien voor een dichter’ verdedigde hij den dichter als politicus:
‘Voor de politiek is in ieder geval van dichters meer te verwachten dan van
pessimisten, want de staatskunst komt hierin overeen met de dichtkunst, dat zij beide
in den volksmond een kunst heeten, d.w.z. dat zij beide een transformatie
veronderstellen, een overbrengen van de eene sfeer in de andere. De ‘dichter’ - zooals
het woord zelf zegt - is iemand, die vage, ongebonden indrukken en ontroeringen
‘verdicht’, condenseert, zoo gij wilt. De politicus is iemand, die geestelijke ideeën
overbrengt in de wereld van de practische werkelijkheid. Hierin komt beider functie
overeen, dat zij beheerscht wordt door de vormkracht, en deze kracht vindt haar
oorsprong in de scheppende verbeelding. Toen in de Gemeenschap in 1930, een
artikel was afgedrukt, dat zich kantte tegen de opvatting als zou de politiek slechts
de kunst van het bereikbare zijn, en dat eenige vermoedens opperde omtrent de
Nederlandsche politiek van den jare 1980, heeft Jhr. Ruys de Beerenbrouck den
schrijver dier bijdrage verweten, op eene vergadering van de R.K. Staatspartij, dat
hij ‘politiek zou willen voeren met de fantasie’. Kort daarop mocht hij den ouden
Ruys ontmoeten en het gesprek kwam op dit onderwerp. ‘Waarmede dan wèl’ - vroeg
hem de zooveel jongere - ‘zoudt gij de politiek willen voeren, zoo niet met de
ver-beelding? Want is de staatskunst niet een onophoudelijk “beelden”, een steeds
herhaald “gestalte-geven” aan beslissende gedachten? En werkt zij niet in het
moeilijkste materiaal? Boetseert zij niet in de levende en bezielde massa, die haar
eigen wil heeft, en wier wil eerbiediging eischt, den vorm en de
zinnelijk-waarneembare gedaante van de idee? Als dit geschiedt zonder
verbeeldingskracht, is dan de politiek niet a priori overgeleverd aan de
verschrikkelijkste ontaarding: de lauwheid, de tamheid, de corruptie?’
Victor Leemans zal deze regelen wel willen onderschrijven. Hij vindt nl. in ‘Volk’,
dat de intellectueelen, en daartoe rekent men gewoonlijk ook de dichters, zich veel
te weinig hebben ingelaten met de politiek en geeft ze daarvoor een paar vegen uit
de pan:
‘En wat wordt er niet alles verstaan onder “revolutie van rechts”? Wordt het
“rechts” meestal niet begrepen in den zin van het “rechts” van de XIXe eeuw, het
rechts van de reactie? Terwijl “rechts” hier toch beteekent: opruiming met kapitalisme
en socialisme, likwidatie van bourgeoisie en proletariaat, herstel van de orde door
een nieuw sociaal statuut, gebouwd op een herboren volksleven en een hooger besef
van nationale samenhoorigheid.
Op de politieke tribuun heerscht een bijna fantastische onkunde over het werkelijk
karakter van de politieke verschijnselen en stroomingen. De sterke affirmaties die
echter vandaar uit de wereld ingaan, vormen echter het politiek inzicht van onze
meeste intellectueelen en zijn het eenig denkmateriaal waarover de millioenen
krantenlezers beschikken. Deze toestand is betreurenswaardig in tijden van normale
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Als de Vlaamsche intellectualiteit niet vroeger en zelfstandig heeft ingegrepen in het
heerschend politiek gebeuren, als zij voor een groot deel in haar optreden
geneutraliseerd is door de massa-revoluties van onzen tijd, als het geesteselement in
zulke nadeelige verhouding staat tegenover de feitelijke politieke ontwikkeling, dan
is dit toe te schrijven aan de slaafsche positie of de onverschilligheid van de
intellectueelen tegenover den politieken strijd.
Als in de XIXe eeuw de opstand van het proletariaat zich harder en harder deed
gevoelen en uitgroeide tot de bolsjewistische wereldbedreiging, als op onze dagen
een nieuwe kracht levend wordt in de ziel van ons volk, als gisteren en vandaag een
onbeheerschte wereld op de intellectueelen aanstormde en aanstormt met de vragen
om leiding, antwoorden dan niet velen van hen, met een woord uit Plutarcus: Wat
vraagt Gij mij naar een antwoord? Ik ben toch Cinna, de dichter.
Deze vervloekte houding van de intellectueelen, deze aesthetische afzondering
van den geest, zijn zelfverbanning in de wereld van de idee, van de kunst of de
kultuur, heeft de intellectueelen met hun practisch-politieke houding niet enkel
overgeleverd aan de modestroomingen, aan de publieke opinie, zij draagt de schuld
voor het overdadig onverstand waaronder het gezond politiek instinct begraven wordt.
Wat heeft het voor een zin, naar het voorbeeld van Urbain Van de Voorde in “Het
Pact van Faustus” te weeklagen over dezen decadenten tijd en met Spengleriaanschen
weemoed te jammeren over het afsterven van de hoogere kunst- en kultuurvormen?
En hoe on-mannelijk is de reactie op dezen toestand als Van de Voorde ten aanzien
van deze werkelijkheid oproept om zich te verschansen in de mystieke en
geruischlooze binnenkameren van de ziel - een soort “parti de la poésie” te stichten
dus, zooals Guy Lavaud en Raym. Schwab in Frankrijk doen.
Deze houding draagt de schuld voor een toestand waarin een afgrond van
geesteloosheid politiek en staat dreigt te verslinden. Zullen deze vertegenwoordigers
van de zuivere kultuur en deze dilettanten van de hoogste kunst, eindelijk begrijpen
dat de gapende afgrond van de geesteloosheid die ons volk bedreigt, eerst kan
overwonnen worden als de herauten van den geest, zonder berekening, zonder vaar
noch vrees, in dien afgrond springen, zooals de ridder Curtius uit de Romeinsche
sage deed, toen een afgrond zijn stad bedreigde? Zoo niet dan moeten we hun het
bittere woord van Multatuli zeggen: Drinkt koffie en stikt! en hen met het beeld van
Plato en Dante, van Augustinus en Thomas voor oogen, toeroepen: Gij zijt niet
waardig vaandrigs van den geest genoemd te worden. Noemt U liever paladijnen
van de zelfgenoegzaamheid.’
***

Wat zal Victor Leemans dan wel zeggen over het gedacht ‘De Keure’ van Van
Duinkerken en door den schrijver tusschen haakjes betiteld als ‘een antwoord aan
iedereen:
De waarheid hooger dan de leus
Te stellen is de dwaze keus
Van 't buitentijdig leven.
Zoek hier gerust mijn hoogmoed in:
Tot schreeuwen om partijgewin
Werd mij geen stem gegeven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

Als 't rechtsch en linksch, waarbij gij zweert,
Laat mij genoeglijk ongedeerd
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Uw toorn kan mij niet schelen,
Die liever eigenzinnig heet
Of somber ongeluksprofeet
Dan vleier van de velen.
En wanneer Holland binnenkort
Volkomen onbewoonbaar wordt,
Zal ik mij niet verbazen,
Maar afgewend en reisbereid
Mij richten naar de zaligheid
Van 't vaderland der dwazen.
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Boekbespreking
Henri Pirenne: Histoire de l'Europe. Des invasions au XVIe siècle. - Alcan,
Paris. - Nouvelle Société d'Editions. Bruxelles.
In 1916 werd Prof. Pirenne naar Duitschland, naar Crefeld, en vervolgens naar het
Kamp van Holzminden gedeporteerd. Hij richtte er weldra een leergang van
economische geschiedenis voor enkele honderden Russische studenten in, en een
ander van vaderlandsche geschiedenis voor zijn eigen landgenooten. Met zooveel
geestdrift werden ze gevolgd, dat de Duitsche overheid er weldra een gevaar in zag,
en ze slechts op allerlei voorwaarden toeliet. Prof. Pirenne werd overigens weldra
naar Creuzburg-an-der-Werra, niet ver van Eisenach, overgebracht, waar hem een
kamer in het ‘Gasthof Zùm Stern’ aangewezen werd.
Daar begon hij onmiddellijk de bewerking van het boek waarvan hij het plan reeds
vóór den oorlog in het hoofd droeg. Geen ander documenten had hij ter zijner
beschikking, dan een handboekje gebruikt in de school van Creuzburg. Op 23 Maart
1917 begon hij zijn boek, het werd in één vaart, bijna zonder doorhalingen geschreven.
Hij bepaalde zich tot groote algemeene overzichten: economische evolutie, groote
politieke en godsdienstige stroomingen, enz. in breede trekken, zoowel voor het
Oosten als voor het Westen. Toen de wapenstilstand een einde aan zijn verbanning
stelde, was hij geraakt tot het jaar 1550. Veel ander werk nam nu zijn tijd in beslag,
en zijn boek bleef onvoltooid. Het komt nu uit zooals het in een geut, tijdens de
gevangenschap te Creuzburg geschreven werd; en in zijne sobere oorspronkelijkheid,
geeft het een prachtige, buitengewoon sterk geconcentreerde, levendig voorgestelde
synthese van Europa's geschiedenis gedurende ruim tien eeuwen. In negen
hoofdstukken behandelt schrijver: 1) la fin du monde romain en occident; 2) l'époque
carolingienne; 3) l'Europe féodale; 4) la guerre des Investitures et les Croisades; 5)
la formation de la bourgeoisie; 6) les débuts des Etats occidentaux; 7) l'hégémonie
de la Papauté et de la France en XIIIe siècle; 8) la crise européenne (1399-1459); 9)
la Renaissance et la Réforme. Met vasten trek, zonder een woord te veel, met een
vaart, die door geen enkel onnoodige uitweiding verlamd wordt, met volle
beheersching van zijn stof, schetst hij die groote tafereelen. Menig duister punt wordt
klaar onder zijne pen, en niet zelden opent hij nieuwe gezichteinders. Wel komen
zijn gedachten hier en daar eenigszins arbitraire voor: wel kan hem verweten worden
den rol van Kerk en Pausdom te uitsluitelijk uit een politiek oogpunt te beschouwen;
of vinden dat hij Thomas More's figuur heelemaal niet begrepen heeft; toch moet
bekend worden dat hij getracht heeft zijn onderwerp met de grootste objectiviteit te
behandelen. Menig merkwaardige bladzijde over Luther en de Hervorming getuigt
ervan. Misschien kan ook beweerd worden dat hij, ook in dit boek, te zeer geneigd
is in de economische kwestie de bijzonderste drijfveer der volkeren te zoeken. Maar
in zijn geheel genomen kan men slechts dit schoone boek bewonderen van echt
geschiedkundige waarde.
T.
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Miguel de Unamuno: Le Tante Tula. Traduction de Jacques Bellon.
Préface de Francis de Miomandre. - Librairie Stock. - 15 fr.
Tante Tula, een meisje van vooraan in de twintig, brengt het huwelijk van haar jongere
zuster tot stand met den man dien zij zelf in 't diepste van haar hart bemint, en die
haar ook - half onbewust - lief heeft. De jonge vrouw sterft bij de ge-
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boorte van haar derde kind. Ze wordt ternauwernood gemist. Van 't begin af heeft
Tula de kinderen verzorgd; zij is feitelijk hun echte moeder; gelijk ze ook de echte
moeder wordt van de kinderen van het tweede huwelijk, dat ze haar schoonbroeder
dwingt aan te gaan met het ziekelijk, schuchter dienstmeisje dat hij verleid heeft. Na
korte jaren sterven de jonge vrouw, en de man die zoo weinig geluk gekend heeft.
Maar alleen Tula is van tel voor de kinderen, en zet haar taak voort, totdat ze zelf
bezwijkt, heel en al versleten door haar langen strijd: haar geest is om zoo te zeggen
overgegaan in de jongste dochter van het tweede huwelijk. Deze zal haar opvolgen
en haar tradities hoog houden.
Treffend is Tula's karakter geteekend: hardnekkig, gesloten, staat zij, tot fanatisme
toe, op zuiverheid en eerlijkheid; voor zondaars, die hieraan te kort komen, voelt ze
geen genade. Ze vertrapt onverbiddellijk het hart van den man dien ze bemint, maar
die haar hoog ideaal en sterke wilskracht niet bezit. Prachtig is haar moederlijke
toewijding aan zijn kinderen, maar zou een weinig meer vrouwelijke tegemoetkoming
niet meer geluk rond haar geschapen hebben?
Van begin tot einde is deze roman boeiend, van sobere kracht en schoonheid. De
vertaling is uitmuntend.
L.D.

Gabriël Marcel: Le Fanal. Comédie en 1 acte. - Librairie Stock. Paris. 5 fr.
Heer Chabrière is gedivorceerd en hertrouwd. Zijn zoon Raymond is met zijn moeder
gebleven. Wanneer het stuk begint, is de eerste mevr. Chabrière, na een pijnlijke
ziekte, juist gestorven. En de dood van die hoogstaande, diepgeloovige vrouw, is als
een baken, voor haar man, zoowel voor haar zoon. Want deze staat op het punt een
gedivorceerde vrouw te huwen: uit liefde en eerbied voor zijn moeder had hij het
echter niet durven bekennen. Maar, wanneer zijn verloofde condoleeren komt, voelt
hij dat hij nooit met haar zal trouwen. Er is een licht in hem opgegaan. Er gaat ook
een licht op in het hart van zijn vader, die zijn eerste vrouw op haar doodsbed een
laatste bezoek komt brengen. En met de vroegere herinneringen, die zoo talrijk
oprijzen, komt er ook een onbewust leedwezen over de daad die hij in een oogenblik
van blinden hartstocht stelde, om de verantwoordelijkheid die op hem weegt, en
waarover hij zich nooit bekreunde. Hij is het nu, die zijn zoon dringend aanraadt
geen gedivorceerde vrouw aan zijn haard te brengen.
Een werk, waarin niet alleen echt, alhoewel sober uitgedrukt gevoel te vinden is,
maar dat op een diepe gedachte gebouwd, op interessante wijze het probleem van
de echtscheiding voorstelt.
L.D.
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[1937/10]
De Spaansche gebroeders
Drama in drie bedrijven
door Gerard Walschap
DRAMATIS PERSONAE
Mevrouw Hernandez
Alonso } haar zonen
Carlos } haar zonen
Concepcion } haar dienstboden
Mario } haar dienstboden
Luitenant Pelayo
Vincente Garcia} krijgsgevangenen
Manuel Moreno } krijgsgevangenen
Adjudant Lopez
Sergeant Aldano
Kolonel Rodriguez
Vijf soldaten.

Eerste bedrijf
Een eetkamer in een spaansch burgershuis, weelderig, ietwat ouderwetsch. In den achtergrond,
midden, een schouw, rechts een deur, in den linkerhoek een piano. Zijwand rechts een venster,
zijwand links een deur. Drie zetels, tafel en stoelen. Conception en Mario leggen de laatste
hand aan de feestelijk gedekte tafel. Alonso zit aan de piano, te bladeren in een muziekalbum.
Carlos, die een geschilderd portret van Mevrouw Hernandez boven de schouw heeft gehangen,
daalt van het laddertje en wijkt achteruit om het effect van het schilderij tusschen de bloemen
te beoordeelen. Er wordt aan de klink der deur rechts in den achtergrond gewrongen, dan
wordt geklopt.
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Eerste tooneel
ALONSO, CARLOS, CONCEPTION, MARIO

CARLOS.

Nog nier, moesje, nog niet.
MEVR. HERNANDEZ.

Carlos, ben jij dat?
CARLOS.

Ja moesje.
MEVR. HERNANDEZ.

Is Alonso daar ook?
CARLOS.

Ja moesje.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik dacht dat ik Alonso had hooren uitgaan.
CARLOS.

Neen, hij is hier en alles is in orde, als U nog maar wat geduld hebt.
ALONSO
(speelt vlug een regel muziek, die hem niet bevalt: hij zoekt een ander stuk).

CONCEPCION.

Mevrouw is toch zoo neurastheniek, och arme.
(Carlos schatert, Alonso lacht grommend.)

CARLOS.

Wat is Mevrouw, dikkerdje?
MARIO.

Concepcion, je gebruikt weeral een woord dat je niet verstaat. Ze bedoelt, meneer
Carlos, dat Mevrouw een beetje nerveus is en nu denkt ze dat neurastheniek hetzelfde
beteekent, maar wat mooier klinkt, begrijpt u, wat deftiger en geleerder.
CONCEPCION.

Mario, zeg jij wat jij denkt, niet waar. En dénk niet zoo veel. En zég wat meer. Ik
zal wel zeggen wat ik denk. En als ik misschien niet goed kan denken, spreken dat
kan ik.
CARLOS.
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Dat is waar dikkerdje, dat kun je beter dan hij. Zeg jij dus zelf wat je bedoelt. Wàt
is mevrouw?
CONCEPCION.

Neurastheniek, meneer Carlos.
(Carlos schatert. Alonso lacht grommend en speelt weer vlug de eerste maten van een
muziekstuk.)

MARIO.

Concepcion, als je niet ophoudt...
(Maar zij neemt slechts met een ellebooggeste notitie van hem.)

CONCEPCION.

Neurastheniek, meneer Carlos, zooals we allemaal zijn. Hij met zijn nerveus. Nerveus
is een mensch altijd...
MARIO.

Jij ten minste.
CONCEPCION.

Moet ik nu niet nerveus worden met zoo een vent.
(Bootst hem na.)

Jij ten minste...
(Vaart uit.)

Jij ten minste niet, Jan Pap, maar mij ten halve doorzagen, dat wel he, tot ik niet meer
weet, ja nu weet ik het niet meer. Zwijg dan. Wat zei ik nu weer?
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CARLOS.

Je kwam zoo juist uit te leggen, lieve Concepcion, dat de mensch altijd nerveus is.
CONCEPCION.

Ja, maar zóó nerveus als wij nu allemaal zijn, neen! Mevrouw kan geen seconde
blijven zitten, ze zwerft door het huis gelijk een dolende geest. Hij daar
(Ze bedoelt Mario.)

heeft 28 jaar lang gezwegen en nu kan hij zijn mond niet meer houden. Ik, die altijd
gezongen en gebabbeld heb, ik doe soms in een geslagen uur mijn mond niet meer
open, ik zwijg.
(Met de hand aan de beklemde keel.)

Het zit mij hier vast, meneer Carlos, hier. En u en meneer Alonso, wat zijt u? Nerveus?
Neen neurastheniek.
ALONSO.

Hou je mond, babbeltrien.
CONCEPCION.

Alonso, zoo groot en sterk als je bent en voor mijn part tien keeren ingenieur, maar
ik geef je zóó een draai om je ooren, als je nog eens zoo onbeleefd durft zijn. Ik ben
jou voedster!
(Alonso speelt woest eenige maten van een nieuw stuk, maar zij gooit de piano op zijn handen
dicht. Een harde klap.)

Speel niet meer!
(Gedempt, met passie.)

Het is mama's feestdag. Zijn jullie niet beschaamd? Heb ik jullie daarvoor
grootgebracht?
(Poos, zacht.)

Toen mijn eigen kindje gestorven was... hij daar kon niets meer...
MARIO.

Wat! Jij werd te dik!
(Carlos schatert.)

CONCEPCION
(met diep misprijzen).

Zwijg!
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(Tot Alonso en Carlos.)

Toen heb ik jullie aan mijn borst gelegd.
CARLOS.

Alle twee tegelijk, niet waar Concepcion? Aan welken kant lag ik weer?
CONCEPCION
(liefdevol).

Links.
CARLOS.

Je hebt me altijd rechts gezegd. Wat hij voortdurend in zijn mond gehad heeft wil ik
niet, hoor. En hebben we wel genoeg gehad?
CONCEPCION.

Zwijg eens gauw, ja. Een tweeling zooals jullie is in heel Spanje niet te zien geweest.
CARLOS.

Och ja, dat is waar ook. De heele stad kwam immers naar ons kijken, niet waar,
Concepcion?
CONCEPCION.

Ach lieve hemel, als ik daar aan denk. En als meneer en mevrouw 's Zondags hun
wandelingetje maakten, reed ik met jullie achter hen aan. Neen, en dat volk! ‘Kijk
toch eens, maar kijk nu toch eens. Hoe lief. En ze steken mekaar den tutter in het
mondje.’ Dat had ik jullie geleerd. Ach, heilige Maria, als
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ik daar aan denk! En hoe jullie in de processie Jezus en Sint Janneken verbeeldden.
Alonso met een schaapsvel aan en een gouden stafje in de hand.
CARLOS.

En ik een wereldbolleken, niet waar, Concepcion?
CONCEPCION.

En dan ging het door de rijen: ‘De tweeling komt, de tweeling is daar, kijk toch eens
hoe lief.’ Later ook, waar de een was, was de andere, wat de eene wilde, wilde de
andere.
CARLOS.

Behalve als we vochten?
CONCEPCION.

Vechten altijd. Maar als Broers. Tusschen twee spelen in, omdat jullie niet dadelijk
wisten welk ander spel beginnen.
ALONSO.

En als we gevochten hadden, wisten we 't dan?
CONCEPCION.

Ja, maar wat bedoel je daarmee? Dat gààt immers zoo. Jongens, kinderen.
CARLOS
(mijmerend).

Kinderen!
CONCEPCION.

Maar nu...
(Bruusk tot Mario die niets gezegd heeft.)

Zwijg zeg ik je.
CARLOS.

Niemand zegt iets, Concepcion, je bent zoo neurastheniek.
CONCEPCION.

Ja, ik ben neurastheniek... Mario, trek dat tapijt recht, straks valt mevrouw er nog
over. Ik ben zoo neurastheniek, maar jullie, wat zijn jullie? Zijn jullie nog wel broers?
ALONSO.

Neen, maar wij zijn neurastheniek.
CONCEPCION.

Alonso, nu nog één woord.
(Ze staat met opgeheven arm achter hem, hij staat op en wendt zich om.)
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Sla, jongen, sla. Ga je gang, sla Concepcion, sla je voedster. Vóór je een ander slaat,
die je nog nader staat, moet je mij toch eerst neerslaan. En goed. Zoo dat ik nooit
meer recht kan. Want zoolang ik nog een arm kan opheffen, zal die tusschen jullie
zijn.
(Alonso grijnslacht.)

Die lach is slecht, Alonso. Zoo heb jij nooit gelachen. Ik zal jou eens wat zeggen,
Alonso. En jou ook, Carlos.
CARLOS.

Och ja, lieve Concepcion, nu je toevallig weer eens spreekt, zeg ons nog eens iets.
CONCEPCION.

Dat zal ik. En nu lach je, maar je zult nog eens weenen en dan zul je aan Concepcion
denken. En je zult Concepcion hooren zeggen wat ik jullie nu zeg. Het leven is kort,
jongens en al wie leeft heeft recht op een beetje geluk. En al wie een ander het leven
zuur maakt is een slecht mensch. En al die menschen zoo maar het leven benemen
omdat het ministerie hun niet aanstaat, dat zijn gevaarlijke zotten. En die moesten
ze niet
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opsluiten, maar ophangen. Aan een strop van ijzerdraad, zóó dik.
(Toont haren vinger.)

En nu kunnen jullie veel meer weten dan ik, want ik kan juistekens lezen en schrijven,
maar wat ik jullie zeg is de zuivere waarheid. En al wat in de gazetten staat, zeever.
Maar jullie zijn jong. Jullie pakken dat hoog op. Maar als jullie er het fijne moesten
van weten, dan zouden jullie het gezicht wegdraaien van den stank. Voor het
vaderland? Die weten nog niet wat een vaderland is. Voor het geld, zeg ik. Geld en
pretentie.
CARLOS.

Concepcionneke lief...
CONCEPCION.

Tuttetut, we zullen mekaar later spreken. Lacht nu maar niet. Maar als jullie niet
meer geven om mij, zijn jullie dan niet beschaamd voor mama?
CARLOS.

A propos, Concepcion, van mama gesproken, het is haar feestdag, zooals jij je
misschien herinnert, dikkerdje, en mama wacht. Is alles klaar?
CONCEPCION.

Je ziet toch wel dat alles klaar is. Mario, die ladder weg en haal onze ruikers!
(Mario links met de ladder af.)

Ik roep mevrouw.
(Af deur rechts.)

Tweede tooneel
ALONSO, CARLOS

ALONSO
(aan de piano).

Wat geef jij aan mama?
CARLOS.

En jij?
ALONSO.

Ik heb je een vraag gesteld. Antwoord.
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CARLOS.

Ik geef mama niets. Ik beloof haar iets. En jij?
ALONSO.

Een gouden borstspeld en oorbellen.
CARLOS.

Ze heeft al genoeg aan haar ooren.
ALONSO.

En jij gaat er nog wat bij fluisteren.
CARLOS.

Dat blijft niet aan haar ooren hangen.
ALONSO.

Tot nu toe hebben we elk jaar ons cadeau samen gekocht. Zal ik zeggen dat dit ook
van ons beiden is?
CARLOS.

Ik wil ma niets geven. Ik wil toonen dat ik begrijp, dat dit jaar cadeaux voor haar
geen waarde hebben. Ik geef haar het eenige wat ze verlangt.
ALONSO.

Wat is dat?
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CARLOS.

Weet je dat niet?
ALONSO.

Weet jij niet wat ik daarover denk?
CARLOS.

Ik weet niet eens óf je denkt.
ALONSO.

Begint het weer, ja?
(Staat op.)

Derde tooneel
MEVROUW HERNANDEZ, ALONSO, CARLOS

CARLOS.

Begin jij maar te spelen. Moeder is daar.
(Een slanke, statige vrouw in 't zwart, vergrijsd, maar van trekken jonger dan haar jaren,
treedt binnen, deur rechts. Slaat van blijde verbazing over de versierde eetkamer de handen
in elkaar, terwijl Alonso een forsche, plechtige marsch speelt. Ze gaat met open armen op
Carlos toe, die een ruiker gegrepen heeft, maar deze verwijst haar ietwat komisch theatraal
naar Alonso, die opstaat al spelend, met één hand nog voorrtspeelt, terwijl hij met de andere
een ruiker op de piano vat. Als het spel ophoudt:)

CARLOS.

Hij is tien minuten ouder dan ik.
(Alonso omhelst moeder innig. Carlos slaat de armen wijd open, sluit moeder vast in en kust
haar zonder ophouden. Zij moet driemaal ‘Carlos’ roepen, - liever kirren: zoo gelukkig maakt
het haar -, eer hij haar loslaat.)

ALONSO.

Mama, dit is voor u.
(Geeft haar een klein doosje.)

MEVR. HERNANDEZ.

Alonso, jongen, wat kost dat wel niet?
ALONSO.

Enorm. En allemaal zelf verdiend.
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MEVR. HERNANDEZ.

Hoe? Je bedoelt jullie beiden?
(Stilte.)

ALONSO.

Ja ja, natuurlijk.
(Hij steekt haar de borstspeld op en doet haar de oorringen aan.)

CARLOS.

Neen neen, het is een cadeau van hem alleen, moedertje. En als je weet hoe gierig
hij is. Neen, hij heeft dat gansch alleen gepresteerd.
ALONSO.

En kijk nou eens in den spiegel.
MEVR. HERNANDEZ.

En daar mijn portret, en die bloemen. Jongens toch, elk jaar is het anders en elk jaar
mooier.
CARLOS.

En het portret blijft daar nu hangen, altijd. Niets meer op de schouw dan bloemen.
Pendule en kandelabers staan voor goed op zolder. En kijk nou eens.
(Mevr. Hernandez staat voor den spiegel.)

Hare majesteit de koningin.
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MEVR. HERNANDEZ.

Tusschen hare lijfwacht.
(Zij legt de armen om Alonso en Carlos.)

CARLOS.

Moesje. Liefste moesje. Ik heb jou niets gekocht. Maar ik beloof je wat je gevraagd
hebt. Je weet wat het mij kost, moesje, maar ik beloof je bij je te blijven.
(Mevrouw Hernandez omhelst hem snikkend. Alonso wendt zich geërgerd af, keert terug.)

ALONSO.

Mama, ik houd niet minder van U dan Carlos. Maar ik vind...
CARLOS.

Alonso, wacht even. Mama, zet je nu eens hier en droog eerst die tranen. Koninginnen
weenen niet, zeker niet als de lijfwacht het ziet.
(Hij schuift drie zetels dicht bij elkaar. Mevrouw Hernandez en Carlos zetten zich. Alonso
gaat op de leuning van zijn zetel zitten.)

MEVR. HERNANDEZ.

Zet je hier, Alonso.
(Zij neemt beiden een hand en drukt ze zich even aan de wangen.)

CARLOS.

Het was niet mijn bedoeling je voor te zijn, Alonso. Ook niet Cain en Abel te spelen.
ALONSO.

Wat beteekent dat nu? Cain en Abel spelen.
CARLOS.

Cain en Abel brachten ieder hun offer. Dat van Abel was God welgevallig, dat van
Cain niet. Ik wou niet Abeltje spelen.
ALONSO.

Dan moet ik je woorden van daareven vergeten.
CARLOS.

Vergeet alles. Ik wou de eerste het offer brengen, omdat ik nu eenmaal van kleinsaf
de jongste genoemd word. Anders niets. We zullen niet meer discuteeren. Mekaar
overtuigen kunnen wij toch niet. Ik stel je nu voor het op een ander plan te brengen,
daarop kunnen we 't eens worden.
ALONSO.

Op welk plan?
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CARLOS.

Mama's plan. We gaan niet omwille van mama. Punt. Uit.
ALONSO.

Ik wil ook kalm blijven, Carlos, ik wil vandaag ook niet twisten. Maar ik doe een
ander voorstel. Hou nu in 's hemels naam eens op met onze liefde voor moeder in
conflict te brengen, met vaderlandsliefde. Dat conflict bestaat niet, jij maakt het. De
soldaat die optrekt voor zijn vaderland, houdt niet minder van zijn moeder dan een
ander die bij haar blijft, en dus alleen maar te weinig van zijn vaderland houdt. Jij
bent sentimenteel van aard. Goed, dat kan je niemand kwalijk nemen. Je dweept met
vredesgedachten. Volgens mij zijn die onvereenigbaar met vaderlandsliefde. Maar
goed, jij bent te goeder trouw. Maar als ik dat
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allemaal niet voor oogen hield, zou ik het gemeen vinden, dat je mij bij moeder doet
doorgaan als een slechte zoon. Moeder, dat doet mij pijn.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik heb twee goede zonen, Alonso, ik houd van allebei evenveel, ik ben op allebei
even fier. Het zijn echte Spanjaards die hun moeder en hun vaderland allebei even
lief hebben.
ALONSO.

Totterdood!
CARLOS.

Ja, totterdood!
MEVR. HERNANDEZ
(verschrikt met de handen aan het hoofd).

Ik weet het, maar de een zal rechts, de ander links strijden.
ALONSO.

Als u een man was, aan welken kant zou u strijden?
MEVR. HERNANDEZ.

Ik ben geen man, Alonso, ik ben moeder.
ALONSO.

Welke partij heeft uw hart?
MEVR. HERNANDEZ.

Geene. Ze vechten allebei tegen Spanje.
ALONSO.

Maar nu ze allebei vechten, welke partij wenscht u dat wint?
MEVR. HERNANDEZ.

Ik wensch dat het ophoudt, jongen. Waar wil je toch naar toe?
ALONSO.

Ik geloof niet, dat u in uw hart geen partij kiest. Als u ons niet had, zou u zich
uitspreken. Als wij allebei links of allebei rechts stonden, zou u ons verbieden te
vechten voor de partij die uw hart niet heeft.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik zou u verbieden tegen Spanje te vechten.
ALONSO.

Dat zou vader toch niet doen, als hij nog leefde. Weet u wat vader zou doen? Hij zou
hèm verplichten, met mij op te trekken.
CARLOS
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(spotlacht).

Ja, en dat zou ik direct doen. Maar ik zeg je dat vader jou zou verplichten...
MEVR. HERNANDEZ.

Jongens, wie weet nu wat vader zou doen? Sinds achttien jaren...
ALONSO.

Daar kunt u niet aan twijfelen, moeder. En volgens mij moet U doen wat hij zou
doen.
CARLOS.

Ja, wijs jij mama nu nog op haar plicht. Zoo hoort het.
MEVR. HERNANDEZ.

Als vader nog leefde zou alles zoo heel anders zijn, Alonso. Daarover kunnen wij
niets dan veronderstellingen maken. Ik vraag mij alleen af wat ik doen moet. Ik moet
jullie recht op een eerlijke overtuiging erkennen. Ik kan
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jullie alleen wat vragen. Vecht niet tegen elkaar, tegen mij, tegen Spanje.
ALONSO.

Wat is Spanje? Uitschot of elite?
CARLOS.

Wat is elite? Wat is uitschot?
ALONSO.

Spanje voor mij is recht en orde.
CARLOS.

Juist, daarvoor wil ik strijden.
ALONSO.

Neen, ik strijd daarvoor.
CARLOS.

Neen, ik. En dat kan ik bewijzen.
ALONSO.

En ik zal jou bewijzen...
MEVR. HERNANDEZ.

Jongens, gaat het weer beginnen? Vandààg?
CARLOS.

Neen, moesje, neen.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik verlang ook niet, dat jullie doen wat ik vraag, alleen omdat ik het vraag. Ik zou
niet willen dat jullie in mij alleen een moeder zien, die bang is haar kinderen te
verliezen. Ik ben Spaansche, zooals jullie. Jullie kennen jullie plichten, ik ken ook
de mijne. Zoo goed als de dapperste Spaansche vrouw, kan ik mijn hart beheerschen
en onderwerpen aan den plicht. Ik wil niet dat een van jullie denkt dat zijn moeder
in offervaardigheid en dapperheid te kort schiet.
ALONSO
(grijpt ontroerd hare hand).

Moeder, dat hebt u nog nooit gezegd.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik zeg het nu omdat ik het gevoel heb dat vandaag eindelijk een beslissing gaat vallen.
Maar ik zie hier geen plicht, Alonso. Jullie zullen als vijanden tegenover elkaar staan.
Misschien zal een van jullie door de hand van zijn broer sneuvelen. Misschien
sneuvelen jullie allebei. Gebruik toch je verstand, Alonso, wat heeft Spanje te winnen
bij jou dood of die van Carlos?
ALONSO.
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Als u zoo redeneert moet niemand optrekken.
MEVR. HERNANDEZ.

Juist. Niemand mag optrekken.
ALONSO.

Wij moeten ons maar laten onder den voet loopen.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik zeg niemand. Niemand mag een ander onder den voet loopen.
ALONSO.

Maar als ze het nu toch doen?
MEVR. HERNANDEZ.

Moet jij niet meedoen.
ALONSO.

Maar wel het beletten.
MEVR. HERNANDEZ.

Dat is meedoen.
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ALONSO.

Het is toch mijn plicht, moeder, te strijden opdat recht en orde winnen.
CARLOS.

Alonso, ik heb mij vergist. Je zegt dat recht en orde aan jouw kant zijn. Ik heb gezegd:
ze zijn aan mijn kant. We hebben beiden ongelijk. Moeder heeft gelijk. Wat is recht?
De uitspraak van het volk. Wat is orde? Vrede. Wij willen oorlog en dat is onrecht,
dat is wanorde.
ALONSO.

Dat weet een kind ook. Dat zijn gemeenplaatsen. Dat is theorie. Maar dat het oorlog
is, dat is een feit. En wij willen hem niet, jij niet, ik niet. Maar als ik niet vecht, dan
werk ik mee aan den triomf van de vijanden van Spanje. Niemand zal mij wijs maken,
dat er een plicht van moederliefde bestaat, die dat verzuim kan excuseeren.
MEVR. HERNANDEZ.

Wat bedoel je toch met je plicht van moederliefde, jongen? Wat is dat? Is dat liefde
van moeder, of is dat liefde voor moeder?
ALONSO.

U weet wel wat ik bedoel.
MEVR. HERNANDEZ.

Die plichten bestaan niet. Heb ik den plicht jullie beiden lief te hebben?
ALONSO.

Wat vraagt u nu?
MEVR. HERNANDEZ.

Neen, dat is geen plicht, dat is natuur. Hoe kan een moeder anders? Het is alleen
maar een recht. Men gunt ons het recht geen eigen leven meer te hebben en alleen
maar te leven voor onze kinderen, in angst en vrees, slavinnen van onze liefde. En
jullie liefde voor moeder? Van zoodra je kunt loopen en alleen eten moeten we u
afstaan aan een school, want ge hebt recht op studie en ontwikkeling. Dan komt een
jongere vrouw, gij hebt recht op die liefde, wij moeten wijken. Er komt een generaal,
hij stuurt u zingend den dood in, voor niets, voor niets. Wij moeten wijken, want wat
hebben al die moeders te beteekenen tegenover het vaderland. Wij hebben alleen het
recht u lief te hebben en vertrappeld te worden. Als gij zult gesneuveld zijn, voor
niets, voor louter niets, zal ik het recht hebben den vervloekten onzin aan te hooren,
dat gij gevallen zijt op het veld van eer. Men zal mijn smart eerbiedigen en als de
generaal zijn blaadje papier zal afgelezen hebben, zal ik het recht hebben terug te
keeren in dit ledig huis en er langzaam weg te teren van verdriet.
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CARLOS.

Godverdomme!
(Staat op, loopt driftig door de kamer.)

ALONSO.

Moeder, daarstraks sprak u anders.
CARLOS.

Zwijg!
ALONSO.

Voor wie?
CARLOS
(staat naast hem met gebalde vuisten).

Alonso!
(Alonso staat ook recht.)

MEVR. HERNANDEZ.

Het is mijn feestdag, jongens, zit naast me, komt.
(Ze zetten zich weer en zij neemt wederom beider hand, houdt ze zich even aan de wangen en
kust ze.)

Bekommert u niet om uw plicht van moederliefde. Gij hebt zooveel grootere plichten
en moeder blijft u toch trouw. Of ge haar slaat of doodt, zij heeft u toch lief. Hoe gij
ook terugkeert, in een doodskist, op krukken, zonder beenen, zonder armen, zij heeft
u altijd even lief. Maar houdt den generaal te vriend, die baas wil worden in Spanje.
Zoolang gij in zijn regiment marcheert ziet hij u niet staan; maar als gij in het hospitaal
ligt, loopt hij al even voorbij uw bed en ligt gij onder de heldenzerk, dan leest hij
een papier voor u af en noemt u dierbare helden, drukt mij eerbiedig de hand en gaat
in het Grand Hotel daartegenover banketteeren. Kijk eens aan!
ALONSO
(staat op).

Moeder, als u niet ernstig wil spreken over hetgeen mij heilig is, hoor ik het liever
niet meer aan. Laat ons aan tafel gaan, ons leed en onzen twist vergeten voor één
dag, en uw feestdag vieren, den mooisten dag van het jaar van sinds we klein waren.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik zeg toch niets anders, Alonso.
ALONSO.
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Moeder, met uw verlof, neem het me niet kwalijk, maar wat u zegt, dat is
vrouwenpraat.
MEVR. HERNANDEZ.

Is mannenpraat verstandiger? Er is een tijd geweest, dat de mannen hun vijand om
een beuzelarij vermoordden. Voor elken moord sneden ze een kerf in hun stok en
wie de meeste kerven kon laten zien, was de grootste held. Nu weten de mannen in
Europa al, dat op eigen hand moorden slecht, maar met velen tegelijk moorden dapper
en eervol is. De vrouwen zeggen: met velen tegelijk is nog slechter, nog dommer,
nog walgelijker dan alleen. De mannen zullen nog een paar eeuwen noodig hebben
om dat in te zien en dan zullen ze juist zoo wijs zijn als de vrouwen altijd geweest
zijn.
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ALONSO.

Kom laat ons aan tafel gaan.
MEVR. HERNANDEZ.

Aan tafel gaan is geen antwoord, Alonso.
ALONSO.

Ik wil graag met U redeneeren, moeder, maar zóó niet.
MEVR. HERNANDEZ.

Hoe dan, mijn jongen? Wat ik vertel is toch maar gezond verstand. Ik zeg dat deze
burgeroorlog de zelfmoord van Spanje is en dat het krankzinnig is daaraan mee te
helpen, omdat anderen het doen. Indien jullie beiden in hetzelfde kamp stonden, zou
ik aannemen dat jullie hulp iets bijdraagt tot den triomf van een partij, maar dat jullie
de twee legers elk met een man vermeerderen, waartoe kan dat dienen? Hoogstens
om den doodstrijd van Spanje nog wat langer te rekken. Is dat gezond verstand of
niet?
ALONSO.

Carlos heeft toch beloofd bij u te blijven.
CARLOS.

Wàt zeg jij?
ALONSO.

Neen, dat heb jij gezegd. En belóófd!
CARLOS.

Ik heb moeder die belofte eerst gedaan, omdat ik als zoogezegde jongste den eersten
stap wou doen en het jou gemakkelijker maken. Omdat ik er zeker van was dat jij,
als ik den stap gezet had, op moeders feestdag haar dat niet zou weigeren.
ALONSO.

Altijd hetzelfde. Altijd die perfiede list om van mij een slechten zoon te maken. Ik
verdraag dat niet langer.
MEVR. HERNANDEZ.

Alonso toch, een moeder heeft geen slechten zoon, begrijp dat nu eens. Voor mij is
mijn kind altijd goed genoeg.
CARLOS.

En zijn perfiede list dan, om mijn belofte uit te buiten. Nu kan hij den vijand gaan
steunen, ik moet mijn partij in den steek laten.
ALONSO.

Je hebt het toch beloofd. Heb ik het je aangeraden?
CARLOS.

Je hebt mij niets te raden.
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ALONSO.

Maar jij hebt je belofte te houden.
CARLOS.

En jij je mond, versta je?
ALONSO.

Neen. Ik versta niet, dat jij niet wilt herinnerd worden aan je belofte? Telt een belofte
voor jou niet, of is dat misschien een algemeen princiep aan jouw kant?
CARLOS.

Mijn kant, wat bedoel je met mijn kant?
ALONSO.

Aan welken kant sta je?
CARLOS.

Aan den goeden.
ALONSO.

Dat zullen we uitvechten!
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CARLOS.

Kom hier, adder, nu dadelijk, hier!
ALONSO.

Ziet u, moeder, hij blijft bij u, de goede zoon. Verstaat u zijn belofte nu? Hij wil mij
hiér van kant maken, ónder uw oogen. Zoo gaat dat aan zijn kant met beloften. En
niet oorlogen, maar sluipmoorden. Kom op!
(Carlos vliegt op hem aan, een geweldige worsteling ontstaat, ruiker valt van tafel. Mevr.
Hernandez springt toe, gillend:)

MEVR. HERNANDEZ.

Alonso! Carlos!
(Zij slaat de handen voor de oogen en wankelt nar den zetel. Alonso en Carlos rollen op den
grond en trachten elkaar te wurgen. Carlos bevrijdt zich het eerst en knielt voor Mevr.
Hernandez.)

CARLOS.

Moesje, moesje, vergiffenis moesje!
(snikt met het hoofd op haar knieën. Roept dan:)

Concepcion! Mario!

Vierde tooneel
MEVROUW HERNANDEZ, ALONSO, CARLOS, MARIO, CONCEPCION

(Oogenblikkelijk springen Concepcion en Mario op het tooneel en Concepcion treedt
onmiddellijk in actie. Zij slaat eerst den rechtkruipenden Alonso om de ooren, gooit dan Carlos
omver, en gilt:)

CONCEPCION.

Mevrouw! Mevrouw Hernandez!
(Zij vliegt links af, terwijl Mario ontsteld trappelt zonder iets uit te richten, tenzij een ruiker
verplaatsen, het tapijt rechttrekken en gedurig tot de half bezwijmde Mevr. Hernandez zeggen:)

MARIO.

Een oogenblik, mevrouw.
(Concepcion komt rechts terug opgestormd met leege handen, maar haar bevelen knetteren:)
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CONCEPCION.

Mario! Water! Azijn! Vlug!
(Mario af.)

Een handdoek! Carlos! Een handdoek, loop!
(Carlos af. Alonso nadert moeder, wil haar, achter haar zetel staande, omhelzen. Concepcion
duwt hem ruw weg en wijst hem energiek de deur. Alonso af. Mario op met kommetje water
en glas azijn. Carlos op met handdoek, maar hij mag niet helpen van Concepcion die het
aangezicht bet, terwijl Mario het kommetje vasthoudt waarin zij de handen van Mevr.
Hernandez legt. Spoedig opent Mevr. Hernandez de oogen.)

CARLOS.

Moesje!
CONCEPCION.

Mevrouw. 't Is niets mevrouw. 't Is al over.
(Lacht
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en schreit.)

't Is al over, mevrouw. Zoo, kijk eens, 't is al gegedaan, mevrouw. Een appelflauwte,
mevrouw.
(Maakt gebaren naar Carlos, die zich aarzelend verwijdert en naar Mario, die water en azijn
wegdraagt.)

Te lang gewacht met het eten. Gaat het al beter mevrouw?
(Tot Mario die weeral daar is.)

Mario, eau de Cologne!
(Mario af.)

MEVR. HERNANDEZ.

Waar is Alonso?
CONCEPCION.

Ik heb hem naar zijn kamer gestuurd, mevrouw. Meneer Carlos ook. U moet nu wat
rusten, mevrouw Hernandez. Ik ben zoo blij, 't is weeral over. Op uw feestdag zou
u nog ziek worden. Gaat het beter mevrouw? We zijn allemaal een beetje
neurastheniek in deze tijden, maar 't is weeral over.
(Lacht en schreit.)

Rust nu maar wat, mevrouw.
(Mario op met eau de cologne.)

Hier wat eau de cologne, mevrouw.
MEVR. HERNANDEZ.

Is meneer Alonso op zijn kamer, Concepcion?
(Concepcion raapt ruiker op en zet hem weer op tafel.)

CONCEPCION.

Ja mevrouw.
MEVR. HERNANDEZ.

Weet je het zeker? En meneer Carlos?
CONCEPCION.

Ook, mevrouw, ook op zijn kamer. Houd u maar rustig.
MEVR. HERNANDEZ.

Weet je het zeker, Concepcion?
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CONCEPCION.

Maar mevrouw, ik heb ze toch opgesloten.
(Lacht.)

Ja! Ik heb ze alle twee opgesloten gelijk toen ze klein waren. Haha, voor mij zijn ze
nog altijd niet groot, mevrouw, ik maak er korte metten mee, haha.
MEVR. HERNANDEZ.

Ik wil het zien, Concepcion.
CONCEPCION.

Wat zien, mevrouw? Zal ik meneer Alonso roepen? Blijft u toch zitten.
MARIO.

Ik ga even aan zijn deur kloppen, mevrouw.
MEVR. HERNANDEZ.

Neen, ik ga zelf naar hem toe.
CONCEPCION.

Mevrouw Hernandez, alstublieft, ik smeek u, blijf toch zitten, doe het niet. Ik ga dan
in elk geval mee.
(Wil haar ondersteunen.)

MEVR. HERNANDEZ
(glimlacht.)

Daar is het wat te vroeg voor. Laat mij eerst nog wat ouder worden.
(Af.)
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Vijfde tooneel
CONCEPCION, MARIO

MARIO.

Onthoud nu eens goed wat ik je zeg en vertel geen stommiteiten meer. Als een mensch
geprikkelde zenuwen heeft is hij zenuwachtig. Als hij zieke zenuwen heeft is hij
neurastheniek. Als zijn zenuwen op een speciale manier ziek zijn, is hij hysteriek.
CONCEPCION.

En als jij je mond niet gaat houden, zul je eens wat zien!
MARIO.

Al vijf en twintig jaar scheldt je mij uit, omdat ik te veel zwijg en nu zou ik geen
woord mogen zeggen.
CONCEPCION.

Als je iets zegt, lijkt het op niets. En laat mij gerust. Ik kan mij nu niet met jou bezig
houden.
MARIO.

Maar je moet op je woorden letten en in deze oogenblikken tact gebruiken. Als je
voortdurend jankt, dat wij allemaal neurastheniek zijn...
CONCEPCION.

Ga je nu ophouden...
MARIO.

Als ik gedaan heb. Ik zeg, als je voortdurend jankt, dat we allemaal neurastheniek
zijn, dan beleedig je...
CONCEPCION.

Ik zal nog tegen het plafond springen, ik zal nog tegen de muren oploopen. Heb je
nu ooit zoon godvergeten schoolmeester gezien? Zijn we nog niet neurastheniek
genoeg? Moeten we stapelzot worden?

Zesde tooneel
CARLOS, CONCEPCION, MARIO

CARLOS
(schielijk op).

Waar is mama?
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CONCEPCION.

Weg.
CARLOS.

Weg? Waar naar toe?
CONCEPCION.

Te bed?
CARLOS.

Niet waar, Concepcion, waar is ze?
CONCEPCION.

Wat weet ik ervan? Ik weet niets meer. Moordt elkaar maar uit, ik doe niets meer,
ik weet niets meer!

Zevende tooneel
ALONSO, CARLOS,

nog even CONCEPCION en CARLOS

(Carlos gaat naar de andere deur, die vlak voor hem geopend
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wordt. Hij staat vóór Alonso, die een regenjas op den arm en een hoed op heeft.)

ALONSO.

Waar is mama?
CONCEPCION
(opspringend).

Waar is mevrouw? Was ze bij u niet? Waar is mevrouw dan? Mario, wat sta je daar
te droomen? Waar is mevrouw dan? Lieve hemel, heilige Maria!
(Maria en Concepcion af.)

ALONSO
(tot Carlos, die Mario en Concepcion achterna wil).

Een oogenblik.
(Hij gaat naar de deur in den achtergrond rechts, blijft midden in de kamer staan. Carlos blikt
hem over zijn schouder na. Alonso met den rug naar Carlos.)

Mijn besluit is genomen. Ik ga dus.
(Poos.)

CARLOS.

Weet mama het?
ALONSO.

Ik zal het haar schrijven.
CARLOS.

Alonso, als de scène van daareven je die beslissing heeft doen nemen, vraag ik je
vergiffenis. Ik ben begonnen en als jongste, had ik moeten toegeven. Nog iets anders,
Alonso. We wenschen geen van beiden dien burgeroorlog. We doen mee omdat we,
als er dan toch gevochten wordt, onze zaak willen doen winnen. Maar we kunnen
samenwerken.
(Alonso grijnslacht over zijn schouder.)

We kunnen samenwerken, wij. We kunnen de menschen groepeeren die tegen den
burgeroorlog zijn. Er zijn er nog veel. Als we snel doorwerken, zullen we beletten
dat hun ook de koorts te pakken krijgt. We zullen winnen en aansturen op een waarlijk
nationale regeering, waarin alle partijen evenredig vertegenwoordigd zijn. Je zegt
dat het laf is thuis te blijven. Dat werk is nuttiger voor Spanje dan vechten en 't zal
van ons meer dapperheid vergen.
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(Alonso doet twee trage trappen naar de deur.)

Alonso, wat zou er met mama zijn, ik hoor noch Concepcion noch Mario. Ik ben
bang dat mama aan 't sterven is.
ALONSO
(haalt de schouders op).

Mama is op haar kamer.
CARLOS.

Zul je niet weggaan, terwijl ik even ga zien? Ik ben niet gerust.
ALONSO.

We hebben mekaar toch niets meer te zeggen.
(Doet weer een stap.)

CARLOS.

Jawel, ik ben niet uitgesproken. Ik zei dat het volgens jouw eerlijke overtuiging laf
is thuis te blijven en dat de samenwerking, die ik je voorstel, nuttiger is voor Spanje
en van ons
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meer dapperheid vergt. Ja, meer dapperheid. Misschien kost ze ons beiden het leven.
Alonso, ik zal geen spier vertrekken als ik naast je tegen den muur word gezet, maar
ik wil niet op jou schieten.
ALONSO.

Die moeilijkheid is opgelost, je blijft immers thuis.
CARLOS.

Ik blijf niet thuis als jij gaat. Ik zal mijn Spanje ook tegenover jou verdedigen.
ALONSO.

Wat beteekent dat allemaal? Je wilt niet op mij schieten en je wilt wel op mij schieten.
CARLOS.

Ik wil dien krankzinnigen broedermoord vermijden, Alonso, dat wil ik, maar als jij
er mij toch toe verplicht...
ALONSO.

Verplicht ik je daartoe?
CARLOS.

Wij met ons beiden zijn Franco en Azana. Ik wil niet vechten, ik wil vrede. Tot elken
prijs. Maar als jij niet wilt, volstrekt niet wilt, moét ik, of ik zou laf zijn.
ALONSO.

En een belofte schenden, wat is dat dan?
CARLOS.

Alonso, ik heb die vraag niet gehoord. Zeg me, wat moet ik doen om je te doen
blijven?
ALONSO.

Jij doet wat je wilt, ik doe wat ik moet.
CARLOS.

Neem ten minste afscheid van moeder.
ALONSO.

Een brief is zachter afscheid dan een omhelzing en moeder's feestdag is al bewogen
genoeg geweest.
(Hij wendt zich met een ruk om.)

Maar ik wil afscheid nemen van jou, Carlos, als broer; als soldaat. Als broer moet
je weten dat mijn besluit door geen haat of onwil is ingegeven. Ik begrijp jou, ik
begrijp moeder. Ik heb met mijn geweten gestreden tot de wanhoop toe.
(Zij staan nu hand in hand. Met de krop in de keel.)

Tot de wanhoop toe.
(Poos.)
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Nu spreek ik als soldaat. Misschien zullen we tegenover mekaar staan. Ik zal in jou
den broer zien en den vijand. Ik zal je liefhebben en op je mikken.
CARLOS
(werpt zijn hand weg. Gesmoord, vol ontzetting).

Monster! Wangedrocht!
ALONSO
(stram voor hem, de oogen naar den grond).

Carlos, ik heb die twee woorden niet gehoord.
CARLOS
(schreeuwt).

Monster! Wangedrocht!
ALONSO.

Ik hoor het niet.
CARLOS.

Als je liefhebbend op mij zult gemikt hebben en je schot zal doel getroffen hebben,
dan zul je het elken minuut in je bin-
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nenste hooren tot je laatsten snik, al werd je eeuwen oud.
ALONSO.

Tot weerziens.
CARLOS.

Nooit!
ALONSO.

Vaarwel dan.
CARLOS.

Vaar niet wel.
ALONSO.

Vaarwel.
(Keert zich energiek om en stapt naar de deur.)

CARLOS
(als hij de klink grijpt, woest).

Als je durft de deur uitgaan, schiet ik je neer van uit het venster.
ALONSO
(lachend).

Dat zal moeder plezier doen. Doe dat mijn dappere broer. Ga naar boven. Kijk het
jachtgeweer goed na, dat ik je gekocht heb van mijn eerste ingenieurssolde, toen jij
nog doctoreeren moest. Laad rustig het geweer, je hebt al den tijd. Want ik zal wachten
op den hoek van de straat, met den rug tegen de brievenbus en ik zal kwansuis de
hand op de borst houden. Zoo. Mik op den wijsvinger, daar is het hart, dat je treffen
wil. Beef niet en vaar wel.
(Af.)

Achtste tooneel
CARLOS, CONCEPCION

(Carlos met slap neerhangende armen wankelt hem na, opent de deur, maar herinnert zich
moeder en steekt met vluggen stap het tooneel over naar de deur links vooraan, waaruit
Conception hem even gejaagd op het lijf valt.)

CARLOS.

Waar is mama?
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CONCEPCION.

Waar is meneer Alonso?
CARLOS.

Zoek je hem?
CONCEPCION.

Mama wacht nu al zoolang op hem. Hij heeft gezegd dat hij dadelijk bij haar zou
komen, dat ze maar op haar kamer wat moest rusten, hij kwam zoo. Mama is erg
neurastheniek, meneer Alonso moet dadelijk komen. Op zijn kamer is hij niet.
CARLOS.

Hier is hij ook niet.
CONCEPCION.

Daarstraks was hij hier toch. Heilige Moeder Gods, Carlos, wat is er, wat heb je,
waar is hij?
CARLOS.

Weg.
CONCEPCION.

Weg, wat is weg? Wat beteekent dat? Heilige Maria, wat is er nu weer gebeurd?
Hebben jullie gevochten? Is
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hij dood? Carlos, je hebt toch... Laat je handen zien.
CARLOS
(toont zijn handen).

Er is nog geen bloed aan.
CONCEPCION.

Ga je nu spreken? Waar is Alonso?
CARLOS.

Alonso is weg, Concepcion. De plicht van vaderlandsliefde heeft Alonso geroepen.
Alonso gaat strijden voor het vaderland. Want als wij mekaar niet doodschieten
Concepcion, hoe kan het vaderland dan leven?? Leg me dat eens uit Concepcion, jij
die den mooisten tweeling van heel Spanje opgevoed hebt, jij die ons zooveel
sprookjes verteld hebt van de twee kindjes die elkander zoo lief hadden en van ons
ander broertje, Jezus, dat op de wereld gekomen is opdat al de menschen elkander
zouden liefhebben, jij die al je sprookjes eindigde met: ‘En wat ik jullie vertel is de
pure waarheid’, jij die alles wist, Concepcion, leg jij me eens uit: hoe kunnen wij
Spanje liefhebben als wij elkander niet doodschieten. Leg mij dat eens uit.
(Hij valt haar om den hals en kermt.)

Leg me dat toch eens uit.
CONCEPCION
(haar smart vergetend in de zaligheid om den grooten jongen die zich weer bij zijn voedster uitschreit,
sussende:)

Na, na zoo een groote jongen.
(Streelt hem de haren, klopt hem zachtjes op den rug.)

Dat doet hij immers toch niet.
CARLOS.

En nu ga ik ook, Concepcion. Zonder moeder te zien. Ik durf niet, ik kan niet. Maar
geef jij me nog een kruisje. Zooals vroeger.
CONCEPCION.

Een kruisje? Waarom?
CARLOS.

Omdat ik weg ga, Concepcion. En opdat ik er niet zou nevens schieten als Alonso
vóór mij in de loopgraaf ligt. En opdat Alonso, als hij op mij mikt er wel zou nevens
schieten. Waarvoor kan een kruisje anders nog dienen, Concepcion, waarvoor kan
men anders nog bidden?
CONCEPCION.
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Wil je wel eens zwijgen, stouterik! Luister, Carlos, ik weet natuurlijk dat je 't niet
meent en Alonso meent het ook niet. Die komt straks terug.
CARLOS.

Meen je dat heusch, goede ziel?
CONCEPCION.

Och kom, dat doen jullie toch niet. Ruzie maken ja, en zelfs dat gaat nu veel te ver,
maar jullie zijn toch groote verstandige menschen, jullie zijn toch geen wilde beesten.
CARLOS.

Nog veel slechter.
CONCEPCION.

Carlos, maak me niet ongerust, ik ben al neurastheniet genoeg.
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CARLOS
(glimlachend, smeekend).

Geef me nog een kruisje.
CONCEPCION.

Moest je dat meenen, Carlos, moest je dat werkelijk meenen, maar je meent het niet,
niet waar.
(Lacht zenuwachtig.)

Neen, jij toch zeker niet.
CARLOS.

Wat zou je dan, Concepcion?
CONCEPCION
(met kracht).

Wat ik dan zou?... Je vervloeken.
CARLOS.

Vervloek me dan. Wat kan mij dat nog doen? Ben ik al niet vervloekt? Zijn dat geen
vervloekte handen, die hun eigen bloed moeten uitmoorden? Vervloek de heele rots
die Spanje is. Ze steekt zoo trotsch vooruit in zee van de Pyreneeën tot aan Gibraltar.
Vraag dat de zee er van alle kanten overheen slaat en ze verzwelgt. Al wat er op
woont is broedermoordenaar en geeft ergernis aan heel de menschheid. Het verdient
met dien molensteen aan den hals...

Negende tooneel
CARLOS, CONCEPCION, MARIO

MARIO.

Meneer Alonso?...
CONCEPCION.

Hij is uitgegaan. Zeg aan mevrouw dat hij uitgegaan is en vanavond terugkomt.
MARIO.

Ja, maar zeg jij het dan zelf hoor, ik durf niet.
CONCEPCION.

En jij hebt altijd zooveel tact, en ik... Wacht, ik zal het...
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(Verschrikt.)

Lieve hemel, wat moet ik toch zeggen, Carlos?
CARLOS.

Men moet niets meer zeggen. Wat valt er hier nog te zeggen?
CONCEPCION.

Jij bent goed! Ik zal mama zeker van onrust laten sterven. Sta daar niet zoo of je
dronken bent. Hou je recht, Carlos en als mama komt, pas op als je nog zulken praat
vertelt, want ik luister aan de deur.
MARIO.

Haast je maar wat, en laat Mevrouw niet alleen.
CONCEPCION.

Heilige Moeder Gods!
(Af.)

Tiende tooneel
CARLOS, MARIO

CARLOS.

Mario, zeg dat ik uitgegaan ben...
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MARIO.

Meneer Carlos, ik heb u geen raad te geven, maar als ik u was, ik zou het niet doen.
Geen tien minuten. De stad is in rep en roer en mevrouw is zoo ongerust. Ik heb er
medelijden mee.
CARLOS.

Ik kom terug met meneer Alonso.
MARIO.

Maar wanneer?
(Poos.)

Meneer Carlos, neen, enfin natuurlijk niet, neem me niet kwalijk, maar u gaat toch
niet voorgoed weg, niet waar?
CARLOS.

Ik zeg je toch, dat ik terugkom met meneer Alonso.
MARIO.

Ach, meneer Carlos, men weet tegenwoordig niets meer, komt meneer Alonso nog
terug?
CARLOS.

Kom hier.
(Gaat met Mario aan het venster rechts.)

Wie staat daar op den hoek tegen de brievenbus geleund met de hand zoo?
MARIO.

Ja, dat is meneer Alonso.
CARLOS.

Hij wacht op mij. Kijk, ik doe hem teeken.
(Hij opent het venster en wuift hem toe.)

MARIO.

Hij heeft het gezien, meneer Carlos, hij doet teeken dat hij al doorgaat.
CARLOS.

Zeg dat aan Mevrouw. En ik kom met hem terug.
(Moe af.)

MARIO
(alleen).
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Nooit zoo'n driftkoppen gezien. Hier vermoorden ze mekaar en daar gaan ze samen
uit. Maar wanneer het diner hier zal plaats hebben, dat weet God alleen.

Elfde tooneel
MEVROUW HERNANDEZ, CONCEPCION, MARIO

(Mevrouw gejaagd maar toch waardig op met Conception, blijft in 't midden der eetkamer
staan, kijkt rond.)

MEVR. HERNANDEZ.

Ik zie op je gezicht, Concepcion, dat je me beliegt. Nu is hier weer niemand meer.
Als ik je vraag meneer Alonso te roepen en je vindt hem niet op zijn kamer, niet hier,
niet in het salon, niet in den tuin, dan zeg je: Mevrouw, meneer Alonso is uitgegaan.
CONCEPCION.

Mevrouw, meneer Alonso was eerst op zijn kamer, dat hebt u zelf gezien. Toen is
hij hier bij meneer Carlos gekomen, dat heb ik gezien. Meneer Carlos heeft mij
gezegd dat
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hij uitgegaan is en straks terug komt. En waar is meneer Carlos nu, Mario? Ik kan
het ook niet helpen, mevrouw, dat we allemaal een beetje neurastheniek zijn.
MARIO.

Mevrouw wees u toch gerust. Het is geen twee minuten geleden dat meneer Carlos
uitgegaan is.
(Verschrikt gebaar van Concepcion achter Mario.)

Ik was hier mevrouw, ik was bij hem. Hij heeft mij naar het venster gebracht. ‘Mario,
zegt hij, wie staat daar op den hoek tegen de brievenbus met de hand zoo?’ Dat was
meneer Alonso, goed gezien mevrouw. ‘Hij wacht op mij, zegt meneer Carlos, ik ga
hem teeken doen.’ Hij heeft door het venster gewuifd en ik heb heel goed gezien dat
meneer Alonso zóó gedaan heeft, om te zeggen, dan ga ik al door. En toen is meneer
Carlos hem nagegaan. Dat is de zuivere waarheid.
MEVR. HERNANDEZ
(kijkt door het venster).

Hoe lang is dat geleden?
MARIO.

Geen twee minuten.
(Mevr. Hernandez haast zich naar de deur.)

CONCEPCION.

Mevrouw, blijf nu toch rustig hier. Die zijn immers samen een verrassing voor u
gaan koopen. Die hebben spijt over wat daareven gebeurd is. U kent ze toch, mevrouw.
(Verspert haar den weg.)

Ik zal wel gaan kijken.
MEVR. HERNANDEZ.

Laat me door, Concepcion.
(Af.)

CONCEPCION
(tot Mario).

Is dat allemaal wel waar wat je gezegd hebt?
MARIO.

Ja, maar, ik weet niet...
CONCEPCION.
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En jij laat hem zoo maar gaan.
MARIO.

Ik dacht... Ze wuifden naar mekaar, zóó, in vriendschap!
CONCEPCION.

Ik kan het niet gelooven, ik kan niet.
(Schreit.)

MARIO.

We moeten ook doen of we 't niet gelooven. Schrei niet.
CONCEPCION.

We moeten mevrouw nog feliciteeren. Pas op, hoor, let op je woorden. Vertel het
seffens nog eens.
(Schreiend.)

Zoo wuifden ze, moet je zeggen, in vriendschap, als twee broers.
(Droogt haar tranen.)

Haal onze ruikers.
(Mario af.)

Vlug.
(Alleen, schiet ze weer in een schrei.)

Daar sterft mevrouw toch van.
(Voor het portret.)

Ik kan er niet aan doen, mevrouw, vergiffenis, ik kan ze toch niet aan mij vastbinden
gelijk vroeger.
(Hoort mevrouw komen.)

Mario, de ruikers.
(Loopt naar deur links af.)
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MEVR. HERNANDEZ
(komt binnen, laat zich doodmoe in den zetel neervallen en staart voor zich uit. Concepcion en Mario
op, elk met een ruiker. Concepcion valt schreiend naast haar op de knieën en kust vertwijfeldd haar
handen, terwijl Mario hulpeloos met zijn ruiker zich afwendt om zijn tranen te verbergen).

DOEK
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Dood in het herfstwoud(1)
- ‘O Mort, vieux Capitaine, il est temps, levons l'ancre...’
(Ch.B.)
Met dronken oogen, waar de warme vuren waken
speur ik de zoete bitterheid van uitgebloeid geluk
dat ik, vóór mij de adem van de kille dood zal naken,
in dit verwilderd bosch van mijn verleden pluk.
Nu dekken grijze walm en asch de wapperende vuren
en proeven wij als rijpe vrucht de Herfst van ons bestaan.
Dra zullen wij in blijde rust naar sterrevelden turen
en zingend door het stervend woud der dorre droomen gaan.
Het hart snikt nog het afscheidswoord der levensmoeë droomen,
dat onze handen bitsig wekt naar onvermoede lust,
als 't herfstig bloed zich stijft in d'uitgeleefde boomen
vóór God ons met het woud zal dekken tot de rust.
Het lied der witte oogen die niet sterven willen
brandt in de wanhoopskramp, die 't leven kwijnen ziet.
Straks zal dit lied in 't huivren van de winterwind verstillen
en zingt de Dood in dorhout en geraamt zijn zegelied.
ALBERT WESTERLINCK.

(1) Uit een bundel in voorbereiding ‘Bovenzinnelijk Verdriet’.
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De pedagogische ideeën van Marnix van St. Aldegonde
door Dr. Phil. Marcel Grypdonck
Over het algemeen wordt er bij de behandeling van de Renaissance in de handboeken
geen gewag gemaakt van de paedagogische geschriften, die na den tijd van Eerasmus
in de Nederlanden verschenen zijn. Niet omdat er schier geen meer verschenen zijn:
maar zelfs in ons land zijn die kleinere en grootere werken voor het meerendeel
onbekend of zelfs verloren geraakt. Toch zijn de meeste van die werkjes het kennen
waard, niet alleen als nalatenschap van menschen, die een voornamen of zelfs
nederigen naam voeren in onze geschiedenis, maar ook als spiegel van een cultuur,
die op zich zelf zoo samengesteld is, dat ze nooit te sterk of te veelzijdig kan belicht
worden.
Iemand, van wien men op het eerste zicht nu juist niet zou verwachten, dat hij
over paedagogiek geschreven heeft, is Philip van Marnix, Heer van St. Aldegonde.
Marnix is geen paedagoog. Het probleem van de opvoeding der jeugd interesseerde
hem alleen maar bijkomstig, en het is bijna toevallig, dat hij over dit onderwerp een
tractaat geschreven heeft. Daarbuiten heeft hij slechts bij één gelegenheid over deze
vraag gehandeld, en wel, waar hij over de opleiding van zijn eigen zoon
correspondeerde. In enkele zijner brieven aan Bonaventura Vulcanius, aan wiens
zorg hij de opvoeding van zijn zoon Jacob toevertrouwd had, raakt hij de zaak lichtjes
aan: maar zoowel uit den inhoud als uit den toon blijkt duidelijk, dat, als probleem,
de jeugd-opvoeding hem niet bijzonder ter harte lag.
Toch is het niet van alle belang ontbloot de paedagogische opvattingen van den
Heer van St Aldegonde van dichterbij na te gaan, eenerzijds om zijn eigen
persoonlijkheid, en om
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wille van zijn positie in de Nederlanden - geus immers en Calvinistische zelator, is
Marnix als een woordvoerder van bepaalde kringen uit de 16e eeuw -, anderzijds
wegens zijn positie in de evolutie van de Renaissance - oud-student van het Collegium
Trilingue te Leueven, reizen door Italië, verblijf aan de zijde van Calvin te Genève,
lang oponthoud te Heidelberg -, en verder wegens zijn verhouding tot het humanisme,
waar hij niet spreekt met het gezag van een leidende persoonlijkheid, maar veeleer
de doorsneêgedachten en -opvattingen van zijn tijd weergeeft, met een scherpte en
helderheid, waartoe hem zijn rijk-ontwikkelde natuur, zijn rake observatie, zijn
menigvuldige reizen en zijn buitengewoon vlotte taal in staat stelden.
De paedagogische ideeën van Marnix liggen vervat in het tractaat van 1583 dat
den titel draagt: ‘Ratio Instituendae Iuuentutis’, ofwel ‘De Institutione Principum ac
Nobilium Puerorum’. Die dubbele titel stamt hieruit, dat het tractaat slechts twee
uitgaven gekend heeft, die heelemaal onafhankelijk staan, de eene van de andere.
De eerste is bezorgd door Sixtus Arcerius, professor in het Grieksch aan de
Universiteit te Franeker, in 1615. Naar de uitgever in zijn voorwoord zegt, vond hij
onder zijn handschriften dit tractaat van den beroemden man, en zoowel voor wat er
in staat als voor de roem van Aldegonde, heeft hij het handschrift aan den drukker
gegeven, om den tekst van de vergetelheid te redden. Slechts zeer weinig exemplaren
schijnen van die uitgave overgebleven te zijn: men vermeldt een exemplaar in de
Bibliothèque Nationale te Parijs, een ander viel mij in de hand in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, en een derde kon ik naslaan in de Universiteitsbibliotheek te
Leiden.
De tweede uitgave maakt deel uit van de Opera omnia van Marnix, uitgegeven te
Brussel-Leipzig door Van Meenen en Lacroix: ‘OEvres de Philippe de Marnix de
Ste Aldegonde’, 7 voll., 1857-1860, en bevindt zich in het deel ‘Correspondance et
Mélanges’, 1860, blz. 17-107. De tekst is afgeschreven van een handschrift, dat onder
nummer 14760 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel berust, is
niet-te-zeer-nauwlettend en haastig gelezen. Naast den tekst hebben de
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uitgevers een Fransche vertaling afgedrukt, die niet altijd zeer nauwkeurig en evenmin
volledig is.
Hetzelfde handschrift benuttigend, had Dr. Van Vloten reeds in 1855 een vrije
bewerking van het tractaat bezorgd, in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’, 1855,
p. 729 vlg. Die bewerking, die niet bedoeld is als vertaling - zooveel interessante
details werden geresumeerd of eenvoudig terzijde gelaten - is uitstekend.
In 1881 verscheen onder den naam van A. Cornette een Nederlandsche vertaling
van het tractaat, in nr XI van de Paedagogische Bibliotheek van Versluys (Groningen).
Zooals uit de inleiding van die ‘vertaling’ blijkt, heeft de Heer Cornette dankbaar
van de bewerking van Dr. van Vloten gebruik gemaakt, en ze getrouw in zijn vertaling
ingelascht. Voor de overgeslagen of verkorte passussen heeft de Heer Baelden (soms)
voor een vertaling in het Nederlandsch gezorgd, ‘bij middel van de Fransche vertaling
door Albert Lacroix’.
In zijn werk ‘Marnix de Ste Aldegonde’ Paris, 1854, had Quinet reeds op het
bestaan van het handschrift te Brussel gewezen, en het even besproken. (Cfr. de
Nederlandsche vertaling door Dr. Van Vloten, met nota's aangevuld: Marnix van St
Aldegonde, De wording van het dissertatie van Ch. Dreyss: ‘Qua aestimatione
habendum Philippi Marnirii opus cui titulus: de institutione Principum ac Nobilium
puerorum.’
Dr. Tjalma spreekt ook terloops over het tractaat in zijn ‘Philip van Marnix, Heer
van St Aldegonde. Historisch-dogmatische studie’ Amsterdam 1896. De schrijver
geeft een algemeen inhoudsoverzicht, en stelt de quaestie der dateering, die hij
ongeveer oplost.
Een algemeen overzicht van de inhoud geeft ook W. Akkerman G. Jz. in het
Paedagogisch Woordenboek van C.F.A. Zernike (Groningen 1905) s.v. Marnix.
***
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In den brief, die het tractaat voorafgaat, en waarbij Marnix zijn werkje opdraagt aan
Graaf Jan van Nassau, broeder van Willem van Oranje, vernemen we hoe de ‘Ratio’
ontstaan is:
Reeds vroeger had de graaf herhaalde malen de quaestie van de opvoeding der
jeugd besproken met Marnix, en hem bij gelegenheid gevraagd, zijn bedenkingen
over de opvoeding der jonge edellieden in het kort te beschrijven. Zonder verwijl
heeft de Heer van St Aldegonde zich aan het werk gesteld. Maar een reis en allerhande
bezigheden hebben hem verhinderd zijn opstel te voltooien. Eerst later heeft hij over
heel wat vrijen tijd kunnen beschikken, en zijn opstel kunnen herzien, om het in de
beste orde te schikken, en het aan de graaf te bezorgen.
Met de ‘Ratio’ heeft Marnix niet bedoeld een groot en volledig tractaat te schrijven,
waarin hij zou trachten de laatste problemen van opvoeding en onderwijs systematisch
op te lossen; wel echter heeft hij willen schetsen ‘waarin een jong edelman, en hij,
die in het openbaar leven een plaats wil inruimen, van af zijn jeugd moet onderricht
zijn’.
In de ‘Ratio’ kan men twee wel-afgebakende deelen onderscheiden: het eerste
deel bevat enkele algemeene beginselen en beschouwingen over onderwijs en
opvoeding, terwijl in het tweede deel de schrijver richtlijnen aangeeft, een soort
leidraad, ‘enkele vaste hoofdstukjes, zegt hij zelf, tot dewelke leeraars en opvoeders
zich altijd kunnen richten als naar een zeker doelwit’.

I. Algemeene beschouwingen.
Over zuigelingenzorg, - waarmeê volgens Marnix ieder opvoedkundig tractaat zou
dienen aan te vangen, - moet de schrijver niet uitweiden: dat hoofdstuk werd door
verschillende medici genoegzaam behandeld. Alleen wil hij er aan herinneren, hoe
het ten allen opzichte bevorderlijk is voor de moeder, het kind en de gemeenschap,
dat de moeder zèlf het kind zoge, en niet een vreemde min.
De opvoeding zelf begint vanaf het oogenblik dat de kinderen beginnen te praten
en te loopen. Gedurende dien leeftijd moeten de ouders waken tegen dien kinderlijken
over-
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moed en die onbuigzaamheid, welke de beste naturen kan aangeboren zijn, en die
alleen door een tijdige bestraffing uit te roeien is. Men geve niet toe aan een valsch
medelijden, welke lichaamsstraffen voor dien leeftijd als voorbarig doet aanzien!
Als de kinderen drie jaar oud worden, wordt het tijd om stilaan deugd en godsvrucht
in te planten in de harten: in de eerste plaats eerbied voor den naam van God, en
onderdanigheid tegenover de ouders. Verder oefene men hen nu reeds in
zelfbeheersching, rechtvaardigheid, vrijgevigheid en andere deugden.
Bij wijze van spel leere men de kinderen lezen en ook schrijven, er ook goed zorg
voor dragende dat de kinderen onder het spreken duidelijk articuleeren. In
aanwezigheid van volwassenen moeten de kinderen bescheiden en teruggehouden
zijn, maar onder huns gelijken mogen ze gansch vrij hun spel spelen. Tot ze oud
genoeg zijn om naar school te gaan.
Marnix immers verkiest de school boven het privaatonderricht, wegens de geringere
onkosten, en om den goeden prikkel van den wedijver, op voorwaarde echter, dat
het aantal leerlingen niet te groot zij, uit vrees voor verderf. Voor de jonge edelen,
over welker opvoeding de schrijver meer in het bijzonder wenscht te handelen, stelt
hij voor dat enkele edelen een gemeenschappelijk gymnasium zouden oprichten,
hetwelk zij zouden onderhouden en laten besturen ten bate hunner zonen.
Hij voorziet er vier klassen, respectievelijk voor grammatica, syntaxis en prosodie,
rhetorica en dialectica, en eindelijk philosophie. Marnix geeft zeer beknopt een
overzicht van het programma dat de leerlingen moeten doorwerken, met af en toe
een aanduiding in welken geest sommige vakken moeten onderwezen worden. Voor
het Latijn geeft hij enkele voorbeelden van techniek en methode, - maar tot een
methodologische uiteenzetting komt het niet.

II. Systematische leidraad.
Dit deel omvat de drie vierden van het heele tractaat. De stof is ingedeeld in enkele
goed-onderscheiden hoofdstukken, die alle samen, het
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geheel opvoedingsprobleem trachten te bestrijken. ‘Alle inspanning en toewijding
van den opvoeder, aldus Marnix, moet zich toespitsen op de vorming van drie dingen:
den geest (animus), het verstand (ingenium), en het lichaam (corpus).’
De g e e s t is voor Marnix, wat wij zouden kunnen heeten de subjectief-werkende
factor, de menschelijkheid, de totaliteit van lichaam en ziel, de persoonlijkheid, de
basis van het religieus-ethisch leven. Tot de vorming van de ‘animus’ rekent hij ‘de
vrees Gods en een ware kennis van zijn zoon Christus Jezus, de liefde tot de deugd
en rechtvaardigheid, en een afkeer voor de ondeugd en onrechtvaardigheid’. Als
middelen worden aangeduid: het hooren van preêken, onderwijs van den katechismus,
bijbellectuur, veelvuldig gebed; vooral echter paedagogisch ingrijpen van den
moderator na ieder godsdienstig onderricht, met het doel te verduidelijken wat
onduidelijk is, of te verklaren ‘ad captum ingenii’ wat onverstaanbaar was. - Dat
alles doorweven met zeer preciese vermaningen en waarschuwingen, en met uittreksels
van allerhande herkomst.
Wat de zedelijke opvoeding betreft moeten de kinderen niet alleen van de
ondeugden ontwend worden, maar ook aan de deugden gewend. Hier vooral is een
gedurige tusschenkomst en leiding van den moderator noodig: en deze leiding moet
aangepast zijn bij ieders natuur en temperament. Ondeugden moeten worden te keer
gegaan door scherpe berispingen, door aandoen van schande, en waar dat nog niet
mocht baten, voor scherpe en groote ondeugden, door de roede. Deugden leert men
aanwennen door lofbetuiging, blijken van genegenheid, aanwakkering, enz.
De opvoeding van het v e r s t a n d behelst de vorming van de ‘intelligentio’ (of
bevattingsvermogen en schranderheid), van het oordeel, van het geheugen en van de
elocutie.
De intelligentia is eigenlijk een aangeboren eigenschap, die wel kan versterkt
worden, door het opsporen van verdoken dingen in allegorieën, raadsels en fabels,
door het oplossen van moeilijke toestanden in verhalen uit de geschiedenis, door het
oplossen van meetkundige vraagstukken. Verder nog door
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het leeren begrijpen van gezegden, apophtegmen, enz.
Het oordeel, dat een zoo gewichtige plaats inruimt in heel het menschelijk leven,
moet waarlijk gevormd worden als een basis voor alle verdere activiteit. Daarom
mag niets aan de leerlingen onderwezen, wat ze niet in een zekere mate begrijpen.
Zoo moet de grammatica niet worden aangeleerd door middel van gememoriseerde
regels, maar langs den weg der observatie van de moedertaal, door inductie. Ook
reken- en meetkunde, evenals ‘dialectica’, (‘of de kunst van iets uiteen te zetten en
te discutieeren’) moeten op het oordeel worden gedragen, en niet op het geheugen.
Als methode is de inductieve aangeduid: van het dàt moet men komen tot het ómdat,
en niet omgekeerd. Deze onderwijsmethode zal echter maar toegepast worden zoolang
de leerlingen stap voor stap moeten geleid worden naar het begrip van een zaak;
maar eenmaal, dat ze genoeg zullen ontwikkeld zijn, om den grond van iets te vatten
en te begrijpen, moet de leeraar met hen de bronnen uitdiepen.
Anderzijds behoort tot de algemeen vorming, dat den leerlingen veel algemeen
beginselen moeten ingeprent worden, vooral binnen de grenzen van den driehoek:
ethica, politica en oeconomica. Die principes moeten de leerlingen dan naar
dialectische methode uitspinnen en uitbreiden, opdat ze leeren zouden volledig een
zaak te beoordeelen, hoe ingewikkeld en speciaal deze ook zij.
Ten slotte behoort hierbij het arsenaal gemeenplaatsen en gezegden, welke de
leerlingen, eveneens naar dialectisch procédé, zullen ordenen en rangschikken onder
vaste hoofdingen en onderverdeelingen, en tot dewelke ze teruggrijpen, telkens ze
een citaat, voorbeeld of dgl. noodig hebben.
Het g e h e u g e n kan verbeterd worden door een hygiënische levenswijze, door
een opgeruimde gemoedsgesteltenis, door stelselmatige oefening en geconcentreerde
aandacht. Overdreven strengheid vanwege den leeraar werkt remmend op het
geheugen van den leerling. Verkeerd is het de kinderen allerlei dingen doen van
buiten te leeren, waarvan ze later geen nut noch profijt zullen hebben. De
van-buiten-geleerde stukken of teksten uit de literatuur moeten ofwel naar
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den inhoud ofwel naar den stijl vormend zijn.
Daartoe behooren in de eerste plaats kleine meesterstukjes uit de antieke literatuur;
verder dienen gememoriseerd reeksen namen en data uit de geschiedenis en
plaatsnamen uit de aardrijkskunde.
Om gemakkelijk van buiten te leeren, zullen de leerlingen in hun geheugen de stof
indeelen als onder vaste rubrieken, en alles, wat met redeneeren achterhaald kan
worden, moet het geheugen niet gaan bezwaren. De beste leeftijd voor het inprenten
van alle stof is wel de jeugd. Daarom moet men er op uit zijn den leerlingen vanaf
den prilsten belangrijke citaten doen van buiten te leeren, maar er tezelfdertijd voor
zorgen, dat ze niets leeren, wat later moet afgeleerd worden.
Mnemotechniek en mechanisch geheugen acht Marnix weinig bevorderlijk. Hem
schijnt het, dat een dwaas van buiten leeren van een reeks beelden, zonder onderling
verband, het oordeel moet afstompen. Veel nuttiger is het een werkelijke ‘reeks’ te
memoriseeren, waar het werkelijk verband berust op rationeelen grondslag.
Ten slotte wordt vereischt, dat de aandacht gevestigd zou blijven op wat geleerd
moet worden. Daarom zal men alle aandacht-afleidende dingen uit de klas weren,
en zal men niet toelaten, dat de leerling zich op verschillende zaken tezelfdertijd zou
toeleggen.
De e l o c u t i e , of de kunst zich bevallig uit te drukken, acht Marnix van
buitengewoon belang, ‘en wel zoozeer, dat iemand die zelfs àl wat we boven
aanhaalden, ook volkomen zou bereiken zonder die elocutie niet zou kunnen lijken
veel te hebben verworven’. Over dezen tak van het onderwijs laat Marnix meer
bevoegde mannen aan het woord, er zich bij bepalend enkele handboeken aan te
duiden, en te verwijzen naar Grieksche en Latijnsche bronnen. Marnix wil dat de
leerlingen zich zouden oefenen in het spreken, en acht ook goed, dat twee leerlingen
tegenstrijdige stellingen zouden verdedigen, om aldus gewend te geraken aan het
debat.
Ten slotte komt Marnix aan de lichamelijke opvoeding toe. Daartoe behoort in de
eerste plaats de zorg voor een goede uitspraak, voor een duidelijk articuleeren, en
voor de aange-
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paste stemflecties en gebaren.
De verdere lichamelijke opvoeding staat in betrekking tot gezondheid, kracht en
bevalligheid. Gezondheid en kracht worden het best gediend door het maat houden
in eten en drinken, slapen en arbeiden. Zware vermoeienis moet men de kinderen
niet opleggen; men wacht daarme, tot ze die zonder nadeel kunnen verdragen.
Geleidelijk kunnen de kinderen geoefend worden in spelen, van af het loopen, tot
en met paardrijden en jagen. Tot de zware vermoeienissen behoort ook het reizen in
den vreemde, liefst in dié landen, met dewelke het eigen volk betrekkingen
onderhoudt.
Ontspanning diene tezelfdertijd tot het scherpen van den geest. Reken- en
meetkundige problemen oplossen, teekenen van geographische kaarten, berekenen
van afstanden en dies meer komen vooral in aanmerking. Ook andere spelen, ten
minste voor zoover ze eerbaar zijn, en er geen hebzucht noch gierigheid meê gemoeid
kan zijn.
Marnix eindigt zijn tractaat met een beroep op de liefde van den leeraar, die veel
meer door onderlinge genegenheid moet weten te bereiken, dan door klappen of
slaan, waartoe hij maar in den uitersten nood, en tegen zijn wil in, mag gedwongen
worden. Opvoeden, zegt Marnix, is kwestie van liefde.
***
Zoo gaat de gedachtengang in het opstel over de opvoeding van jonge edelen door
Marnix van St Aldegonde. Het is goed te weten in welke volgorde Marnix ze
behandelt, vooraleer over te gaan tot een systematisch onderzoek van de opvattingen
en meeningen, die daar worden uitgedrukt.

I. De teleologie.
De jonge edelen wil Marnix zien opvoeden tot godsdienstig-deugdzame menschen,
wilskrachtig en gaaf van karakter, rijp en vast van oordeel, beschikkend over een
breede en dienende kennis en harmonisch ontwikkeld naar alle zijden.
Het ligt in de lijn van Marnix' eigen persoonlijkheid zoo-
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veel nadruk te leggen op de godsdienstige opvoeding der jonge edelen: maar dit
voorschrift staat niet in het teeken der onverdraagzaamheid. Dat kan ons vreemd
toeschijnen vanwege Marnix, temeer omdat de adressaat een der
meest-fanatisch-calvinistische vorsten was: Jan van Nassau Dillenburg. Wel legt
Marnix er nadruk op, dat kinderen van kleins af zouden onderwezen worden in den
waren godsdienst(1). Verder eischt hij strenge zorg, dat de bestuurder van het
gymnasium den waren godsdienst aankleeft(2). En van de predikanten in de
onderrichting eischt hij, dat ze goed zouden gesteld zijn tegenover den waren
godsdienst(3).
Eenmaal vaart Marnix uit tegen bestaande zeden, waarbij ouders hun kinderen
van dwalingen laten vervullen(4), en dit om tegemoet te komen aan hij weet niet welke
faam van voorzichtigheid. Vandaar dat kinderen van de voortreffelijkste vorsten van
den waren en goeden godsdienst afvallen en vervallen in goddeloozen en wereldschen
cultus en verdorven bijgeloof(5).
Maar zelfs deze passussen meêgerekend, zou men nooit durven veronderstellen,
dat de auteur van den ‘Byencorf’ en de schrijver van de Ratio één zijn: zóó vrij is
deze laatste van de bittere animositeit, die den Marnix van de satire kenmerkt.
In de zedelijke opvoeding geldt voor Marnix als einddoel het beoefenen van alle
deugden, het verafschuwen der ondeugden, en het vermijden ervan door matigheid
in eten, drinken en slapen, ‘ten slotte alles, wat neerkomt op het goed inrichten van
het leven, met ontzag voor deugd en eerlijkheid’(6).

(1) [Er wordt hier slechts verwezen naar de eenige goede uitgave van het tractaat, deze van 1615,
door Sixtus Arcerius, te Franeker. (In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder Nr. 25928).
Deze biedt daarenboven het voordeel in de marge kapittel-aanduidingen te dragen.] Cfr.
pagina 3.
(2) De vera religione recte sentienten. Pag. 5.
(3) In religionis doctrina optime sentientes. Pag. 14.
(4) Errore imbui. Pag. 15.
(5) Quo fit,... ut optimorum Principum liberi a vera et recta religione non raro in impios ac
profanos cultus et prauas superstitiones dilabantur. Pag. 15.
(6) Pag. 12.
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Voor de vorming van den geest staat Marnix op doorgedreven realistischen grondslag.
Hij zelf verschijnt ons als een typisch Renaissance-figuur, doordrongen van de
Grieksche en Latijnsche cultuur: maar zijn doelstelling bij de opvoeding der edelen
getuigt niet van het humanistische geleerden ideaal.
Gedurende het eerste derde der XVIe eeuw immers, is de denkende en schrijvende
wereld bewogen, bijna beheerscht geweest door den geest van Erasmus. Wat het
humanisme toén was, heeft de Prins der beweging gewenscht en gewild dat het
worden zou: het wederbeleven van de klassieke cultuur. Maar nog tijdens het leven
van Erasmus begint het zuiver humanisme te verwateren aan de periferie, en vertoonen
zich de eerste verschijnselen van het nakend verbalisme: namelijk die opvatting,
geesteshouding en practijk, waarbij een taal om haar zelf beoefend wordt, om de
esthetiek van het woord, en niet als dienend element bij een inhoud, die bestaat uit
méér cultuurwaarden dan de taal alleen. - Men heeft zelfs Erasmus onder de
verbalisten willen rekenen! Het is waar dat Erasmus een zeer groot gewicht legt op
de taalkennis, maar dat ligt verbonden met zijn opvattingen van de taal als
denkinstrument.
Wie aanneemt, dat een geraffineerde taalkennis de denkmogelijkheden
vermenigvuldigt, kan bezwaarlijk anders, dan een diepe taalkennis vereischen van
wie diep denken wil. Erasmus was allereerst denker. Taalvirtuoos was hij maar in
de tweede plaats, en alleen als gevolg van zijn nooit verminderde geestigheid. Erasmus
kan wel eens met woorden spelen, maar dan doet hij het, omdat hij geestig i s :
verbalisten spelen met woorden om geestig te d o e n .
Het humanisme, eerst het voorrecht van enkelen, is weldra een modegolf geworden:
de antieke cultuur beroert den mensch niet meer. Diep doordenken is niet meer
noodig, men kan aan de oppervlakte blijven, en de illusie koesteren, dat men den
grond van de zaak aanraakt. De schijngeleerdheid is een middel om te schitteren, om
beschaafd te doen. Hoe meer het cultuurgoed aangroeit, door de onophoudende
ontdekkingen van de echte geleerden, hoe lastiger het wordt om den
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tred van de beschaving te volgen. Men is zich gaan beperken tot een minimum:
perfect Latijn te schrijven, in Latijnsch model te denken, volgens Romeinschen geest
te leven.
Bij Marnix is er eenerzijds geen plaats voor loutere eruditie, geen Hebreeuwsch,
geen Latijn om de taal zelve, geen onderschatten van eigen taal voor een vreemde,
geen verwaarloozen van eigen cultuur en geschiedenis voor deze der antiqui.
Integendeel: Latijn zullen de jonge edelen leeren om er hun eigen taal meê op te
smukken, ‘opdat hen niet overkome, wat bij veel geleerden dezer eeuw opvalt: terwijl
ze, afgezonderd en in hun bibliotheek zeer geleerd en welbespraakt zijn, komen ze
voor in het publiek en in den senaat, in vergaderingen en in het openbaar leven, als
onmondig (infantes) en onbeholpen in alle zaken’(7).
Anderzijds wil Marnix evenmin weten van de teleologie der pseudo-humanisten.
Hij is niet de eerste geweest om tegen de verbalisten te reageeren: Vives is hem
voorgegaan in ons land, en Montaigne zoowel als Rabelais staan op even realistische
basis als Aldegonde, die de beiden heeft gekend. Maar er ligt een nieuwe klank in
Marnix' woord. In de dagen, wanneer hij zijn tractaat afgewerkt heeft - 1583 - was
in onze gewesten de laatste faze ingezet van een der gewichtigste keerpunten in onze
nationale geschiedenis: voor de Nederlanden was het de vraag, of de zuidelijke
Provinciën hun autonomie zouden verwerven, verbonden met het Noorden, of,
afgezonderd ervan, als wingewest zouden geregeerd worden door vreemde monarchen.
En niet alleen van nationaal standpunt was de vraag brandend geworden; de strijd
kreeg hoe langer hoe meer een godsdienstige kleur. De vraag werd aldus gesteld:
brengt de vereeniging met het Noorden de overheersching meê van de hervormde
belijdenis, of moet integendeel de trouw aan Spanje de continuïteit waarborgen van
de Roomschen eeredienst?
De steeds scherper wordende nationale en godsdienstige nooden, de hangende
onzekerheid in de politieke verwarring van dien tijd, en het tekort aan leiders bracht
sterker op den

(7) Pag. 8.
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voorgrond het onnutte en onwaarachtige van de zoogenaamde herleving der oude
beschaving in de Renaissance.
Midden degelijke problemen stond daar Marnix met groot verstand en uitgebreide
begaafdheden, ontsproten uit den kleinen adel, op de aangewezen stelling, om als
tusschenpersoon op te treden tusschen den grooten adel en het volk. Hem wordt
gevraagd te schrijven welke zijn inzichten zijn over de opvoeding, noodig voor een
jongen edelman. Zijn persoonlijke kijk op alle dingen geeft hem ook op deze vraag
het goede antwoord: de edelman moet opgevoed worden om dienstbaar te zijn aan
zijn land. ‘Ik voor mij wil niet, dat mijn zonen voor het private huis en haard tot
sieraad en bescherming zouden zijn, maar wel voor het vaderland, de burgers en het
volk. En daarom denk ik dat hun studies moeten aangepast worden aan het opnemen
van het bestuur, aan het handelen met het volk, aan het beheeren van steden en
volkeren.’(8). Voor wie daarin nog niet voldoende den nationalen geest heeft erkend:
‘Schande is het... dat hij, die op de hoogte is van de geschiedenis der vreemde
volkeren, midden zijn volk, en binnen zijn land een vreemdeling is.’(9).
Marnix weet wel, dat zijn opvatting niet het ideaal is voor den etherischen mensch.
‘Ik ben alleen bekommerd om de mijnen,’ zegt hij. ‘Uit dat oogpunt stel ik mij voor,
dat niet zoozeer moet worden gelet op wat het hoogste en het volmaaktste is, dan
wel wat gemakkelijk te verwezenlijken is, en minder vreemd tegenover huiselijke
en openbare aangelegenheden.’(10).
Het realisme van Marnix, dat niet altijd scherp afgelijnd is van een zeker utilisme,
vindt men terug in het schatten van de geschiedenis als leervak, en vindt weerklank
in de houding van den schrijver tegenover het Grieksch als leerobject: ‘De Grieksche
taal, dunkt me, moet van jongs af door voorname geesten worden aangeleerd, ook
naar het oordeel van Quintilianus, den besten der meesters in de opvoedkunde: niet
alleen

(8) Pag. 8. Deze passus wordt door Arcerius gemargineerd met ‘Scopus Nobilitatis literatae’.
(9) Pag. 11.
(10) Pag. 35.
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omdat ze beter geschikt is dan het Latijn om de gewone taal te verfijnen, en om de
zuivere welsprekendheid te verkrijgen, maar ook, omdat daarenboven al wat goed
en nuttig is, in elk der onderdeden van de wijsbegeerte en in elke wetenschap, door
de Grieken overvloedig, ernstig, duidelijk en sierlijk overgeleverd is, door de Latijnen
integendeel veelal mager en kaal, meer dan eens lastig en moeilijk, en stellig zelden
scherp en volledig.’(11).
Op dezelfde overtuiging is ook gegrond de hoogschatting van het oordeel: de
klemtoon is nu verlegd van de loutere welsprekendheid, die het einddoel was geweest
van alle opvoeding, naar een oordeelvast begrip. ‘Het oordeel zonder theoretische
kennis is soms zeer veel waard. Zonder oordeel echter is de kennis niet alleen
onbekwaam haar rol te vervullen, maar zelfs, hoe grooter ze is, des te dichter houdt
ze zich met onbekwaamheid, onwelvoeglijkheid en grootdoenerij verwant.’(12).

II. Bepalende opvoedingsfactoren.
In een beperkt opstel als dit, mag men verwachten dat er geen plaats is voor een
systematische uiteenzetting van, wat we zouden kunnen heeten, de grondslagen der
opvoeding. Tot een systematische uiteenzetting komt Marnix inderdaad niet, maar
terloops wijdt hij enkele beschouwingen aan de natuur van het kind.
Zedelijk is de mensch slecht, en vertoont steeds een aangeboren neiging tot het
kwaad. Dat vinden we terug in enkele passussen, waarvan de voornaamste de volgende
is: ‘van de andere ondeugden, die gewoonlijk in de menschelijke natuur van jongs
af wortel schieten, observeere men met zorg en nauwlettend den toestand: namelijk
of ze geen neiging vertoonen tot gierigheid of verkwisting, of ze niet voortvarend
gedreven worden tot gramschap, of integendeel luie of stompzinnige zielsemoties
verraden, of zelfs hun natuur niet neigt tot dronkenschap, gulzigheid, wellustigheid,
overdaad en

(11) Pag. 8.
(12) Pag. 22.
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andere van dien aard’(13).
Zooals boven reeds gezegd, maakt Marnix de heele opvoeding afhankelijk van
drie gebieden: ‘animus, ingenium et corpus’: respectievelijk de geest, het verstand
en het lichaam. Tot het proprium van den geest behooren de zorg voor godsvrucht
en deugd, een goed gevormde wil, de manier van zijn driften te bedwingen: ten slotte
alles wat betrekking heeft op een deugdzaam en eerlijk leven.
Alleen over het vormen van den wil wordt niet in extenso gehandeld.
Over het verstand herhaalt Marnix de traditioneele leer van Aristoteles: vier
vermogens, die niet te herleiden zijn tot elkaar: de perceptie van al wat kennis en
wetenschap is, het verfijnen van het oordeel, het versterken van het geheugen, en
eindelijk een degelijke en aangepaste elocutie.

(13) Pag. 18. Cfer. innata prauitas (pa. 2); - fastus ille et contumacia puerilis, quae etiam optimus
ingeniis innata est (pag. 1); - ab optimis enim ad deteriora procliuis est lapsus, a prauis autem
ad meliora difficilis regressus (pag. 16).
Dezelfde opvatting wordt door Marnix uitgedrukt in een klein werkje, geschreven voor de
catechese der kinderen, en uitgegeven na den dood van den schrijver. ‘Cort begryp / Der
voornaemste Hoofdstucken der Christelijker Religie / ghestelt Vraghe ende Antwoordischer
wijze tot nu ende voordeel der teere aencomende Jonckheyt ende stichtinghe alle(r) Christenen
in 't gemeyn’. Daar wordt onder meer gezegd:
- Waer uyt leert men dan God kennen?
- Uyt sijne wercken.
- Connen wij God uyt sijne wercken volkomelijck leeren kennen?
- Neen wij.
- Waerom?
- Omdat wij al te verdorven sijn.
.........
- Connen wij dat wel volkomelijck volbrengen?
- Neen wij.
- Waerom?
- Omdat wij al te verdorven sijn.
(Nader over dit werkje bij Dr. G. Tjalma, o.c., blz. 147 vlg. Het titelblad vindt men bij Dr.
J.J. Van Toorenbergen, Philips van Marnix van St-Aldegonde, Godsdienstige en Kerkelijke
geschriften, dl. II, Verscheidenheden uit en over de nalatenschap, 1878, tusschen blz. 134-135.
Het boekje is overgedrukt in de Opera omnia achter den ‘Byencorf’.)
Zonder twijfel steunt die opvatting van Marnix, over de aangeboren slechtheid veeleer op
godsdienstige overtuiging dan op psychologisch inzicht. Ze wordt aldus gesteld tegenover
de zaligmaking door het geloof in Christus Jezus, in overeenkomst met de Calvinistische
interpretatie van Paulijnsche teksten (Eph. 2, 3).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

680
Het percepteeren en de vlugheid der perceptie, de schranderheid, (in het Grieksch
‘anchinoia’), is eigenschap van de ‘intelligentia’, is aangeboren; haar promptheid en
wakkerheid wordt verhoogd door oefening. Het oordeel (dianoètikès), heeft een zeer
uitgebreide rol: ‘het oordeel immers heeft tot zijn gebied het doorzien van het ware
en het onderscheiden van het valsche; het ziet der dingen oorzaken, en legt daarvan
de onderlinge verbindingen bloot; uit het verleden wordt het tegenwoordige afgeleid;
toekomstige dingen ziet het uit de tegenwoordige in bijna-onbetwijfelbare gissingen
vooruit; het vergelijkt gelijkaardigheden, houdt verschillen uit elkaar, ontbindt
samenstellingen, en verbindt naar de juiste en aangepaste verhouding gescheiden
zaken; redeneerend spoort het verborgen dingen op, en al wat met menschelijk
doorzicht kàn achterhaald worden, dat alles omvat die ééne menschelijke kracht,
dewelke wij, oordeelen en redeneeren' heeten’(14).
Het oordeel is een ingeboren gave, die hoofdzakelijk moet gecultiveerd worden.
Het derde vermogen, het geheugen nl., is een natuurlijke gave, welke men door
goed verzorgen alleen maar bewaren kan.
De elocutie, het vierde vermogen, hangt heelemaal af van de vorming.
Tot het domein van het lichaam rekent Marnix gezondheid en sterkte, sierlijkheid,
gratie in de bewegingen en in de stem, wellevendheid en houding. Verder het
beeldhouwen, bouwen, musiceeren, zingen, schilderen, en ten slotte elke kunst van
dien aard, die ‘veeleer in een kracht van het lichaam of een vaardigheid der ledematen
zijn zetel heeft, dan in een vermogen van het verstand’(15).
Van veel belang is de stemming van den kweekeling. Verdriet en droefgeestigheid
werken sterk remmend op het verstand: ‘de kracht van het hart verzwakt, en door
een zekere “Sympatheia” worden de zenuwen, die vanuit de hersenen in

(14) Pag. 21.
(15) Pag. 13.
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het hart verspreid liggen, samengedrukt, en aldus worden de hersenen geschonden.
De vitale krachten verminderen, en het geheugen verslapt’(16). Daarom is een stemming
van gezonde vreugde en blijgeestigheid bevorderlijk voor opvoeding en ontwikkeling.
In hetzelfde plan is ook de voeding, vooral de matigheid in eten en drinken, van
kapitaal belang(17).
Marnix kent ook de groote waarde van de aandacht: aan de hand van classieke
voorbeelden uit de oudheid, veroordeelt hij alle aandacht-afwendende
bijkomstigheden, vooral waar het op memoriseeren op aan komt.
Ten slotte beoordeelt hij de diversiteit en overvloed van stof als verderfelijk, niet
alleen voor het geheugen, maar tevens voor het verstand, dat door die verschillende
dingen als het ware onderdrukt wordt, en verslapt.
De f a m i l i e schijnt Marnix geen belang in te boezemen als opvoedende factor.
De eerste opvoeding wordt voorgesteld als door de ouders gegeven(18), misschien wel
door den vader(19), terwijl de moeder alleen zorg draagt voor het kind in de
zuigelingenperiode(20). Tot het derde levensjaar zullen de ouders zich ten doel stellen
van de kinderen de grootste onderdanigheid te verkrijgen, desnoods door hen te
bestraffen met een kastijding(21). Nadien zal men stilaan beginnen met het eerste zaad
der deugdzaamheid te leggen; wien dat voorbehouden is wordt niet gezegd. Tevens
zal men de kinderen een of meer talen leeren spreken, er zorg voor dragend, dat ze
goed articuleeren: alle voorschriften, die men aantreft in alle dergelijke tractaatjes
van dien tijd.
Misschien mogen we ons de kinderen voorstellen in den huiskring: ‘worden ze
ondervraagd, dan antwoorden ze op alles bereidwillig en vlug, maar tevens bescheiden
en vrij. Ondervraagt men ze niet, dan leeren ze hun ouders en meerderen door een
bescheiden stilzwijgen te vereeren’(22).

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Pag. 29.
Pag. 28; 42.
Id esse parentibus elaborandum: pag. 2.
Erit ad rectam eorum institutionem parenti animus adiiciendus, pag. 1.
Tenellae illius aetatis ad matres potissimum ac nutrices pertinet, pag. 1.
Pag. 2; ibid. infra.
Pag. 3. Aldus ook door Erasmus voorgeschreven.
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Tegenover hun ouders zullen de kinderen niet alleen zich steeds gehoorzaam betoonen,
maar daarbij zullen ze zich nooit met hen zoo eigen en vertrouwelijk aanstellen, dat
ze geen onderscheid meer kennen tusschen de ouders en andere huisgenooten(23).
De kinderen krijgen wellicht ook speelmakkertjes. Eenmaal ze bij huns gelijken
zijn, krijgen ze de grootste vrijheid van spelen en babbelen. Het spel dient ook tot
grondslag van hun verdere ontwikkeling.
Over de plaats, die het kind in de familie bekleedt, het voorbeeld, den huiskring
en meer van dien aard, rept Marnix geen woord.
In den Renaissancetijd was de opvoedende rol van de familie zeer beperkt, vooral
bij de edelen: in de meeste gevallen werden de kinderen aan een min toevertrouwd,
die voor de voeding en voor de eerste opvoeding te zorgen had; later verwijlden de
kinderen dan meestal bij knechten en meiden, wat vooral voor hun zedelijke
opvoeding bepaald ongunstig was, terwijl hun karakter volledig misvormde.
Meermalen is door Erasmus in zijn brieven en in zijn werken gewezen op het
gevaarlijke van die handelwijze vanwege de ouders, en met nadruk heeft ook Vives
op de gevaren, daaraan verbonden, gewezen.
Nadien werden de kinderen dan toevertrouwd aan paedagogen, die met hun collegas
uit de Grieksch-Romeinsche periode dit gemeens hadden, dat ze beslist gevaarlijk
waren voor de zedelijke gaafheid van het kind, terwijl ze zich van de klassieke
‘paedagogoi’ onderscheidden, doordat ze dom waren en nog minder voorbereid op
hun taak van opvoeder.
Marnix echter acht den schoolvorm beter geschikt dan het systeem der
huispaedagogen. Niet alleen wegens het gevaar dat aan den uitsluitenden invloed
van één onbetrouwbaar mensch verbonden is, maar ook omdat de onderlinge
voorbeelden stimuleerend werken op de leerlingen. Hij waarschuwt echter tegen een
overdreven groot aantal leerlingen; waar er te veel zijn kan de leeraar niet aan ieder
in het bijzon-

(23) Pag. 4.
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der zijn volle aandacht schenken, en met het aantal groeit ook het gevaar op verderf
en contaminatie, die in dergelijke gevallen door den opvoeder op geen manier kan
tegengegaan worden.
Daarom stelt Marnix voor, dat enkele edelen samen een gymnasium zouden
stichten, ten bate hunner zonen. Ze zullen er leeraars aanstellen, die zullen te zorgen
hebben voor onderricht, en moderators, die voor de zedelijke opvoeding zullen moeten
instaan. Van de twee groepen wordt een nauwe samenwerking verwacht, onder de
leiding van het hoofd van de school, die tezelfdertijd hoogste moderator is, en
studieprefect. In volledigen eenklank met alle tijdgenooten, wijst Marnix op het
belang van de kwaliteiten van die twee soorten opvoeders. Er bestonden indertijd
wel schoolmeesters, in de scholen, die ook bestonden. Middendorp, later Rector van
de Universiteit te Keulen stelt ze ons voor als zouden het alleen verloopen studenten
zijn, die zich als schoolmeester aanboden, menschen tot niets bekwaam, die zich
goed genoeg achtten om de jeugd te verderven, en om zich aan te stellen met
schijngeleerdheid. Ze moesten leven van wat hun studenten wilden betalen, gaven
voor dat karig geld even karig onderricht, weerhielden de goed-betalende leerlingen
zoolang mogelijk in hun klas, ook al moesten ze deze daarom dom houden, en ze
leefden als parias. Weinig beter was het gesteld met de huispaedagogen, niet alleen
in onze gewesten, maar ook in Frankrijk en Engeland, waar de schrijvers herhaaldelijk
wijzen op de verantwoordelijkheid van den vader bij de keuze van een opvoeder, en
op de gevaren die de gewone menschen van dit vak bieden voor de zedelijke gaafheid
van de jongelingen.
Voor zijn gymnasium voorziet Marnix vier klassen:
In de laagste klas leeren de kinderen de beginselen van het Latijn.
In de tweede worden syntaxis en prosodie geleerd door middel van veelzijdige en
drukke oefeningen, terwijl men onverminderd de moedertaal blijft verzorgen; verder
ook de beginselen van het Grieksch.
De derde klas krijgt als rol het vormen van het verstand,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

684
van het oordeel en van de andere geestesvermogens, met de Dialectica en de Rhetorica
als hoofdbrok. De derde klas acht Marnix ook best geschikt voor reken- en meetkunde,
en beginselen uit de astronomie; hier zou ook de plaats zijn om werken te lezen over
ethica en staathuishoudkunde; - buitengewoon belangrijk is in deze klas de plaats
van de geschiedenis: die zullen de leerlingen leeren, zoowel uit de werken van de
hedendaagsche als van de klassieke schrijvers.
In de vierde klas, die aan de philosophie gewijd is, worden Plato en Aristoteles
gelezen, en de beginselen der Physica onderwezen, of ook de beginselen der
jurisprudentie, nl. de instellingen.
‘Wil men deze stof over meer dezer klassen verdeelen, zegt M., dan zien wij daar
niet tegen op.’(24). Het is er hem immers veel minder om te doen een methologische
uiteenzetting te geven, dan wel een minimumprogramma voor te schrijven, verbonden
met enkele zeer algemeene en systematisch-geordende paedagogische wenken.
Het zou weinig logisch zijn moesten we ons voor ieder van die vier klassen den
duur van één jaar voorstellen. Het begrip van het schooljaar, met een vast begin en
een vast einde, bestond nog niet, zelfs niet in de meest beroemde scholen als deze
van een Cordier te Bordeaux, het bekende Collège de Guyenne. Daar was het bij
voorbeeld voldoende een proef te lukken, om naar een andere klas over te gaan: een
proef die men kon doen vier maal 's jaars bij het begin van den cyclus, later om de
zes maand. En daar waren tien klassen. Een klas dienen we als een eenheid te verstaan,
waar dezelfde leeraar aan dezelfde leerlingen een tijd lang les geeft. Om na te gaan
welk een ontzaglijke stof moet verwerkt worden in één klas voor één vak, zooals de
geschiedenis, moge aangestipt worden welke schrijvers Marnix wil zien lezen in de
derde: zonder te spreken van Caesar en Livius, die wellicht voor de tweede bestemd
zijn, worden opgesomd: Sallustius, Tacitus, Valerius Maximus en Plinius. Onder de
Grieken worden vooral Thucydides, Xenofoon en Plutarchos gelezen. En dan zullen
de leer-

(24) Pag. 6 volg.
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lingen nog recente schrijvers te lezen krijgen, die handelen over de nieuwste
geschiedenis: Sleidanus, Gaspar Hedion, Philippe de Comines, Froissard en ‘multi
recentiores’. Daarbij moet men wel in acht nemen, dat het er niet alleen op lezen
aankomt, maar dat de leerlingen daarbij een groot stuk zullen memoriseeren.
Hoe lang juist het zal duren, eer het programma van Marnix afgewerkt zal zijn,
vinden we niet precies aangegeven. Zonder twijfel houdt Marnix zich bij den
gebruikelijken duur van het toenmalig onderricht, zegge zestien tot achttien jaar.
Voor het eerste schooljaar is geen tijd bepaald: de humanisten nemen aan dat het
eerste schoolonderricht moet aanvangen rond den leeftijd van zes jaar, sommige
zeggen vijf, andere weer zeven. Marnix ziet het zóó, dat de kinderen van achtnegen
jaar reeds heel wat citaten uit de Schrift van buiten kennen(25).
Anderzijds gaan de jongelingen rond hun achttiende jaar op reis. Dat beteekent
dat de schoolopvoeding rond dien tijd ten einde is, of ten minste kàn zijn. Zoodat we
ons met reden mogen voorstellen, dat de schoolopleiding tien à twaalf jaar in beslag
zou nemen, al naar gelang den aanleg en het verstand van den leerling.
Over de klaslokalen spreekt M. alleen in verband met het geheugen. Hij vindt het
besluit verkeerd de klassen te versieren en op te smukken met teekeningen,
schilderijen, beelden of eenig ander sieraad. Reeds in dien tijd schijnt het de gewoonte
geweest te zijn opgezette vogeltjes ten toon te stellen, en zelfs kooien met levende
vogeltjes in de klas te brengen. Als er iemand is, die daar zijn genoegen in vindt, dan
moeten die dingen in eet- of slaapplaatsen staan, niet in de klas, zegt Marnix(26).
Wat de plaats zelf van de school betreft, dit laat Marnix onverlet: alleen vinden
we verondersteld dat de leerlingen (reeds van hun tiende jaar af) leeren te paard
rijden; na hun zestiende jaar zullen ze zich oefenen door jagen en door

(25) Pag. 33.
(26) Resp. pag. 37, 43, vlg.
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militaire spelen, maar misschien hebben ze dan reeds het gymnasium verlaten. Er
moet ook gelegenheid zijn om aan handarbeid te doen, meetinstrumenten te
vervaardigen, metaal te gieten en zelfs kleine hovekens te bewerken. Van hun
dertiende jaar af, zullen de leerlingen gaan zwemmen in kolkvrije wateren(26).
Die verspreide aanmerkingen over de school laten vast niet toe, ons een duidelijk
beeld te vormen over de uitwendige schoolinrichting. Nauwkeuriger wordt door
Marnix gehandeld over de houding van de leeraars en moderatoren tegenover de
leerlingen.
De noodzakelijkheid dat de leeraar zou rekening houden met het temperament van
iederen leerling, is een gemeenplaats bij de Renaissanceauteurs, een gemeenplaats,
die in onze geweesten aan belang gewonnen heeft, sedert Vives gewezen heeft op
het belang van de persoonlijkheid in de opvoeding. Ook Marnix eischt dat men ieders
aanleg zou ontzien.
Wat hij ten strengste afkeurt, is de overdreven strengheid van de opvoeders. Dat
wordt zonder twijfel ingegeven door den toen heerschenden geest. Het middeleeuwsch
systeem van plak en roede, waarbij de leerlingen op hun ontbloot lichaam tot bloedens
toe gegeeseld werden, zelfs voor de minste nalatigheid of voor het kleinste vergrijp
tegen de tucht, had de humanisten zóó geschokt, dat alle, schier zonder uitzondering,
de barbaarschheid der meesters aangeklaagd hebben; zoo halsstarrig echter de
eigenlijke schoolmeesters zich vastklampten aan de versleten onderwijsmethode,
zoo onmenschelijk bleven ze te keer gaan tegen hun arme slachtoffers. Marnix
verwerpt de zware en beschamende lijfstraffen, niet alleen om het onmenschelijke
van het systeem, maar zooals Vives enkele jaren vroeger betoogd had, om reden van
psychologischen aard: die straffen en de overdreven strengheid van de meesters
verbitteren de slachtoffers in plaats van ze te verbeteren, ze kwetsen hun eigenliefde
en eigenwaarde, en remmen de spontane krachten van de natuur.
‘Love is better than fear,’ had Ascham enkele jaren vroeger gepredikt. Waar het
kan, houdt Marnix de moderatoren

(26) Resp. pag. 37, 43, vlg.
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voor, zal men geen strenge maatregelen treffen, maar door zachtheid en geduld zal
men trachten te verkrijgen wat men beoogt; waar een goed woord, een berisping of
zelfs een woord van lof kunnen volstaan, zal nooit een plak of een roede van pas
komen. En mocht een kastijding op den duur tóch noodig blijken, dan zal de moderator
het zóo aan boord leggen, dat de leerlingen voelen, dat hij daarvan afkeerig is. Het
laatste woord is dit: van de leerlingen de sympathie af te dwingen door spontane
genegenheid, hen aldus beter bereid te maken voor de studie, dienstvaardigheid en
gehoorzaamheid, en een verhouding te onderhouden steunende op wederzijds begrip
en liefde.
(Vervolgt.)
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Dooi
Nu waaien weer Gods zuidelijke winden
die smelten doen het ijs in de sloot.
Hun asem gaat zoet in de bottende linden,
gaat diep in de dreef om 't nieuw leven te vinden
en over de heide breed en groot.
Al 't dor hout brak af. De wintersche winden
zweepten hun slagen in 't rijk van den dood.
Diep dook het leven voor 't wreede ontzinde
geweld over 't eenmaal zoo hevig beminde,
en sneeuw borg het mild in haar sneeuwwitte schoot.
De wind was een slaaf, maar nu brak hij zijn boeien
en hij woei waar hij wou; wel zie, hij wil zuid,
hij wil streelen en spelen en kent geen vermoeien.
Hoe glad en hoe buigzaam de twijgen zijn! Bloeien
zal 't houtgewas, zingen mag weer de wilgenfluit!
Het leven zat diep, nu zal het gaan groeien
en rijzen en stijgen ten donkerte uit.
Stil zingen zal 't 's morgens, op den middag warm bloeien,
rond het hoofd van de nobelste zomerbruid.
Frank VALKENIER.
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Conflicten
door Bart Vrijbos
Novelle
(vervolg en slot)
Het lijkt wel of Jeannine's oom goed weder heeft meegebracht uit de stad. Hij is nu
al enkele dagen hier en we hebben, sedert die beroerde regennachtmarch van Vannah
en ik, nog geen droppel water gezien. Zo komt het dat we nu meer buiten dan binnen
vertoeven, wat eigenlijk aangenamer is ook. Ge komt niet aan zee om binnenshuis
op mekaar te zitten koekeloeren. Vooral niet hier, in 't Huis ter Duinen.
't Is of dit huis verdomd ware: van zodra ge er binnen zijt en de deur achter uw
hielen is dichtgevallen, dreigt telkens onweer. Telkens ontdekt Madame dat er iets
niet helemaal in orde is en alle aanwezigen moeten dat dan tien keren horen. En dàt
is het eigenlijk wat verveelt. Ge ziet zo duidelijk dat zij verplicht is het allemaal zo
dikwijls te herhalen - want er is niets - en zo ze het zich zelf niet wijsmaakte zou ze
er niets van geloven en ook niets te zeggen hebben.
Maar de zon is een redding gebleken nu ze onze herhaalde uithuizigheid komt
bevorderen. Ook meneer is liever buiten dan binnen. Op het strand en in de duinen
doet hij nagenoeg wat hij wil en wat hem lust. Binnen doet hij wat Madame wenst
- zo, Hector, blijf wat stilzitten in de zetel, en loop niet telkens over mijn tapijt, ‘mijn
tapijt’, zegt zij - en moet hij alle grillen, tot de minst grillige toe, hardnekkig
onderdrukken en negeren. Een pijp is een vies ding en maakt haar onwel. Sigaretten
zijn gemeen goed. Dat zegt Madame als meneer zijn pijp stopt of merkt dat ik een
sigaret ga opsteken.
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- Rook iets fatsoenlijks, rook een sigaar, Hector. En zelfs als ze weet dat het kistje
ledig is, roept ze tot de meid: Sigaren voor Meneer. Luid, opdat iedereen het zou
horen.
Niet alleen met het roken gaat het zo, doch met alles. Toen Meneer aankwam en
even later zijn valies uitijlde in 't bijzijn van zijn vrouw, had ze dadelijk de gewone
strandschoenen met rubberzolen veroordeeld.
- Gemeen goed en gedemodeerd. Onnodig hier de arme kloot te komen uithangen!
Vannah had die zinsnede gehoord toen ze op haar kamer aan het knutselen was,
en zij briefde ze mij over. Maar ze zei eerst ‘sukkel’, er bij voegend dat Mevrouw
een ànder woord had gezegd, waarvoor zij geschrokken was. Ik heb lang aangedrongen
om dat woord zelve te horen, en vooral nadat ik vernam in wat genre het was, alleen
maar om Vannah een beetje te plagen. Toen ze het ten slotte zei lag er wat schaamte
op haar aangezicht.
- Kloot, zei ze.
Zonder meer, en ik dacht een ogenblik dat het voor mij bedoeld was.
Meneer mocht zich dus niet compromitteren met de verouderde schoenen en reeds
's anderendaags trok zijn vrouw met hem naar de stad waar ze hem een paar
strandschoenen met houten zolen opdrong, houten zolen met een scharnier in om het
plooien van de voet mee te maken. Laatste chic. En peperduur. Uitermate geschikt
om blaren mee te vergaren, zoveel ge maar wilt. Meneer heeft het ondervonden.
Twee, drie dagen lang heeft hij bij elke stap smoelen getrokken alsof de olie een
verschrikkelijk slechte prijs noteerde op de beurs. Ten slotte heeft hij heldhaftig
besloten de strandschoenen met houten plooibare zolen in zijn valies te bergen en
terug naar die van vorige jaren te grijpen. Die met rubberzolen. Daarin zijt ge
tenminste op uw gemak. Om hem mijn steun en goedkeuring te betuigen - ik zag
naderhand dat hij die waardeerde - tegen alle mogelijke gevolgen vanwege Jeannine
of haar tante in, heb ik mijn voet opgeheven, onhandig, en mijn zolen, ook uit
caoutchouc, getoond.
Het kwam me op, telkens ik strandschoenen zag. Dat meneer
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Hector de arme kloot niet mocht uithangen! Ook nu denk ik er aan. We zitten op het
terras van een groot gedoe een coupe ijsroom leeg te likken. Meneer, die na de middag
smaak gevonden heeft in de Engelse sigaret die ik hem heb gepresenteerd, bestelt
nu zulk een pakje bij de kellner die in het deurgat op zijn servet staat te wringen.
Met een lichte buiging beduidt hij dat hij het heeft begrepen en dadelijk brengt hij
de sigaretten op een klein schoteltje.
- Trois cinquante, monsieur.
- Ge moogt u beginnen inhouden, zegt Mevrouw als de kellner betaald en weg is,
't kan al gaan zonder dat. Eerst die dure strandschoenen die ge gemakkelijk kondt
missen, en nu sigaretten van drie en half! Ge moet u ééns tevreden achten.
Een half uur nadien, als de kellner afkomt op haar addition-geblaf en soixante-deux
pour madame zegt, werpt ze een groen briefje en een zilverstuk op de tafel en een
smalend c'est juste in het aangezicht van de kellner.
Meneer wordt afgeweerd als hij zijn vrouw in haar pelerine helpen wil. Jeannine
springt voor het terras in een danskoord en trekt de aandacht van het jong volk op
haar telkens ontblote knieën en haar huppelende borsten. Vannah verzwijgt een
opmerking tegen Soledad en ik scharrel in der haast naar een bierkartonnetje dat nog
ontbreekt in mijn verzameling. Meneer zoekt naar zijn hoed die hij van zijn vrouw
niet meer dragen mag en de kellner knipoogt tegen de blonde, vergedecolleteerde
lichtekooi die aan de kas zijn ontvangst registreert.
Omdat de tramritten zo duur zijn, gaan we te voet.
- Omdat de tramritten zo duur zijn, herhaalt mevrouw tot twintigmaal toe.
Halfweg wuift ze een taxi toe omdat zij te voet niet meer verder kan.
- Komaan, Hector, zegt ze.
Wij volgen te voet.
***
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Het is alsof Madame dag aan dag minder vriendelijk wordt tegenover mij. Ik meen
het te merken aan allerlei kleinigheden die, samengenomen, een groot vermoeden
rechtvaardigen. Een woord, vaak alleen maar een blik en een houding. Reeds rees
in mij de vraag of het goed was en wenselijk nog langer van de mij hier geboden
gastvrijheid zo ongemeten een gebruik te maken. Doch zo dikwijls zegden mijn
vrienden mij dat ik schimmen zie en aanvallen of verwijten waar alleen waardering
spreekt. En twijfel komt me hoofdpijn brengen. Vannah zegt dat ik niet te haastig
mag zijn en er mij vooral moet voor wachten gevoelens te kwetsen. Daarom praat
ik me zelf die gedachten uit het hoofd, en ik blijf op de kamer met de confortabele
meubels, de goedkope Franse romannetjes en het mooie uitzicht op duin en zee. Hier
heb ik niet alleen Vannah maar ook de rust en de genade van de zee die zo welkome
gasten zijn na een jaar van afmattend college-lopen en de examenperiode. De mildheid
van de zee en de rust van de eindeloze duinenruggen maken mij tot een nieuw mens.
Vernieuwd, alsof herbakken, zal ik naar huis gaan. En rijker. Want ik zal Vannah's
liefde in mij dragen en een doel waarvoor ik mijn hart zal laten zingen. Duizend zotte
klanken die zullen openspetteren en haar beeld belichten! Eindelijk zal ik een richting
aan mijn leven geven en verhuizen uit die beroerde periode van eenzaamheid. Want
wat was mijn leven tot hier toe? Als in een vlugge retrospective komt het mij voor
ogen.
Toen ik nog zeer klein was en pas de loopmand kon missen, maakte ik het de grote
mensen uit mijn omgeving lastig met duizend vragen, waarop nooit een volledig en
afdoend antwoord kwam, en ik had maar spijt dat ik niet alles inééns kon vragen. Ik
wilde weten waarom de koe horens droeg en nonkel niet. Van waar de kinderen
kwamen, waarom een automobiel vanzelf reed en de kar van de bakker niet. En
telkens weer hoorde ik dat God het allemaal zo had geregeld en gewild. Alles liep
uit op God en ik kreeg op korte tijd meer ontzag voor Hem dan voor mijn ouders.
Als ik moeders naaimachine gesmeerd had met de inhoud van een half-volle fles
cognac, en moeders onderzoekende blik mij ontzet aankeek
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toen zij mijn doen ontdekte, zegde ik dat God het zo gewild had....
Ik werd wat ouder en geloofde hartstochtelijk in Sint-Niklaas en in de ooievaar,
alhoewel ik er mij over verwonderde nooit een van beiden te ontmoeten. Ik geloofde
er zo vast in dat ik begon te liegen, uren in het ronde en bergenhoog. Ik had
Sint-Niklaas gezien en hij had me dit en dat gezegd. En de ooievaar had mij een
nieuw zustertje beloofd. Toen dat niet kwam, werd ik boos, en ik wrokte. Meteen
verloor ik mijn geloof in de ooievaar.
Nadat ik jarenlang de sprookjes voor werkelijkheden had aanvaard, begon ik er
plots aan te twijfelen en ik verveelde iedereen met de steeds weerkerende vraag of
het waar was en ècht gebeurd.
Ik was nog op de middelbare school toen ik officier wilde worden zonder te weten
wat een leven dat der sterren en der satellieten is. Maar de uniformen en het koperwerk
trokken me onweerstaanbaar aan. Ik werd een onverbiddelijke fanaticus en een
principevaste Flamingant. Ik zou de gemeenschap bevrijden van haar treurig uitschot.
Ik droomde ervan wereldvernieuwer te worden en ik blonk uit in het voordragen van
Rodenbach's heftigste verzen. Voor de andere dichters, die bij voorkeur minneliederen
schreven, trok ik smalend - en vol onbegrip - de schouders op. Ik was wild en
rumoerig. Geen middel om mij in te tomen. Sprong over grachten en haalde
vogelnesten uit de hoogste bomen. Toen ik mijn eerste lange broek kreeg, die veel
te smal was naar mijn zin, schold ik mensen van dertig jaar voor oude pruiken, en
dezen die het maatschappelijk niet zo lastig hadden voor opportunisten en zoollikkers.
Ik spotte met mijn zuster, omdat ze nog met poppen speelde. Ik zat vol
tegenstrijdigheden maar liet mij er niet door weerhouden om op de vergaderingen
van de studentenbond geweldige speeches af te steken. Als ik me op de tram beloerd
wist door grote mensen, deed ik zeer gewichtig en een poging om diepzinnig te zijn.
Bleek het nodig iets met meer klem te zeggen, dan vloekte ik. Smakelijk, en in
beschaafd Nederlands. Dat gaf cachet! Ondanks vaders streng verbod, rookte ik
cigaretten. Bij voorkeur Engelse, omdat het
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niet zo gewoon was en op de tram sterk rook en iedereen in de neus kriewelde.
Omstreeks mijn zeventiende jaar kwam er een diepgaande verandering in mij. Ik
kroop terug in mijn schelp, werd achterdochtig en verdacht er iedereen van
conspiraties tegen mij voor te bereiden. Waarom moest ik bekampt en bestreden
worden wijl ik niemand iets misdeed, noch kwaad noch onlust wilde? Ik kwam tot
inkeer, verliet rumoerige vergaderingen en sloot me op met boeken en
wijsgerige-sociale studies. Ik trachtte grote problemen te ontwarren, maakte
geloofstwijfel door en zocht naar een oplossing voor de werkloosheid. Ik leed
onzegbare angsten toen ik in mij krachten ontwaarde waar ik geen blijf mee wist en
geen uitweg voor vond. Soms had ik moeite om de consequentie in mijn eigen
gedachtengang te achterhalen. Het schommelde in mij van dweper naar
schroomvallige twijfelaar, van dromer naar wereldhervormer. Ik vond geen troost
meer in mijn tot dan toe onderhouden gebeden en een vrouw, wier rokken toevallig
een knie of een dij ontblootten, zette mij in vuur en vlam waar ik de aard niet kon
van verklaren.
Ik deed zeer eenzelvig en vluchtte angstvallig alle gezelschap. Ik zag de kleinheid
van de wereld en vermeed ze door de eenzaamheid op te zoeken. Ik las veel, dagen
aan één stuk, en zowel essayistisch proza als belletrie. Mijn schoolwerk ging voor
model door en ik kon periodisch mijn vader verheugen met zeer goede
schoolrapporten. De tijd van verering brak aan. Een eerste dankbaar object daarvoor
was de leraar die ons in de literatuur inwijdde. Hij deed het met zoveel gevoel, met
zoveel gloed en overgave, dat ik mijn leesijver nog voelde aangroeien en al onze
grootste auteurs las. Het ging zo ver dat ik stilaan in mij een neiging tot schrijven
waarnam. Naderhand ontkwam ik er niet aan. Het ontbrak me niet aan aanmoedigende
belangstelling, doch iedereen waarschuwde me voor overdrijving en woordspelerij.
Ook daaraan wist ik niet te ontsnappen en ik gaf het schrijven na enkele proeven
spoedig op. Ik was tot de overtuiging gekomen dat het de jaren waren. Meer niet.
Een voorbijgaande zwakheid dus. Zoals duizend andere onhebbelijkheden.
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Nu ik me weer sterk voelde, kreeg ik andere plannen. Ik pakte andermaal de
studentenbond aan en gooide hem ondersteboven. Het moest uit zijn met dat
nietsnutterig potten zuipen. Principes! En Vlaams was Vlaams. Geen halfheid! We
liepen in stoeten en optochten en we deden mee aan elke viering. Ik pleitte voor
beschaafde omgangstaal en werd op de tram voor een exentrieke kwajongen gehouden.
Familieleden beweerden dat het pose was. Maar mij was het ernst.
Het volk moest ontvoogd en opgeleid worden. Met mijn directe helpers meende
ik een zware taak te dragen. We richtten bonte maar voorname kunstavonden in en
ik sprak van op het verhoog met grote woorden en geforceerde durf. Doch het ging.
De titel van onze studentenalmanak werd veranderd in ‘Letterkundig Jaarboek’ en
waar vroeger advertenties van een koperglansfabriek werden aanvaard en
vliegenvangers ‘Pacvite’ aangeprezen werden als onfeilbaar en spotgoedkoop,
weigerde ik thans de publiciteit voor een brouwerij op te nemen. Geen bier! zei ik,
ons volk moet weer gezond gemaakt worden! Dus ook geen reclame voor de drank.
En we scheurden onze broek aan het jaarboek.
Hoe het kwam weet ik niet, maar ik herwon mijn geloof, rotsvaster en dieper. Van
op de kansel werd gepredikt tegen de zedeloosheid die hoogtij vierde, ook in
Katholieke rangen, en die voor de geloofsafval een stimulans was. Het trof me dat
vooral de vrouw het ontgelden moest. De vrouw is een duivel in mensengedaante.
Bron van alle goed. Bron van alle kwaad. En ik bespeurde mijn moeder en mijn
zuster. Ik verdroeg niet verder dat Yvonne haar nagels verniste en zich poeierde en
verf aan 't gelaat smeerde. Ik verzette er mij ook tegen dat ze 's winters les had tot
zes uur 's avonds. Want ik had uitgemaakt dat ze van vier tot zes met slungelachtige
jongens van mijn leeftijd langs hoeken en kanten slenterde.
De gedachte daaraan inspireerde mij een onverbiddelijke hekel aan flirt en grabbel.
Om hem te bestrijden, richtte ik een gemengde studieclub op. Ik predikte gezonde
verstandhouding en vond gehoor. Het werd een levenskrachtige jongeren beweging
die vrij spoedig over de tweehonderd leden groepeerde.
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Thans sta ik een jaar verder. Maar het is er zeker niet slechter op geworden. Ik heb
alle woordkramerij opgegeven en alle zoeken naar oplossingen voor grote problemen
afgezworen. De tijd van zuiver kind-zijn is voorbij. Ik voel het. En nu wordt alles
ernstiger. Ik zie vlak voor mij een doel in het leven. Mijn leven. En ik wil het bereiken.
De vacantie-windstilte brengt nieuwe krachten bij.
***

Kort voor de middag wordt - zoals gewoonlijk elke dag, als het goed weder is - van
zwemmen gesproken. Daar 't Huis ter Duinen op nog geen zeshonderd meter van
het strand ligt, trekken we ons badpak steeds thuis aan en lopen we dan zo, met een
mantel omgeslagen, naar de zee.
Als ik klaar ben en naar beneden wil, roept Jeannine me van uit haar kamer toe
even bij haar te komen. Ik klop aan haar kamerdeur en draai de klink als zij mij
‘binnen!’ nodigt. Wanneer ik Jeannine half gekleed voor de spiegel zie staan, voel
ik een twijfel die mij nog nooit overviel. Ik wil tegelijk naar haar toe om haar een
vernederende kaakslag te geven, en ik wil terug naar buiten om mij uit deze
compromitterende situatie te redden. Beide impulsen moeten ongeveer even sterk
zijn, want ik wijk geen voet van mijn plaats. Alleen mijn knieën knikken en ik kan
niet goed meer zwelgen. Doch ik blijf staan waar ik sta, met mijn hand nog steeds
op de deurklink en de deur zelve half-open. Er is een zonderling evenwicht in mij.
Geen woord wordt gesproken tot wanneer Jeannine mij vraagt de bretellen van haar
badpak boven haar schouder te knopen. Een ongewone uitdaging waart over haar
aangezicht en zij blijkt mijn gevoelens te willen tarten met haar nonchalant getoonde
witte hals. Moest zij weten dat ik niet alleen niet beroerd, doch met afkeer tegenover
haar sta, zij zou zich nu reeds haar spelletje beklagen.
Op dat ogenblik drumt Mevrouw me uit het deurgat. Het beangstigt mij dat zij
helemaal niet verwonderd is en alleen zegt, op een doodgewone toon: Kom hier,
kind, ik zal het doen.
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Terwijl ik de trappen afga, vraag ik me af wat achter dit maneuver schuilen mag. De
anderen wachten reeds voor het huis en wij gaan. Jeannine komt wel achter. Onderweg
vertel ik aan Vannah, wat me overkwam. Zij is ontroerd en verbergt haar wantrouwen
voor Jeannine niet.
- Langer kan het niet duren, zegt ze, we moeten dan maar weggaan.
Het bad valt tegen. Ik vind het water te koud en Jeannine te gemaakt vriendelijk.
Vannah is in zichzelf gekeerd en denkt na. Soledad speelt met een grote bal en werpt
hem telkens ver van meneer Hector af die pret heeft als een kleine jongen. Lang blijf
ik niet in het water. Ik loop de anderen voor en ga me vlug verkleden op mijn kamer.
Op de trap kruis ik Madame die mij mijn onvriendelijkheid tegenover Jeannine
verwijt en zegt dat ik sedert een paar weken een vervelende jongen ben geworden.
- Allemaal door Vannah, zegt ze. Ge mocht er wat minder rond lopen!
- 't Spijt mij erg, Mevrouw, maar het gaat niet langer. Ik aanvaard geen verwijt
over mijn houding tegenover Jeannine en zeker geen over die ten aanzien van Vannah.
Ik heb mij hoegenaamd niets te verwijten. Niet àllen kunnen zo spreken en tegelijk
waarheid zeggen. Wat Jeannine mij vanmorgen lapte is geen grapje meer. Voor zulke
exhibities hoef ik werkelijk niet van uw gastvrijheid gebruik te maken, en het spijt
mij zeer dat ik ze niet helemaal ongerept kan vinden, en er een gestoord souvenir
moet van meenemen.
- Woorden, Johan, woorden jongen! Ge zult niet zo blijven spreken! En wat is er
après tout mis aan dàt met Jeannine?
Ik kleed me aan en ga daarna achter het huis in de duinen waar ik een buurman
met zijn drie kinderen aantref. Hij is een vriendelijke Engelsman waarmee ik af en
toe een praatje sla om soepelheid in de taal te verwerven.
- How are you?
- Quite well, and you?
- O.K. Well, I have something to tell you about madam, zegt hij. Gisteren, toen
Vannah en ik bij het vallen van de
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avond een wandeling maakten langs het strand en daarbij arm in arm liepen, heeft
Madame gezegd dat het wel van geen lange duur zou zijn. We kennen dat! Studenten!
Dagen, weken, zelden maanden. Bovendien was Vannah niet het geschikte meisje
voor Johan! Kijk eens aan, die jongen heeft dit en dàt nodig, later in het leven, en
dat kunnen alléén meisjes zoals Jeannine bieden. Toen de buurman evenwel zijn
sympathie voor mij en zijn genegenheid voor Vannah had laten merken, had Mevrouw
het praatje gestaakt.
Ik herinner me dat zij 's avonds beweerde dat met die Engelsman niet te praten
viel.
Nu weet ik genoeg. Een stuk hier en één daar brengt de gehele waarheid samen.
Mevrouw heeft mij willen lijmen voor Jeannine, maar 't mocht niet opvallen en er
moesten anderen bij voor de inscenering. Toen ik niet op het gelijmde aar ging zitten,
deed zij Jeannine zelf proberen en... haar bretellen moesten toegeknoopt.
Ik overdenk dit alles terwijl ik terugslenter. Wat zal Vannah over dit alles denken?
Wat ik niet begrijp en mij nog twijfelen doet, is de historie met l'Espagnol. Zou dat
fantasie?... En ik denk er aan dat niemand hem ooit gezien heeft en dat Jeannine er
nooit meer over sprak sedert het rendezvous in La Taberna del Mar. Dus...
Het hindert mij zeer dat ik niet onvoorwaardelijk dankbaar kan zijn om de hier
gebodene gastvrijheid in de kamer met het schone uitzicht op de zee en op het leven.
Ik weet dat een verwijt in mijn dank bij afscheid zal liggen, een verwijt om het inzicht
van het lijmen en het vastknopen der bretellen. Want ik wil niet gaan als een
geslagene.
Er is gekibbel in het Huis ter Duinen. Meneer Hector neemt het zijn vrouw kwalijk
dat Vannah en ik weggaan, onverwacht. Daar zit wat achter, verwijt hij zijn vrouw.
- Dat gaat zo maar niet zonder redenen.
En mij komt hij achteraf vragen waarom ik mijn afreis bespoedig. Mevrouw wijt
alle schuld op Jeannine, omdat zij onhandig is geweest, en Jeannine huilt wijl alles
op haar neerkomt en haar tante toch geheel het plan heeft opgemaakt.
Het valt me nu ook op, terwijl ik op mijn kamer nog een
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en ander in orde breng, hoe klein sommige mensen worden als iets hun tegengaat in
het leven. Waarom al dat kabaal? En waarom zolang we hier zijn en alles horen
kunnen? Ik ben een gedwongen getuige van de scène beneden, want alles wat gezegd
wordt dringt tot hier door alsof het in de kamer zelve gezegd werd. In niets, tenzij
bij meneer Hector, merk ik enige reserve en zelfrespect. Dat is het. Geen zelfrespect!
In minder dan een maand tijd heeft Jeannine's tante zich helemaal bloot gegeven.
Van verfijnd en à la règle is ze brutaal en vulgair geworden. Zonder reserve. De
voornaamheid die ik zag bij de kennismaking was dus pose en bedrog. Duizend
kleinigheden hebben dag aan dag de rol der erosie gespeeld en alle hoogschatting
afgebrokkeld, stuk na stuk, en onzinnig gemaakt. Als ik aan sommig vertoon van
Madame denk, moet ik een pijnlijke lach om mijn mond bevechten. Des te pijnlijker
omdat het een hopeloos geval lijkt. Men is het masker gewoon geworden. En men
geeft zich geen rekenschap van de splijtrichtingen die elk ogenblik door een barst
de waarheid dreigen bloot te leggen.
Bij dit overpeinzen daalt een zonderling gevoel van geluk en tevredenheid in mij.
Mijn moeder pronkt niet met een Spaans meisje, ze zou er niet eens kunnen mede
spreken, en maakt geen bretelplannetjes met mijn zuster. Zij controleert niet mijn
vaders verteer aan sigaretten, zelfs niet als het Engelse zijn, en zij kniest niet over
het verbruik van een korst krentenbrood. Ze eist geen halve dagen vrij om ijsroom
te gaan opzuigen en zij betaalt geen veertig frank voor een plaats in de bioscoop als
ze het met zeven gedaan kan krijgen. Ze spreekt nooit Frans met lui die Vlaams
kennen en ze verdedigt mijn vader tegen allen en alles in. Ver van hem in het bijzijn
van anderen te vernederen, zou ze hem, die 't wagen zou mijn vader te kleineren, de
ogen uit de kop krabben. Maar ze zou het nooit in haar hoofd krijgen genodigden op
ongare tomaten te onthalen en gasten bij buren of vrienden te bezwadderen. Ze zwijgt
over dingen waarover ze niets te zeggen weet en ze zou mijn vader nooit door het
zand jagen op strandschoenen met plooibare houten zolen. Neen, er is geen
vergelijking mogelijk. En ik kan in de grond gelukkig
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zijn om mijn thuisreis.
Na de middag gaan we. De twist is geluwd toen Vannah, Soledad en ik beneden
kwamen. Allen kwamen mee tot aan het hek van Huis ter Duinen. Plichtplegerig
afscheid en veel saluutjes. Dankwoorden malgré moi. Handen drukken en omhelzingen
bij 't vrouwvolk.
Nog een sigaar voor mij van meneer Hector en ‘goede reis’.
- Goede reis!
- Da-ag!
***
In de trein zitten Vannah en ik tegenover elkaar, elk in een hoekje. Het raam is
neergelaten omdat Vannah bezwaar maakt tegen de sompige lucht van spuwsel en
goedkope sigaretten-geur die het coupé verpest. Bovendien wil ze de frisse wind
tegen haar gelaat laten botsen. Ze doet haar mond half-open, trekt daarbij allerlei
gezichten en is uitbundig blij om het geruis van de wind achter haar witte tanden.
We zijn alleen in het coupé. Ik houd niet van onbekend treingezelschap, zei Vannah
toen we het station binnenliepen en het perron op. Ik had er een uitnodiging in
gevonden om naar een vrije wagen te zoeken en toen ik die gevonden had en Vannah
wenkte, las ik dankbaarheid op haar aangezicht. Eens binnen vroeg ik of het een
grilletje was. Voor alle antwoord gooide zij haar handtas op de bank en sloeg ze haar
beide armen om mijn hals.
- Lieve jongen!
En dan, ongetelde wilde kussen.
Nu zit ze, gelukkig en zeer tevreden, tegenover mij. Haar ogen fonkelen en
bedreigen mijn ingehouden rust. Ik voel dat ik iets doen moet. En ik neem Vannak's
handen en zoen ze. Alles is goed en rustig en voldaan. Met woorden hebben we
mekaar niets te zeggen. Een blik volstaat en is vollediger bekentenis dan het liefste
en zachtste woord. Het geluid dat we van de zee hebben meegebracht is
onuitsprekelijk.
Als de treinwachter de kaartjes komt knippen, moet ik alle zakken omkeren
vooraleer ze te vinden.
***
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Ik ben in het ouderlijk huis en meteen in het gewone leven teruggekeerd met een
slordig samengeperste valies vuil linnen, een foto-apparaat vol zeezand en een hart
vol jong geluk.
Moeder beweert dat ik er goed uit zie.
- De zeelucht heeft u deugd gedaan.
En onmiddellijk daarop een bui verstoken verwijten omdat ik zo weinig van mij
heb laten horen.
- De dagen waren zo gevuld, moeder.
- Ja, jongen? Wat hebt ge dan zoal uitgezet?
- Lezen en zwemmen en wandelen. Boodschappen doen en praten. Niets en van
alles wat, moeder.
Doch dat is geen uitleg, zegt moeder. En ik moet alles vertellen. Met uren en
minuten. Wat ik las en hoe dikwijls ik ging zwemmen. Met wie ik praatte en met
wie ik wandelen ging. En waar. Hoe vroeg en hoe laat.
Moeder zit tegenover mij in een stoel en volgt aandachtig mijn verhaal. Haar
handen liggen op haar schoot, moe en toch vaardig. Bijna doorzichtig zijn ze, en
zacht als ze nog eens over mijn wang strelen. Op elk ogenblik herhalen moeders
ogen dat ik haar niets te verbergen heb, en gerustgesteld vertel ik maar op. Zonder
nochtans over dat met Vannah te gewagen. Maar wie bedriegt zijn moeder? Als ik
besluit met: ziet ge wel, moeke? dat er geen uurtje vrij bleef?, vraagt ze hoe oud
Vannah is en of het wel een ernstig meisje is.
- Drie en twintig, moeke, en zèèr ernstig.
- Goed zo, jongen, maar geen gekheden en prent u in het hoofd dat ge nog jaren
tijd hebt daarvoor.
Zozeer heeft mijn moeder mij nog nooit verrast. Ik sprak immers niet over mijn
verhouding tot Vannah en toch haalt zij ze raak uit mijn woorden.
- Wat bedoelt ge, moeke?
- Toe kind, geen comedie en geen vragen naar de bekende weg! Ik ben geen vijftig
geworden zonder mijn kinderen te kennen. Ge kunt het overigens niet verbergen en
het is niet nodig ook.
Dan moet ik horen dat ik mij verklapte door enkel Vannah's naam te dikwijls te
herhalen in mijn reisverslag. Maar ik kan het niet beter wensen. Moeder weet het nu
en zij zegt het
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wel aan vader. Zelf zou ik het niet goed durven, zonder te weten waarom eigenlijk.
Misschien omdat ik denk dat vader zoveel verder van mij af staat dan moeder?
's Avonds schrijf ik een brief naar 't Huis ter Duinen om te bedanken voor al de
pret die ik er heb mogen meemaken en om te zeggen dat de reis goed verlopen is en
de aankomst in een sinds zo lang verlaten stad bevreemdend. Welgemeende groeten
en dank ook van vader en moeder. Veel saluutjes van Vannah. Daarmee is de onaardig
beëindigde periode in het huis aan zee afgesloten.
De stad heeft een gans ander uitzicht gedurende de vacantieperiode. Geen
studentenpetten en bijna geen studiemakkers. Geen plotse ontmoetingen met bekende
professors. Geen door scholieren ingenomen tramwagens en ook geen affiches voor
vergaderingen. Er is een zekere rust in de straten. Een deel der gewone bedrijvigheid
blijkt te slapen. Doch elders is de rust verdrongen en krioelt het van zwermen
schoolkinderen die honderd spelletjes spelen. Zo in stadsparken. Zo op de
speelpleinen.
Als student loopt ge nu overal verloren. Thuis, waar ge tegen wil en dank altijd
op boeken botst, of de meid bij het schuren en dweilen steeds onder de voeten loopt.
In de straat, waar geen ontmoeting met vrienden wenkt. Bij vrienden, die zoals gij
hun studeerkamer schuwen of zwerven door het land. Ge zijt op uzelf aangewezen
en het beste dat ge doen kunt is uw fiets nemen en er voor heel de dag uitmuizen.
Naar buiten.
Dromen en plannen maken. Steeds weer andere en telkens toch dezelfde.
Onstandvastig zijn en u vervelen omdat ge u verveelt. Of vol vuur en vlam geraken
voor een gedachte die op u ligt te wachten om uitgewerkt te worden en die ge vergeten
zijt als ge weer thuis komt.
Met alles en met niets begaan, ligt mijn heil nog steeds in mijn boekenkast waar
menig schoon uur uit te halen valt.
Zo gaan mijn dagen weer naar het hernemen van de lessen. Stilaan, rustig, en soms
verblijdend zeker. Bij gebrek aan ontmoetingen met Vannah, die voor een maand in
Duitsland is, droom ik onafgebroken over haar. En met de tijd die over-
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blijft, schrijf ik brieven. Nog vier dagen en ze is terug. Ik moet me bedwingen om
haar niet nu reeds aan de uitgang van het station te gaan opwachten. En ik tel met
‘zoveel keren slapen’ zoals de kleine kinderen als Sint-Niklaas nadert, van wie ze
een grote pop verwachten die kan spreken en slapen.
Nog vier keren slapen.
***

Vannah is teruggekeerd met zon op het gelaat en geluk in het hart omwille van het
weerzien na de lange scheiding. Toen ik haar uit de trein zag stappen, was ze één
schittering. Dat ze het, zoals overigens altijd in de verkeerde richting deed, en daarbij
gevaar liep een onaangename val te doen, merkte ik niet eens in al zijn scherpte op,
en alle gedachten aan een waarschuwende vermaning waren verre van mij af. Mijn
hart maakte zotte sprongen omdat Vannah eindelijk terug was. En dat volstond.
- Vannah!
- Lieverd!
Niets mèèr was nodig om aan onze opgetogene tevredenheid lucht te geven. En
we gingen, de zorg over valiezen overlatend aan een kruier, die alles thuis zou
bezorgen.
Het was een prettig weerzien en een vertellen en luisteren naar mekaars
tijdsverbruik, dat telkens door gezoen onderbroken werd van zodra we alleen waren.
Pas enkele maanden terug leerden we elkaar kennen en de voorbije scheiding van
amper vier weken was reeds lastig om tot het einde toe volgehouden te worden.
- Verblijdend teken, oordeelt Vannah.
- Nooit meer voor zo lang?
- Neen, nooit meer!
Daarmede hebben we de ene de andere gerustgesteld.
De herfst brengt opnieuw college-lopen mee. De lessen zijn reeds een paar weken
aan de gang en de kennismaking met enkele nieuwe profs is goed meegevallen. De
bomen op de
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binnenplaats der universiteit hebben nog niet al hun bladeren naar de grond zien
aarzelen, als het weerzien na drie maand verlof door de studenten reeds vergeten is,
en tegelijkertijd de bonte verhalen van vacantiegenot en gedwongen tijdverdrijf.
Onder mijn medestudenten tel ik geen intieme vrienden. Ik heb steeds moeite
gehad om mij als vriend aan iemand te hechten, wijl vriendschap voor mij mèèr
betekent dan cursussen uitlenen en mekaars sigaretten oproken. Sommigen hebben
mij die zienswijze zelfs een tijd lang kwalijk genomen. Zo komt het dat ik aan
niemand over Vannah heb gesproken. En aan die ène die mij aan zee toevallig met
Vannah heeft ontmoet, heb ik gelogen dat het een nichtje was.
- Zondagnicht?
Maar alles verbergen kan ik niet. Want er zijn er die mij op de man af vragen
sedert wanneer ik verliefd ben. Uit mijn ontwijkende antwoorden werd zekerheid
aangevuurd bij de ondervragers. Thans luidt de begroeting iedere dag ‘hoe of het
met 't lief is?’ Aanvankelijk heeft mij dat geërgerd. Nu ben ik er overheen, want alles
gaat goed.
Vader is er van op de hoogte en keurt goed in een discreet volgehouden stilzwijgen.
Hij sakkert alleen tegen moeder als ik wat te lang uitblijf. Maar mij spaart hij elk
verwijt. Bij Vannah ging het nagenoeg dezelfde kant uit. Stilaan. Ik kwam er geregeld
aan huis, geleidelijk veelvuldiger, en toonde mij vooral geïnteresseerd voor de
postzegelverzameling van haar vader dewelke - naar het schijnt - zijn lang leven en
zijn grootste trots is. In den beginne kostte het veel moeite te luisteren - alleen naar
hem, zonder aan Vannah één blik te mogen gunnen - naar de uitzonderlijke betekenis
van een licht kleurenverschil, van een onregelmatige uittanding of van een zeldzame
obliteratie op deze of gene reeks zegels. Door de nood gedwongen help ik thans
schiften en opplakken, kiezen en ruilbladen voor correspondenten in het buitenland
gereed maken. Ik heb definitief de sympathie van Vannah's vader gewonnen sedert
ik aanvaard heb zijn briefwisseling te verzorgen met vrienden in Duitschland en
Spanje. Vooral mijn kennis - ik voor mij zie wel in dat ze nog zeer elemen-
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tair is - van het Spaans heeft hem verbluft. Daarmede heb ik in Vannah's thuis een
stoel veroverd! En het gaat reeds zeer goed. Toch is het best nog wat bij de postzegels
te blijven en met elke poging om lang met Vannah alleen te zijn, al is het ook in de
gang bij het afscheid, nog wat te wachten.
Weer staat de zomer voor de deur. En weer kondigt zich de examenperiode aan met
al haar angsten en haar zenuwachtige opwinding. Maar dat het de laatste is en dat ze
ons bij welslagen een einddiploma in de handen zal leggen, is een bemoedigende
aansporing om op alle krachten uit te varen.
Het wordt een tijd van binnenzitten en van afgemeten verpozen. Ik werk twaalf
uur per dag in mijn nu veel te eng uitziende studeerkamer. Vannah doet zeker
evenveel. Wij zien mekaar veel minder en telkens verrast mij Vannah's kleur die
steeds bleker en benauwender wordt. Ze eist beslist te veel van haar krachten. Als
ik het haar zeg, doet ze alles wat mogelijk is om mij gerust te stellen.
- Het geldt de moeite voor de rit naar de finaal!
Dit is geen troost voor mij en geen zekerheid.
Haar lach overtuigt me niet, want de kuiltjes in haar wangen zijn dieper, hoekiger
geworden, en onder haar ogen ligt een blauwe kring die op vermoeienis wijst. Als
ik ontwaar dat alléén het examenregime daaraan schuld heeft, maak ik actieplannen
om er tegen in te gaan. Vader poogt me er van af te brengen. Zijn eeuwige
argumentatie begint met: In onze tijd... waarop ik ja, ja zeg, en verder zwijg.
Want misschien heeft hij wel gelijk. Trouwens, over enkele dagen is het examen
achter de rug en zijn, bij het in ontvangst nemen van het diploma, alle misères
vergeten.
Op de vooravond van het examen kus ik Vannah goede moed! op het voorhoofd.
De blik waarmede ze antwoordt, schenkt mij vertrouwen. Ik weet dat het zal gaan.
Maar ze is zeer gejaagd en zenuwachtig.
Mijn hoop heeft mij niet bedrogen. Vannah bracht het diploma triomfantelijk thuis.
Haar en mijn ouders hebben samen een huiselijk feestje belegd om ons succes te
vieren,
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meteen om onze thans officiële verloving te bevestigen. Doch de wijn is Vannah
slecht vergaan. Haar afgemat gestel is er niet tegen bestand gebleken en terwijl met
de schoonste romer geklonken werd, is zij buiten kennis gevallen en het glas in
splinters. Slaggelings achterover, in mijn armen. Van ontroering en verwarring tevens
heb ik er mijn glas laten bijvallen. De moeders en mijn zuster hebben Vannah! gegild.
Terwijl mijn vader oordeelde: geen erg, jammerde mijn schoonvader in spe omdat
de inhoud van mijn glas op zijn postzegelalbum - waarmee hij zoeven bofte - terecht
is gekomen.
- Azijn, koud water, een handdoek! Op de zetel, in haar bed! Vannah! Vannah!
Iedereen wil aan het meisje sleuren en trekken en in de verwarring wordt met azijn
gedreigd.
- Laat los, zeg ik, ik hou wat ik vast heb.
Met Vannah, slap en als levenloos in de armen, ga ik de eetkamer uit en de trap
op, regelrecht naar haar slaapkamer, alsof de weg erheen mij goed bekend ware.
Haar moeder opent de deur en helpt me het meisje te bed leggen. Pas naderhand denk
ik er aan: geen scrupules hier en ook geen feller jagen van mijn bloed bij het uitkleden
van Vannah. Het is een curieus ogenblik, en wij alle drie als heiligen. Vannah, afwezig
in haar slapheid, haar moeder zonder wantrouwend oog en ik zonder steigerende
drift. Ik voel dat het nu zeer schoon is. Alles. In de eerste plaats Vannah in haar
blanke bed, het hoofd alsof rustend in voorzichtig losgemaakt en ontvlochten
haartressen. Als ik me op de rand van het bed neerzet en Vannah's moeder ziet dat
ik aan geen weggaan denk, gaat ze stil de deur uit met een vriendelijke en dankbare
hoofdknik. Ze is gerust en mag vertrouwen.
Als ik de laatste stap in de trapzaal gehoord heb, buig ik mij over het bleke meisje
dat langzaam en diep adem haalt. Hoe schoon dat aangezicht! Hoe lokkend, hoe
onweerstaanbaar die kleine mond! Onder de lichte druk van mijn kus, die haar de
adem beneemt, opent zij groot haar ogen. Een stille lach stelt me gerust. Vader zal
gelijk hebben. Niet erg!
Het feest wordt beëindigd met een luidruchtig tot weerziens!
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Vannah moet rust nemen van de dokter. De zee of de Ardennen, zeer geschikt. Het
meisje kiest de Kempen omdat ik dààr een betrekking heb gekregen en ze van mij
niet gescheiden wenst te leven. De keuze blijkt niet zo ongelukkig, want stilaan fleurt
Vannah weer op tot ze de flinke meid van voor zes maanden is geworden. Het gaat
haar goed bij de familie waar ze als een kind van den huize is opgenomen. Een vriend
van haar vader, bij wie ik dadelijk toegang heb verkregen, omdat ik hem met de over
postzegels opgedane kennis behulpzaam kan zijn bij zijn eveneens schitterende
verzameling. Gelukkig ben ik aan deze niet zozeer gebonden als aan die van Vannah's
vader.
Meestal maken Vannah en ik lange wandelingen 's avonds, nadat mijn werk op
de fabriek is afgedaan. Vervelend daaromtrent zijn de soms weinig verkwikkende
zinspelingen van de baas, wiens assistent ik ben en die ik dus niet kan ontwijken, en
van de bedienden die geheimzinnig leuteren als ik door het bureau loop of het werk
verdeel. Eens ben ik uitgeschoten tegen een van hen omdat het wat àl te bar werd.
Doch hoe weinig troostend toen de baas mij voorhield dat ik zelf alle redenen tot
gebabbel moest ondervangen.
's Avonds ben ik bij Vannah gekomen en voor 't eerst, sedert wij hier zijn, heeft
zij mij gevraagd wat er haperde. Toen ik alles verteld had, was er maar een beperkte
keus tussen twee besluiten: ofwel Vannah's afreis naar huis, ofwel het huwelijk.
Altijd binnenzitten gaat immers niet en zo we dàt deden en vermeden de mensen
onder de ogen te komen, zouden ze er spoedig wel wat nieuws op vinden dat al even
onaangenaam zou zijn.
- Dan maar trouwen! zegt Vannah bij het afscheid. Ik zal er eens over nadenken!
Gij ook!
De laatste oplossing is de enig-mogelijke gebleken. Ook de meest welkome. We
kennen elkaar lang genoeg om te weten wat wij willen en mijn loon zal toelaten
zonder zorgen te leven. Wat staat ons in den weg? Bij ons thuis is niemand over ons
voornemen geschrokken. Er zijn integendeel een hele boel raadgevingen gekomen
om met veel ditjes en datjes
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af te rekenen alvorens een vaste datum te bepalen.
Op de fabriek is het gebabbel stilgevallen. Een indiscretie van de directeur heeft
de bedienden aangezet uit te leggen voor een geschikte bruidscadeau. De baas zelf
is een stap nader tot mij gekomen, en heeft tegenwoordig meer geduld als ik een
flater bega.
- 't Is aan te nemen, zegt hij; als ge met zulke plannen in het hoofd loopt wordt al
de rest wat verwaarloosd.
In 't geniep haalt hij uit de lade van zijn werktafel een foto, die hij lang bekijkt tot
wanneer een stille traan het beeld van zijn jong gestorven vrouw wazig maakt.
- Uw wedde is wat klein om voor tenminste twee te zorgen, zegt de baas, en hij
drukt op tenminste.
Ik ben hem zeer dankbaar. Hij is een man die met zijn helpers meeleeft.
***

Het is een schone bruiloft geworden waaraan de blijkbaar onontkomelijke tralala
niet heeft ontbroken. Veel gasten en muziek. Trotse ouders en verwaaide neven en
nichten. Toespraken en heilwensen. Rumoer en gelach overal. En een schone witte
bruid van dewelke ik mijn ogen niet kan afhouden.
Als de wind gaat liggen vindt hij er reeds velen die niet meer meedoen in dit huis
vol feestlawaai. De ouderen blijven nog samen om de dag te liquideren, als ik Vannah
de trap op leid. Onze stap heeft iets plechtigs. Het is voorzeker een groot moment in
ons leven. Een gewichtige stap.
In de kamer gaat Vannah op het bed liggen, de kleine voetjes over boord.
Zenuwachtig kwispelt ze haar schoenen af en begint ze vreselijk te snikken en te
wenen. Het aangezicht diep in het hoofdkussen gedoken. Ik sta hulpeloos toe te zien,
voel aan wat er in haar omgaat en weet toch geen woord te vinden om mijn kleine
vrouw te troosten. Een aaiend strijken over haar blote armen blijkt meervermogend.
Ze draait zich om en twijfelt één ogenblik doorheen haar tranen. Dan volgt een lach
van geluk en van rust.
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Vooraleer in het bed te komen kust Vannah het klein ivoren kruisbeeld, dat ze van
de schouw heeft genomen. Ze komt het ook voor mijn lippen houden.
- Lieve vrouw.
- Liefste man.
Eén begrijpen en één geluk. Ik knip het licht uit en wij duikelen in een grondeloze
nacht waarin elke ster een ànder geluk is en de nacht zelve één diepe kus.
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Kroniek
Bij Verhoeven's maskers
door Pierre van Valkenhoff
Maskers. Gedichten van Bernard Verhoeven. Uitgave: ‘Thijmfonds’,
Rotterdam. (z.j. 101 blz.)
Er zijn weinig dichters die als Bernard Verhoeven in waarheid van eigen werk zeggen
kunnen dat het eraan klevende bloed versch is. Lijkt deze uitspraak misschien wat
sterk, men zie haar in het verband van E n v o i dat zijn jongste bundel opent en in
zijn beknoptheid van een zwaarte is die de intense beteekenis ervan te sterker
onderstreept naarmate de onuitgeschreeuwde kreet erin zoo goed verborgen schijnt.
Mijn God, wat is er armer dan een vers?
Wat woorden, eens gezegd en weggezworven,
één ademstoot bewoond en uitgestorven.
Maar 't bloed, dat er aan kleeft, is versch.

Het doet meer dan treffend aan een verzenboek zoo geopend te vinden, het geeft
blijk van een bescheidenheid die in evenwicht met de waarheid, in zich een zeer
zuiver vatten van het dichterlijke en het poëtische is; een bescheidenheid welke den
eenvoud van den dichter en zijn werk benadrukt, en eenerzijds verbonden met de
rijke, diepe en zware gedachten die deze poëzie bergt, anderzijds het etherisch fijne
ervan te duidelijker tot uitdrukking doet komen. Immers niet het vlak nabije maar
het schemerachtig verre en het etherische vervult Verhoeven; hij is:
het kind met het mateloos verlangen
naar wonderen, die in de neevlen hangen,
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en hij komt zoo overeen met dien fijnen Weener wiens melodieuse muziek men in
het zachtwiegende S c h u b e r t i a d e terughoort en die elders zoo goed geteekend
is, dat men veilig zeggen kan dat S c h u b e r t Verhoeven's volle, zeer gevarieerde,
maar alles omvattende liefde heeft.
Hij had den Droom. En honger. En zijn staren
bleef bedelen aan een gesloten deur,
maar zijn ontbering schreef hij in mineur
en deed zijn pijnen tot muziek bedaren.

Men zie mede uit dit vers hoe de dichter het grootsche in het kleine samenbalt,
omstandigheid die zijn K w a t r i j n e n ten goede komend, hun terzelfdertijd
onderscheidt van veel poëzie in dezen huldigen modevorm verschenen, omstandigheid
het eveneens verklaarbaar makend hoe het volgende E p i t a a f :
Ik schreef wat verzen op papier,
ik sprak wat woorden in den wind.
O wandelaar, mijn lijk ligt hiér
opdat men nog iéts van mij vindt.

een vers van wrangen humor en scherp-bittere satyre, slechts schijnbaar in
tegenstelling is met de fijngevoeligheid die 's dichters allereerste kenmerk genoemd
moet worden.
Nochtans het zijn niet de K w a t r i j n e n welke het beste deel van den bundel
uitmaken. Zij slaan er geen slecht figuur, maar de dichter schonk betere verzen. Diepe
als D e S c h e l p e n v i s s c h e r s met de mooie regels:
De schelpenvisschers als Chineesche schimmen
zijn opgerezen aan de doffe ruit,

fijne als het S c h e r z o met het goede couplet:
De zon heeft zich bloot gewoeld
uit een wolkenbed vandaan
en glimlacht een golfslag licht
al over de waterbaan
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en voorname als P a r a d i s e l o s t , voornaam ook in techniek. De reeds gegeven
citaten steunen deze uitspraken welke in den bundel zelf hun grond vinden, bundel
die de persoonlijkheid van den dichter wellicht als een masker verhult maar anderzijds
bewijzen te over levert dat hij een zeer bijzonder mensch is.
***
Door weinigen wordt Verhoeven's persoonlijkheid goed gezien. Hij hoort niet tot de
vooroploopende leiders van het huidige Nederlandsche literaire leven, iets voor velen
aanleiding hem ietwat over het hoofd te zien. Nochtans tot eigen schade. Verhoeven's
rustige figuur verkiest het stille geluid der ware poëzie boven alles. Hij maakt den
indruk ietwat ter zijde te staan en van veel geraas - met recht - geen kennis te nemen.
Is het derhalve verwonderlijk dat deze mensch als kunstenaar uit het werk van dichters
van eigen tijd de bloemen las? Zeer wel verklaarbaar herinnere men zich daarbij dat
zijn eenvoudigheid innig verbonden is met zijn grootheid. Goed prozaïst, nog beter
bloemlezer, maar vooral niet minder waar dichter, die steunend op het verleden ook
in de toekomst als zoodanig met eere zijn plaats zal innemen. M a s k e r s is daarvoor
een nieuw bewijs. Weliswaar bezit niet overal de bundel die kwaliteiten welke men
hem zou willen toewenschen, vooral soms door een taalgebruik dat te sterk het
‘schools’-dichterlijke nadert om het ware poëtische te zijn, doch in zijn algemeenheid
en geheel is het toch een boek van schoone gedichten, een bundel waarvan de lectuur
bijzondere schoonheden schenkt en wiens bekoorlijkheid den lezer bijna onmiddellijk
voor zich inneemt. Bekoorlijk is Verhoeven's poëzie bijna altijd, doch soms is zij
ook prachtig, als zijn C h r i s t u s g e k r u i s t , dat wij barok zouden wenschen te
noemen, terwijl het terughoudende zeer mooie D e D i c h t e r t o t d e V r o u w
opnieuw Verhoeven's fijnheid betoont. En wel was het den dichter, die de dood als
een moederlijk ontvouwen van groote vleugelen kon zien, toevertrouwd een diep I n
M e m o r i a m F r a t r i s te schrijven waarin het volgende treffende vers uitsteekt:
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Hij blijft. Zijn zachte stap gaat op en ueer
tusschen de muren der herinneringen,
zijn kinderziel komt altijd weer
glimlachen uit de zelfgemaakte dingen.

Ongetwijfeld is de afdeeling O r a n t e het hoogtepunt van dezen bundel. Zij bevat
het reeds genoemde C h r i s t u s g e k r u i s t naast het schoone M a g d a l e n a
o n d e r h e t K r u i s en het D e Ve r r e z e n e e n h e t S a n h e d r i n waarvan
vooral het laatste heftige vers opvalt naast het ontroerende S i n t F r a n c i s c u s . Is
zij de meest uitgebreide afdeeling, zij is ook de schoonste en bevat de beste dezer
weinige - een en dertig - verzen die de dichter in M a s k e r s bundelde.
Was het voor sommigen een verrassing toen de dichter Verhoeven voor eenige
jaren weer begon te publiceeren, velen mogen uit deze verzamelde verzen zien dat
inderdaad de dichter in hem leven bleef. Ter hernieuwde kennismaking leze men
daarom deze bundel.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

714

Kantteekeningen
Eindelijk!
Alhoewel het tijdperk van den geleerde die ‘de omni re scibili’ alles wist, voorbij is
sinds het afsterven van Albertus Magnus, den leermeester van Thomas van Aquino,
leefde deze Je sais toutman nog in de literatuur en schreef de geschiedenis der
nederlandsche literatuur, de geschiedenis der duitsche literatuur, de geschiedenis der
engelsche literatuur enz. Men deed alsof men hem au sérieux nam, alsof men geloofde
dat hij gelezen had wat hij definitief voor alle tijden beoordeelde.
Hij werd van langsom komischer, die geschiedschrijver der nederlandsche
letterkunde. Jonckbloet, Jan ten Brink en Jan te Winkel, die de eersten het werk
aanpakten, zij hadden alles zelf te doen. Jonckbloet miskende Vondel, vergiste zich
in Bilderdijk, stelde Weselius boven da Costa, vernoemde Potgieter's ‘Florence’ niet,
deed alsof Gezelle niet bestond enz. Jan ten Brink vond alles fraai en heerlijk. Maar
juist door hunne tekortkomingen werd de oorspronkelijkheid van hun werk bewezen
en het persoonlijke van hun oordeel.
Persijn schijnt in zijn Aesthetische Verantwoordingen te willen beweren dat een
geschiedschrijver der letterkunde niet alles moet gelezen worden, omdat dit zoo goed
als onmogelijk is. Juister ware het te zeggen dat, vermits niemand alles kan gelezen
hebben, niemand een geschiedenis der letterkunde moet schrijven. Maar die logica
zei de Alweters niets. Zij kwamen van langsom onnoozeler er voor uit, dat zij schreven
over wat zij niet kenden en het gehalte der literatuurgeschiedenissen, dat steeg van
Jonckbloet tot Kalff, daalde naar allerlei handboeken voor schoolgebruik. Want als
een geschiedschrijver der letterkunde het minder belangrijke niet moet gelezen hebben
en daaromtrent Jonckbloet, ten Brink, te Winkel en Kalff mag overschrijven, die het
waarschijnlijk ook niet, en zeker niet goed, lazen, waarom zou hij van Jonckbloet,
ten Brink, te Winkel, Kalff en anderen niet mogen overnemen wat zij schrijven over
boeken die zij wél hebben gelezen? Zoo is de letterkundige geschiedschrijving een
aanverwante tak geworden van het letterkundig bloemlezen; het zijn twee bezigheden
die men verrichten kan zonder ooit een boek gelezen te hebben, zonder te kunnen
schrijven, zonder eenigen goeden smaak te bezitten.
Eindelijk heeft men ingezien dat de comedie nu lang genoeg geduurd heeft:
‘Onder redactie, aldus een bericht in “De Telegraaf” van Prof. Dr. J. Wille,
hoogleeraar aan de vrije Universiteit te Amsterdam, prof. Dr. G.S. Overdiep,
hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, prof. dr. G. Brom, hoogleeraar
aan de Carolus Magnus Universiteit te Nijmegen, prof. dr. C.G. de Vooys, hoogleeraar
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, prof. dr. A. Vermeylen, hoogleeraar aan de
Rijksuniversiteit te Gent, prof. dr. J. van Mierlo, hoogleeraar aan het philosophisch
college te Namen en prof. dr. F. Baur, hoogleeraar
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aan de Rijksuniversiteit te Gent, zal in 1938 door de uitgeverijen van Teulings'
Uitgevers-Maatschappij N.V. te 's Hertogenbosch en den Standaard Boekhandel
N.V. te Antwerpen, een begin worden gemaakt met de uitgave van een Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde in meerdere deelen.
Het ligt in het voornemen van de redactie, bij het voortschrijden der
werkzaamheden voor verschillende onderdeelen ook de medewerking van andere
specialisten in te roepen.’

Pertinax. de Kosmos-Eerstelingen-Prijs
Men weet dat de uitgeverij Kosmos jaarlijks een prijs van 750 gulden uitlooft voor
den besten roman van een letterkundig debutant. De eerste jaaroogst werd gewogen
door de jury, (waarin o.a. Dirk Coster en Antoon Coolen zetelen) en te licht bevonden.
De prijs is niet toegekend.
Terloops wordt een algemeene karakteristiek gegeven die verre van malsch is.
‘Als de meest voorkomende tekortkomingen in deze inzendingen van jonge schrijvers
heeft de jury geconstateerd: een slordig gebruik der Nederlandsche taal, soms gaande
tot grove taalfouten toe, een gemis aan compositie en smaak, aan wat men in het
algemeen letterkundige toewijding kan noemen. Zeer velen der inzenders schijnen
te meenen, dat het slordig noteeren van de kleine feiten des dagelijkschen levens,
zonder daarbij eenige keuze toe te passen, reeds voldoende is om een roman te
scheppen. In een overwegend aantal werken werd voorts de jury getroffen door een
volkomen negatieve houding tegenover het leven, een krachteloos zich laten gaan,
een tekort aan geestelijke spankracht. Moge dit eenerzijds een crisisverschijnsel zijn
en als zoodanig merkwaardig om te constateeren, het heeft de jury verbaasd, dat de
jonge schrijvers tegenover dezen nood des tijds zoo weinig geestelijk verzet en
idealisme wisten te stellen.’
Misschien heeft de jury gelijk. Wij hebben de manuscripten niet gelezen. Maar
misschien hebben de juryleden vergeten hoe zij zelf waren toen zij nog een eersteling
konden schrijven. Zij schijnen in elk geval niet meer te weten dat het eigen is aan
den debutant van alle tijden, meer uit te munten door bezieling dan door compositie
en smaak, meer door pessimisme en levensmoeheid, dan door de ‘geestelijke
spankracht’ die in de mannenjaren wordt ontwikkeld, of door een ‘optimisme’ dat
bij velen een vorm is van geestelijke lui- of lafheid en bij anderen een vorm van
seniliteit. Want de echte optimisten zijn de tachtigjarigen. Kortom, het wil ons
voorkomen dat de hardheid van de jury voor een deeltje te wijten is aan psychologisch
onbegrip voor de jeugd en het oude vooroordeel dat de mensch levensblijer en
moediger moet zijn, naar gelang hij jonger is en met elk jaar wat moeër, droever en
wijzer moet worden. Of het zoo hoort weten wij niet, maar in elk geval is het niet
zoo.
Er waren 159 inzendingen. De vier beste worden door de jury genoemd. Zij zijn,
Jan Greshoff, van twee Nederlanders en twee Vlamingen. Voor de letterkundige
debutanten van 8 millioen Noord-Nederlanders en 4 millioen Vlamingen geven de
cijfers 2-2 een voor de Vlamingen zeer gunstige verhouding aan. Wij worden zelfs
in Nederland overschat. Of is '36 voor Nederland een slecht, voor Vlaanderen een
goed jaar geweest?
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‘De Vlaamsche schrijver Leo Vandaele onderscheidt zich door een keurigen stijl
en boeiend verteltalent,
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zegt de jury en gaat voort: Tenslotte verdient een afzonderlijke vermelding: “De
Cronen” van den Vlaamschen schrijver Bert Decorte. Hoewel in dit werk enkele
karakters te geforceerd en te weinig levenswaar aandoen en de compostie van het
geheel zoo gebrekkig is, dat er van een roman nauwelijks kan gesproken worden,
veeleer van onsamenhangende fragmenten, openbaarde zich in enkele dier fragmenten
een merkwaardig schrijverstalent in aanleg.’
Zou Decorte dus toch meer zijn dan ‘een verbaal talentje zonder eenigen inhoud’,
zooals Greshoff meent?

Voor en tegen de feestvarkens
Vermits Jan Greshoff ons voorgehouden heeft dat wij Vlamingen elkaar overschatten,
moeten wij doen alsof wij niet, sinds een kleine twintig jaren, mekaar voortdurend
tegen onderlinge over het paard-tillerij waarschuwen (zie stapels artikelen en
toespraken van Roelants, Van Cauwelaert, Gijsen, Herreman, Demedts, Walschap)
en opnieuw speciaal ons geweten onderzoeken. Wij weten niet hoe het geweten van
hoogergenoemden en nog vele anderen er uitziet, maar op den bodem van het onze
lag eene peccadille, nl. het fraaie rondschrijven, in quarto-formaat van het feest-comité
Odiel Daem, samengesteld uit negen personaliteiten: A. De Clercq, Ch. De Voght,
Cl. D'Hooghe, F. Karsman, J. Platteau, A. Prevenier, J. Vandecauter, V.A. Van
Merode, J. Verhaeghe.
Laten wij duidelijkheidshalve eerst een axioma vaststellen: Odiel Daem moet
gevierd worden. Waarom moet Odiel Daem gevierd worden? Omdat iedereen gevierd
wordt.
Er worden voortdurend groote mannen gevierd, omdat zij eene betrekking
waargenomen hebben die hen rijk gemaakt heeft. Dus mag ook Odiel Daem gevierd
worden, omdat hij gratis tooneelstukken heeft geregisseerd.
Verdienstelijke mannen worden gevierd omdat zij vijftig jaar geworden zijn en
zij zijn de eersten om te getuigen dat, als men zoo begint, een dertigjarige vieren
slechts een klein beetje gekker is.
Ten derde: wij vieren graag.
Alle voorafgaandelijk verzet van de feestvarkens wordt gebroken met het argument,
dat men in hen datgene viert wat zij mede vertegenwoordigen. Zoo kan ook Odiel
Daem zich met fatsoen neerleggen bij de beschouwing, dat de feestavond Odiel Daem
moet dienen ter bevordering van de tooneelspeelkunst in Vlaanderen.
Maar trekken wij thans moedig te velde tegen wat Greshoff, na ons allen, genoemd
heeft: gemis aan primair gevoel voor maat.
Als Odiel Daem gevierd wordt, waarom dan niet ook Staf Bruggen, Antoon Van
De Velde, Herman Van Overbeke, Michel Van Vlaanderen, directeurs en verscheidene
auteurs van de kon. ned. schouwburgen van Antwerpen, Brussel, Gent?
Als Odiel Daem moet gevierd worden omdat hij met liefhebbersgezelschappen
een goede dertig tooneelstukken regisseerde en zich daarbij in zes prijskampen
onderscheidde, waarom dan ook niet al de tooneelschrijvers, die voor het tooneelleven
in Vlaanderen heel wat meer gedaan hebben, als wij ten minste de verouderde
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opvatting nog mogen aankleven, dat een tooneelstuk schrijven nog altijd heel wat
meer is dan anderen helpen het te spelen.
Niet dat wij nijdassen zijn, die al deze arbeiders in den wijngaard der cultureele
heropbeuring van het vlaamsche volk hun gala-avond misgunnen. Allen
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moeten hun beurt krijgen, maar indien we nu al beginnen met dertigjarige
liefhebberregisseurs van dertig tooneelstukken een gala-avond aan te bieden, wat
zullen wij hun aanbieden wanneer zij er 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 zullen
geregisseerd hebben? Veertiendaagsche nationale feesten? En indien de ontelbare
voorraad kandidaat-gala-feestvarkens reeds tot op Odiel Daem is uitgeput, nadert
dan niet met snelle schreden de dag, waarop er niemand meer zal overschieten die
nog niet gevierd werd, niemand meer om te glimlachen?

Pertinax. Erkenning
In zijn magistrale rede, thans gepubliceerd onder titel ‘Wat is poëzie’, geeft Karel
Van de Woestijne terloops zijn eenzaamheid aan, waar hij de verklaring van het
dichterschap als een zending verwerpt. Als ik tot iets geroepen ben, zegt hij, wil dit
zeggen dat iets op mij wacht en mijn uitgevers kunnen getuigen dat dit niet zoo is.
Logisch klopt dat niet, want men kan geroepen zijn en niet weten door wie of tot
wie. Maar dan, geroepen of niet, blijft de dichter even eenzaam.
Deze eenzaamheid kan volstrekt worden en dan is zij juist zoo zwaar als een sterk
gemoed met moeite kan dragen. Maar zij doodt niet, zoolang de kunstenaar zelf
gedragen wordt.
Als hij niet gedragen wordt, verzinkt hij bodemloos in zichzelf. Wat hem draagt
is erkenning. Erkenning vergt geen hulde, geen claque en zij sluit ook geen critiek
uit. Geen kunstenaar lijdt onder kritiek, want zijn wreedste criticus is hij zelf. Zelfs
miskenning kan een vorm van erkenning zijn, de bitterste, en voor zekere naturen
een prikkel tot arbeid.
Maar den kunstenaar niet erkennen, hem verwerpen, is hem zijn lucht benemen.
Verworpen wendt hij zich af, definitief, onherroepelijk en zoekt lucht om te ademen,
al ware 't in de hel.
W.G.
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Boekbespreking
Lectuur-repertorium. Met het verschijnen van het derde deel kwam een ‘trilogie’ tot stand die werkelijk
onze bewondering afdwingt. Dit lectuur-repertorium gegroeid tot drie lijvige
boekdeelen is het resultaat - dit moet vooral onderlijnd - van den collectieven arbeid
eener gansche pleïade medewerkers, die onder de leiding van den Z.E.H. Baers, in
den doolhof der eigen en vreemde literaturen op verkenning gingen en een ‘magnus
opus’ van jarenlange zorg, geduld en eruditie samenstelden, dat onverbloemd een
merkwaardige prestatie mag geheeten.
De drie boekdeelen van dit volledig Lectuur-Repertorium(1) bevatten respektievelijk:
Roman-Repertorium, Titellijst I; Lectuur-Repertorium, Auteurslijst A II K;
Lectuur-Repertorium, Auteurslijst L III Z.
Deel I (Roman-Repertorium) bevat een titellijst van ongeveer 20.000 romans,
verhalen, essays, tooneelwerken en gedichten met opgave van zedelijke
waardebepaling en vakcijfers. Het doel der samenstellers was de belangstellenden
(lezers, bibliothecarissen, geestelijken, leiders) voor te lichten in zake bruikbaarheid
van een boek en dit op een vlugge, praktische en overzichtelijke wijze. Bij middel
van een paar conventionneele teekens (Romeinsche cijfers en letters) wordt deze
bruikbaarheid in zedelijk, godsdienstig en paedagogisch opzicht aangegeven. Zooveel
mogelijk wordt gewezen op de neutrale of godsdienstige tint, op de wijsgeerige of
sociale strekking van het werk. Over elk werk is dan in volgorde vermeld: titel,
auteursnaam, zedelijke waardebepaling, geschiktheid voor meisjes of jongens,
strekking en vakaanduiding. Op de eerste pagina's vindt de lezer dan verder de
verklaring der conventionneele teekens, de noodige bijzonderheden aangaande het
gebruik van het repertorium en de indeeling van het Tiendeelig- of Decimaal stelsel.
De twee laatste boekdeelen, Lectuur-Repertorium (II A-K en III L-Z), welke dus
een geheel vormen, bevatten een auteurslijst van 12.000 bio-bibliographische
schrijversnota's en 14.000 portretten van auteurs behoorende tot de Nederlandscheen wereldliteratuur, waarbij aangeduid waarde en vakindeeling van 40.000 litteraire
en vulgariseerende werken.
Met dit al hebben de samenstellers het eerste opzet - als vermeld in de Titellijst nog verruimd en aangevuld. Buiten de romans, novellen, vertellingen, sprookjes e.a.
werden in deze laatste boekdeelen nog andere gangbare lectuursoorten

(1) L e c t u u r -R e p e r t o r i u m , 3 dln.: Deel I. Titellijst van 20.000 Romans, Verhalen, Essays,
Tooneelwerken en Gedichten, ten gerieve van Bibliothecarissen, Geestelijken en
Intellectueelen, met Opgave van zedelijke Waardebepaling en Vakcijfers, bewerkt door
A.S.K.B. - Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale; A'dam, R.K. Boek-Centrale, 1932 (19 ×
13), 436 blz. Geb. in linnen stempelband 52 fr.
Deel II en III. Auteurslijst bevattende 12.000 bio-bibliografische Schrijversnota's en 1.400
Portretten van Auteurs behoorende tot de Nederlandsche en de Wereldliteratuur, met Waardeen Vakaanduiding van 40.000 literaire en vulgariseerende Werken, samengesteld door
A.S.K.B., onder redactie van Joris Baers, pr.: 2e Deel, A-K; 3e deel, K-Z, respectievelijk
geïllustreerd met 51 en 66 buitentekstplaten in kunstdruk. - Antwerpen, Vlaamsche
Boekcentrale, 1934 en 1936 (19 × 13), respect. 800 en 926 blz. Gebonden in linnen
stempelband resp. 75 fr. en 85 fr.
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vermeld als literatuurgeschiedenis, vulgariseerend-wetenschappelijke werken,
geschiedkundige werken en tutti quanti, voor zoover deze niet strikt behooren tot de
streng-wetenschappelijke lectuur ofschoon in bepaalde gevallen ook de
zuiverwetenschappelijke werken in aanmerking komen.
Zoo groeide het werk, dat aanvankelijk als ‘Roman-Repertorium’ werd aangemeld,
tot een algemeen en rijk verscheiden ‘Lectuur-Repertorium’. Hierbij moet vermeld
dat de uitgave een van de volledigste verzamelingen auteursportretten bevat: 1300
auteurs zijn met oorspronkelijke en goed verzorgde foto's vertegenwoordigd.
Een illustratie, die werkelijk de waarde van het repertorium verhoogt.
Dit alles moge volstaan om de uitzonderlijke waarde dezer ‘trilogie’ aan te geven.
De schoonste hulde voor de samenstellers en den leider E.H.J. Baers is dit ‘vade
mecum’ een bijzondere plaats in onze bibliotheek te geven.
A.

Robert Hammer: Der Roman des Heiligen. (Uitg. Verlag Jozef Kösel en
Fr. Pustet. - München.)
In het middelpunt van dezen roman staat de figuur van den heiligen Franciscus van
Assisi; zijn gestalte beheerscht in doorloopende spanning heel het gebeuren van dit
boek, waarin de schrijver een zekere dramatische kracht aan den uitbouw van zijn
verhaal wil verleenen. Tevens getuigt de schrijver voor een fijne aanvoeling van
Franciscus' gedachtenwereld en legt hij het hoofdaksent op het vurige leven van
dezen menschelijken en tegelijkertijd zoo mystieken Poverello.
In het historisch-getrouw kader met detail-schildering en zelfs met sprankelenden
humor, doordringend tot het intieme zielsleven van den heilige, teekent schrijver een
totaal eigen beeld van zijn hoofdfiguur. Een boeiend en gestyleerd roman.
A.

Pol Heyns: Ons Dorp floreert. (Uitg. van het Davidsfonds. 1936.)
Het jongste werk van Pol Heyns verdient een eigen, waardige plaats in onze
Kempische Heimatliteratuur. Dit verhaal vertoont weliswaar zekere sporen van
geestelijk erfstuk, toch is er oorspronkelijke fantasie genoeg voorhanden, die getuigt
van scheppingskracht, en wel in die mate, dat we in den schrijver iets van den dichter
weervinden, die elk verteller eigenlijk zou moeten zijn. Het boek bevat het verhaal
van een stil, maar sterk in zich zelf levend Kempisch dorp, met zijn
doorsnee-menschen en zijn typen, zijn pastoor en zijn baron; met zijn tradities en
zijn aanpassing aan den geest van den tijd, met zijn onweershemel van driften: haat,
wraak, schandaaltjes, die vaak aanleiding geven tot krakende ontladingen.
De hoofdfiguur is de pastoor en het mag een vondst genoemd, getuigend van talent,
dat de schrijver heel het intense leven van het dorp, de tragiek van groei en
vergankenis, laat afspelen in het gemoed van dezen zeer traditioneelen herder en ons
door dit gevoelig prisma heen dit leven toont in zijn volledige en verrassende
kleurenschakeering. Om des pastoors wille draagt dit boek ook een motto wat altijd
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zeer gewaagd is wanneer schrijver eer een uitgesproken neiging vertoont tot
overtolligheid in zake gedachtenkeur. Een motto gedoogt slechts matige en goed
bepaalde bijschaduw rond zijn lichtkegel.
Die gewetensstrijd in een jonge ziel - in het laatste half uurtje van het boek - en
dat doordringend politiek geurtje - op het laatste nippertje - zijn maar een voorbeeld
van lijmerij.
Ten laatste zijn we het volkomen eens met de opinie van het ‘lezend volk’ en we
heeten dit boekje hartelijk welkom.
A.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

720

Juul Filliaert: De laatste Vlaamsche IJslandvaarders. (Uitg. Juul Filliaert,
Nieuwpoort.)
In dit slordig gedrukt boek vertelt de schrijver, benevens enkele geschiedkundige
bijzonderheden betreffende de IJslandsche visscherij, over de IJslandvaarders der
Vlaamsche kuststreek en de verschillende reisvaarten die ze deden. Het verhaal is
rijk aan interessante gegevens over het visschersbedrijf, en tamelijk boeiend in een
ongekuischt taaltje geschreven. Het bevat eenige illustraties naar teekeningen van
een ouden IJslandvaarder.

Kees Meekel: Toeters en Bazuinen. (Uitg. van het Davidsfonds, no 15 der
keurboeken. Reeks 1936.)
Van den eeuwigen globetrotter Kees Meekel, schrijver, cowboy en farmer, die de
vrijheid der groote wegen, de eenzaamheid der Canadeesche sneeuwvelden en den
hang naar de ruimte zuiver romantisch uitzong en uitschilderde in vele zijner werken,
krijgen we dit boek. Als steeds is het met romantisch aksent, met gevoel en episch
talent uitgewerkt; de verteller leidt ons thans naar het hart van Gods rijk op aarde;
Rome - urbi et orbi -. Hij doet het als een uitgelezen gids, boeiend belangwekkend
en geestig. Een aangenaam en nuttig boek.

Anna van Gogh-Kaulbach: Moeder. (Uitg. Wereldbibliotheek N.V.,
Amsterdam.) 16e druk en 24e duizendtal.
In dit boek volgen we - zonder veel spanning - de peripetieën van den levensstrijd
eener jonge weduwe, waar deze zich afslooft voor haar kinderen en, in de zorg voor
de uiterlijke opvoeding, al haar illusies over de opvoeding naar het innerlijke toe
moet prijsgeven. In dit laatste ligt heel de tragiek, die als een vaste lijn het verhaal
doorstijgt tot aan een hoogtepunt: de zelfmoord van den tweeden zoon.
Langdradigheid noch afwijking naar het bijkomstige konden bezwaarlijk vermeden
worden, gezien schrijfsters uitgesproken schroomvalligheid voor de duizeling van
ware psychologische diepten. Het opzettelijk poëtische - we denken hier aan de
gewetensvolle stijl - en letteroefeningen van een begaafde leerlinge uit de vijfde) en
inzonderheid 's schrijfsters faible voor verbale visie, tachtiger woordenkoppeling,
e.d. doen het verhaal stollen in een slappen-luwen vorm, dien we heden ten dage,
spijts het getuigenis der 24-duizend, althans niet zonder ergernis, zij het dan wel niet
aanvaarden, dan toch dulden moeten.
A.
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[1937/11]
De Spaansche gebroeders
Drama in drie bedrijven
door Gerard Walschap
(Vervolg)
Tweede bedrijf
(Een stuk geschoten boerenhuisje. Aan de wanden enkele geschonden en gave heiligenprenten.
Een paar geweren en ransels. Het mobilier bestaat uit een wit houten tafel, een rudimentaire
bank op vier pikkels en twee manke biezen stoelen. Op de bank achter de tafel zitten Alonso
en Pelayo in luitenantsuniform. Voor hen staat de krijgsgevangene Moreno tusschen twee
soldaten. Buiten nu en dan geweerschoten.)

Eerste tooneel
LUITENANT PELAYO, ALONSO, MORENO, TWEE SOLDATEN

PELAYO..

Dus je hebt ons niets te vertellen. Je weet niet met hoevelen jullie zijn, waar jullie
liggen en niet liggen, of jullie vermoeid zijn of niet, goed gevoed worden of niet,
wapens en munitie hebben, hoeveel kanonnen en mitrailleuzen, je weet niets.
MORENO.

Neen.
PELAYO.

Maar je weet, dat we je fusiljeeren en dat je leven gespaard blijft als je spreekt.
Daarover heb je nagedacht.
MORENO.

Ja.
ALONSO.

We vragen je slechts een kleinen dienst. Als we weten wat jij ons zou kunnen zeggen,
hebben we jullie nog niet overwonnen; dat moeten we toch zelf doen, dat doe jij niet.
MORENO.

Jij ook niet.
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ALONSO.

Ik wel. Of je spreekt of zwijgt, jullie moeten eraan,
(Moreno grinnikt.)

of je lacht of jankt, jullie moeten eraan, zeg ik.
PELAYO.

Een beetje gespraakzamer of ik zal andere middelen gebruiken, versta je dat?
MORENO.

Inquisitie, folterbank, heel goed versta ik dat. Ga je gang maar.
ALONSO.

Onzen gang gaan we toch, Moreno, maar jij moest niet den held uithangen. Zeg wat
je weet.
MORENO.

Nooit.
ALONSO.

Ik meen het goed met je. Je bent Spanjaard te goeder trouw en volgens mij alleen
het slachtoffer van ophitserij. Jij wordt een degelijk element voor ons regiem.
(Moreno schatert.)

Heusch waar, ik wil je redden. Waarom wil je me niet gelooven? Misschien weten
we al wat jij ons kunt vertellen. We hebben toch spionnen en fotos van uit vliegtuigen
gemaakt. Waarschijnlijk doe je je vrienden dus geen nadeel. Denk nog eens na.
MORENO.

Neen.
PELAYO
(staat op, nadert Moreno, revolver in de hand).

Je hebt zes kinderen, het kleinste is veertien dagen oud. Zonder jou zullen ze van
honger kreveeren.
(Houdt hem revolver voor de borst.)

En je hebt juist een minuut tijd om te spreken.
(Poos. Alonso komt naast Pelayo staan.)

MORENO.

Juist tijd genoeg om te zeggen: hij
(Bedoelt Alonso.)
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is een fatsoenlijk man, maar jij bent een smeerlap.
(Alonso heeft Pelayo's gewapenden arm weggetrokken.)

ALONSO.

Ons beleedigen kun jij niet, Moreno. En je gedragen als soldaat ook niet. Weg met
hem. De volgende.
(Soldaten brengen Moreno buiten.)

PELAYO.

Jij weet beter dan ik, hoe men krijgsgevangenen onderhoort.
ALONSO.

Ik weet dat men iemand, die ontwapend is en zich niet meer kan verdedigen, niet
zoo maar neerschiet.
PELAYO.

Dacht je heusch dat ik dat ging doen?
ALONSO.

Ik denk dat jij niets geeft om een menschenleven.
PELAYO.

Pacifist?
ALONSO.

Jij niet?
PELAYO.

Ik zou me schamen.
ALONSO.

Dat moest je nu en dan toch eens doen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

723

PELAYO.

Ik ben beroepsofficier, jij civiel.
ALONSO.

Ik voel mij een struikroover.
PELAYO.

Het begin van een burgeroorlog is altijd guerilla.
ALONSO.

Ik ben thuis vertrokken om het vaderland te verdedigen. Ik heb nog niets gedaan of
gezien dan branden en moorden. Het verschil is dat ik het doe en jij niet.
PELAYO.

Waarde heer...
ALONSO.

Och, ik doe hetzelfde als jij, ik moet me dus ook schamen.
PELAYO.

Wat stel jij je van een oorlog wel voor?
ALONSO.

Toch iets ridderlijks. Wij plunderen huizen leeg. De, soldaten moeten eten, de
bevoorrading is nog niet ingericht, ik weet het. Maar toch! We hebben gisteren een
gehucht platgebrand. Ik kon niet te weten komen wie het gedaan heeft en waarom,
waarom. Wij verbieden zulke dingen, maar ze gebeuren. Ik vind overal lijken van
burgers, vrouwen, krijgsgevangenen. Er zijn er bij die zoo maar afgemaakt zijn.
Waarom? Door wie?
PELAYO.

Als iemand je aanvalt, ga jij dan eerst aan het hoofdkwartier vragen of je hem moogt
neerleggen?
(Poos.)

En als je hem neergelegd hebt, kun je dan nog bewijzen dat hij je aangevallen heeft?
ALONSO.

Er wordt gebrand en gemoord zonder reden, Pelayo. Als jij Moreno daareven
neergeschoten hadt en ik had gezwegen, geen haan zou er naar gekraaid hebben.
PELAYO.

Dat hoeft ook niet; niet de moeite waard.
ALONSO.

Weet je wat mij hindert? Dat jij je in dit alles in je element voelt. Jij denkt alleen aan
terrein winnen, vooruit komen.
PELAYO
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(lacht).

Natuurlijk!
ALONSO.

Stelen, branden, moorden, je verbiedt het wel, maar het laat je onverschillig. Een
leven heeft voor jou geen waarde.
PELAYO.

Dat van de Morenos niet de minste. Maar weet je wat jij moest doen? In het leger
des heils gaan en mij je sermoenen sparen. Ik ga ons aanvalplan voor morgen
instudeeren. Speel jij maar alleen biechtvader met de twee die nog moeten verschijnen.
ALONSO.

Nog twee?
PELAYO.

We hebben er dertien ondervraagd. Er waren er vijftien. Vijftien min dertien is twee.
(Slaat de deur hard achter zich dicht.)
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Tweede tooneel
ALONSO, GARCIA

(De twee soldaten leiden Garcia binnen.)

GARCIA.

Alonso Hernandez!
ALONSO.

Vicente Garcia?
(Garcia knikt.)

Laat ons alleen.
(De soldaten trekken zich terug. Alonso neemt zijn revolver en komt van achter de tafel.)

GARCIA.

Is dat noodig? Doe je dat voor mij?
ALONSO
(maakt een gebaar van: laat dus rusten).

Ik wist niet dat jij aan genen kant was... Vicente.
GARCIA.

Ik wist ook niet dat jij aan dezen kant was, Alonso. Wat deed je sinds we samen
geboemeld hebben na ons uitgangsexamen? En vóór dat deze geschiedenis begon?
ALONSO.

Dadelijk een plaats gekregen aan de spoorwegen.
GARCIA.

Wel verdraaid en ik ook. Er waren zes ingenieursplaatsen te begeven, jij hebt er dus
ook eene van gekregen? Hoe is het nu mogelijk dat ik dat niet geweten heb en jij ook
niet. Wel verdomme! Ben jij getrouwd?
ALONSO.

Neen, jij wel?
GARCIA
(haalt een foto uit zijn binnenzak en geeft hem die).

Kijk eens.
ALONSO.

Heb je haar toch getrouwd? Is ze nu advokaat?
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GARCIA.

Nog veel meer.
(Reikt hem een andere foto.)

ALONSO.

Heb je ook al een kind?
GARCIA.

Jaja, jongen, als je trouwt mag je je daaraan verwachten. Niet zelden komt er een
kind van voort. Mooie vrouw eh? En die kleine is zoo lief, zeg. Je moet ons eens
komen bezoeken. Dolorès zal ook blij zijn je terug te zien. Hier is mijn adres.
(Hij geeft hem een visietkaartje.)

In den zomer kom je ons opzoeken, als dat allemaal achter den rug is en we rooken
de vredespijp. Jullie kunnen het toch niet houden hoor.
(Alonso spotlacht.)

Nu, we zullen niet over politiek spreken, we zien wat daar van voortkomt. Ik woon
nogal mooi, al zeg ik het zelf, je moet absoluut eens komen. En ik ben blij ook, kerel,
je hier te vinden! Ik dacht al, ze brengen mij bij een sabelsleeper, ik zal natuurlijk
mijn mond niet kunnen houden en wat dan? Want
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dat canaille is tot alles in staat.
(Een schot zeer dichtbij.)

Daar! Hoor maar eens!
(Poos.)

ALONSO.

Waarom ben je niet thuis gebleven, als je vrouw en kind hebt?
GARCIA.

Ja Alonso, maar ten eerste je kent me en ten tweede ik was in jullie gebied. Dus,
vroeg of laat zouden jullie me toch opgeëischt hebben en tegen mijn vrienden vechten,
dat kon ik niet doen. Maar had ik aan den anderen kant gewoond, dan had ik gewacht
tot ze mij uitdrukkelijk opeischten. Ik ben niet van de kalmsten, maar als je dát moet
verlaten jongen
(Gebaar naar de fotos.)

denk je meer dan twee keeren na, dat zeg ik je.
ALONSO.

Je bent uit ons gebied gevlucht en je bent officier. Weet je wel welke straf daar op
staat?
GARCIA.

Wel, dat zei me daar een kameraad. Fusiljeeren! Ik heb eens gelachen, maar Alonso,
rechtuit, dat was al wat ik kon. Ik kon geen woord uitbrengen; het was of ze me de
keel toenepen. Je kunt dus wel denken... je bent altijd een goede kameraad geweest,
we hebben honderden keeren samen plezier gemaakt en de beest uitgehangen, ik heb
je dus altijd graag zien komen, maar nooit zoo graag als nu, dat begrijp je wel. Zeg,
het is toch niet waar van dat fusiljeeren?
(Poos. Alonso met de oogen naar den grond knikt.)

Jongen, dan redt jij me dus het leven! God hemelsche deugd, ik word nu maar eerst
bang, nu ik gered ben!
(Lacht zenuwachtig.)

Neen, 't is niet waar, he? Dat kan toch niet, zeg?
(Poos. Alonso knikt.)

Dus jij zou me eigenlijk, volgens het reglement, waarop je als officier gezworen hebt,
ter dood moeten veroordeelen? Jij mij? En die dertien, die al bij je geweest zijn, heb
jij die ter dood veroordeeld? Maar wat is dat, Alonso, wat wij gedaan hebben, wat
is die burgeroorlog? Heb jij daar al eens over nagedacht? Dat jij en ik... dat wij
mekaar... zeg, dat jij en ik mekaar...
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ALONSO
(de hand aan den revolver.)

Kom niet te dicht bij me!
GARCIA
(deinst vol ontzetting).

Dacht jij hetzelfde? Het zou genoeg zijn dat ik ook een revolver had, om in angst
voor mijn leven het hoofd te verliezen en mijn besten studiemakker neer te schieten.
En jij dacht ook zoo iets. Is het niet waar?
(Met de linkerhand voor de oogen, de rechter uitgestoken, in een snik.)

Alonso, vriend, geef me de hand. Dit is een ijlkoorts, een droom. Geef
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me de hand. Zes jaar lang zijn we meer dan broers voor elkaar geweest. Geef me de
hand.
(Alonso nadert hem gebogenhoofds. Zij drukken elkaar de hand. Garcia lacht zenuwachtig,
gerustgesteld, maar wordt dadelijk weer angstig.)

Zeg, je hebt toch wel invloed genoeg hier? Als ze mij voor een anderen krijgsraad
brengen, kun jij dan?...
ALONSO.

Je komt nog voor den krijgsraad.
GARCIA.

Wat moest ik dan hier bij jou komen doen?
ALONSO.

Ik moet je inlichtingen vragen over jullie posities, daar op den heuvel. Daarmee kun
je je leven redden.
GARCIA.

En vrààg jij me die?
ALONSO.

Waarom niet?
GARCIA.

Vraag jij me mijn makkers te verraden?
ALONSO.

Hou toch je mond. We zijn hier niet om met groote woorden te spelen, hoor, of met
fijne gevoelens. Het is oorlog.
GARCIA.

Goed, maar wil dat zeggen...
ALONSO.

Dat wil zeggen... Kun jij je niet voorstellen wat er in je zou omgaan als ze mij voor
jou brachten?
GARCIA.

Alonso, als ik mij dat goed voorgesteld had...
ALONSO
(woest).

En heb ik het mij voorgesteld?
GARCIA.

Wat gaan we nu doen, zeg?
ALONSO.
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Jij? Jij gaat niets doen. En ik schrijf op dat je mijn beste studievriend bent, dat je
liever thuis zou gebleven zijn en dat je alleen maar gevlucht bent om niet gedwongen
te worden tegen je partij te strijden.
(Schrijft.)

GARCIA.

Maar dan zullen ze zeggen...
ALONSO.

Ze zullen niets zeggen. Jullie schieten misschien weerlooze krijgsgevangenen neer,
wij niet.
(Schrijft.)

GARCIA.

Wij immers ook niet, waarom zeg je dat nou?
ALONSO.

In alle geval, ik ben hier om voor een idee te strijden, niet om te moorden.
(Schrijft.)

GARCIA.

Zeg je dat om je zelf te overtuigen? Ik immers ook.
ALONSO.

Dat weet ik, zanik daar niet over.
GARCIA.

Wind je niet op. Is het al niet gruwelijk genoeg. Wat kwelt je eigenlijk?
ALONSO.

Maar niets. En juist omdat het gruwelijk is... och kom. Luister, ik sta borg voor je,
Garcia. Hoor je, ik sta borg voor je leven. Ik verbind me tegenover Dolorès en je
kind.
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GARCIA.

Alonso, luister jij ook. Jullie winnen het niet.
(Alonso lacht.)

Lach niet en maak je ook niet boos. Maar jullie winnen het niet, jongen. Welnu, enfin
het is overbodig, je dat te zeggen en ik zou het ook doen zonder je woord van
daareven, maar dan sta ik ook borg voor jou.
(Hij grijpt met beide handen, Alonso's hand.)

Ik dank je makker, in naam van Dolorès en ons kind.

Derde tooneel
ALONSO, PELAYO, CONCEPCION

(Terwijl Alonso en Garcia hand in hand staan, verschijnt Pelayo links. Zijn uitdrukking zegt
voldoende wat hij over die familiariteit denkt. Alonso gaat naar de deur rechts, opent ze. De
wacht treedt binnen en leidt Garcia weg.)

PELAYO.

Je moeder is aangekomen, Hernandez.
ALONSO.

Mijn moéder? Mijn moéder? Niet mogelijk. Waar is ze?
PELAYO.

Ga je naar haar toe, of...
CONCEPCION
(buiten).

Alonso, Alonso.
(Pelayo, die met zijn rug tegen de deur staat wordt met kracht weggeduwd en daar staat
Concepcion, draagster van een groot pak in bruin papier en een even groot valies.)

PELAYO.

O pardon, mevrouw, ik...
CONCEPCION.

Ik moet niet aangemeld worden, kapitein.
ALONSO.

Concepcion! Lieve, beste Concepcion!
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(Lacht.)

Hoe gaat het? Wat kom je doen? Hoe ben je hier geraakt? Lieve hemel, hoe ben jij
eigenlijk hier geraakt, zeg, dat vraag ik mij af. Je bent hier op de voorposten, weet
je dat? Het is toch niet mogelijk, dat men je doorgelaten heeft.
(Concepcion, zeer verstrooid, blijft met onbewogen gezicht rondkijken waar zij eene vracht
deponeeren zal.)

PELAYO.

Ontlast u, mevrouw.
CONCEPCION.
(Laat hem slechts het pak afnemen, waarnaar zij wijst als zij tot Alonso zegt:)

Dat is voor u.
ALONSO.

Dank je Concepcion, dank je, wat is dat allemaal?
CONCEPCION
(tot Pelayo, die ook het valies wil afnemen).

Neen, dit heb ik nog noodig, kolonel.
(Pelayo af.)

ALONSO.

Lieve, allerliefste Concepcion, ik kan je niet zeggen hoe
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blij je mij maakt met je bezoek.
(Zijn stem begint te trillen.)

Hoe blij... hoe gaat het... met mama?
Plots, heel spontaan neemt hij haar in zijn armen, kust haar, wendt zich af en zet een paar
ferme stappen naar het voorplan om zijn ontroering meester te worden.)

Dat noem ik nu eens een verrassing.
(Lacht.)

Je kijkt weer, Concepcion, zooals thuis als we tien man op souper krijgen en je niets
in huis hebt en er nog niets klaar is en je bevelen uitdeelt aan ons allemaal.
CONCEPCION.

Er ligt daar een jongen dood.
ALONSO.

Er liggen hier zooveel jongens dood, lief kind. Nog niet gewoon dooden te zien.
CONCEPCION.

Jij wel?
ALONSO.

Waar ligt hij?
CONCEPCION.

Geen stappen van de deur. Dat heb jij toch niet gedaan?
ALONSO.

Ik?
CONCEPCION.

Geen tien stappen van de deur. Dat heb jij toch niet is het? Ik zag het, hij dierf mij
niet aankijken.
ALONSO.

Welneen. Die jongen is getroffen door een verloren kogel.
CONCEPCION.

Er wordt geschoten van ginder
(Wisjt rechts.)

en hij stond achter het huis.
(Alonso plots af, deur links. Concepcion blijft stram met neergeslagen oogen bij haar valies
staan. Alonso komt diep verslagen terug. Poos.)

CONCEPCION.
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Ken je hem?
ALONSO.

Een zekere Moreno. Ik heb hem daareven nog ondervraagd.
CONCEPCION.

Denk jij nu niet aan Carlos?
(Vertwijfeld gebaar van Alonso.)

Die bruut die hem neergeschoten heeft, is dat een baas van je, of staat die onder jou?
ALONSO.

Wien bedoel je? De officier die je binnengebracht heeft?
(Concepcion knikt.)

Noch boven noch onder. We zijn allebei luitenant. Maar heb jij gezién dat hij het
gedaan heeft?
CONCEPCION.

Hoef ik niet te zien. Dat zie ik zoo. Hij heeft het gedaan.
ALONSO.

Luister nu eens, Concepcion. Toen we klein waren en we logen, zag jij een zwart
kruisje op ons voorhoofd. Als er roodekool was, - waar we de dood van haalden -,
zag jij aan onze tong dat we erg ziek zouden worden als we ze niet aten.
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Zoo zie jij altijd van alles, maar heb jij, vijf minuten geleden gezien, echt gezien,
met die twee goede, trouwe moederlijke oogen van je gezien, wat wij noemen gezien,
dat luitenant Pelayo den krijgsgevangene Moreno neergeschoten heeft?
CONCEPCION.

Jij hebt twee goede oogen, en jij ziet niets; ik moet een bril opzetten om kousen te
stoppen, maar ik zie alles.
ALONSO.

Concepcionneke toch, heb je 't...
CONCEPCION.

Neen, ik heb het niet gezien, maar hij heeft het gedaan. Roep hem, ja roep hem. En
als hij het durft afstrijden, krijgt hij met mij te doen.
(Poos.)

Wel, roep je hem niet?
(Poos.)

Moest jij daarvoor van je moeder wegloopen? Om arme jongens, die eerlijk voor
hun land gevochten hebben, als ze ontwapend zijn en niets meer kunnen doen, stilletjes
langs achter een revolver op hun nek te zetten?
ALONSO.

Ik heb het toch niet gedaan.
CONCEPCION.

Dat bloed komt over jou!
ALONSO.

Begin niet zooals thuis. Ik zal dat geval ophelderen.
CONCEPCION.

En den jongen zeker ook weer levend maken?
ALONSO.

Kind lief toch...
CONCEPCION.

Als Carlos zoo voor je gebracht werd, wat zou je dàn doen?
(Ongeduldig gebaar van Alonso. Concepcion heftig.)

Die jongen is Carlos, hij heeft ook een moeder, of een vrouw, of kinderen. En al had
hij niets, hij heeft zooveel recht op het leven als jullie. Had ik dat geweten toen ik
voor het eerst bij jullie gebracht werd, dat jullie dit zouden doen...
ALONSO.

Jaja! Dan zou je juist dezelfde Concepcion geworden zijn, die je nu geweest bent.
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CONCEPCION.

Wat! Dan had ik jullie in de kussens versmacht.
(Opeens schreiend en toch zakelijk.)

Dat pak daar is voor jou. Deze valies zal ik zelf naar Carlos brengen.
ALONSO.

Naar Carlos? Dwars door het front?
(Lacht.)

CONCEPCION.

Waarom niet? Wie zal mij iets doen?
ALONSO.

Maar lieve Concepcion toch. Je zult geen drie stappen zetten of ze schieten je neer.
CONCEPCION.

Zoo? Dat moest er eens een riskeeren.
(Alonso lacht hartelijk. Concepcion vertrekt geen spier.)

Ik moet naar Carlos toe en dat zal niemand mij beletten.
ALONSO.

We zullen daar straks over spreken.
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CONCEPCION.

Je zegt dat het niet gaat, dan moet je er niet over spreken.
ALONSO.

Het gaat, maar hier niet, begrijp dat nu eens.
CONCEPCION.

Als het elders gaat, gaat het hier ook. Ik moet naar Carlos toe.
ALONSO
(lacht).

Ik zeg je, het gààt hier niet. Hier liggen we in loopgraven tegenover mekaar. Maar
het front is over de honderd kilometer lang en de oorlog is pas begonnen. Je kunt er
dus nog overal door. Gemakkelijk. We zullen dat straks...
CONCEPCION.

Straks? Ik moet dadelijk voort, Alonso, ik kan niet wachten.
ALONSO
(bijna vroolijk).

Luister eens. Thuis ben jij baas, maar je bent hier niet thuis en van oorlogen heb jij
geen verstand.
CONCEPCION.

Allemaal complimenten; ik moet naar Carlos toe.
ALONSO.

En ik moet eerst een krijgsgevangene een verhoor afnemen, dan met een collega nog
een en ander bespreken voor morgen en dan...
CONCEPCION.

En voor mij heb je geen tijd. Dat is mooi, dat is vriendelijk.
ALONSO.

Neen, dat is jammer, lief kind. Alles samen kan het wel een uurtje duren, maar dan
is al mijn tijd voor jou. Dan ga ik op zoek naar een soldaat die de streek kent, dan
neem ik inlichtingen over de ongevaarlijke plaatsen, de soldaat zal je in burger
begeleiden en...
CONCEPCION.

Dat gaat niet, ik kan niet wachten.
ALONSO.

Een klein uurtje, mevrouw Hernandez.
CONCEPCION.

Dan is het avond. Gaat niet.
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ALONSO.

En toch zal mevrouw Hernandez een klein uurtje moeten wachten.
(Hij loodst haar naar de deur links, zij neemt haar valies mee.)

Zeg me eerst nog gauw hoe het met de andere mevrouw Hernandez gaat.
CONCEPCION.

Mama is op weg naar hier.
ALONSO.

Hemeltje lief, de heele familie is op komst. Met Mario zeker?
CONCEPCION.

Mario is dood.
ALONSO.

Wàt zeg je?
CONCEPCION.

De heele stad is gebombardeerd. Van ons huis staat niets meer recht. Mario is dood.
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ALONSO.

En mama ook. Zeg het maar gauw. Mama ook. Ik weet het. Ik wist niet wat ik aan
je zag, nu begrijp ik het. Zeg het gauw. Mama ligt ook onder de puinen.
(Hij grijpt haar bij de schouders.)

Zeg het Concepcion, ik weet het!
(Hij loopt door de kamer, de handen wringend.)

Moesje. Moesje.
CONCEPCION.

Het is 's nachts gebeurd. Mama was 's avonds tevoren vertrokken.
ALONSO.

Je liegt, want Mario is onder de puinen gebleven en Mama reisde nooit alleen.
CONCEPCION.

Voor éénen keer, is mama alleen vertrokken.
ALONSO.

Je liegt, zeg ik je. In vredestijd moest een van ons of Mario altijd mee. En nu er
werkelijk gevaar is zou mama alleen vertrokken zijn. Je maakt mij niets wijs. Mama
is ook dood. Zeg het, Concepcion, zeg het, zeg het.
(Aan haar schouder.)

Zeg: Ja Alonso, ja, mama ook.
CONCEPCION.

Neen, Alonso, neen, mama leeft. Ik zweer het bij mijn zielezaligheid. En je zult het
zien. Vanavond komt ze. Ten allerlaatste morgen vroeg. Ik maak je niets wijs. Mama
is vertrokken om aan kolonel Rodriguez, den bevelhebber van jou front, dat is een
oude vriend van de familie, dat weet je wel, een vrijgeleide te vragen. We hadden
niets meer gehoord van Carlos. Verleden week had hij geschreven: ‘Mama, ik ga nu
wat meer naar voren’. Naar het front natuurlijk, zooals jij. Daarna niets meer. Mama
was erg neurastheniek. Toen zei Mario, om haar gerust te stellen, dat er niets meer
kón komen, dat alle verbindingen afgesneden waren. Toen hebben wij mama
aangeraden naar het buitenland te gaan, omdat ze daar nieuws zou krijgen van jullie
beiden. Wij zouden op het huis passen. Mama vertrok 's middags.
ALONSO.

Zweer je dat?
CONCEPCION.

Dat zweer ik.
ALONSO.

Bij je zielezaligheid?
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CONCEPCION.

Bij mijn zielezaligheid.
(Poos.)

ALONSO
(zacht).

Hoe is die goede Mario gestorven?
CONCEPCION
(met een snik).

Zwijg. Dàt pak is dus voor jou. Het is alles wat ik van jou nog gevonden heb. En als
mama komt zeg je, dat ze niet naar het buitenland moet gaan, dat ik bij Carlos ben
en dat zij bij jou kan blijven.
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ALONSO.

Jij bij Carlos, dat gààt niet, Concepcion, geloof me nu toch, tenminste nu en hier
niet.
CONCEPCION.

Jij zult me zeker zeggen wat gaat en niet gaat. Wij zijn twee moeders, die ieder voor
een jongen te zorgen hebben. We hebben niet kunnen beletten dat jullie wegliepen,
maar jullie zullen ons ook niet beletten er bij te zijn als een ons noodig heeft.
ALONSO.

Jij kunt niet naar Carlos, uitgesloten, maar we zullen alles bespreken, vanavond met
mama...
CONCEPCION.

Jaja, doe jij maar je werk...
(Zij sluit de deur voor zijn neus, hij staat daar, weet niet meer wat doen, herinnert zich den
vijftienden krijgsgevangene, gaat naar deur rechts, maar Pelayo treedt binnen deur links.)

Vierde tooneel
ALONSO, PELAYO

PELAYO.

Ik wou je vragen het met nummer 15 speciaal kort te maken.
ALONSO.

Ik wou je vragen wie Moreno neergeschoten heeft.
PELAYO.

Verzet gepleegd. Adjudant Lopez naar de keel gesprongen.
ALONSO.

Ik wil niet, Pelayo, dat dit gebeurt met mijn vriend Garcia.
PELAYO.

En ik wil geen bevelen van je krijgen, Hernandez.
ALONSO.

Van het hoofdkwartier toch wel. Welnu, daar dien ik klacht in over den moord op
Moreno. Voor Garcia's leven sta ik borg.
PELAYO.

Wie is Garcia, ik ken hem niet eens.
ALONSO.
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Nummer 14 van het transport.
PELAYO.

O die! Je hebt hem daareven bijna omhelsd. En voor zijn leven sta jij borg. Met wat?
ALONSO.

Met alles. En tegenover zijn vrouw en kind.
PELAYO.

Luister eens, want er zijn sommige elementaire dingen die jij nog niet begrijpt. In
een gewonen oorlog geeft men de krijgsgevangenen koolraapsoep. Als het gedaan
is zet men ze over de grenzen en ziet men ze nooit meer terug. Maar als men in een
burgeroorlog de krijgsgevangenen voedt en rust geeft, zijn ze
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precies in form om te herbeginnen zoodra je ze loslaat. Wij moeten er de kopstukken
van tusschen uit schieten, op het front zelf of erachter. Dat is toch doodgewone logica.
ALONSO.

Garcia is geen kostuk.
PELAYO.

Een intellectueel, weerhouden door vrouw en kind en er toch van den eersten dag
bij, is dat geen kopstuk.
ALONSO.

Dan ben ik er ook een.
PELAYO.

En wat ànders? Als ik je te pakken kreeg
(Gebaar van schieten.)

dadelijk. Kopstuk, pif, paf.
ALONSO.

En wij beroemen er ons op de krijgsgevangenen goed te behandelen.
PELAYO.

Omdat dat goeden indruk maakt op het buitenland, op eigen volk en vooral aan den
overkant.
(Lacht.)

Daarom strooien we tweemaal per week biljetten: ‘Geeft u over! Wij waarborgen
uw leven en veiligheid’.
ALONSO.

Kortom, wij zijn in plat Spaansch meineedigen.
PELAYO.

Groote God, wat nog meer? Het is oorlog.
ALONSO.

En dan is alles toegelaten.
PELAYO.

We moeten winnen, dat is klaar! En er staat toch niet dat we ieders leven en veiligheid
waarborgen. We schieten toch maar een zeker procent neer.
ALONSO.

Garcia zal in elk geval niet tot dat zeker procent behooren.
PELAYO.

Daar weet jij juist niets van.
ALONSO.
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Hij is mijn beste studiemakker. Ik heb zijn vrouw gekend aan de universiteit. Ze
hebben een kindje. Ik wil niet, je hoort mij goed, ik wil niet...
PELAYO.

Jij hebt hier niet te willen. Den heelen dag vecht je om er zooveel mogelijk neer te
leggen en hier sta je te leuteren als een kwezel. Ik zal je zeggen wat jij te willen hebt:
al wat noodig is, niet alleen voor een overwinning, maar voor een duurzame
overwinning. En dat jij vrienden aan den overkant hebt komt er niets op aan. Die
hebben we allemaal. Ik ook. Een eigen neef, een studiemakker, kolonel Pelayo.
Knappe kop, eerlijk karakter, organisator zonder weerga. Hij kan hier ook
binnengebracht worden, zooals jouw Garcia.
ALONSO.

Zul jij dan voor hem niet borg staan?
PELAYO.

Ik zal voor hem ten beste spreken. Maar als het niet helpt zal ik begrijpen dat het
noodig was.
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ALONSO.

En ik zal nooit zoo iets begrijpen.
PELAYO.

Wie niet hooren wil, moet voelen.
ALONSO.

Wat bedoel je daarmee?
PELAYO.

Dat is een spreekwoord...
ALONSO.

Pelayo, wie een hand uitsteekt naar Garcia, dien leg ik voor mijn voeten neer.
PELAYO
(corrigeert grinnikend, met den vinger vóór Alonso's neus).

Als ik er den tijd voor krijg...
ALONSO.

En ik verdenk jou ervan Moreno neergeschoten te hebben.
PELAYO.

Stel een geheim onderzoek in!
ALONSO.

Ik zal weten wat ik weten moet, maar wij zijn hier met ons beiden verantwoordelijk.
Wat met Garcia mocht gebeuren reken ik jou aan.
PELAYO.

Hernandez, let op je woorden. Ik laat me door jou niet behandelen als een
ondergeschikte en wat met jouw Garcia gebeurt, dat kan me om den verdomme niet
schelen. Ik hoop dat je genoeg boerenspaansch kent om dat te verstaan.
(Slaat de deur hard achter zich dicht.)

Vijfde tooneel
ALONSO, CARLOS

(Alonso zet een stap in Pelayo's richting, gaat dan de deur rechts openen, waardoor twee
soldaten Carlos binnenleiden. De Spaansche gebroeders staren elkaar aan, Alonso vóór Carlos
deinzend naar de tafel, waarachter hij staan blijft.)

ALONSO
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(tot de soldaten).

Laat ons alleen.
(Soldaten verwijderen zich na militairen groet. Alonso zet zich achter de tafel neemt de pen
en zegt met neergeslagen oogen.)

Weet je dat dit je dood is?
(Poos.)

Ik kan het niet verhelpen.
(Poos.)

Ik zal mijn best doen, niets ongedaan laten.
(Poos.)

Maar ik kan je geen hoop geven.
(Poos.)

Ieder krijgsgevangene heeft iemand die voor hem wil ten beste spreken.
(Poos.)

Je bent strafbaar voor hoogverraad. Je zult geen vergiffenis krijgen omdat je ook na
onze overwinning gevaarlijk blijft voor ons regiem. En daar strijden wij toch voor.
(Poos.)

In het belang van Spanje moeten zekere heethoofden sterven.
(Poos.)

Ik heb je thuis gezegd wat ik over heb voor de
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zaak die ik dien. Ik moet onze overwinning helpen duurzaam maken.
(Poos.)

Ziedaar.
(Poos.)

Zeg je niets?
(Poos.)

Ik zal doen wat ik kan, Carlos, maar ik kan je niet méér zeggen, ik vrees dat het
toch...
CARLOS.

Ik weet wat je niet kunt zeggen. Jullie krijgsgevangenen zelfmoorden zich. Ze vluchten
en worden doodgeschoten. Jullie martelen ze.
ALONSO.

En jullie behandelen ze menschelijk, niet waar? We gaan niet meer twisten.
CARLOS.

Ik mag toch nog een gunst vragen?
(Moe gebaar van Alonso. Poos.)

Ik verzoek niet gezelfmoord te worden, en niet doodgeschoten te worden op de vlucht.
Ik verzoek gefusiljeerd te worden door een peloton onder jouw commando.
ALONSO.

Je moet altijd theatraal doen, laat dat ten minste nu.
CARLOS.

Neen, neen, het zal moeder plezier doen.
(Poos.)

ALONSO.

Ik weet nog, dat ik je dat gezegd heb toen je mij van uit het venster wilde neerschieten.
Je zet het mij betaald.
CARLOS.

Jij zet mij betaald, dat ik je toen niet neergeschoten heb.
ALONSO.

Of ik vuur roep of een ander, wat komt dat er op aan. Na dit onderhoud lever ik je
over aan den krijgsraad. Dus...
CARLOS.

Dus je roept nu al vuur.
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ALONSO.

Ik kan mijn collega laten roepen en hém dat verhoor laten voortzetten.
CARLOS.

Maar dat is ook vuur roepen.
(Poos.)

Zooveel begrijp je toch al. Je leert bij. Maar je plicht van vaderlandsliefde, je plicht
als soldaat, het ideaal, niet waar. Roep eerst maar eens vuur. Daarna zul je weer wat
bij leeren.
ALONSO.

Ik dank je voor die les. Je tracht mij aan het verstand te brengen dat deze situatie
pijnlijk is. Leg het mij nog wat beter uit. Er is kans dat ik het eindelijk zal begrijpen.
CARLOS.

Je hebt natuurlijk mijn lessen niet noodig. Je hebt het altijd beter geweten dan moeder
en ik.
ALONSO.

Als ik maar lessen te volgen had, zou alles gemakkelijk zijn, maar ik moet mijn
geweten volgen.
CARLOS.

Punt. Roep de wachten, en laat mij wegbrengen om gezelfmoord te worden. Je hebt
je geweten gevolgd, je ideaal zegeviert en door mijn zelfmoord wordt die zegepraal
duurzaam. Amen.
ALONSO.

Jij lag vlak voor dien heuvel.
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CARLOS.

Ik sta nu hier.
ALONSO.

Wij moeten dien heuvel nemen.
CARLOS.

Goed. Probeer het.
ALONSO.

Ik kan je vrij laten als jij ons helpt hem in te nemen.
CARLOS.

Prachtig.
(Hij schatert.)

Nee, die is goed. Als ik straks voor het peloton sta en ik mag nog een laatsten wensch
uitdrukken, zal ik je niet laten halen om vuur te roepen. Nee, haal mijn broer, zal ik
zeggen, hij moet mij die mop van den heuvel nog eens vertellen. Haha, nooit geweten
dat wij zoo geestig zijn in de familie.
ALONSO.

Nog iets dat je niet weet: ik kan je geen tweede mop vertellen. Dit onderhoud moet
kort zijn. We hebben juist...
(Kijkt op zijn uurwerk.)

CARLOS.

O wat jammer. Nu, als ik soms nog iets anders voor je kan doen, moet je 't maar
zeggen. Dus, je kunt een goeden verrader gebruiken en onder 15 makkers, heb je mij
daarvoor uitgekozen. Wat een broederliefde, wat een familiegeest. De Hernandez
hebben in den loop der geschiedenis aan Spanje twee conquistadores geleverd, één
eerste minister, drie generaals, officieren, ambtenaren, industrieelen, maar een verrader
tot nog toe niet. Dat zal dan onze bijdrage zijn tot den burgeroorlog en jij hebt mij
die rol toebedacht. Geef mij toch dien revolver, jongen, ik zal mijzelf wel neerschieten
als jou teeder geweten...
ALONSO.

Je hebt mij altijd gezegd, dat ik aan moeder moest denken. Ik denk nu alleen aan
haar.
CARLOS.

Dat merk ik. Of aan den heuvel. Of aan jezelf. Aan mij denk je in alle geval heelemaal
niet. Dat ik liever tot poeder gemalen word dan verraad te plegen, daar denk je niet
aan. Ik moet jou geweten redden op de kosten van mijn eer. En wat voor een geweten.
Laat me wegbrengen, je hebt me genoeg gehoond.
ALONSO.
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Altijd theater, altijd groote woorden. Nooit begrijp jij een situatie. Alles vertroebel
je door je sentimentaliteit.
CARLOS.

Luister. Je zet mij aan tot verraad. Als jij dien hoon niet voelt, kan ik het niet helpen,
maar nog één woord daarover en ik vlieg weer naar de keel. Ditmaal los ik niet voor
je je revolver gebruikt hebt.
ALONSO.

Carlos heb medelijden met me.
(Carlos grijnslacht.)

Ik heb me misschien vergist,
(Carlos grijnslacht.)

misschien zeg ik. Mis-
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schien ben ik niet dapper genoeg om je naar het hoofdkwartier te sturen, en maar af
te wachten, wat er van je gewordt. Ik zeg misschien niet dapper genoeg, want
misschien is deze plicht niet mijn plicht.
(Carlos grijnslacht.)

Ik dacht dat ik alles met mezelf uitgevochten had toen ik thuis vertrok, maar het is
niet waar.
CARLOS.

Je zult er nog meer van hooren.
ALONSO.

Spot niet, voor eenmaal vraag ik je medelijden. Denk aan wat jij zou doen als ik bij
jou binnengebracht werd.
CARLOS.

Ik zou je zeggen: de heele burgeroorlog is een misdaad. We zijn nu weer samen.
Kom, beter laat wijs worden dan nooit, we gaan samen naar huis.
ALONSO.

En als ik dat in geweten niet kon?
CARLOS.

Dan zou ik borg staan voor je leven.
ALONSO.

Dat doe ik ook. Maar als men mij morgen meldt, dat je je gezelfmoord hebt of op de
vlucht bent neergeschoten?
CARLOS.

Ik zou niet vechten aan de zijde van zulke bandieten.
ALONSO.

Als ik nu zeg dat jij aan den kant van de bandieten staat, kunnen we mekaar weer
beginnen uit te schelden zooals we thuis van dag tot dag gedaan hebben. Maar laat
dat nu. Ik wil je vrij laten.
CARLOS.

Lààt me vrij!
ALONSO.

Dat kan ik niet verantwoorden.
CARLOS.

Je hoeft het niemand te zeggen.
ALONSO.

Men komt het te weten.
CARLOS.
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En dan ben je bang voor je promotie.
ALONSO.

Promotie!
(Spotlach.)

Neen dan ben ik bang voor wat met iemand anders zou kunnen gebeuren.
CARLOS.

Met wie?
ALONSO.

Maak het mij mogelijk je vrij te laten.
CARLOS.

Daarvoor moet ik verraad plegen, ofwel jij. Waarom ik en niet jij?
ALONSO.

Ik wil jou het leven sparen, dat is van jouw kant een offer waard.
CARLOS.

Een klein offertje. Niets dan mijn eer.
ALONSO.

Welneen. Zie toch de zaken kalm in zooals ze zijn en dweep niet. Je ligt met je
manschappen vóór dien heuvel. Ik moet dien heuvel innemen, morgen om tien uur
vallen we aan. Jij voert je mannen even weg naar links om een aanval af te

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

738
weren, die van onzentwege slechts een schijnbeweging zal zijn. Veronderstel dat je
in de loopgraaf lag en niets wist, dan zou je morgen misschien vanzelf naar links
wijken, misleid door onze tactiek. Nog iets anders: ik ben er persoonlijk van overtuigd
dat we ons doel toch bereiken, ook als jullie je verzetten tot het uiterste. In dat geval
heb je met links af te wijken slechts het leven van jou mannen gered. En nog iets.
De heuvel heeft zeker strategisch belang, maar beslissend is hij toch ook niet.
Nauwelijks een uur verder zijn jullie in volle gebergte. Daar kunnen jullie stand
houden. Wij moeten nog het halve land veroveren, wat geeft die eene heuvel.
CARLOS.

Je hadt moeten Jezuiet worden.
ALONSO.

Waartoe dat schimpen?
CARLOS.

Ik begrijp nu dat je me zegde bij je vertrek: ik zal in jou den broeder zien en den
vijand, Ik zal je liefhebben en op je mikken. Wat je me nu zegt, is precies hetzelfde.
Je wilt den broer redden en den vijand tot verraad, aanzetten.
ALONSO.

Wees redelijk, Carlos. We zoeken een compromis. Een noodlottig toeval heeft ons
bij elkaar gebracht. Wij voelen het tragische van dezen burgeroorlog op het scherpste.
Maar ons persoonlijk geval is niet de heele oorlog.
CARLOS.

Jawel.
ALONSO.

Neen.
CARLOS.

Jawel. Zelfs met het verraad is het de heele burgeroorlog. Allemaal verplichten we
elkaar dingen te doen die we verafschuwen en die ons onteeren.
ALONSO.

Ik weet het, maar over dat alles heen, gaat het om grootere dingen, die ons duurbaar
zijn. Ik zal je uitgeleide doen, tot aan onze voorlijn. Vandaar kruip je voorzichtig
naar je stelling terug. Na het gevecht van morgen vraag je je onmiddellijke
verplaatsing aan. Strijd op een ander front, we mogen niet tegenover elkaar staan.
Geef me de hand.
CARLOS.

Nooit, je moet me laten neerschieten, of samen met mij vluchten.
ALONSO.

Je weet toch zelf dat dat niet meer gaat. Dan worden we toch neergeschoten, ik als
deserteur nog eerst van al en jij als...
CARLOS.
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Als staatsgevaarlijke.
ALONSO.

Wat ik je voorstel, is de eenige oplossing.
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CARLOS.

Ik begin stilaan te denken, dat jij een beetje krankzinnig bent.
ALONSO.

Denk maar eerst eens, dat wij geen minuut meer te verliezen hebben.
CARLOS.

Ik heb je toch al lang gevraagd een einde te maken aan dit gesprek. Veronderstel dat
ik het aannam, wat zou jij over me denken?
ALONSO.

Niets, Carlos, ik zou trachten het te vergeten.
CARLOS.

En ik zou het niet kunnen. Ik zou den kogel tegemoet loopen, die barmhartig een
einde wil maken aan mijn wroeging.
ALONSO.

Het is een compromis, ik weet het. Voor jou en voor mij. We hebben mooi denken
in rechte lijnen. Het leven is hard en ingewikkeld. We willen liever breken dan buigen.
Het leven dwingt ons te buigen. Buig, ik doe het ook. Doe het voor moeder.
(Hij reikt hem de hand, Carlos bergt de handen achter den rug.)

CARLOS.

Wat moet ik doen?
ALONSO.

Morgen om half tien richten we een schijnaanval op het dal, links en rechts van den
heuvel, alsof we hem willen omsingelen. Voer je mannen dan links of rechts, om het
even en laat ons de hoogte innemen, anders niets.
CARLOS.

Nooit.
ALONSO.

Denk er aan, ik laat je terugkeeren en geef dus jouw partij een officier terug. Geef
me daar de hand op.
CARLOS.

We hebben elkaar tot nu toe een eerlijke hand gereikt. Nu deze vuile, vieze, eerlooze
hand in de jouwe leggen heeft geen zin. Ik zal mijn verraad plegen en daarmee uit.
ALONSO.

Ik heb je woord. Dat is genoeg. Hier komt niemand te weten wie je bent. Dit alles
blijft tusschen ons. Ik zweer je dat ook moeder er nooit iets van vernemen zal.
CARLOS.

Maar wij weten het.
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ALONSO.

Ik vrees zoo erg als jij dat wij het niet zullen kunnen dragen, maar toch is er in mij
iets, dat ik nu eerst waarneem, ik weet niet wat het is, een vreemde zachte stem. Die
stem zegt mij, ik begrijp ze nog niet goed, maar ik meen dat ze zegt: Wat gij beiden
doet is verkeerd volgens al wat men u geleerd heeft, maar wat men u geleerd heeft
is verkeerd. Wat gij doen gaat, maakt u niet tot held, niet tot vaderlander, zelfs niet
tot recht-
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schapene, maar het stempelt u tot mensch. Ik hoop dat wij beiden de gruwelen
overleven. De jaren zullen er over heen gaan. Onze starre, strenge gedachten zullen
mild en soepel worden. Nog eenigen tijd zullen we denken: toen we dat deden waren
we eerlooze verraders. Als we nog wat meer zullen geleden hebben,, want dit is nog
niet genoeg geweest, zullen we zeggen: toen we dat deden waren we meer mensch
dan ooit.
CARLOS.

Kom we gaan.
ALONSO.

Nog iets: Concepcion is hier.
CARLOS.

Concepcion! Groote God! Concepcion. Roep haar, zeg haar wat ik ga doen, dat ze
mij een tweeden keer vervloekt.
(Roept.)

Concepcion. Concep...
ALONSO
(drukt hem de hand op den mond).

Zwijg.
CARLOS.

Concepcion...
ALONSO.

Zwijg, zeg ik je. Zij kan je niet hooren, maar je verraadt je hier bij mijn collega...
CARLOS
(zacht).

Hoe gaat het met moeder, Alonso?
ALONSO.

Met moeder? Goed. Uitstekend. Concepcion zal je alles vertellen.
CARLOS.

Concepcion mij alles vertellen? Je weet zeker niet meer wat je zegt? Concepcion is
hier en zal eens eventjes door de vuurlinie wandelen om mij te komen vertellen hoe
het met moeder gaat.
ALONSO
(lachend, ondanks zijn smart).
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Ik kan het niet helpen, Carlos, maar ik moet lachen, ik ben waarschijnlijk
neurastheniek. Concepcion is hier als de donder binnengevallen. Niemand dringt tot
hier door, maar zij heeft het klaar gespeeld. Ze had zich natuurlijk voor moeder
uitgegeven. Ze had ook een valies bij voor jou. Dat breng ik naar Carlos, zei ze, alsof
het de natuurlijkste zaak van de wereld was, dat zij dwars door de vuurlinie ging en
dat niemand op haar schoot.
CARLOS
(ernstig).

Weet jij niet meer, dat ze ons vertelde van een vlammend hart dat niet kon gekwetst
worden omdat de kogels er op smolten?
ALONSO.

Neen, maar we zullen een nieuw mirakel maken, dat zal ze aan haren heiligen Jacob
van Compostella danken. Ik kan er voor zorgen dat geen van de onzen haar hindert
en jij kunt het aan jou kant. Morgen heel vroeg marcheert Concepcion dwars
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door de legers met een groot valies.
CARLOS.

Ben jij die man van daareven? Zijn wij vijanden, Alonso, doodsvijanden? Eén naam,
Concepcion, en het is weer alsof...

Zesde tooneel
ALONSO, PELAYO

(Pelayo opent plots de deur, kijkt beiden verbaasd aan.)

PELAYO.

Hadt je niet geroepen?
ALONSO.

Neen, maar...
(Hij gaat naar hem toe en praat onhoorbaar. Men ziet dat Pelayo de zaak wantrouwt. Ten
slotte gaat Alonso de deur rechts openen. De wacht treedt binnen.)

Breng gevangene buiten en wacht tot ik hem terugroep.
PELAYO.

Dat kun je niet vertrouwen.
ALONSO.

Ik ken hem sedert twintig jaren. Ik vertrouw hem meer dan mezelf.
PELAYO.

Niet vleiend voor jou. Een verrader...
ALONSO.

Hij is geen verrader, hij is een eerlijk en rechtschapen man.
PELAYO.

Zoo zoo, tegenwoordig doen eerlijke en rechtschapen mannen zooiets. Wist ik nog
niet. Weet je wat hij is, een lafaard. Hij belooft je wat je wil uit angst, maar als hij
eens vrij is, zal zijn geweten wakker worden.
ALONSO.

Des te beter. Des te zekerder zal hij woord houden.
PELAYO.

Een eerloos woord onder moreelen dwang gegeven, bindt niet.
ALONSO.

En dat zegt mij een beroepsofficier.
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PELAYO.

Een beroepsofficier, die over een civiel spreekt. Wij militairen leggen geen eerlooze
beloften af, en als we 't doen houden we ze.
ALONSO.

En wij civielen leggen eerlooze beloften af en houden ze niet, dat bedoel je niet waar?
Ik geloof dat uw oordeel over ons en het mijne over u ongeveer op hetzelfde
neerkomen.
PELAYO.

Ja en vandaar dat ik lust heb, dien vriend van jou een kogel door het hoofd te jagen
en jij hem de vrijheid terug te geven.
ALONSO.

Dat kogels door het hoofd jagen zul je nochtans moeten afleeren.
PELAYO.

Elke gevangene die zich verzet, laat ik neerschieten.
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ALONSO.

Ik zeg je dat Moreno zich niet verzet heeft.
PELAYO.

We spreken niet over Moreno, maar over jouw vriend, den verrader. Weet je wat
men met een verrader doet? Van zijn verraad profiteeren en hem ophangen. Maar
hem nooit uit handen geven. Als hij zijn vrienden verraadt, waarom zou hij jou, zijn
vijand, niet verraden.
ALONSO.

Theorie. Dit is een speciaal geval.
PELAYO.

Ik ken geen speciale gevallen. Ik ken alleen oorlog.
ALONSO.

Deze man heeft vrouw en kinderen. Hij is mijn vriend, ik wil hem het leven redden.
Als tegenprestatie wil hij mij een militair voordeel laten behalen.
PELAYO.

Schande. Een ongehoorde schande is het.
ALONSO.

Denk daarover wat je wil. Er gebeurt hier meer dat ongehoord en schande is. Ik vraag
je of het genoegen hem te fusiljeeren ons meer waard is dan de levens die we sparen
door zonder slag of stoot den heuvel in te nemen.
PELAYO.

Je kunt zoo'n lafaard niet vertrouwen.
ALONSO.

Antwoord op mijn vraag, Pelayo.
PELAYO.

Die is overbodig. Ik zeg dat je zoo'n lafaard niet kan vertrouwen.
ALONSO.

Die man is niet laffer dan jij.
PELAYO.
(Poos.)

Hernandez, ik geef u juist één minuut om volledig excuus aan te bieden. U hebt mij
gelijk gesteld met een verrader uit het vijandelijk kamp. Dien hoon wil ik niet eens
door den krijgsraad laten uitwisschen. Dat doe ik zelf.
(Hij trekt zijn revolver.)

ALONSO.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

U is geen lafaard, maar mijn vriend ook niet. U is een dapper officier, mijn vriend
een dapper man. Dat heb ik gezegd, meer heb ik niet te zeggen.
PELAYO.

Dat is dezelfde beleediging.
ALONSO.

Ik heb gezegd dat u geen lafaard is, maar een dapper officier.
(Trekt zijn revolver.)

Als mijn oordeel omtrent mijn vriend u in uw eer raakt, ik ben gereed u te bewijzen,
dat ik als universitair zesmaal den prijs revolverschieten gewonnen heb, ook tegen
beroepsmilitairen. Al treft u mij, ik mis niet. Staande, op de knieën, liggend, ik schiet
milimeterjuist.
(Poos.)

PELAYO.

Ja, als civiel denkt u over een verrader anders dan ik, militair, dat is normaal. Ik heb
tenslotte de genoegdoening die
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ik van u geeischt heb. Ik beschouw het incident als gesloten. Maar ik verzet mij tegen
uw plan.
ALONSO.

Dan neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid.
PELAYO.

Dat staat u vrij. Ik ben uw superieur niet. Maar u zult u tegenover uw superieuren te
verantwoorden hebben.
ALONSO.

Zooals u voor het geval Moreno. En voor de andere.
(Pelayo grinnikt.)

PELAYO.

Eer het zoover zal zijn...
ALONSO.

Als het voor mij zoo ver zal zijn, zult u gelieven te getuigen dat het op dit oogenblik
precies zes uur en vier minuten is, dat dus over ongeveer twintig minuten de maan
opkomt, en het dan te laat zal zijn om mijn vriend ongezien zijn loopgracht te laten
bereiken. Er blijft dus geen tijd over om palabers te houden, met mijn superieuren
over een zaak waarin zij niet onmiddellijk kunnen beslissen. Ik zal u dit voor getuigen
herhalen.
(Pelayo haalt de schouders op. Alonso opent de deur rechts. De soldaten brengen Carlos
binnen. Pelayo zet zich gauw aan tafel, neemt de pen.)

PELAYO.

Uw naam?
ALONSO.

Dat is allemaal in orde, luitenant Pelayo. Soldaten, het is thans zes uur en vijf minuten.
Klopt dit met uw uurwerk?
(Soldaten kijken op hun horloge en knikken.)

Gij zult nagaan op welk oogenblik precies, zeer precies, de maan opkomt.
(Soldaten knikken.)

Ik neem dezen gevangene van U over. Gij blijft ter beschikking van den luitenant.
(Alonso en Carlos af.)

PELAYO
(na een poos barsch tot de wachtende soldaten).
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Ingerukt, marsch. Roept mij adjudant Lopez.
(Hij kijkt in de beschreven bladen tot geklopt wordt.)

Binnen.

Zevende tooneel
PELAYO, LOPEZ

LOPEZ.

U hebt mij geroepen, luitenant?
PELAYO.

Het transport gevangenen is nog niet weggebracht?
LOPEZ.

We wachten nog op nummer vijftien, luitenant.
PELAYO.

Die gaat niet mee.
LOPEZ.

Des te beter, luitenant. Hoe minder, hoe gemakkelijker voor mij.
PELAYO.

Je hebt er nog een, die niet meegaat.
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LOPEZ.

Tot uw orders, luitenant.
PELAYO.

Een zekere Vicente Garcia.
LOPEZ.

Die rosse met zijn gouden bril?
PELAYO.

Ik weet niet of hij ros is, maar hij draagt geen bril.
LOPEZ.

Die rosse met zijn bril heet in elk geval Vicente.
PELAYO.

Hij moet Vicente Garcia heeten, let op.
LOPEZ.

Vicente Garcia, ik schrijf het op.
(Haalt een klein boekje uit zijn uniform, likt aan zijn potlood en schrjft.)

PELAYO.

Vicente Garcia, ingenieur aan de staatsspoorwegen, nummer 14 van het transport.
LOPEZ
(schrijft).

In orde, luitenant.
PELAYO.

Heeft vrouw en één kind.
LOPEZ.

O, die hertrouwt wel.
PELAYO.

Natuurlijk met jou.
LOPEZ.

Zal ik eens ernstig over nadenken luitenant. Ik zal haar souvenirs gaan brengen.
(Lacht.)

PELAYO.

We moeten oppassen, Lopez, er zijn er die daar niet mee accoord zijn.
LOPEZ.
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Ik kan wel denken wie, luitenant, maar wij zijn ook niet accoord met hem.
PELAYO.

Noteer goed in je rapport en verspreek je later niet. Vicente Garcia heeft met zijn
makkers afgesproken om jullie te overrompelen.
LOPEZ.

Juist, luitenant. En hij geeft het signaal door naar mij toe te springen, maar zijn
makkers volgen hem niet. Er ontstaat een worsteling, waarin Vicente Marcia
neergeschoten wordt.
PELAYO.

Vicente Garcia, idioot, Garcia met een G. Vergis je niet, hoor. Mis hem niet.
LOPEZ.

Luitenant, ik zou nog eerder de twee Vicente's neerleggen dan den echte te missen.
PELAYO.

Dat is ook niet noodig.
LOPEZ.

Ik zeg het bij manier van spreken, luitenant. Zoo zeker kunt u er van zijn dat ik hem
neerleg. Het zou toch de eerste keer zijn luitenant, dat ik een dergelijke opdracht niet
tot uw volle tevredenheid...
PELAYO.

Jaja, ik vergeet dat niet. Haast je nu maar.
LOPEZ.

Drie minuutjes en u hoort het, luieenant. Tot uw dienst, luitenant.
(Groet militair.)
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Achtste tooneel
CONCEPCION, PELAYO

(Buiten ontstaat een woordenwisseling waarin de stem van Concepcion het gemakkelijk haalt
op een mannenstem. Men hoort haar tenslotte roepen: Alonso, Alonso. Pelayo gaat de deur
links openen. Concepcion werkt zich energiek naar binnen.)

CONCEPCION.

Hij zou me nog niet binnen laten, die vlegel. Een vrouw van mijn jaren moet zeker
met den avond alleen buiten blijven rondloopen. Verschooning, kapitein, ik zoek
mijn zoon, luitenant Alonso Hernandez, ik heb hem dringend noodig, ze willen mij
niet doorlaten, hij moet mij een bewijs geven dat ik werkelijk door mag.
PELAYO.

Luitenant Hernandez is toch uw zoon niet.
CONCEPCION.

Nog veel meer, ik ben zijn voedster, kapitein, ik heb ze grootgebracht, ik ken ze beter
dan hun eigen moeder, ik houd er ook meer van, ja dat moet u me laten zeggen, dat
is nu eenmaal zoo. Ik zeg het natuurlijk niet aan Mevrouw Hernandez, dat begrijpt
u, niet waar, maar het is zoo. Het zijn haar kinderen, maar nog meer van mij.
PELAYO.

Nu spreekt u al van ‘ze’ en ‘kinderen’.
CONCEPCION.

O wist u dat niet? Ja, ik heb u dat allemaal niet kunnen zeggen, ik was daareven zoo
haastig om bij mijn jongen te zijn, ziet u, ik wou wegkomen zonder dat Alonso het
wist, maar ze hebben mij nog niet doorgelaten, de vlegels. O, wist u dat nog niet?
Heeft mijn zoon u dat nog niet verteld? Het zijn tweelingen, kolonel. O ja, natuurlijk,
u kunt dat niet weten, u was toen nog te jong, maar in heel Spanje is in dien tijd over
die kinderen gesproken, meneer. Ze zijn nu nóg mooi, niet waar. Als u mijn zoon
Alonso zoo ziet, en nu in uniform, ik ben er tegen hoor, ik vind dat hij het niet mocht
doen, maar het staat hem mooi, niet waar? Flinke man, mooie man. Ik zeg het hem
natuurljk niet, omdat ik er tegen ben, begrijpt u. Maar onder ons, hebt u wel eens
een mooiere officier gezien? Neen, niet waar? Ja, ze mogen er zijn, dat mag ik als
moeder wel zeggen, nù nóg. Maar u hadt ze moeten zien, kapitein, toen ze nog in de
wieg lagen. Och lieve hemel. En als kleine bengels van vier,
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vijf, zes, tien jaar. Daar bleef het volk in de straat voor stilstaan, kolonel, als ik met
hen wandelen ging. Daar werd uren en uren in het ronde over gesproken. En als ze
dan in de processie gingen! Carlos als Jezus en Alonso als St Janneke, nee, dat hebt
u nooit gezien. Het schapenvachtje dat Alonso aan had, heb ik nog altijd en het
wereldbollede van Carlos en het gouden herdersstafje met het lintje nog aan. Ik heb
alles nog, ik heb al hun speelgoed nog, ik heb zelfs hun marbols nog, ik heb fotos,
zoo'n album.
(Geeft met de handen dikte en breedte en hoogte aan.)

Heilige Moeder Gods, wat vertel ik weer allemaal.
(Met een schrei.)

Ik heb niets meer, niets, ik heb zelfs geen man meer. Mijn Mario is dood van onder
de puinen van ons huis gehaald. Moest dat zijn, kolonel, was dat noodig? Kon er
geen goede regeering meer komen zoolang mijn Mario leefde?
PELAYO.

Pardon, ik heb geen tijd, wil u dit niet liever bespreken met luitenant Hernandez?
CONCEPCION.

O hebt u zoo'n haast, kapitein, ik ook. Blijft mijn zoon nog lang weg?
PELAYO.

Ik zou het niet kunnen zeggen.
CONCEPCION.

Als u het niet kunt zeggen, kunt u het misschien schrijven. Een briefje dat ze mij
moeten doorlaten, dat ik absoluut bij mijn zoon Carlos moet zijn, die vecht aan den
overkant, o dat heb ik u ook nog niet gezegd, ik praat, ik praat en ik zeg niets. Ja
mijn zoon Carlos is met de anderen en mijn zoon Alonso is met u.
PELAYO.

Hoe ziet uw zoon Carlos eruit? Zwart met een baard?
CONCEPCION.

Neen meneer, geen baard.
PELAYO.

Hij heeft misschien zijn baard laten groeien sinds hij vertrokken is.
CONCEPCION.

O neen, geen kwestie van, dat doet hij niet, daar is hij veel te proper voor. Neen,
kapitein. Wat? een baard? Alsof ik dat zou toelaten? Neen! Nooit! Ik zeg niet...
misschien; hij zou er toch mooi mee zijn... ja... Nu, ik zal dat nog nazien als ik bij
hem ben. Schrijf u me nu dat briefje, ja, ik heb niets meer dan mijn twee jongens,
geen man meer, geen huis meer, nu is het toch genoeg, ik wil mijn jongen houden,
begrijpt u, ik wil er bij zijn.
PELAYO.
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U zult moeten wachten op luitenant Hernandez.
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schot, zeer nabij. Concepcion gilt. Poos. Twee schoten kort na elkaar.)

CONCEPCION
(heftig).

Dat hebt u gedaan, u hebt dat gedaan, u!
PELAYO.

Ik? En ik sta hier met u te praten.
CONCEPCION.

Lieg niet, moordenaar. U hebt dat gedaan. Ik zag op uw gezicht dat u op iets wachtte.
Die andere jongen, die daar dood lag toen ik hier aankwam, dat hebt u ook gedaan,
dat heb ik gezien. Schurk! Schurk! Schurk!
PELAYO.

De deur uit.
CONCEPCION.

Riskeer het eens. Houd uw handen thuis. Is dat uw strijd voor het Spaansche volk.
Dan zal ik u wat zeggen: in heel Spanje staat geen boom hoog genoeg om u op te
knoopen. Raak me niet aan. Het Spaansche volk! Ik ben het Spaansche Volk! Ik
betaal uw uniform, ik betaal uw schietgerief. Heb ik u gevraagd voor mij te vechten?
Wat vraag ik? Voor ieder werk en eten en nog wat over voor den ouden dag. Regeert
dan zooveel als ge wilt, schiet van s'morgens tot s'avonds, maar laat de deftige
menschen aan hun werk en gerust. Ge hebt mijn jongens wat wijs gemaakt, ze zijn
nog jong en onnoozel, maar raak ze niet aan, raak mijn jongens niet aan.
(Schreit en vergeet blijkbaar Pelayo, want ze loopt in doodsangst met de handen aan het hoofd
rond.)

Heilige Maagd Maria, ik ben zoo bang, wat heb ik gezegd? Neem alles, verwoest
alles, ik geef alles, meneer,
(Valt op de knieën achter Pelayo, zoodat ze smeekend de handen naar zijn rug opheft.)

maar laat mijn jongens leven.
DOEK
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Ik ga met God!
Ik ga met God!
Hij is hier in de schemerbeemd
zoo mild nabij en toch zoo ver en vreemd,
Zijn stem mischt aan: de diepklank van een grot.
Dat Hij mijn arme schreden leidt,
het is mij zoet behagen,
moog ik in dezen valen tijd
een afschijn van Zijn lichtspoor dragen.
Hem toewaarts neigt het bloemenschoon
zich op den hoogen stengel
en er is daar een fulpen toon:
de verre wiekslag van een engel.
Laat nederlagen zijn, laat zijn: gewoel,
ik ga nu dieper kimmen tegen.
Toen Hij mij stelde voor het heilig doel,
de vogels en de boomen zwegen.
Vind mij in ieder ding,
gebood zijn wijs vermaan,
en in dit uur van Godenschemering,
leg af uw waan.
Ik ga met Hem
doorheen dit weidsch gebied, een bloemenbont getij.
Wordt het een dool op onbelichte paden?
Daar is het heerlijk sein van Zijn genade
en golft het blauw bericht van Zijn mysteriestem.
Hij gaat met mij!
Ik ga met God! Hij gaat met mij!
Nu wentelt aan ons de dorre landouw voorbij
en plots herrijst zij in een hooger licht:
Zij beurt de glanzing van Zijn aangezicht.
V.J. BRUNCLAIR.

1937.
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Adwaika's verzen door Hr. Herman H.J. Maas
‘Mijn ziel, een droppel God...’
Adwaita.
Brahman I en II heeten de voornaamste verzenboeken van Johan Andreas Dèr Houw,
die zich als brahmaan Adwaika noemde: een trotsche schepping van wilde bergen
en stormende regenvlagen, bliksemschichten op een eenzaam en verlaten heideveld.
En verzen van een stille melodie.
Dit is nog de eigenlijke studie niet, die ik over Dèr Houw zou willen schrijven,
niet meer is het nog dan een poging tot benadering van deze groote en moeilijke
poëzie. Ik weet mijn poging zwak, mijn krachten gering, maar het bereikbare nalaten
om het denkbaar betere mag ik niet. Want te weinig nog werd er gedaan voor de
nagedachtenis van dezen grooten dichter. Doch wie voelt zich niet klein in zijn
tegenwoordigheid? En beter is ook een te weinig dan een teveel; in geen geval wil
ik iets zeggen, wat ik niet volledig verantwoorden kan; groote onderwerpen verleiden
zoo licht tot groote woorden, die men zelf maar half begrijpt. Maar ze klinken wel
goed en ‘verheven’. Rhetoriek is een ernstig kwaad, maar ook al weet men dit, dan
nog is het moeilijk haar geheel te vermijden: woorden zijn zulke listige duiveltjes.
En de bekoring is groot. Wat ik zal doen is: er omheen draaien. Zoo wil ik de
verschillende kanten van hetgeen ik u toonen wil, laten zien als kanten van één en
dezelfde zaak. Om het verwijt te ontgaan Adwaika's verzen zonder voorbehoud aan
te bevelen, zeg ik nog eens uitdrukkelijk, hoewel het eigenlijk overbodig is, dat hun
godsbegrip natuurlijk niet dat is der christelijke theologie.
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Van Dèr Houw's leven (1862-1919) weet ik weinig; ik betreur het niet, want een
dichter openbaart zich toch altijd het volledigst en zuiverst in zijn werk. Al zou wie
de droevige gebeurtenissen in Dèr Houw's leven nauwkeurig kende kunnen verklaren,
waar ik een vraagteeken zetten moet. In zijn jonge jaren was hij leeraar in de oude
talen in Doetinchem aan het gymnasium. Zelf heb ik in dat plaatsje in den Gelderschen
Achterhoek een jaar classieken gestudeerd; de omgeving is er mooi door een rijk
natuurschoon, maar wat troosteloos. Aan Jacob de Haan dankte van Eeden de
kennismaking met Adwaika's verzen over wien hij later, in 1919, schreef: ‘Met geen
mensch van mijn leeftijd ben ik zoo snel en zoo innig bevriend geraakt. Wij waren
van één bloed, dat voelde hij ook, en ik zal hem zeer missen, arm als ik ben aan
literaire vrienden.’ Jaren vroeger had Dèr Houw van zijn kant geschreven: ‘Als er
nog wijzen zijn in Europa, dan zijn het menschen als Tolstoï en van Eeden.’(1).
Te vergelijken zijn deze verzen eenigszins en vanuit een bepaald opzicht, om in
ons eigen taalgebied te blijven, met de Binnengedachten van Willem Kloos en van
Eeden's Lied van Schijn en Wezen, doch dit laatste is veel ethischer - ons volk is een
volk van moralistische, moraliseerende denkers, terwijl Dèr Houw welhaast zuiver
= beschouwend, contemplatief, metafysisch is, een grond wellicht voor zijn onbekend
blijven in deze landen.
'k Zat, jong, graag in mijn pereboom te deinen:
In d'afgeknotte top had ik een plank
Getimmerd, en gevlochten, rank door rank,
Klimop tot rugleun en veil'ge gordijnen.
Mijn zomerzon zag 'k in mijn tuinen schijnen,
Zelf in groen licht op wiegelende bank;
Een open schoolraam galmde in zeur'ge klank
Van kale en korte Karels en Pepijnen.

(1) J.A. dèr Houw: K r i t i s c h e S t u d i e s o v e r m o n i s m e e n
n i e u w -h e g e l i a n i s m e , pag. 217.
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Zoo, daadloos, boven 't leven, kijk ik toe:
Mijn wereld ligt in de avondzon; 't wordt laat.
Mijzelf en d'anderen heb ik ondergaan.
'k Lach om wie zegt, dat ik mijn plicht niet doe;
En wachtend, schommel ik op rijm en maat:
Nooit heb ik zoo, als nu, mijn plicht gedaan.

Den gemiddelden westerling klinkt deze moraal vreemd, het roepen is om de ‘nuttige
daad’... Als men maar beseft, dat deze westersche moraal niet algemeen = geldig is.
Dit zijn wijsgeerige verzen, verzen van gedachten zwaar. Doch hoe is dit te
verstaan? Dit leidt ons tot een korte overdenking van gedachte, poëzie, schoonheid,
taal. Alle denken is het denken over iets, dat buiten het denken ligt en nu, als
denkinhoud, de gedachte wordt, alle denken is gericht op iets, dat nu in de gedachte
gekend, dat is niet volledig doorgrond, want dat is onbereikbaar, maar naar een
bepaalde zijde tenminste, zoo het denken slaagt, benaderd wordt. En is niet poëzie
de verwoording eener schoonheidsontroering in suggestieve taal? En is dan gedachte
= poëzie wel mogelijk, anders dan als berijmd proza? Zooals een wijsgeerige
beschouwing van vele en velerlei poëzie ons leert, is de schoonheidsontroering niet
een geheel afzonderlijk soort gevoel, want de dichter zingt van zijn liefde, zijn
natuurgevoel, zijn wanhoop. ‘Zingt van’ is eigenlijk niet geheel juist: zijn liefde
wordt zang. Het gevoel kan zijn een gevoelstoon, gepaard met de gewaarwordingen,
vluchtig als deze, een golfje in den stroom, het kan ook onze uiterlijke daden
beïnvloeden en, zich niet ontwikkelend, ontplooiend, daarin ondergaan. Het kan ook
in de diepte schietend, ver beneden het dagelijksche niveau, rust en stilte vinden, een
schoonheidsontroering worden, dan wekt het iets, wat sliep in de diepste ziel.
Onverschillig is het, wat de aanleiding was: rozen, wijn, ellende, een vrouw of kind.
Om haar te verwoorden is de dagelijksche teekentaal niet voldoende, maar bezweert
de dichter haar magische eigenschappen, rhythme, maat, melodie, rijm. Waarom zou
de aanleiding eener schoonheidsontroering ook niet een
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gedachte kunnen zijn, zelfs een wiskundig bewijs?(2) Het kan zeer zeker, maar toch
zijn de moeilijkheden, nu rijzend, niet gering, want nu kan er strijd ontstaan tusschen
de uitdrukking van de gedachte en die van het gevoel, de klaar-nuchtere taal, die het
denken behoeft en de beelden, waarin alleen het gevoel verwoord kan worden.
Gedachte-poëzie blijkt ons mogelijk, maar moeilijk te verwezenlijken, want de taal
van het denken moet worden bepaald door het, een gedachteinhoud geworden,
voorwerp van het denken, waarop dit was gericht, maar de taal van den dichter door
den terugslag van dezen gedachte-inhoud op het gevoel. Zoo zie ik het, wanneer ik
mij eenvoudig, los van alle vooropzettingen en theorieën, wat de filosoof naar mijn
meening steeds diende te doen, op deze zaak bezin. Toch is de gedachte-poëzie niet
scherp van de andere gescheiden, want alle poëzie eindigt met ‘gedachten’, immers
met woordverbindingen met een bepaalde beteekenis, maar de gedachte-poëzie, zou
men kunnen zeggen, begint daarmede. Lang niet alle vragen zijn in deze, wel heel
korte beschouwing, aangeroerd: wijkt het dichterlijke ‘zien’ reeds af van het gewone;
waarin bestaat eigenlijk de ‘Traumschau’, is zij een wijze van zien of hangt ze af
van andere psychische krachten, zooals het gevoel; waarom denkt een bepaald mensch
juist zijn bepaalde gedachte?
Dèr Houw's gedachtengangen vertoonen eenige overeenkomst met die van de
brahmaansche filosofen, met die van Berkeley en Kant ook, eenige verwantschap,
meer toch niet, want een na-schrijver is de dichter alleminst. Brahman is in de indische
filosofie het Zijn in en door zichzelf, het scheppende en behoudende wereldbeginsel,
de kracht belichaamd in alle wezens, scheppend, dragend, behoudend en weer in
zich terugnemend alle werelden, in den mensch het eeuwige en goddelijke, zijn
diepste ziel, na aftrek van alle uiterlijkheden, zijn innerlijkste, waarste wezen, zijn
eigenlijke zelf, ‘atman’; de bonte veelheid der wereld ‘is’ eigenlijk niet,

(2) Dèr Houw zelf zegt in H e t a b s o l u u t i d e a l i s m e , pag. 42: ‘Wie beweert, dat een
logische of redelijke ontwikkeling nuchter moet zijn, kent niet de charme van wiskunde, kent
niet de heerlijke gratie, die een mathematicus... kan brengen in zijn voordracht’.
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ze is schijn, zinsbegoocheling, illusie, ‘maya’, wonderwerking, luchtspiegeling. Het
is daarom verkeerd het brahmanisme zonder nadere toelichting pantheïstisch te
noemen, zooals men dikwijls leest. Volgens Berkeley bestaan er alleen God en de
zielen, niet ook stoffelijke substanties, buiten den geest, alleen gewaarwordingen,
als kleuren, geuren, klanken, honger, dorst; wat wij de ‘buitenwereld noemen bestaat
uit niets dan gewaarwordingen, in ons opgewekt door God. Heel aardig sluit zich
hierbij aan van Eeden's overweging, of er ook gewaarwordingen kunnen bestaan
onafhankelijk van de stof en ons lichaam(3). Volgens Kant bestaat er wel iets,
onafhankelijk van ons bewustzijn, maar dat ‘iets’, de ‘Dingen an-sich’, kunnen we
niet kennen.
Dèr Houw schreef ook eenige groote filosofische studies, onder welke Het absoluut
idealisme, een uitnemend, helder gedacht, boeiend en fraai geschreven werk. Wij
echter, nietwaar, lezen de duitschers en laten onze eigen schrijvers gaarne op de
planken der boekwinkels. Oh, ik zonder mijzelf niet uit, meen dat niet. Dèr Houw
openbaart zich hier, wat uit de verzen niet zoo duidelijk blijkt - en wat is nu zijn
diepste overtuiging? - als critisch realist: ‘Ik neem aan, dat er onder de (= mijn)
bewustzijns bepaaldheden enkele zijn, nam. de zoogenaamde waarnemingen, die
een onverschillig wat voor existentie verraden van wat niet niet is, tijdens mijn
bewusteloosheid, of, anders gezegd, ik neem de onderstelling aan van het Ding
an-sich. Ik neem aan..., dat er zijn menschen en dingen.’(4). Het enkelvoud Ding
an-sich moet men eigenlijk lezen als een meervoud Dinge an-sich, zooals later blijkt.
(pag. 103). Maar dan volgt toch weer ‘dat het realiteitsgeloof wel een psychisch feit
is, maar geen enkelen waarborg insluit iets meer te zijn dan waan.’(5). Tot de
onmiddellijke, onbetwijfelbare zekerheden rekent Dèr Houw het bestaan van zijn
gewaarwordingen, gevoelens, begrippen; de meening, dat er menschen en dingen
bestaan, onafhankelijk

(3) Fr.vanEeden:R e d e k u n s t i g e g r o n d s l a g v a n v e r s t a n d h o u d i n g ,cf.131-135.
(4) J.A. Dèr Houw: l.c. pag. 94.
(5) l.c. pag. 103.
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van hun waargenomen worden (niet het feitelijk bestaan van deze menschen, dieren,
planten en dingen natuurlijk!; tenslotte het feit, dat we soms als het ware gedwongen
worden woorden en begrippen te verbinden; als a gelijk is aan b en b aan c, dan is,
aan dat besluit kunnen we niet ontkomen, a gelijk aan c, er is een ‘logisch
dwanggevoel’. En vanwaar dan het realiteitsgeloof? Uit angst voor de eenzaamheid:
‘Wie die kent, lacht om de verstandelijke verwondering. Alleen hij, die nooit de
“werkelijke” menschen en dingen heeft doorzien, diep, diep doorzien als droomachtige
weefsels van gewaarwordingen en begrippen en betrekkingen; die nooit de ijle
onwerkelijkheid van schimmige schijnwereld heeft begrepen, die nooit heeft beleefd
hoe zijn vriend, terwijl hij, naïef uitgedrukt, “hem ziet zitten en zijn gedachten hoort
zeggen”, zich ontpopt als eigen zielstoestand en tot bewustzijnsbepaaldheid verdampt,
alleen hij, die niet den angst van levenslange gevangenisschap in zijn spokende
bewustzijns-cel kent, kan door verbazing alléén gedwongen worden tot de
onderstelling van het Ding an-sich.’(6).
Hoe moeten we nu het verband denken tusschen onze bewustzijnswereld en de
werkelijkheid, die ‘daarbuiten’, maar dit is een beeld, dus zeggen we nauwkeuriger:
onafhankelijk daarvan, bestaat? In ons bewustzijn is, veronderstellen we, een roode,
zure, koude, harde appel: dus kleur, smaak, temperatuur en tastgewaarwordingen.
‘Er is geen sprake van een dubbel bestaan van het ding, een ondervonden en een
onondervonden bestaan. Deze roode, koude appel heeft maar één bestaan... een
bestaan als bewustzijnsbepaaldheid, die ophoudt zoodra ik slaap. Het Ding an-sich
is niet een tweede bestaan van het ding, in of achter het eerste: het is datgene, wat
zich door dezen rooden, kouden appel, die alleen een bewustzijnsbestaan heeft,
verraadt of laat vertegenwoordigen.’(7). Maar waarom ik nu datgene, wat zich door
dezen rooden, kouden appel laat vertegenwoordigen, niet een tweede bestaan van
dien appel zou mogen noemen, zie ik, eerlijk gezegd, niet

(6) l.c. pag. 104.
(7) l.c. pag. 169.
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goed in; Dèr Houw spreekt toch ook van den appel op zichzelf? (pag. 134). Of wil
hij enkel zeggen, dat deze appel op zichzelf noch rood, noch zuur, noch koud, noch
hard is? Dan ben ik het natuurlijk met hem eens, want rood, zuur, koud en hard zijn,
als gewaarwordingen, bewustzijnsbepaaldheden en niet buiten het bewustzijn te
zoeken. In de verzen lezen we:
Ja, maar bedenk met Berkeley en Kant,
Dat 't is in jou, dat Betelgeuze brandt...

De ruimtelijke lichtvoorstelling, die wij de ster Betelgenre noemen, is een
bewustzijnsbepaaldheid, voor Berkeley niets dan dat, maar volgens Kant (in de
‘realistische’ uitlegging) en den jongeren Dèr Houw had deze voorstelling toch een
aanleiding ‘buiten’ mij. Bij welke laatste opvatting dan aansluit zijn uitroep, in een
vroeger vers, de ‘ziellooze eeuwigheid’ van Orion te haten, wat niet veel zin heeft,
als Orion niets als een voorstelling zou zijn. Toch moeten we ook rekenen met een
geleidelijken groei van de brahman-gedachte. In de verzen staan ook de volgende
regels:
IJvrig in schachten van natuur en taal
Zocht lang mijn speurzin met voorzichtig boren
Voor wetenschap's wolkenkrabbende toren
Naar deugd'lijk, bouwversterkend materiaal...
Niets kon mijn menschentrots zoozeer bekoren,
Als 't graven, trouw, naar nuttig mineraal Tot plots'ling 'k zeg: alle arbeid is verloren;
Hij staat op brokk'lend zand, en zakt eenmaal.

Ik verbeeld me, dat op deze regels eenig licht valt door een stukje uit de Kritische
Studies, want wetenschap is dan toch in elk geval: kennis in begrippen. Welnu: ‘ik
meen te mogen stellen, dat de existentie van begripscorrelaten (Dèr Houw bedoelt:
het bestaan van iets onafhankelijk van onze begrippen, maar toch daarmede
overeenkomend) een voorwaarde is van alle niet formeele wetenschap... In onze uit
de waarnemingen geïnduceerde... begrippen: hond, beuk, arcella
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is het geheel van onze... kennis aangaande de overeenkomstige typen samengevat,
alles wat er van de fecundatie (of copulatie) tot aan den dood typisch gebeurt... Maar
dan lijkt het me evident, dat de wetenschap een theoretisch waardelooze tijdpasseering
is, wanneer de Wereldwerkelijkheid zelf niet systeemachtig is. En die
systeemachtigheid moet berusten op iets, dat correspondeert met ons begrip.’(8). Ik
voor mij geloof niet, dat er buiten het denken, hetzij in hetzij buiten het bewustzijn,
iets ‘begripachtigs’ bestaat, want buiten het denken zijn er toch aleen maar
individueele verschijnselen. Misschien is Dèr Houw later ook tot dit inzicht gekomen.
Maar moet daarmede nu de heele wetenschap vallen? Toch alleen, zou ik zeggen,
een overspannen ideaal van wetenschap.
Van de brahmanen nauwelijks iets in de tot dusverre genoemde studies, maar wel
later in het stuk: Misbruik van Mystiek(9). Hier komt Dèr Houw tot de onderstelling
‘dat de bewuste individuen via hun onderbewusten in verband met elkaar staan, en
het eenvoudigste hierbij is het, aan te nemen, dat elke menschenziel een drijvend
eiland is’ in een groote zee. ‘Op deze zee drijven we, en elk eiland heeft zijn eigen
fata morgana van zon en Melkweg... Diep reikt het eiland in het gemeenschappelijk
milieu en door spleten borrelt telkens iets naar boven... Nu is er één eilandenrijk,
waar de ons allen dragende en verbindende zee in een prachtige rijkdom van variaties
naar boven komt: de indische geest.’ Maar ‘bij de Indiërs blijkt geen helder inzicht
te hebben bestaan in de noodzakelijkheid, behalve het Wereldwezen en de intramentale
natuur nog een werkelijkheidsfeer, die van alle waarneming onafhankelijk is, aan te
nemen.’ Ja, maar de schrijver der Brahmanverzen was... de brahmaan Adwaika. Die
echter toch ook weer de critische denker Dèr Houw was. Dit helder in te zien is voor
het goed begrip der gedichten van het grootste belang. Het beeld van de ziel, die is
als een eiland in den oceaan, keert ook in de verzen terug:

(8) J.A. Dèr Houw: K r i t i s c h e S t u d i e s , pag. 17.
(9) Tijdschrift voor Wijsbegeerte X.
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Kortlevend plankton van de Brahmanzee,
Zal 'k eenmaal naar hun vredebloei verzinken;
Zoolang ik niet de koele dood mag drinken,
Golf ik en eb met de oppervlakte mee...

De grenzen tusschen filosofie en schoone letteren dient men, ook dit blijkt uit
Adwaika's verzen, niet zoo scherp te trekken als in ons land veelal geschiedt; ook
Kloos, van Deyssel, van Eeden, om mij tot eenige ouderen te bepalen, zijn als
wijsgeerige denkers van beteekenis. Mede te helpen om de klove te overbruggen heb
ik mij tot taak gesteld, want filosofie is een mooi iets, maar dorre begrippen spelletjes
zijn dat niet. Na Adwaika's moraal en kenleer wil ik nu zijn aesthetica voordragen.
'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij
Onhoorbaar zegt, terwijl ik sta te kijken:
Ik hang in 't niets, zelf niets dan schijn van eiken
Van weiden en wolken, zee en hei;
Brahman's gedachte heeft bereikt in mij
Wat in uw werklijkheid hij wou bereiken
Het kosmisch Zelfgevoel zal 'k u verrijken;
Zink door mijn schijn in 't Wezen en word vrij.

In deze versregels worden de geschilderde wei en de wolken, de zee en de hei, als
ik het goed begrijp, als werkelijker voorgesteld dan de ‘echte’, niet natuurlijk het
linnen en de verf, want die zijn ook weer ‘maya’, schijn, maar de beelden van den
schilder, die immers niet alleen ‘gezien’ zijn, maar tevens een schoonheidsontroering
uitbeelden, een aandoening dus der diepste ziel, die niet is illusie, maar rust in
brahman. Met werkelijker bedoel ik natuurlijk: werkelijker voor ons menschen. Zelfs
met terzijdestelling van de oud-indische metafysica blijft veel ervan waar, want
schrijft niet abbé Henri Brémond: ‘La connaissance poétique atteint des réalités, unit
le poète à la réalité... à tout le réel créé et sans le réel créé, indirectement à Dieu
lui-même... Le lyrisme serait la saisie du moi profond; la poésie dramatique et
narrative la saisie, par le
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moi profond, des autres réalités.’(10). Zoo blijkt er dan wederzijdsch begrip mogelijk
tusschen ‘brahmaan’ en den catholieken priester. Voor Willem Kloos stamt de poëzie
uit een mysterieuze diepte, die hij afwisselend God, geheimzinnige binnenmacht,
bovenziel, achterwezendheid, innerlijksten geest, psychische inkracht noemt. Hij
spreekt van ‘de diepste Inheid, die achter mijn daaglijksch Wezen schuilt’ en meent:
‘ieder waarachtig gedicht rijst zonder dat we er moeite voor doen, want buiten om
onze daaglijksche hersens uit een ons onbekend-blijvende Bron, die in onze diepste
wezenheid verborgen blijft toeven.’(11).
Nu gekomen tot een metafysisch vers, dien ik daaraan vooraf te laten gaan de korte
uiteenzetting over het ‘Ik’, want dit kleine woordje is zeer moeilijk te begrijpen en
heeft, minstens, twee beteekenissen. Van Eeden, die zich dikwijls met dit probleem
heeft bezig gehouden, schreef: ‘Het Zelf, het Ik, omschreven als dat wat voelt, is niet
hetzelfde als de persoon, het ik, omschreven als de gezamenlijke menigte van al onze
gevoelens’(12). Anders gezegd heeft dit woordje een psychologisch-logische en een
metafysische beteekenis. De mensch heeft tallooze gewaarwordingen, gevoelens,
waarnemings- en herinnerings-beelden, gedachten. Van al die indrukken, gevoelens,
beelden en gedachten zijn we ons ten deele bewust, ze maken deel uit van een
bewustzijn, ze zweven niet in de lucht, ze behooren tot een Ik. Tot een Ik, dat een
individualiteit is, bijzonder, éénmalig, aan geen ander gelijk: een aantal voorstellingen,
gevoelens, gedachten zijn zoodanig verbonden, dat ik ze, zij het ook vaag bewust,
beleef als mijn voorstellingen, gevoelens, gedachten, ze hebben een bepaalde kleur,
er loopt een draad door, die hen, als het ware, bij elkaar houdt, verbindt. Ons
bewustzijn is niet, als we het scherp in woorden uitdrukken: er is èrgens een voelen,
voorstellen, denken, maar: er is een voelen en zoo meer in míj, ofwel: ík voel, denk,
of ook: het wezen, waarin die en die gevoelens,

(10) H. Brémond: P r i è r e e t p o é s i e , pag. 148.
(11) W. Kloos: N i e u w e G i d s , Oct. 1935, pag. 307.
(12) Van Eeden: G r o n d s l a g , cf. 121.
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beelden, gedachten zijn, is ook het wezen, waarin, nu, deze gewaarwording is. Dit
alles is psychologisch-logisch, dit Ik heeft een steeds wisselenden inhoud. Maar toch
is er iets blijvends: de draad, de kleur. Hoe deze te verklaren? Door de ziel, die is de
grondslag van ons voelen, waarnemen, denken, die is datgene wat voelt, waarneemt,
denkt, die is het Ik in metafysischen zin, de bron des levens. Dèr Houw zelf zegt:
‘wij, de individuen, die bewustzijnsinhouden voortbrengen, zijn nog iets meer dan
verbanden daarvan.’(13). Dit metafysisch Ik is ongeveer Brémond's ‘âme profonde’
of ook het ‘innerlijkste Zelf’, het ‘diepste Zelf’ uit Het lied van schijn en wezen; daar
ook meerdere malen de vergelijking met de bron. Adwaika noemt het metafysische
Ik heel goed den ‘tijdeloozen afgrond van zijn Wezen’, het psychologisch-logische
daarentegen het ‘schijn-Ik’, terwijl uit den laatsten regel der tweede strofe bovendien
blijkt, hoe dit als ‘maya’ wordt beschouwd, want ‘smart en sterren’ zijn een gevolg
van den wereldschijn. Deze tweede strofe zal de lezer nog beter begrijpen, als hij
wil bedenken, al wat ik naar aanleiding van Proust over de herinnering schreef.
Maar dan - want nooit kan sterven, wat eens diep,
Diep uit tijdelooze afgrond van mijn Wezen
Naar 't golvend vlak van 't schijn-Ik is gerezen,
Maar zinkt naar de oorsprong, waar het heilig sliep,
Tot verre herinnering het wakker riep
Naar schomm'lende balans van hoop en vreezen:
Dus vind ik 't, als 'k van 't leven ben genezen,
Dat wereldschijn uit smart en sterren schiep.

En ja, misschien zijn de verzen, die van herinnering verhalen, wel de schoonste uit
deze bundels. Hoe bewaren zij ook de stemming, de sfeer, het innerlijkste wezen
dier heete zomerzondagnamiddagen, zoo eenzaam in een kleine plaats als men de
stilte hoort en ziet trillen in de warme lucht. Ook

(13) J.A. Dèr Houw: K r i t i s c h e S t u d i e s , pag. 26.
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herfstdagen kunnen zeer stil zijn en dat is toch weer anders: de licht is prikkelend en
alle geluiden klinken dan zoo ver.
Ook in kleinigheden is deze poëzie nauwkeurig en treffend van zegging, zoo dit
‘soms geurig duitsch, steeds kleurig fransch’. Dat is toch heel goed, want de
romaansche wereld is die der welgevormde plastiek, van de schoone lijn, van de
kleuren, die de dingen maken; de geuren zijn zooveel vrijer, ongebondener, losser,
onbepaalder, zwevender, ze hooren nauwelijks nog tot de dingen, maar al tot de
zielesfeer, waar ze een vaak magische macht hebben. En, oh zeker, ondanks alles
blijven de duitschers toch het volk der ziel, een vreemd volk wel, niemand zal het
ontkennen, en toch zijn we tot dank verplicht. Het valt moeilijk in deze troebele
tijden klaar te zien. Duitschland was mij veel... en de Haan heeft het niet bemind,
Adwaika zag wel dieper. Vergeef mij de uitweiding.
Ik heb het niet vergeten, men vindt ook bittere verzen in deze boeken, verzen vol
verbittering over het Christendom. Toch staan er naast deze gedichten ook weer,
waarin op een geheel anderen toon over Christus gesproken wordt. De dichter keert
in de avondschemering naar huis en ziet naast een beek een kruisbeeld; hij blijft
stilstaan, gaat verder, keert weer terug om zich tenslotte met moeite los te maken:
En, trouwloos en verrader, heb 'k geschreid,
Terwijl ik verder liep, van zelfverwijt,
Dat 'k Christus liet in nacht en kou alleen.

Metafysisch bijzonder belangwekkend is het boek Thuiskomst: na veel verdriet door
inkeer de ontdekking van het Zelf, dat rust in den wereldgrond, waar geen verdriet
is en geen vreugde, geen deugd en geen schuld, geen hoop of vrees, geen haat of
liefde, niets blijft als het stille weten van den grond, die is het Ik, en weeft ‘het donkere
niets van 't leven’, spint het ‘goudzijden licht voor zinnen’. Maar: ‘wie Brahman
schouwt, hem sterft het aardsch gezicht’. En verloren is ook de avondzon op het
loover, de nachtegaal der blauwe nachten, verloren is ook de schoonheid. Ik zei het
vroeger al eens: er bloeien geen bloemen in het eeuwige land. Daartoe
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is de dichter nog niet rijp, daarom wil hij terugkeeren tot het menschenland, maar
voortaan, in het bezit van het diepere weten, met verzen van inzicht de nog dwalende
troosten. Nu is ook zoo mooi duidelijk geworden het ‘naar 'k hoop’ in een ander vers,
en gebed welhaast:
Als eens voor mij, weifelend, staat te zweven
De ontzaglijke balans van dood en leven,
Eén schaal met 't Ik, één schaal vol wereldschijn,
Dan zal, naar 'k hoop, zinkt weg in nacht en zwijgen
Mijn klinkend, licht heelal, almachtig stijgen
Het gouden weten van mijn Brahmanzijn.

Het afscheid is vaak moeilijk, ook waar alle lust om te blijven gestorven is en innig
de wensch heen te gaan. En nu wil ik trachten mijn indrukken samen te vatten.
Een zomermiddag, lang voorbij, toen langs de zonnige eikenlaan de waterbloemen
bloeiden boven een stille, blauwe gracht... zomeravond in het oude huis, de groene,
boomen geurden voor het raam... een nacht op de hei, een trein fluit in de verte, er
blaft een hond. Niets dit alles als een regenboog, een fantasmagorie, wat gebroken
licht in het prisma der ziel, mooi om te zien, doch even ontastbaar als de fijne
waterdeeltjes van dat teere en kleurige natuurverschijnsel.
Niets - en toch zooveel.
Maar langzaam, langzaam gaat het komen, de schaduwen in de hoeken wassen,
de vuren dooven, het ritselt nu hier dan daar en schimmen zweven af en aan, vale
sluiers wuiven, al meer - het verdriet, dan de verbittering:
Mijn oogen hunk'ren naar de ellende heen,
En gaan gulzig te gast op elk gezicht,
Waar lach van leed wreed-ingevreten ligt,
En 'k denk gretig: ‘Hij ook, niet ik alleen!’

Ver van de zon en de menschen, onder suizende lampen, waar langs de wanden hoog
de boeken staan, wordt nu de vrede gezocht. De koele zalen van het denken vertroost
wien
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de hitte van den dag verschroeide, de grauwe asch van een brandend-heete woestijn.
Maar dit bolwerk van het weten heeft één gevaarlijk-zwakke plek: de twijfel, de
twijfel aan de waarde van het denken en het begrip: ook dit is ijdel en vergeefsch.
En 't is, zooals men vaak in droomen ziet:
Je moet iets vinden en je kunt het niet.

Dan huivert de eenzame binnen zijn sterke vesting en ziet door de bres de oogen van
den waanzin gluren. Die moleculen, atomen, electronen, ionen en trillingen zijn het
bestand der wereld niet, minder zijn ze dan de kleuren, klanken, geuren en smaken,
niet eenmaal een regenboog, niets dan een begrip, een ‘spiegelend niets’,
weerspiegelend een even, neen meer nog, onwerkelijk heelal.
Er moet toch ergens een rustpunt zijn. Tot zichzelve: de weg voert naar dit zelf
dieper dan alle beelden en begrippen, dan elken twijfel en elk verdriet, naar dit zelf,
één met den wereldgrond.
Aan 't wereldoppervlak stormen de dingen
Zelfs geen gedruisch zal tot in den afgrond dringen
Waar stil de ziel aan 't hart van Brahman kleeft.

Vond wie vergeefs het geluk had gezocht den vrede?
Zoo voel 'k na dood van liefde en moeder, beiden
Van heel ver in mijn denken binnenglijden
De rust van Mahlers Kindertochtenlied.

Ach, moede ontgoocheling is er zooveel, vrede zoo weinig.
Hij, voor wie 't huis van 't aardsch geluk zich sluit,
Dat hij, bescheiden hunk'rend, had begeerd,
Waant zich een God, die 't heelal savoureert...
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Zal het verstand ook deze verlossing van alle waan niet ontdekken als een waan,
onthullen als wenschdroom en illusie? Als in de donkere uren van menigen droevigen
nacht de spoken loeren uit alle afgronden, als fladderen de vleermuizen der vale
herinnering, ziet een man zijn leven als een eindelooze woestijn, zichzelf weer als
een kleine jongen:
Hij denkt: dat was ikzelf; en nu ben 'k grijs
En 'k had mijn tuintje toch in Vader's tuin,
Voor bitterkers in 't voorjaar en radijs,
En dan violen, donkerpaars en bruin;
Die vond ik 't mooist. En gele. - En de eene hand
Wrijft weg van de and're een droog gevoel van zand.

Waar werden in het buitenland schoonere verzen geschreven, dieper van gedachte,
dan deze van Johan Andreas Dèr Houw, in de lage landen bij de zee?
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Man en vrouw
De tuin staat weder vol seringen,
Het gras liep uit en schoot omhoog,
Uw oogen, waarin droomen dringen,
Staan dieper dan een regenboog.
En uit des loovers openingen
Een merel, die naar 't Oosten vloog,
Die over droomsters grenzen ging en
De zon, die naar het Westen boog.
Dan naast elkaar: het schamper zinnen,
Wat van de daad ons overbleef,
Uw hart te rusteloos van minne:
Een vogel, die ter kimme dreef,
Mijn hand - in eeuwig herbeginnen Die van Uw bloed gedichten schreef.
ED. HOORNIK.
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De pedagogische ideeën van Marnix van St. Aldegonde
door Dr. Phil. Marcel Grypdonck
(Vervolg)
III. De opvoedingswaarden en hun inhoud
a) De godsdienstig-moreele opvoeding.
Het primaat van de godsdienstig-zedelijke opvoeding wordt door alle paedagogen
uit den Renaissancetijd zonder discussie aangenomen. In feite is er in deze geen
onderscheid van opinie, of het een Roomsch-Katholiek, een Lutheraan of een Calvinist
geldt. Het waardeoordeel is in niets verzwakt, en in de waardeschaal staat de
godsdienst op de bovenste plank.
Wel is er natuurlijk een onderscheid in de manier waarop de godsdienstige
‘kneeding’ voorgesteld wordt: het is duidelijk dat een verschil van dogma, of van de
positie in den godsdienststrijd een anderen vorm van opvoeding zal eischen. Hoe
zou het anders kunnen. De man, die onophoudelijk geloovige gemeenten aanspoort,
de ‘Kercken Gods’ vermaant en hun raadgeeft, moet er noodzakelijk hier op wijzen
dat men op zijn hoede dient te zijn tegen ‘verderfelijke leerstelsels en afgoderij’, dat
men er zorg voor draagt, dat niets wordt aangeleerd wat later weer moet worden
afgeleerd, e.z.m.
De voornaamste vorm van godsdienstig onderwijs is natuurlijk de onderrichting
van de gezamenlijke kleine gemeente. Deze mag niet vergroeien tot een stuk van het
dagelijksche gedoe - Marnix zou inderdaad willen dat die onderrichtingen dagelijks
plaats grepen - maar een vermaning zal iedere ‘concio’ voorafgaan, opdat de
jongelingen met aandacht den predikant zouden volgen. Die predikanten moeten van
elk standpunt uit voortreffelijke lieden zijn, en
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ijverige zielen. Vermoedelijk hebben ze, afgezien van de onderrichtingen, geen
verdere betrekkingen met het gymnasium. Na elke onderrichting zal de moderator
de leerlingen ondervragen over wat ze gehoord hebben. En al wat ze blijken niet
begrepen te hebben, zal hij hun, in de mate van hun verstand, diets trachten te maken.
De minimumvereischte is, dat ieder uit elke onderrichting ten minste iets zal
overhouden(27).
Het tweede godsdienstig onderricht is het onderwijs van den catechismus. Het
heeft ongetwijfeld plaats in de klas, vermits het aan den praeceptor of leeraar
overgelaten is. Men zorge voor een zakelijke en begrijpelijke voorstelling, door
vragen en antwoorden, zoolang, tot de leer - de éénige en onvervalschte vastgeschroefd zit in het geheugen(28).
De lectuur voor de schrift is ook voor Marnix een gewichtige factor in de
godsdienstige vorming van de jeugd. Vooral het Nieuw Testament zullen de jonge
edelen lezen, benevens de Psalmen van David en de Spreuken van Salomon. En niet
alleen lézen: maar wat ze hooren, bijvoorbeeld onder den maaltijd moeten ze ten
bate brengen van hun zedelijke vorming(29). Met den catechismus ligt ook de Schrift
ten grondslag aan de te memoriseeren dingen. Te beginnen met de bijzonderste
gemeenplaatsen en gezegden, waarmee de kinderen zóó vertrouwd moeten worden,
dat deze tot de parate kennis gaan behooren; verder leeren ze dié dingen, die door
getuigenissen uit de H. Schrift kunnen bevestigd en gestaafd worden(30). Op hun
negende jaar krijgen ze kortere brieven van Paulus(31), Johannes en Petrus, en de
voornaamste hoofdstukken uit de profeten, en nog andere voorname bladzijden uit
de H. Schriftuur(32).
Die godsdienstig-moreele vorming zou zonder twijfel for-

(27) Pag. 14.
(28) Pag. 33, 15, 14 (eas identidem inculcari). Een voorbeeld van kinderkatechismus werd boven
besproken.
(29) Cfer. pag. 16.
(30) Pag. 33.
(31) De brieven van Paulus wil Marnix alle in 't Grieksch zien van buiten leeren. Pag. 30.
(32) Pag. 33.
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meel blijven, indien Marnix daarbij niet voorzien had, een veelvuldig gebed, (in een
formule die door den moderator of den leeraar aangegeven wordt)(33), een standvastig
ingrijpen van den opvoeder, waardoor de kweekeling gewend wordt aan een
hoogstaand zedelijk leven.
Ondeugden, die met schande gepaard gaan, moeten onverbiddellijk uitgeroeid
worden. Daarenboven moet men hoogmoed fnuiken en nederigheid inplanten.
Matigheid beoefenen is zich wennen aan het beheerschen van zijn driften, en waar
de opvoeder gulzigheid bemerkt bij een van zijn kweekelingen, zal hij al doen wat
in zijn macht is, om ze te weren. In al hun bezigheden, in hun spel, in hun eten en
drinken, leeren de kinderen zich zelf te overwinnen, om te geraken tot de noodige
karaktersterkte en standvastigheid. Tenslotte komt heel de zedelijke vorming - ook
voor een groot deel zelf-vorming - neer op het vormen van een sterken wil en
meesterschap over de driften.

b) De intellectueele vorming.
De klassieke letteren zijn niet alleen overheerschend in de ontwikkeling van den
humanist, ze zijn daarenboven de bron en het criterium van alle menschelijke
wetenschap en kennis. Latijn en Grieksch vormen een organische eenheid, waarvan
het Latijn het bruikbare, het Grieksch het dienende deel uitmaken. De realisten onder
de humanisten onderscheiden zich van de formalisten voornamelijk door de
methodologie der klassieke letteren. Ook zij zijn volbloed humanist, en willen
derhalve dat hun lieden een zoo volmaakt mogelijke kennis van het Latijn zouden
bezitten, verbonden met een uitgebreide belezenheid in het Grieksch. Maar, - en hier
nemen ze een eigen standpunt in - ze willen die kennissen niet verwerven met het
oog op een esthetische vorming waarmee ze kunnen schitteren; hun is het er niet om
te doen hypothetische redevoeringen te houden vóór Caesar of den Romeinschen
Senaat die sedert duizend jaar uit de wereld is, noch om zachtgevooisde Latijnsche
verzen te dichten. Hun grondige kennis van het Latijn willen ze aanwenden voor het
dagelijksch ge-

(33) Pag. 16.
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bruik in een modernen levensvorm, niet, zooals de enthousiasten, in een Romeinschen
levenstrant.
Want nog in de jaren, wanneer Marnix zijn ‘Ratio’ schreef, was het Latijn, indien
geen algemeene voertaal, toch de bestuurstaal voor alle openbare gelegenheden, en
voor dienstzaken in de eerste plaats. Het uitgebreide brieven-materiaal van Marnix
getuigt, dat op de tien brieven er vijf in het Latijn gesteld waren. En niet alleen over
staats- en openbare aangelegenheden schreef Aldegonde in het Latijn: ook over de
opvoeding van zijn zoon schreef hij Ciceroniaansche brieven aan den praeceptor
Bonaventura Vulcanius.
Toch zagen we boven, dat Marnix dien minderwaardigen toestand niet goedschiks
aanvaardt, en dat hij ijvert om de volkstaal; - maar we hebben het over klassieke
talen.
Marnix acht het Latijn wel van buitengewone waarde, maar toch schat hij het
Grieksch veel hooger, niet alleen omdat Grieksch zoowel als Latijn van onschatbare
waarde is voor het verfijnen van de moedertaal, maar omdat zijn literaire monumenten
een onuitputtelijke bron zijn voor alles wat betrekking heeft op wijsbegeerte en
wetenschap.
Men vindt er een ongeëvenaarde diepte der gedachten, gedragen op een
eenig-sierlijken stijl. En dàt mist precies de taal der Romeinen.
Alleen om redenen van methodologischen aard zal de studie van het Grieksch
eerst in de tweede klas aanvangen, maar van dan af zal ze parallel loopen met de
studie van het Latijn. Dat parallel-aanleeren der syntaxis van de beide talen is de
eenige aanduiding, die Marnix geeft in verband met het aanleeren van het Grieksch.
Over het Latijn wordt meer in extenso gehandeld. Marnix is uitgesproken
tegenstander van de-in-zijn-tijd-in-zwang-zijnde methode van onderrichten.
Grammatica is een net van duistere en nuttelooze regels, waarbij dan voorbeelden
worden gegeven, om de regels eenigszins toe te lichten. Syntaxis procedeert op
dezelfde manier: onbegrepen regels en definities over rede- en zinsdeelen: en dat
alles voor tastbare dingen, die de jongens in concreto kunnen aanvoelen in hun eigen
taal.
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Daarom weze men minder bekommerd om regels - men bepale zich bij de strikt
noodzakelijke - en men moge procedeeren door waarneming van taal, en door inductie.
Observatie van de moedertaal moet het leeren van vreemde talen uiterst
vergemakkelijken. Natuurlijk is het hier, dat de leeraar moet tusschenkomen om het
den leerling gemakkelijker te maken, door stelselmatige en herhaalde vragen, rond
en óm de zaak die moet worden gevonden en verklaard, totdat de leerling, gedreven
door een aangeboren taalgevoel, en op grond van vergelijking van zijn taal, zélf
inzicht krijgt, en, zoo mogelijk, komt tot een formuleering van het geval dat hem
bezig houdt. Dat zal het moment zijn, om tot de bronnen zelf zijn toevlucht te nemen;
aldus ontwikkelt men bij den kweekeling harmonisch den geest naar onderzoek, het
geheugen, en de adequate manier om zich uit te drukken(34).
Die uitvallen tegen het regel-systeem in het aanleeren van de wetenschap - niet
alleen taalkunde, maar ook dialectica of logica - vertoont een verrassende gelijkenis
met de actie, die een paar decennia vroeger Ramus had gevoerd tegen de traditioneele
onderwijsmethodes. Marnix was echter geen aanhanger van Ramus, maar hield aan
Aristoteles' leer met even sterke aanhankelijkheid, als hij op een ander plan aan die
van Calvijn gehecht was. Toch is Ramistische invloed niet uitgesloten.
Latijnsche locuties leeren, daar niet van afwijken, die aanpassen naar de
flectievormen op intuitie af, en aanleunende bij eigen taalgevoel zich inwerken in
die taal: dat is de methode door Marnix voorgestaan. En waar het noodig is, een regel
te formuleeren. Als leermateriaal krijgen ze gemakkelijke dialogen en colloquia
familiaria. We weten hoe die colloquia voornamelijk gericht waren naar, en aangepast
bij de omringende wereld, daarom heeten ze ook familiaria. Zoo kan het ons niet
verwonderen dat de leerlingen op dezelfde manier een nieuwe taal leeren, als ze reeds
een of meer levende talen geleerd hebben(35).

(34) Pag. 23.
(35) Pag. 6.
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Is er geen tegenstrijdigheid met het aanbevelen van colloquia en het verwerpen van
het Latijn als spreektaal? Dat schijnt zoo maar niet. Het is waar dat de colloquia van
Erasmus, Sturm, Cordier, e.a. geschreven werden om aan de leerlingen de dagelijksche
dingen in het Latijn eigen te maken. Vooral Erasmus had het zoo bedoeld. Anderen
zetten naast den Latijnschen tekst de vertaling in de volkstaal, om de zaken
gemakkelijker te doen binnendringen. Hoofddoel van de colloquia bleef alleszins
het Latijn et leeren gebruiken in het dagelijksche leven.
Die methode kan alleen dàn vruchten afwerpen, wanneer het kind van jongs af
gewend wordt aan het Latijnsch onderhoud, door het thuis te spreken, zooals dit bij
de Estiennes gebeurde, bij Thomas More, en zooals Montaigne zelfs met de
dienstboden Latijn moest spreken. Op die manier was het mogelijk een sierlijkheid
en zuiverheid te verkrijgen, waarbij de beste meesters in het Latijn, zelfs een
Buchanan, zich weerhielden een leerling aan te spreken(36).
Zoo kon dan de grammatica herleid worden tot het aanduiden van de ongewone
gevallen, waarvan desnoods de regels konden aangeleerd. Ongewone vormen,
ongewone flecties en buitengewone syntactische constructies: daartoe zou men
ongeveer het onderwijs in de grammatica kunnen herleid hebben, - en had Erasmus
het werkelijk herleid.
En nu voor kinderen die géén Latijnsch-sprekende eerste opvoeding ontvangen
hadden? Marnix lost de vraag vrij eenvoudig op: leert de kinderen vergelijken met
hun taal; leert hun naar analogie het onderscheid tusschen geslacht, getal en meer
andere dingen; leert het hun door het gebruik. Wat is dan meer aangepast bij dezen
eisch dan juist die colloquia? daar krijgen de leerlingen het gebruik, en de vergelijking
met de moedertaal wordt hun gaar en klaar voorgeschoteld.
Syntaxis leert men in auteurs, in casu epistels van Horatius en comediën van
Terentius. De leeraar moet elk zinsdeel verklaren. Korte zinnen worden ter imitatie

(36) Montaigne, Essay XXII, Ed. Strowski, p. 225.
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aangeduid, formulen en wendingen aangestipt.
Den auteur zullen ze vertalen in een of meer levende talen, en volgens die vertaling
zullen ze dan weer, zonder boek, den tekst in zijn oorspronkelijke versie trachten
weer te geven. En uit de vergelijking van hùn weergave met den oorspronkelijken
tekst, zullen ze de goede structuur aanvoelen(37).
Al hun streven en heel hun aandacht zal er op geconcentreerd blijven, zoo weinig
mogelijk af te wijken van een perfect voorbeeld, - zooals Cicero voor het Latijn,
Plato en Demosthenes voor het Grieksch. Wanneer ze een vasten vorm in hun spreken
en schrijven verkregen hebben, dan mogen ze, moèten ze zelfs, zich inwerken in
andere auteurs(38).
Zoo zullen de kinderen in hun prille jeugd (tenera aetas) Caesar en Livius lezen.
Eerst wanneer ze hun stijl onder den knie hebben, mogen hun Sallustius, Suetonius,
Tacitus, Valerius Maximus, Plinius, en zelfs latijnsch-schrijvende hedendaagsche
historici voorgelegd worden. Natuurlijk behooren die schrijvers naar den inhoud tot
het programma van de geschiedenis. In dezelfde orde komen voor het Grieksch in
aanmerking Thucydides, Xenofoon, en Plutarchos in de eerste plaats.
Bij het lezen van die auteurs wordt niet alleen acht gegeven op de literaire en
historische waarde, maar er wordt ook geen gelegenheid terzijde gelaten, voor het
dienstbaar maken van de lectuur aan de ontwikkeling van de functies. Bijvoorbeeld,
wanneer bij een auteur ingewikkelde, delicate of onoverzichtelijke toestanden
beschreven worden, zal dit een uitstekende gelegenheid zijn, om de leerlingen daarop
hun schranderheid te laten oefenen, door hun te vragen hoe ze daarin zouden voorzien,
wat zij zouden gedaan, of hoe ze zich uit dien moeilijken passus zouden gered hebben.
Als cultureelen vorm biedt elke auteur een grooteren of kleineren vorm slagwoorden,
apophtegmen of beroemde gezegden, van welke de leer-

(37) Pag. 7.
(38) ‘Want zooals dat soort bijgeloof dergenen, die al hun woorden uit Cicero napraten, lofwaardig
is bij kinderen, zoo wordt dit totaal dwaas bij mannen, en bij hen, die hun stijl en taal moeten
aanpassen bij de dagelijksche werkelijkheid en het nut der medeburgers.’ Pag. 11.
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lingen een verzameling kunnen aanleggen en welke ze kunnen van buiten leeren(39).
Ondertusschen zullen de leerlingen reeds kennis gemaakt hebben met de prosodie,
en bijgevolg in voeling gekomen zijn met de dichters. Voor de toekomstige
staatslieden is de poetica van minder belang, zal Marnix wel gemeend hebben, want
op de poetica moeten zijn leerlingen zich niet zoozeer toeleggen, tenzij zoover het
de volheid en rijkheid van stijl betreft(40). Nochtans moeten dichters gelezen worden,
‘sed magno cum dilecto’. Buiten Vergilius, Horatius en Buchanan(41), is er onder de
Latijnsche geen enkele die zou in aanmerking komen. Van de Grieksche dichters
leze men Homeros en Hesiodos onder de epici, Pindaros en Euripides onder de
anderen(42).

(39) Zonder twijfel heeft Marnix hier ook willen verwijzen naar de talrijke verzamelingen
apophtegmata en sententiae. Hij zelf had in zijn bibliotheek de Apophtegmata Erasmi,
Antverpiae 1569, in 8o, de apophtegmata Graeco-Latina Henr. Stephani, 1568, in 16o en de
Veterum sententiae. Cfer. pag. 19.
(40) Page 40.
(41) BUCHANAN, geb. 1516; op 14-jarigen leeftijd naar Parijs, om er Latijn te leeren. 1524 naar
St-Andrews, onder de leiding van John Mair. Met Mair naar Parijs in 1525. Bachalareus,
onderwees in het Schotsch college. Magister artium 1528. Ondertusschen gaf hij verschillende
werken uit, o.a. een Latijnsche grammatica, en een eerste Latijnsch gedicht.
Terug naar Schotland in 1536: praeceptor van een bastaard van den koning, Lord James.
Schreef, op verzoek van den koning een hekeldicht op de Franciscanen, ‘Franciscanus et
Fratres’, waar hij de fratres over hun zedelijkheid hekelde. Daarop werd hij gevangen gezet,
maar vluchtte naar Parijs. Vandaar vertrok hij naar Bordeaux, doceerde in het Collège de
Guyenne (was leermeester van Montaigne), en dichtte daar enkele tragedies, die hij stylo
antiquo door zijn leerlingen liet opvoeren.
Te Coimbra, in Portugal aan de Universiteit. Werd daar wegens ketterij gedurende twee jaar
gevangen gehouden in een klooster. Hij vertaalde er metrisch de psalmen. Later verbleef hij
gedurende vijf jaar in Italië en schreef er Latijnsche gedichten.
In 1562 terug in Schotland. Leidt de studies van Maria Stuart, mengt zich in de regeering,
en hervormt de Universiteiten. In 1566 werd hij principaal van het St Leonard's college.
Zijn activiteit in de regeering droeg over Kerk- en onderwijszaken.
In 1569 praeceptor van den jongen koning, Jacobus VI, (later Jacobus I van Engeland). Werd
later beloond met den post van zegelbewaarder.
Zijn briefwisseling laat hem kennen als een geëerd man, met wien alle geleerden contact
zochten. Daaronder dienen vermeld Baza, Ascham en meer andere.
(42) Pag. 40.
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Voor de elocutie verwijst Marnix naar de bronnen van Cicero, Aristoteles en
Quintilianus(43). Eindelijk moeten tot den paraten voorraad van het geheugen behooren:
uitgelezen gedachten van Pythagoras en Plocilides, verzen van Homeros, Pindaros
en Euripides, gedichten van Horatius en psalmen van Buchanan. Verder mag men
het geheugen der kinderen niet bezwaren met heele stukken uit auteurs, (en dan nog
wel, zooals Marnix het weet te gebeuren, van auteurs die niet van de beste zijn!),
dingen dewelke later van geen enkel nut zullen zijn(44).
Al is de algemeene lijn van dezen lectuurcanon voor de humanisten schier dezelfde,
toch zijn er onderlinge verschillen merkbaar, die verband houden, ofwel met een
persoonlijke voorkeur, ofwel met een andere reden. Zoo doet bijvoorbeeld
godsdienstige overtuiging Terentius weren wegens zijn platheid. Bij Erasmus en
Vives staat deze nochtans op de eerste plaats; Marnix van zijn kant ziet er niet tegen
op dat men Terentius bij zijn lijst zou voegen; maar ten slotte kan hij bij Cicero die
dingen veel overvloediger vinden, die men juist bij Terentius apprecieert, met dit
verschil, dat Cicero geen reden kan zijn voor ergernis van jonge ooren.
Ondertusschen kan het ons verwonderen dat zóó weinig dichters genade gevonden
hebben voor de oogen van Marnix. En het kan vreemd lijken dat tusschen de beide
Romeinsche dichters een Buchanan vermeld staat. De Schotsche latijnsche dichter,
kende ten tijde van Marnix een buitengewoon succes, en men beweert dat zijn verzen
mooi zijn. Maar misschien was het vooral om zijn godsdienstige gezindheid (‘nostrum
Buchananum’ heet hij) en om den aard van zijn poësie, dat hij waardig geoordeeld
werd door de leerlingen van Aldegonde te worden gelezen(45).
Aldus wil Aldegonde de kennis van het Latijn zien uitbouwen, niet, zegt hijzelf
herhaaldelijk, om het te doen spreken; maar zoo een diepe taalkennis moet dienen
om daarmee

(43) Pag. 38 vlg.
(44) Pag. 30.
(45) Vanwege zijn Psalmen.
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de eigene landstaal te versieren en op te smukken. Een vreemde taal als het Latijn is
alleen een geleerdentaal, en is op zijn minst overbodig, indien niet misplaatst, waar
het er om gaat met het volk te onderhandelen. Daarom zal het Latijn steeds aan de
moedertaal moeten ondergeschikt zijn.
Die waardeering van de moedertaal past heelemaal in het realistisch standpunt
van Marnix, een opvatting, die hij trouwens deelt met, en misschien geërfd heeft van
de Fransche humanisten, en een standpunt dat ten volle overeenkomt met het actief
element van het nieuwe volk, dat het Nederlandsche zal zijn. Het is inderdaad rond
de jaren 1580, dat de belangstelling voor de ‘Duytsche Taal’ buitengewoon levendig
begint te worden, niet alleen voor de taal als denkinstrument en gedachten-drager,
maar ook voor de taal als verschijnsel.
Het weze voldoende er hier aan te herinneren wat een Plantijn, een Kiliaen, een
Coornhert hadden gedaan om de taal te zuiveren; hoe Spieghel, Gideon Fallet, Roemer
Visscher en Coornhert hebben samengewerkt aan de grammatica van het
Nederlandsch, in opdracht van de Kamer ‘in Liefd Bloeyende t'Amstelredam’,
waarvan hun ‘Twe-spraack vande Nederduytsche Letterkunst ofte vant spellen ende
eyghenscap der duytschen taals’, in 1584 door Plantijn uitgegeven, tot stand gekomen
is. In 1585 verscheen van dezelfde kamer een Nederlandsche Dialectica, en 1587
een ‘Rederyckkunst’. Ondertusschen werd door den Bruggeling Steven, tegelijkertijd
met deze van de Eglantieren, een Nederlandsche Dialectica uitgegeven, wat voor
Stevin de inzet beteekende van een ware campagne voor de volkstaal. Kortom, Marnix
staat ten volle in de gedachtensfeer van zijn tijd.
Voor de moedertaal wil hij, dat de ouders zouden zorgen voor een duidelijke en
goed gearticuleerde uitspraak bij de kinderen(46). Doorheen den loop van de studies
moet de leeraar er voor zorgen, dat de leerlingen met dezelfde angstvallige zorg hun
moedertaal zouden leeren als het Latijn(47).

(46) Pag. 41.
(47) Pag. 8.
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- Als schakel immers tusschen de bestuurders en het volk - en jonge edellieden moeten
opgevoed worden tot de functie van bestuurder - primeert de moedertaal iedere
andere(48).
De uitspraak is afhankelijk van een slag en een draai van de tong, ongeveer zooals
een beweging afhangt van het samentrekken der spieren. Daarom oordeelt Marnix
het nuttig, aan de leerlingen twee-in-tongval-van-elkaar-verschillende talen te leeren
spreken van af hun prillen leeftijd, opdat de tong niet aan één uitspraak zou verwend
geraken. Een Duitscher leere in de tweede plaats Fransch of Italiaansch of ook Latijn
spreken; een Fransch jongetje spreke naast Fransch ook Nederlandsch, of Duitsch,
of Engelsch of Italiaansch: en hij leere dit liever niet van een Franschman, maar van
iemand die geen Franschen tongval heeft(49).
Na hun studies zullen de jongelingen gaan reizen door vreemde streken, liefst
daar, met welke volkeren hun volk betrekkingen onderhoudt. Uit die reis leeren ze
dan de taal dezer menschen te begrijpen en te spreken. Italië moeten de jongelingen
vermijden als de pest, en mogen ze alleen voor strict noodzakelijke dingen vluchtig
doortrekken, en dan nog in gezelschap van een raadsman, die de veiligste waarborgen
biedt vanwege zijn hooge zedelijkheid(50).
In het kader van Marnix' nationalen ijver past zijn waardeering voor de nationale
geschiedenis. Daarom onder andere meer hebben we gemeend onzen schrijver bij
de realisten der paedagogiek te moeten rekenen.
De geschiedenis had het toen nog niet tot den rang van een wetenschap gebracht.
Eerst behoorde de stof van de geschiedenis tot het klassikaal taalcomplex, binnen
het leeren van den goeden stijl, en later maakte ze deel uit van de realia, noodig om
een volledig beeld te krijgen van de Grieksch-Latijnsche cultuur.
Dat is nu veranderd. Marnix erkent in de geschiedenis een eigen opvoedende
waarde, voor het oordeel eenerzijds, van den nationaal-voelenden anderzijds.
Montaigne had hem

(48) Zie boven.
(49) Pag. 42.
(50) Pag. 42.
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reeds vóórgeleerd: ‘En cette practique des hommes, i'entends y comprendre, &
principalement, ceux qui ne viuent qu'en la mémoire des liures. Il practiquera par le
moyen des histoires ces grandes ames des meilleurs siecles. C'est vn vain estude qui
veut; mais que veut aussi, c'est vn estude de fruit inestimable: et le seul estude, comme
dict Platon, que les Lacedemoniens eussent reserué à leur part. Quel profit ne fera-t-il.
Mais que mon guide se souuienne où vise sa charge; et qu'il n'imprime pas tant à son
disciple la date de la ruine de Carthage, que les meurs de Hannibal et de Scipion, ny
tant où mourut Marcellus, que pourquouy il fut indigne à son deuoir qu'il mourut là.
Qu'il ne lui apprenne pas tant les histoires qu'à en juger’ (Essay 22, Ed. Strowski, p.
202).
Marnix zelf nu wil nu ‘echter in de geschiedenis niet de woorden, ...maar wel de
daden zelf overwogen zien. Dat men uit de voorbeelden der geschiedenis den
leerlingen leere het oordeel Gods te erkennen en aan te stippen in het bestuur der
staten, en tezelfdertijd oordeelen waar deze of gene voorzichtig, rechtvaardig, wijs
en moedig gehandeld heeft, en ook wat laakbaar is, hoedanig de dood is der tyrannen
en goddeloozen, welke de belooning is der deugd, welke onheilen volgen op
stoutmoedigheid, overmoed, driften, en op de tyrannie zoowel van republieken als
van vorsten. Dan zal men vragen waarom de dingen goed of slecht uitgevoerd zijn,
en verder wat hier voor verkeerds in ligt en wat voor goeds, hoe dit beter, dat met
meer beleid en voorzichtigheid had kunnen gedaan worden: die vragen zal men hun
(den leerlingen) stellen aan tafel, in 't gewoon gesprek en zelfs onder het spel, en op
die manier mogen ze geoefend worden in het gebruik der dingen en in het oordeel’(51).
Voor de geschiedenis acht Marnix het niet voldoende de reeds gemelde klassieke
auteurs over de oude, Grieksch-Romeinsche geschiedenis te lezen. Hij stelt daarbij
voor auteurs te lezen, die in de eigen landstaal hedendaagsche feiten verhalen, dewelke
zich afgespeeld hebben binnen hun

(51) Pag. 11 vlg. Cfer. pag. 25, waar die manier van onderwijzen aangeprezen wordt door het
vormen van het oordeel.
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eigen vaderland, of ook nog auteurs die dergelijke historiographieën vertaald hebben
in het Latijn. In dezen staat Marnix alleen als renaissancist. Vermoedelijk is hem dat
inzicht ingegeven door de teleologie van zijn onderwijs: bestuurders vormen. Uit
den catalogus van zijn bibliotheek blijkt dat hijzelf veel werken van historischen
aard bezat, niet alleen in het oorspronkelijke, maar ook in Latijnsche vertaling. Hij
bezat de Annales Boiorum libri septum, van den Duitscher Aventinus, (Ingostadii
1554). Van Sleydanus, een dorpsgenoot van Sturm bezat hij de opera in een editie
van Straatsburg 1559, en de historia 1555. In één band had hij de Res Gallicae van
Froissard en Philippe de Comines (waarschijnlijk door Sleydanus in het Latijn
vertaald) en het Chronicon Ditmari (1580). Al deze schrijvers worden door Marnix
in zijn tractaat aanbevolen, benevens Gaspar Hedion. Het ‘De gestis Ludovici’ door
Comines (1560) en de Res Schoticae van Buchanan, die ook in de blibliotheek van
Aldegonde vermeld staan, worden niet geciteerd als aanbevelenswaardig voor de
jongelingen.
Met de algemeene vorming zullen de leerlingen uit de geschiedenis nog speciale
kennissen opdoen, die hun geheugen zullen versieren. Onthouden van namen, van
roemrijke daden, doorloopen van heele tijdvakken, aaneenschakelen van vorsten en
vorstenhuizen, met telkens de eigen ‘res gestae’.
Voorbeelden van Livius en Valerius Maximus mogen dienen als thema voor stijlen spreekoefeningen(52).
Van de aardrijkskunde leeren de leerlingen in elk werelddeel de landen te situeeren,
en in elk land de voornaamste steden, vooral deze welke door (historie) schrijvers
en klassieke auteurs vermeld worden. Verder stroomen, meren, bergen en andere
topographische bijzonderheden. Met de ligging van de steden, zullen ze ook den
oorsprong en haar beroemde feiten leeren, en den ouderen naam der stad leeren ze
met den nieuwen overeen te brengen(53).

(52) Pag. 31.
(53) De methode zal deze zijn van het catologeeren. Zie daarover verder.
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Het doel van al deze geheugenstof is, zooals Marnix zelf zegt, dat de leerlingen een
volledig beeld van een stad en dgl. zouden voor oogen hebben, zoodra bij de auteurs,
- dichters en historici - haar naam vernoemd wordt(54).
Niets wordt door Marnix zoo vaag behandeld als de mathematische wetenschappen
en hun methodes. Men heeft den indruk dat de auteur er zelf weinig voor voelt... of
er weinig van kent. Het is duidelijk dat hij hier de algemeene methodes volgt, en zijn
programma voor de mathesis bevat niet veel persoonlijk inzicht.
Wis- en meetkunde worden gedoceerd in de derde klasse, deze waar men vooral
het verstand, het oordeel en de geestesvlijt wil vormen. Indien er leerlingen zijn, die
daartoe aanleg mochten vertoonen, dan kan men er de beginselen der astronomie
(astrologiae rudimenta) en der cosmographie geven.
Het leeren van de wis- en meetkunde mag evenmin als de talen afhankelijk gemaakt
worden van van-buiten-geleerde ‘praecepta et dogmata’. Wel kan men - more
Graecorum - enkele capitale axiomen laten van buiten leeren, maar alle ondergeschikte
en afgeleide dingen kunnen de leerlingen - tot hun eigen groot genoegen - zelf vinden
door deductie, en moeten derhalve het geheugen niet komen bezwaren(55).
Als ontspanning en verstrooiing zullen de leerlingen (misschien buiten de klasuren)
mathematische problemen op te lossen krijgen, die betrekking hebben op de praxis(56).
Dat men de ‘astrologia’ bij Marnix op het programma vermeldt vindt is niet zoo
wonder, vooral wanneer men weet, dat die term zoowel de wetenschappelijke als de
wichelende sterrekunde kon beduiden. Van de wichelarij, die door Vives in één
wrong reeds veroordeeld geworden was met de chiromantie, die door Rabelais als
verderfelijk werd verworpen, terwijl Erasmus de kennis ervan har voorgestaan, - al
weet hij dat ze bedrieglijk is, maar ze verklaart veel passussen uit de klassiekers wil Marnix blijkbaar niet weten.

(54) Pag. 31.
(55) Pag. 32. Cfer pag. 25.
(56) Pag. 45.
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De natuurkunde wordt gereduceerd tot verpoozing: kruiden en boomen teekenen,
onderzoek naar de natuur van de metalen en andere natuurelementen - ten minste
voor zoover het doel is de natuur te onderzoeken - zijn een edelman niet onwaardig.
Alchymie moet vermeden worden als de pest!(57)
Dialectica en Rhetorica (wat nog te kort was om het traditioneel programma te
vervolledigen) behooren tot de stof van de derde klas, waar, zooals reeds boven
gezegd, het niet zoozeer op aankomt de taal uit te bouwen, maar wel het verstand,
lato sensu, te vormen. Het zou verkeerd zijn te gelooven dat iedereen walgde van de
dialectica of denkleer, zooals Erasmus het deed. Zich van de traditio denkleer
ontmaken zonder erge schade, konden alleen dezen, die er in opgegroeid waren, en
er door gevormd waren geweest. Maar wat zullen ze in de plaats stellen om de jongere
generatie op te leiden? Het staat buiten twijfel, dat de reactie tegen de denkleer niet
ging tegen de discipline, maar wel tegen de dwaas verbalistische kakel-discussies,
die in de middeleeuwen uit deze ontstaan waren, en er de plaats hadden van
ingenomen. Er is ook Ramus geweest, die met de methode ook Aristoteles over boord
heeft geworpen, die alle schooldisciplines heeft vereenvoudigd en er een nieuw
systeem heeft op gevonden, waaraan hij trouwens zijn naam heeft gehecht; maar die
vooral een nieuwe dialectica heeft gesteld tegenover deze van Aristoteles, en met
zijn niet-kwade methode ook zijn eigen denkleer een groote verspreiding heeft
gegeven, vooral in Calvinistische milieus. 't Is trouwens van Ramus dat de groote
golf voor vereenvoudiging van de spraakleer door het invoeren van de inductie, die
Marnix ten allen koste wil, is uitgegaan. Van hem dat het groot anathema tegen het
opdreunen van regels is verspreid.
Marnix wil dialectica, en wel volgens Aristoteles. Van iemand met een theologische
vorming als de zijne, kan men

(57) ‘Kortom, ik zou willen dat iedereen iets heeft, volgens zijn eigen aanleg, waarin hij
terzelfdertijd én zijn geest én zijn lichaam bezighoudt, en zich van het dagelijksch werk
eenigszins ontspant.’
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ten andere niet veel anders verwachten: Marnix is veel meer gereformeerd dan
reformator. En zijn traditioneele opleiding in de dialectica schijnt hij zelf niet te
beklagen. Daarom sympathiseert hij niet met Ramus op het gebied van de dialectica,
zooals op het gebied van de grammatica, of ook niet op het gebied der rhetorica. Het
is ten andere treffend dat precies in hetzelfde jaar, waarin Marnix zijn ratio schreef,
Justus Lipsius in een brief aan Paulus Buys, die juist tot Curator van de Leidsche
Universiteit benoemd was, voorstelde het onderwijs in de philosophie, door Snellius
op Ramus' leest geschoeid, weer volgens Aristoteles te gaan doceeren(58).
(Slot volgt.)

(58) Iusti Lipsi Epistolarum selectarum centurio prima. Lugd. Batav. Ex officina Christ. Plantini
1856. Epist. Delfos, Paulo Busio, 4 id. Jul. 1583.
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[Frans Buyle]
Jeugdliefde
De maan hangt loos boven de daken
alsof ze feller lichten kon:
was elk ter rust; verliefden braken
de dag weg aan de horizon.
Wij lopen in de nacht gevangen
en alle zinnen slaan alarm:
het hart klopt sneller van verlangen
zo met een meisje aan de arm.
We zingen niet; er zijn geen wegen
waarlangs ons lied verloren gaat.
Er is, en amper nog, de zegen
der maan die wit boven ons staat.
FRANS BUYLE.
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Poësis
Al deze jaren voor de zelfde klas;
dezelfde dophoed met zijn rosse vlekken.
Een heimwee waarvan hij nooit genas
doet hem des avonds naar de bossen trekken.
Geliefden lopen lachend hem voorbij.
Hij is een zonderling in doen en laten:
het roepen van een vogel maakt hem blij;
hij loopt luidop tegen de maan te praten.
Zijn dromen reiken over 't leven heen.
Men vreest soms hem voor goed te zien verdwijnen
in het azuur. Waar hij maar eens verscheen
bleef het aroom van kruiden en van wijnen.
FRANS BUYLE.
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Vacantie-kroniek
door Marcel Lobet
Van Montherlant tot Bernanos
Er is op het oogenblik in Frankrijk geen werk dat zoozeer betwist wordt als dit van
Montherlant. De drie laatste romans van den grooten schrijver hebben de
hartstochtelijke verklaringen en de meest verschillende interpretaties uitgelokt. Het
gaat om een drieluik dat een veelluik worden moet onder den algemeenen titel L e s
j e u n e s F i l l e s (1).
Het handelt over een romancier tegenover drie zijner bewonderaarsters: een
mystieke die wat krankzinnig is, een intellectueele van het platteland en een
burger-vrouwtje uit Parijs, mooi maar dom. Het standpunt van den held tegenover
deze drie vrouwen wordt nauwkeurig beschreven. Enkel de derde maakt de sensueele
opmerkzaamheid van Costals gaande. De geheele vraag is of hij ze maken zal tot
zijn echtgenoote of zijn speelgoedje... het vierde boek zal als volledig ter kennis
brengen welke de huwelijksopvattingen zijn van de Montherlant. Wat men reeds van
nu af zeggen kan is dat het werk van de Montherlant verschillende vraagstukken der
sensibiliteit naar voor brengt. Wat bij een laatste analyse bijvoorbeeld van belang is,
wanneer men dit werk onderzoekt, is te weten of de ideeën en gevoelens die de
Montharlant heeft opgeteekend in zijn boeken, als om er zich van te ontlasten, getrouw
overeenkomen met sommige psychologische werkelijkheden van na den oorlog. En,
in 't bijzonder, is zijn opvatting van de vrouw niet deze van het meerendeel

(1) Les Jeunes Filles, Pitié pour les femmes, Le démon du bien. Edition Grasset, Paris.
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der mannen in dezen tijd dat de vrouwelijke emancipatie het romaneske heeft gedood.
De helden van De Montherlant zijn ‘authentiek’, maar zij staan te zeer aan den
zelfkant der geestelijke realiteiten opdat wij niet zouden misprijzen deze getuigenis
der generatie die ‘niet meer aan de liefde gelooft’.
Ten andere, de vraag die zich hier stelt is geheel deze van den oppervlakkigen,
vrijzinnigen Franschen roman. Hoever zijn wij hier verwijderd van den psychologisch
zoo rijken Engelschen of Noorschen roman!
De Fransche roman is zoo onbeholpen voor 't meerendeel, dat romanciers van
groot gehalte als Bernanos onmiddellijk beïnvloed schrijven door buitenlandsche
romans. L a N o u v e l l e H i s t o i r e d e M o u c h e t t e (1) herinnert duidelijk aan
Dostojewski. Evenals de groote Russische schrijver, schijnt Bernanos te gehoorzamen
aan een zeker woord des harten. Zijn macht gaat minder te werk door juiste opmerking
dan door een buitengewoon doorzichtige intuïtie. Hij daalt neder in de afgronden
van het hart, tot in de levenskernen des wezens, daar waar de daden broeien en de
gedachten ontkiemen. En het is niet om behagen te scheppen in de subtiliteit van het
complex onzer beweegbare geheimen, maar om het kwaad stop te drijven in zijn
laatste verschansingen, zijn verborgen bestaan aan de kaak te stellen en het uit te
roeien, zoo het mogelijk is om in ons de essentieele orde te herstellen.
Deze roman van Bernanos heeft, evenals de voorgaande van denzelfden schrijver,
het accent der machtige werken die leven en dood in zich opnemen en die ons kort
bestaan aan de eeuwigheid binden.

Het Oosten presteert.
Op dit oogenblik dat Azië overrompeld schijnt door oneindige vijandelijkheden, zal
men met veel belangstelling enkele werken lezen die het ernstige en gekwelde gelaat
van het Oosten weerklaatsen.

(1) George Bernanos. Nouvelle Histoire de Mouchette. Plon, Paris.
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Eerst en vooral, hebben wij hier een bundel met drie verhalen, C o u r r i e r d 'A s i e (1),
waarin O.P. Gilbert zijn ondervinding uit de gele wereld heeft neergelegd. Hierin
hoort men het machtig gehijg van Azië. Als inleiding, stelt de schrijver ons Shanghaï
voor oogen met zijn lichten, zijn weelde, zijn verschrikkingen. Wij hebben zelden
een stadsbeschrijving gelezen die beter oproept en beter van kleur is. O.P. Gilbert is
een stoere verteller en een goedingelicht psycholoog. Zijn verhalen treffen niet enkel
door den avonturenadem die ze doorwaait, maar tevens door hun accent van diepe
menschelijkheid.
Indië heeft altijd den op avonturen belusten en het exotisme lievenden Europeaan
aangetrokken. Ferdinant Goetel, na zoovele anderen, is op verkenning getrokken
naar Bombay, Delhi en Bernares, doorheen Pendjab, en verderop tot aan den voet
van den Himalaya. Zijn Vo y a g e a u x I n d e s (2) is levend en goed gedocumenteerd.
Van de glansrijke en pathetische tooneelen die hij heeft kunnen bewonderen, heeft
hij een overvloedigen oogst van beelden en herinneringen meegebracht, die wij met
genoegen en nut doorloopen. Op het einde geeft de auteur ons een zeer juiste nota,
wanneer hij schrijft dat het Oosten voor den blanke immer een soort bedwelmingsslaap
zal wezen, een spiegeling die de verbeelding en de zinnen ontvonkt.
De reis van Jean Marquès-Rivière brengt ons meer substantie. Lid van de ‘Société
Asiatique’, komt de schrijver hier niet voor de eerste maal in aanraking met de
Oostersche ziel. Hij schrijft gezaghebbende boeken over China, Thibet en Bénarès.
In zijn nieuw werk, L'I n d e s e c r è t e e t s a M a g i e (3) heeft hij voorgenomen de
geheimen van Indië van dichterbij te bestudeeren en in 't bijzonder zijn tooverij. Met
hem worden wij binnengeleid in het hindou-esoterisme, wij treden binnen in de
heilige plaatsen om er gewijde dansen bij te wonen, wij ontmoeten Gangespelgrims,
toovenaars

(1) O.P. Gilbert. Courrier d'Asie. Ed. Gallimard, Paris.
(2) Ferdinand Goetel. Voyage aux Indes. Ed. Gallimard, Paris.
(3) Jean Marquès-Rivière. L'Inde Secrète et la magie. Les OEuvres françaises. Paris.
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en zelfs een nieuwen Ramakrishna. Ook bestatigen wij, in deze gloedvolle bladzijden,
de groote Asiatische stilte, een stilte ontstaan door inkeer en beschouwing.
De schrijver stipt aan in hoe verre de hindoe-wijsheid proefondervindelijk is en
dat zij voor alles een school is van volmaakte zelfbeheersching en een
bewonderenswaardige les van onthechting.
Dank zij dit boek, moeten we wel aannemen dat er in Indië wat anders is dan
olifanten en eeuwige oude tempels; wij begrijpen het eerbiedsgevoel dat den schrijver
heeft bevangen op dezen godgewijden grond, waar het mirakel natuurlijk is, de
godsvrucht vurig en waar de mensch nog samen schijnt te leven met de godheid.
Deze aziatische pelgrimstochten brengen er ons onwillekeurig toe te spreken over
het fameuze ‘gele gevaar’. Bedreigt het Oosten inderdaad het Westen? Wij meenen
te mogen gelooven dat het ‘gele gevaar’ een oudbakken legende is die onbewust in
het brein der Europeanen voortleeft tengevolge van het Mongoolsche schrikbewind
in de Middeleeuwen toen Attila, Gengis-Khan en Tamerlan hun tartaarsche horden
deden oprukken om ons vasteland te veroveren.
Wat er ook van zij, men kan zich afvragen of ook op onze dagen dit geen
vogelschrik is, opgesteld door enkele kamergeografen, die al te graag voordeelig
optreden als verdedigers van het latijnendom.
Aldus komt de houding van Henri Massis ons wat valsch voor. In een werk, dat
enkele jaren geleden verscheen, had de uitmuntende schrijver reeds de ‘verdediging
van het Westen’ op zich genomen. Toen hij onlangs de samenvatting zijner ideeën
weergaf in een rijk retrospectief werk, L'H o n n e u r d e s e r v i r (1) herhaalt Henri
Massis enkele zijner vroegere teksten waarin hij te velde trok tegen boedhisme en
hindoeïsme dat de ‘Aziatische mareverkonders’ naar zijn meening, in het in gevaar
verkeerende Europa, verspreiden. Voor den schrijver van dit pamflet

(1) Henri Massis. L'Honneur de Servir. Ed. Plon, Paris.
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zijn er Tagore en Gandhi even verdacht als Romain Rolland en Keyserling.
Rechtuit gezegd, deze stormluidende beschouwingen komen ons schoonschijnend
voor. Wij ontdekken hier den Franschen geest op zijn engst. Het Oostersch
imperialisme waarvoor Massis vreest is misschien niets anders dan de droom van
enkele intellektueelen, die, tengevolge van een verblijf in het Westen, misprijzend
neerzagen op het mekanisme en walgden van een vervalschte beschaving. In de
enorme brij van 850 millioen Aziaten is er geen gisting sterk genoeg om de gelen te
doen opstaan uit het statisme waarin zij zitten vastgestold. Welk ook het intellektueele
dynamisme der uitgelezen schare zijn moge, er zijn in 't Oosten duizendjarige tradities
die de Oostervolkeren vastsnoeren aan de ongebruikte krachten van het verleden.
Moeten we dus zeggen dat de thesis van Massis absurd is? Ver van daar! Ten
andere er is in deze bundel substantieele studiën een onuitputtelijke mijn van
vruchtbare ideeën over Barrès, Bergson, Gide en andere meesters der intellektueele
jeugd van onzen tijd.

Een groot dagbladschrijver uit het verleden.
Paul de Saint-Victor is een der grootste dagbladschrijvers geweest uit de 19e eeuw.
Meester in het genre door zijn kritiek, historisch en stylistisch talent, heeft hij dertig
jaren lang in dagbladen en tijdschriften, bladzijden geschreven die waardig zijn voor
bloemlezingen. Delacroix, Victor Hugo en vele anderen hebben hem begroet als hun
broeder en gelijke. Weinig menschen hebben een bewonderenswaardiger reputatie
genoten tijdens hun leven. Maar de vergetelheid schijnt dit lofconcert te hebben
opgevolgd. Een boek van Charles Beuchat(1) zal bijdragen tot herstel van deze
onrechtvaardigheid. Hij stelt ons het leven en het werk van Paul de Saint-Victor voor
door ze te plaatsen in de atmosfeer van hun tijd. Daarom geeft deze levende biografie
ons meer

(1) Charles Beuchat. Paul de Saint-Victor. Librairie académique, Paris.
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dan de kennismaking met een mensch, zij biedt een belangrijke bijdrage voor de
geschiedenis der hedendaagsche gedachten.

De geschiedenis van een grooten Paus.
Mgr. Fontenelle, kanunnik van St. Pieter, komt aan Z.H. Pius de XI een mooi boek(1)
te wijden, sterk gedocumenteerd en zeer aangenaam om lezen. Men kan zich moeilijk
een leven indenken dat voller, vruchtbaarder en grooter is dan dat van den Paus die
op dit uur de voorstemming der Kerk beheerscht: de romeinsche kwestie,
Vatikaanstad, de concordaten, het Oosten, de Missiën, de katholieke actie, het
Communisme, al deze woorden herinneren aan de geniale initiativen van Pius XI en
het glorieuse werk van zijn pontificaat.
Zijn onsterfelijke encyclieken en in 't bijzonder deze die de familie, de opvoeding
en het sociale vraagstuk voor onderwerp hebben, hebben de klaarste lichten geworpen
op de levensproblemen die zich stellen aan de wereld waarin wij leven, en geven
terzelfdertijd aan deze problemen een oordeelkundige en heilbrengende oplossing.
Dit is dus nogmaals, buiten de persoonlijkheid om van een man, hoe uitstekend
deze persoonlijkheid ook moge zijn, een belangrijk fragment van hedendaagsche
geschiedenis dat ons hier wordt aangeboden, want de Herder van de geloovigen is
werkelijk het hart van het kristendom, en zijn lot is meer dan welk ander betrokken
in de wereldgeschiedenis.

In het geheime rijk der kinderen.
We meenen dat er tusschen de werken, gewijd aan het kinderleven, geen is dat
praktischer en vollediger is dan dit van Mevr. Francisque Gay: C o m m e n t j 'é l è v e
m o n e n f a n t (2). Dit mooi boek dat een groote oplage bereikt heeft, is pas opnieuw
verschenen na in de puntjes te zijn nagezien. Men vindt er de meest gevarieerde
raadgevingen

(1) Mgr. de Fontenelle. Sa Sainteté Pie XI. Ed. Spes, Paris.
(2) ‘Comment j'élève mon enfant’. Ed. Bloud et Gay, Paris.
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betreffende de verschillende vraagstukken van kinderkwestie, opvoeding en onderwijs
die zich opdringen aan een jonge moeder. Samengesteld door een moeder van zes
kinderen, een opvoeder en een geneesheer, biedt deze ‘som’ al de vereischte
waarborgen van dit soort werken, waarin de ondervindingslessen meer waard zijn
dan de zuivere theorie. Dit moederhandboek is dus ten zeerste aan te bevelen wanneer
men in verschillende middens er op toe legt de gezondheid der kinderen te verbeteren
en hun gestel te versterken. Laat er ons toe voegen dat deze gids voor katholieke
moeders behoort tot de serie ‘Manuels du Catholique d'action’, waarin reeds die
uitmuntende encyclopediën verschenen die heetten: ‘Ecclesia’, ‘Christen’, ‘Tu es
Petrus’, ‘Eucharistia’, ‘Liturgia’, enz.
De kristelijke moeders hebben er alle voordeel bij als zij naast het vade-mecum
van Mme Francisque Gay zich het boekje aanschaffen dat de E.P. Poncel te wijden
komt aan het doopsel(1). Dit grondelijk commentaar der gratie van het doopsel zal
elken kristen helpen zijn doopsel te ‘herkennen’. Maar herkennis is meer dan vast
stellen, 't is het voldongen feit aannemen. 't Is het eerbiedigen en het staven door er
naar te leven. Het kleine, stichtelijke boek van den E.H. Poncel geeft ons een nuttige
les van getrouwheid en volharding in het geloof, de hoop en de liefde. Laat ons
nogmaals de collectie loven waartoe dit soliede werk behoort, ‘L a V i e
i n t é r i e u r e p o u r n o t r e t e m p s ’, dat aan de menschen onzer dagen een kostbaar
geestelijk onderwijs schenkt.

De evolutie der muziek.
In een belangwekkende lezingsbrochure, heeft Jean Absil zeer bevoegde opmerkingen
neergepend betreffende de hedendaagsche muziek en de banden die haar verbinden
met de taal der meesters en de akoestiekwetenschap. Hij doet dit actueele en complexe
vraagstuk met des te meer autoriteit uiteen, daar hij zelf een toondichter is wiens
solied en vrucht-

(1) R.P. Poncel. Mon baptême. Ed. Bloud et Gay, Paris.
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baar werk op de eerste plaats komt te staan van de muzikale productie in België.
Niemand was dus beter bevoegd dan hij om deze kleine ‘inleiding tot de
hedendaagsche muziek’ te schrijven.
Dit kleine verslag onzer -verlof-lectuur, poogt geenszins getrouw de litteraire
productie van het zomer-seizoen weer te geven. Wij hebben enkele zeer verschillende
boeken gekozen naargelang wij ze lazen. Het is goed somtijds, zelfs voor het litterair
kritikus, de fantazij verop te stellen in plaats van de synthesis. Vacantie losheid...
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Derde geestelijk lied
Wie eenzaam zit op zijne kamer,
in zwaar en bitter wee verkwijnt,
wien slechts gekleurd door nood en tranen
het hem omgevende verschijnt;
wie in het beeld van vroeger tijden
als in een diepen afgrond tuurt
naar welken nu langs alle zijden
een zeer zacht wee hem altijd stuurt hem is 't als lagen wondere dingen
daaronder voor hem uitgespreid,
naar welker zin hij steeds wil dringen
waar radeloos hij nog naar grijpt.
De toekomst ligt in bange dorheid
ontzettend leeg voor hem daarneer.
Hij doolt in 't rond en zeer verlaten
zoekt hij zich zelf onstuimig weer.
Ik val hem weenend in de armen:
met mij ging 't eens zooals 't u gaat;
doch ik genas door zijn erbarmen
en weet waar d'onrust zacht vergaat.
U moet als mij eens iemand troosten
die innig liefhad, leed en stierf;
die zelf voor mij die nooit hem troostte
in duizend pijnen zingend stierf.
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Hij stierf en toch kunt ge alle dagen
zijn liefde en hemzelf weerzien,
kunt gij als troost voor alle plagen
naar zijne zachte oogen zien.
Dan komt met hem nieuw bloed en leven
in 't weggestorvene gebeent'.
En hebt gij hem uw hart gegeven
zoo heeft hij u zijn hart geleend.
Wat gij verloor heeft hij gevonden
gij vindt bij hem wat gij bemint.
En eeuwig blijft met u verbonden
wat in zijn hart u tegenzingt.

NOVALIS (Vert. J.L. De Belder).
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Boekbespreking
P. Oomes: Joost van den Vondel. Illustraties van C. Teeuwisse.
MDLXXXVII MDCLXXIX MCMXXXVII. N.V. Uitgeversmaatschappij
‘Joost van den Vondel’. Amsterdam. (95 bldz.).
In een rijk geïllustreerd en met reproducties van oude meesters voorzien boekwerkje
heeft P. Oomes hier Vondel's leven en werken voor de jeugd geschetst. Hij begeleidt
den in ballingschap geborene naar Amsterdam en beschouwt daar zijn verborgen
dichterleven in de Warmoesstraat. Dan schetst hij hem tusschen zijn nieuwe vrienden
strijdend voor waarheid en recht in voor den dichter bewogen jaren. Hierna volgt
zijn overgang tot de katholieke kerk. Teekent hij hem als burger van stad en staat,
hij wijdt ook aandacht aan de triomf van het treurspel en aan zijn zoon Joost. Met
een kort treffend ‘de levensvlam dooft uit’ wordt dit boek beëindigd. Het is voor de
lezerskring waarvoor het bedoeld is zeer geschikt. Onderscheidt het zich door goed
gekozen illustreerende teksten, het biedt ook een interessante tijdschetsing, terwijl
het tè populaire bijna overal vermeden is. Vondel's bekeering wordt er goed geschetst
als hèt mysterie van zijn leven. Als jaartal van zijn overgang neemt de schrijver 1639
aan. Afgezien van een enkele minder geslaagde passage en een enkele drukfout is
het geheel een prachtig boekje dat wij gaarne zeer veler belangstelling toewenschen.
PIERRE VAN VALKENHOFF.

Pieter van der Meer dé Walcheren (Tagebuch von): Heimweh nach Gott.
Mit einer Einführung von Léon Bloy. Ubertragung und Nachwort von
Dr. H.V. de Mark. Verlag Herder u. Co, Freiburg im Breesgau.
‘Mijn dagboek’ is een mijlpaal geweest, DE mijlpaal in het leven van P. van der
Meer. Van zijn literairen arbeid die voorafging, weten zelfs in Nederland en
Vlaanderen, de meesten weinig of niets. Maar aan zijn Dagboek, zullen nog lang
zoekende en naar waarheid strevende geesten zich sterken.
Dr. C.

Gids voor België. - Geologie - Geschiedenis - Kunst - Landschap, met de
medewerking van H. Elen, Prof. St. Leurs, E. De Ridder, Dr. R. Van
Roosbroeck, G. Schmoock, L.M. Thiery. Uitg. De Sikkel, Antwerpen. Pr.
28 fr.
Een boekje van 254 blz.; kleine, maar klare, compacte tekst; met tal van illustraties.
Wij kennen geen beteren gids doorheen het land.
V.
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Jef De Combe: Gids voor Bouillon en Omstrken. 37 wandelingen met 11
illustraties, 2 plattegronden en een wandelkaart. Uitg. De Sikkel,
Antwerpen.
Een klein model van gids.
V.

Keizer Marcus Aurelius: Gesprekken met zichzelf. - Uitg. De Garve,
Brugge.
Een kleine interessante keuze; ingeleid door Richard Declerck. Wij vestigen echter
bij deze gelegenheid op de vertaling uit het Grieksch, door Dr. A. van der Hegge
Zijnen, uitgegeven te Leuven door de Philologische studiën.
Aurelius was een hoogstaande geest, die ook nog onverouderd tot ons spreekt.
V.
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Stijn Streuvels: Martje Maartens. Deutsch von Anna Valeton, mit
Federzeichnungen van Fritz Fischer und einem Nachwort von Franz
Hammer. - Verlag Ph. Reclam. Leipzig.
Er is in de laatste jaren in Duitschland een opvallende heropleving van belangstelling
voor het werk van Streuvels. Nieuwe vertalingen verschijnen; andere worden herdrukt;
en Streuvels wordt zelf uitgenoodigd uit eigen werk te komen voorlezen.
Deze belangstelling verheugt ons zeer.
V.

Joost van den Vondel: Festschrift zum 350 jährigen Geburtsdag der
Dichters. - E. Diederichs Verlag, Jena.
De 350e verjaardag van Vondel's geboortedag is ook in zijn geboortestad Keulen
aanleiding geweest tot feestelijk herdenken op 29 en 30 Mei ll. Ontvangsten, een
akademische zitting en een belangrijke Vondeltentoonstelling, die we grootendeels
danken aan de activiteit van Dr. Martha Hechtle. Dit Festschrift bevat bijdragen van
Staatsrat E. Helfferich, Prof. Dr. J.H. Scholte, Dr. Franz Petri, Rektor Dr. Noordegraaf,
Dr. M. Hechtle en Dr. H. May; behalve den kataloog der tentoonstelling.
C.

Yvonne Waegemans: Wilde Winde. Uitg. St. Franciscus' drukkerij,
Mechelen.
Er is in deze eerste verzen, reeds een beminnelijke gevoeligheid, zin voor rythme en
een ‘dreupelke’ poëzie.
V.

Anthony Donker: Penibel Journaal. Uitg. W. de Haan, Utrecht.
Dit is het verhaal van Donker's reis naar het Penclub Congres te Buenos Ayres in
1936. Waarom dit journaal penibel heet is me niet duidelijk; want het lijkt me niet
penibel geschreven en zoo penibel is de reis ook niet geweest. Maar het doet er niet
toe. Dit boek is belangrijk in de eerste plaats om de karakteristiek van enkele
vooraanstaande kunstenaars die Donker op de boot en op het congres ontmoette.
Vooral de profielen van Duhamel, Ludwig, Zweig.
Dr. C.
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P. Adr. Poirters, S.J.: Den Spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den 3n
druk, Antwerpen, 1674. Met inleiding en aanteekening voorzien door
Prof. J. Salomons S.J. - Uitg. Kon. Vl. Akademie.
Antoon van Duinkerken heeft dit in zijn ‘Dishters der Contra-Reformatie’ geheeten:
Poirters' mooiste boekje.

Jos. De Coo: De Ridder Troubadour. Uitgave Hernieuwen.
Een voor Jong-studenten geschreven boekje over Franciskus' simpelheid en
onthechting, zijn verbondenheid met Kerk en Volk, zijn liefde tot God. (E.H. Kan.
Dublois).

Dr. G. Lousse: Beschavingsgeschiedenis van de moderne tijden.
Uitgave en plan der eerste uitgave werden gehandhaafd, maar op verschillende punten
heeft Prof. Lousse zijn eersten tekst aangevuld en eventueele herzien.

Dr. D. Bartling: Over het ‘Leven’ in de kunstleer van hedendaagsche
Nederlandsche literatoren. Uitg. Van Gorcum, Assen.
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Schrijver heeft getracht den inhoud te verklaren van den term ‘leven’ die door Coster,
Marsman en Ter Braak geluk gebruikt, maar zeer verschillend begrepen wordt.
Toch zal het leven, evenals de poezie trouwens, ontsnappen aan elke volstrekte
formulleering. Maar de korte ‘openbare les’ van Dr. Bartling brengt ons het begrip
Leven nader.
V.

Nederlandsche Vertellingen, vertaald door J. Simons en ingeleid door
Franz Fromme. Uitg. Goede Pers, Averbode.
Dit zijn verhalen van H. Fehrs, T. Kroijer, B. De Vries, W. Zierow en Fr. Fromme,
uit het land en de atmosfeer van Rritz Reuter's verhalen. Het is romantisme van goed
allooi, dat ook in dezen tijd zijn bekoring heeft behouden en zijn vat op ons gemoed.
Dr. C.

Lode Monteyne: In de Moderne Tooneelkunst. (Uig. N.I.R., Brussel).
Een kleine gewetensvolle synthese.

René Descartes: Vertoog over de Methode. Uitgave Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
Het eeuwfeest van het verschijnen van Descartes' Discours de la methode is aanleiding
geweest om dit veel geciteerde, maar feitelijk weinig gelezen werk van dezen
geleerden wijsgeer heruit te geven en te vertalen.

Lode Welter: Het Jodendom ontmaskerd als de aartsvijand. Uitg. J.
Vermaut, Kortrijk.
Smakelooze, door buitenlandsche drijverijen geinspireerde hetzwerk tegen de Joden.

André Gide: De nieuwe spijzen. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Dit is de vertaling door den communist Jef Last van Gide's ‘Les nouvelles nourritures’.
Wij begrijpen niet wat Gide tot het schrijven, Last tot het vertalen en de
Wereldbiblioheek tot het uitgeven van deze goedkoope bedenkselen mag hebben
aangezet.
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Fr. Crols, pr.: Door de brilglazen van tante Emma. Uitg. Van Mierlo.
Turnhout.
Ik begrijp niet goed wat E.H. Crols mag hebben verleid om de toga van ‘Heeroom’
te verwisselen met den rok van tante Emma. E.H. Crols verzorgt steeds zijn praatjes
en onderrichtingen; maar een sterker gespierdheid van stijl en een mannelijker
aanvoelen van het leven zou het doel, dat hij beoogt, zeer ten goede komen.
V.

De H. Liturgie van onzen H. Vader J. Chrysostomus. Vertaald uit het
Grieksch in het Nederlandsch, door Dom Frenoeus Daens. Uitg. Predry
Amay.
Bedoeld is de liturgie volgens Bijzantijnschen ritus.
Zeer aanbevolen voor een beter begrijpen en grooter waardeeren.
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Andrew Smith: J'ai été ouvrier en U.R.S.S. (1932-1935). Traduit de
l'anglais par Emmanuel Rinon. - Librairie Plon. Paris. - 18 fr.
Schrijver was sinds zijn prille jeugd een vurig revolutionnair, en propagandist der
Communistische Partij der Vereenigde Staten. Sovietisch Rusland beschouwde hij
als het paradijs der arbeiders. In 1929 bezocht hij Rusland, als lid van een
afgevaardigde Commissie van den Arbeid. Vol verrukking kwam hij terug, en in
1932, ging hij zich ginder vestigen met zijn vrouw, die zijne gedachten heelemaal
deelde, en nadat hij al zijn spaarpenningen voor het Fonds der Communistische Partij
had gestort. Nu zou hij het echte Sovjetisch Paradijs leeren kennen. Van den eersten
dag liep hij ontgoochelingen op. Trots alles trachtte hij zijne illusies te behouden;
maar naarmate weken en maanden verliepen, kon hij de werkelijkheid niet meer
loochenen: de afstand tusschen droom en waarheid was al te groot. Persoonlijk had
hij echter niet te klagen; in een fabriek van Elektrozavod had hij een zeer goede
betrekking als buitenlandsche specialist. Hij genoot dezelfde bevoorrechte behandeling
als de Sovjets der bureaucratie. Maar juist deze gunstige voorwaarden deden hem
walgen, wanneer hij ze vergeleek met de afgrijselijke ellende van het russisch volk.
Hij stak zijn meening ook niet onder stoelen of banken, maar protesteerde luid en
herhaaldelijk, evenwel zonder eenigen uitslag. Een oogenblik kwam dat hij het niet
langer uithouden kon, en besloot naar zijn land terug te keeren. Niet zonder moeite
gelukte het hem toelating te bekomen het roode Paradijs te verlaten, en 't was met
een zucht van verlichting dat hij over de Poolsche grens kwam, en eindelijk weer
vrij mocht ademen.
Hij schreef zijn herinneringen om zijn landgenooten te waarschuwen, die - zooals
hij zelf vroeger - blind vertrouwen hebben in de hoogdravende verklaringen der
officieele bureaucratie, en zich laten beet nemen aan behendig getruqueerde
mise-en-scène, of uiterst behendige propaganda.
Het boek is hoogst waardig gelezen te worden, uiterst interessant en zaakrijk. Een
der meest afdoende werken over het rampzalig Rusland.
L.D.

La Varende: Nez-de-Cuir, gentilhomme d'amour. - Plon. Paris. - fr. 16.50.
In dezen roman verhaalt schrijver de lotgevallen van een zijner voorvaders, Roger
de Tainchebraye, die, al behoorde hij tot een hevig legitimistische familie, toch een
vurige bewonderaar van Napoleon was, en deel nam aan zijn oorlogen. In 1813, na
een verwoed gevecht, werd hij doodelijk gekwetst door zijn vriend Dr. Marchal
opgeraapt op het slagveld, en door hem verzorgd komt hij tot het leven terug. Maar
het zwaard der kozakken heeft zijn neus, zijn wangen, zijn bovenste lip, afgekapt.
De eens beeldschoone Roger is een afgrijselijk monster geworden. Zonder masker
mag hij onder de menschen niet meer verschijnen. Doch al heel gauw merkt hij dat
dit masker geenszins zijn succes bij de vrouwen in den weg staat: wel integendeel.
Afgezien van zijn verminkt gelaat, is hij weer heelemaal den brillanten cavalier van
vroeger, en met een soort wanhopige razernij geeft hij zich over aan zijn driften.
Geen vrouw die hem weerstaat; hij wordt hartstochtelijker bemind dan vroeger. Maar
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hijzelf? Voor hem zijn het slechts voorbijgaande minnarijtjes, eerder een soort
uitdaging aan het leven, aan de Voorzienigheid, die zijn wreede verminking toeliet.
Zijn hart blijft ongevoelig. Totdat hij door Judith de Riennes, liefde, smart, zelfverwijt
leert kennen, en zijn verwoest leven in eenzaamheid en armoede eindigt.
Het verhaal, in een sappige taal geschreven, is vol leven en vaart; de karakters
goed geteekend, de belangstelling gaande gehouden. Volstrekt niet gepast voor jonge
lezers.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (Juli). - Dr. J.A. Russell: Dutch Poetry and the Romantic Revival.
- Elisabeth Kuyper: Geschiedenis der stad Rome. - Dr. J.B. Schepers: Het van
Mander-Bredero vraagstuk. - M. Mok: Het spiegelbeeld. - Hélène Swarth: Ik zag in
droom. - Professor B. Faddegon: Het schaap. - Willem Kloos: Binnengedachten. Dr. Willem Kloos: Twee jeugdige dichters. - Maandelijksch Overzicht. - Maurits
Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten
en Fantasieën. - Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (Augustus). - Dr. J.A. Russell: Dutch Poetry and the Romantic
Revival. - Johann Stellwag: ‘De Havik’. - Joan C. Hol: Felix. - Job Steynen: Pastorale.
- Eva Asscher: ‘Die het kind heeft, heeft de toekomst’. - Hélène Swarth: Ik zag in
droom... - Johann Stellwag: Het Schoone web. - Willem Kloos: Binnengedachten. Dr. Willem Kloos: Een hoogst aangenaam Auteur. - Maandelijksch Overzicht. Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne Kloos-Reyneke-van Stuwe:
Feiten en Fantasieën. - Bibliographie.
DE NIEUWE GIDS (September). - L. van Deyssel: Frans Hals. - P. van Schilfgaarde:
De idee der demokratie bij Thucydides. - D.A. de Graaf: Bij den vijftigsten sterfdag
van Jules Laforgue. - Max Kijzer: Nagelaten gedichten van August Vanhoutte. Hélène Swarth: Ik zag in droom... - Johann Stellwag: Schildershap. - H.W. Sandberg:
Le départ. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos: Gedichten van T.
Volker. - Maandelijksch Overzicht. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht.
- Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën.
LA REVUE GENERALE (15 août). - Henri Jaspar, Ministre d'Etat: La conférence
de Cannes. - Guido Milanesi: L'Aigle romaine (nouvelle). - Louis de Lichtervelde:
Les cantons de l'est. - Bernard Guyon: Une figure de croyant: Marcel Légaut. - Arnold
de Kerchove: Une amie de Benjamin Constant: Belle de Charrière. - Pierre Wigny:
La simplification fiscale. - Abbé Georges Malherbe: Une réalisation liturgique: mon
église de Ronquières. - M. Legendre: Souvenirs d'un hispanisant. - Jean Vossen: Les
lettres flamandes: Filip de Pillecijn. - N.E. Fonteyne. - Paul Werrie: Les spectacles:
le théâtre de plein air. - Germaine Sneyers: L'oeuvre de D.-H. Lawrence par Paul de
Reul. - Fernand Baudhuin: Le bilan des expositions internationales.
NUOVA ANTHOLOGIA (1 Maggio). - Luigi Federzoni: Da Regno all'Impero. Domenico Sicilliani: La conquista militare. - Luigi Villari: Se avessimo accettato...
- Giannino Marescalchi: Sangue misto. - Pericle Ducati: Ars Augusta. - Luigi
Aldrovandi: Le ultime sedute dei ‘Quattro’ - 3-28 giugno 1919 (I). - Romolo Caggese:
L'epistolario di Letizia Buonaparte.
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Maggio). - Ugo Ojetti: Giotto. - Giovanni Gentile:
L'Italia et l'Oriente. - Mario Massa: Scatena (I). - Luigi Aldrovandi: Le ultime sedute
dei ‘Quattro’ - 3-28 giugno 1919 (fine). - Mario Caracciolo: Le isole Baleari e
l'impresa di Pisa. - Arturo Marescalchi: Cocktail, vermut e vino.
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NUOVA ANTHOLOGIA (1 Giugno). - Giuseppe Tassinari: L'Impero e le sue
possibilità economiche. - Antonio Baldini: Leopardi a Bologna. - Mario Massa:
Scatena (II). - Alessandro Luzio: La Mostra iconografica gonzaghesca di Mantova.
- Giovanni Marietti: La politica militare della Francia. - Alberto Savinio: Variazioni
su Antonio Stradivari. - Ugo Gallo: Destino di Bolzano.
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Giugno). - Alfredo Panzini: La giovinezza di Giacomo
Leopardi - Azione drammatica in 3 atti. - Attilio Garino Canina: L'autarchia
economica e l'Impero. - Niccolo Tommaseo: Diario fiorentino 1833 - Con una notizia
di Raffaele Ciampini. - Mario Massa: Scatena (III). - Pietro Ago: Il generale Pollio
e le sue opere di storia militare. - Paolo Vita Finzi: Un giorno a Canberra.
NUOVA ANTHOLOGIA (1 Luglio). - Giovanni Gentile: Incanto e grandezza di
Giacomo Leopardi. - Edgardo Neville: F.A.I., ovvero L'estate madrilena (trad. dallo
spagnuolo). - Arturo Farinelli: Liszt, rapsodo appassionato. - Mario Massa: Scatena
(fine). - Giuseppe Toffanin: La scuola di Vittorio Rossi. - Piero Gadda: Bramante e
la rinascita di Santa Maria delle Grazie.
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Luglio). - Tia Celletti: Toni (I) Premiato nel Concorso
per un romanzo del tempo fascista. - Francesco Severi: Giappone d'oggi. - Giuseppe
Sirianni: Sapersi battere. - Teodore Konovaloff: Un bianco tra i neri - Diario della
guerra italo-etiopica (I). - Alessandro Bacchiani: Domenico Castellino e il
combattimento di Iviza - 17 ottobre 1763. - Giocomo Lumbroso: Il Termidoro di due
Rivoluzioni.
NUOVA ANTHOLOGIO (1 Agosto). - La ‘Nuova Antologia’: Genio e Umanità. Luigi Solari: Visioni, ardimenti e trionfi di Guglielmo Marconi. - Edoardo Lombardi:
- Passato e avvenire della invenzione marconiana. - Tia Celletti: Toni (II). - Arturo
Marescalchi: Ebbe Augusto una politica rurale? - Mario Sertoli: La strage dei letterati
nell'U.R.S.S. - Teodoro Konovaloff: Un bianco tra i neri - Diario della guerra
italo-etiopica (fine).
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Agosto). - Alessandro Guiccioli: Diario del 1883 (I).
- Corrado Zoli: La Relazione del Maresciallo Graziani sulle operazioni del fronte
sud. - Nicola Pende: La donna e il fanciullo di fronte alla scienza della costituzione.
- Carlo Battisti: La quarto lingua svizzera: il grigione. - Tia Calletti: Toni (III).
KULTUURLEVEN (Juni). - Sub Umbra: Spaansche opstand en Katholieke
gezagsleer. - G.V. d. Velden: Het geweten, zooals men het beleeft. - Dr. J. De Munter:
Naar een nieuwe Synthese in de Linguistiek. - Jhr. Mr. C.M.O. van Nispen tot
Sevenaer: Een oud Criterium ter bepaling van het onderscheid tusschen Publiek- en
Privaatrecht. - C.V.G.: Gemeenschap en Individu. - Al. Janssens: Bij de Kroning van
Koning Joris VI van Engeland. - Boekenoverzicht.
DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus). - L. Monteyne: Over de huidige toestand van
ons Vlaamsch tooneelwezen. - Fr. Verdoodt: De Zoeker. - M. De Doncker: Twee
Gedichten. - Fr. De Wilde: Droef dagboek. - A. Corbet: Muziekopleiding in
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Vlaanderen. - Fr. De Backer: J.M. Barrie. - Dr. J. Peeters: Boekbeschouwing. Nieuwe uitgaven.
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DE GEMEENSCHAP (Juni). - A. Van Duinkerken: Menschelijke waardigheid. - L.
De Bourbon: Het feest van den grooten Meaulnes. - P. Kemp: Kleine gedichten. - P.
Beek: Legenden van St. Christoffel. - J.H. Eekhout: Harmonica. - B. Bakker:
Begrafenis aan de Hardangerfjord. - Kroniek.
STIMMEN DER ZEIT (Juli). - F. Ebner: Ein Denker des christlichen Lebens?: A.
Delp. - ‘Dogmatische Physik’ in der Lehre van Altarsakrament?: J. Ternus. - L. Bloy:
Gnade und Grenzen einer Sendung: Fr. Hillig. - Unendlich und unbegreiflich: E.
Przywara. - Tilman Riemenschneiders Glaube: E. Kirschmann. - Um die Offenbarung
des Alten Bundes: G.E. Closen. - Erziehung trotz Vererbung: J. Schröteler. Besprechungen von Büchern.
VORMEN (Juni). - P.G. Buckinx: In Memoriam Patris. - P. De Vree: Melancholische
dagen. - A. Westerlinck: In memoriam. - O Moederaarde. - Ballade van den
Naamlooze. - V. Brunclair: Hoge Vaas. - E. Leonard en A. Demedts: Kronieken.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juli). - M. Lamberty: Deutschreligion. - P. Arendts: Op
jacht. - K. Horemans: Ballade. - A. Marja: Twee Gedichten. - H. Van Werveke: Wat
is Europa? - A. Corbet: De Vlaamsche opera ap een keerpunt. - M. Rutten: Kroniek
van de Nederlandsche Poezie. - Dr. J. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven.
DE GIDS (Juli). - Stemmen uit de Redactie. - M. Roelants: Alles komt terecht. - E.
Van der Steen: Vlonkrende Venus. - Tr. Gerhardt: Slachtmaand. - Dr. Boo Asyl. Dr. Van Os: Alles is water. - Dr. T. Van Der Zee: Sociale groepeeringen rondom het
pacht- en hypotheekvraagstuk. - E.J. Dijksterhuis: Reorganisatie der hoogere
burgersschool. - Dr. Colenbrander: Alexander en Napoleon. - Dr. T. Colenbrander:
Krugers Hollanders. - A. Van Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche letteren. Binnenlandsch overzicht. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (Augustus). - M. Roelants: Alles komt terecht. - Ed. Hoornik: De Zwemmer.
- Dr. Hk. Riemens: De financieele politiek onder Koning Willem I. - Dr. H. Van Der
Tuin: Voorbeelden van Vlaams-Hollandse schilders, invloed op de Franse letterkunde
in de eerste helft van de 19e eeuw. - Dr. Th.J.G. Locher: Tsjechen en Duitschers in
de loop der eeuwen. - Jan Vercammen: Het getuigenis van het Zwarte ras. - A. Van
Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche letteren. Brevieren met Marnix Gijsen. Mr. J.J. Schriecke: Surinaams Staatsrecht. - Dr. H.T. Colenbrander: Fransche
diplomaten. - Buitenlandsch overzicht. - Bibliographie.
DE GIDS (September). - C.K. Elout: De verliezer.. - M. Roelants: Alles komt terecht.
- Mr. J. Reitsma Mozes. - Dr. Ir. J.H. Plantenga: De kunst in de Noordelijke
Nederlanden op den overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw en het
ontstaan der Haagsche Academie. - Dr. Th.J.G. Locher: Tsjechen en Duitschers in
den loop der eeuwen. - F. Van Der Boom: Critische confrontatie met Frans Hals. A. Van Duinkerken: Kroniek der Nederlandsche letteren. Dorpen, steden, rivieren,
de zee. - Bibliographie.
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DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus). - Lode Monteyne: Over den huidigen toestand
van ons Vlaamsch Tooneelwezen. - Fr. Verdoodt: De Zoeker. - M. De Doncker:
Twee gedichten. - Fr. De Wilde: Droef Dagboek. - August Corbet: Muziekopleiding
in Vlaanderen. - Frans De Backer: J.M. Barrie - Dr. Jozef Peeters: Boekbeschouwing.
- Nieuwe uitgaven.
DE GEMEENSCHAP (Juli-Augustus). - Jan Engelman: Eduard Munch. - Paul Van
der Waeter: Een amoureuse Sottise. - M. Leopold: Acte van Berouw; Landschap. Willem Hoffman: Dirk Crabeth, een Christelijke kunstenaar der Renaissance. - Johan
De Molenaar: Wiegeliederen voor mijzelf; Uw aangezicht. - Alfred Noyes: De
struikrover (vert. Arthjo Marja).
BOEKENGIDS (Juli-Augustus). - Ernest Van der Hallen: Oud en Nieuw. - D. De
Pauw en Dr. A. Bellemans: Twee werken van Beteekenis. - Anton Van de Velde:
Humor in casa. - B. Van den Nest: Een volk vermoordt zichzelf. - Al. de Maeyer:
Het nieuwe Vondeltotum. - Van Menschen en Boeken. - Boekbespreking.
STREVEN (Oktober). - Ludwig Drees: De Krachtideeën van dezen tijd. - J. Ryder:
Voor een nieuw apostolaat in Rusland. - G. Brom: De Stijlgemeenschap van Rubens
en Vondel. - A. Brys: Na den Arbeid. De ‘Dopolavoro’. - Prof. Dr. G. Polspoel:
Transportwegen en Transportpolitiek in Belgisch Congo. - F. De Raedemaeker: De
Schoolstrijd in Duitschland. - E. Janssen: Standpunten II. - Prof. Dr. F. Pergolesi:
Fascistische Staat en Corporatieve Staat. - Prof. Dr. J.A. Van Houtte: Buitenlandsche
Politiek. - Boekbespreking.
LA REVUE GENERALE (septembre). - Mgr. Devoghel: L'Eglise et les Etats
modernes. - Louis de Lichtervelde: ‘Pour un socialisme nouveau’. - Francis Hermans:
L'Abbé Henri Bremond, humaniste. - Carlo Bronne: Jours d'exil: La princesse
Mathilde en Belgiue. - B. Mirkine-Guetzevitch: Danton. - Daniel Ryelandt: Livres
politiques: théorie et pratique du gouvernement. - Charles d'Ydewalle: Europe
1936-1937. - Georges Guérin: La lumière endormie (Poème). - Paul Fierens: Les
esquisses de Rubens. - Dom Benoit Becker, O.S.B.: Béatifications et canonisations
belges. - Victor Mersch: Les sciences: éclairage électrique. - Les tubes lumineux. Fernand Baudhuin: L'Equilibre budgétaire, nécessité permanente.
KULTUURLEVEN (September). - O. Spruytte: Nietzsche's Poging tot een
‘Goddelooze Mystiek’. - Al. Janssens: Newman's strijd tegen het Liberalisme. - Dr.
J. Van der Kooy: Het probleem der Christelijke Wijsbegeerte. - P. Van Overbeke,
O.P.: De moraal van het Behoorlijke. - Dr. E. Welty, O.P.: Over het Wezen en den
Opbouw der menschelijke Gemeenschap. - L. Drees: Beslissende Uren voor Europa.
- St. Axters: Kantteekeningen bij enkele Philologen-uigaven. - Boekenoverzicht.
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[1937/12]
Gedichten
door J.D. Bierens de Haan
I
Christoforus
Nu is de zon aan 't ondergaan
en duister zamelt zich rondom;
geen licht van sterren of van maan
heet wie hier aantreedt wellekom;
een wolkenzware nacht breekt aan.
Toch staat die aan den oever woont
van dezen stroom voor elk gereed
die tot hem komt: de stroom is breed
waardoor hij veelmaals, onbeloond,
naar d'overliggende' oever schreed.
Ook nu: een kind staat aan de stulp
waar hij uitrust van zwaren plicht
hem door zichzelven opgelegd,
en 't vraagt geleide en bidt om hulp
derwaart waarheen 't zijn gangen richt.
Nu aarzelt hij voor 't eerst, bevreemd
door 't kind, dat met zijn kleene hand
heenwijst naar 's waters overkant moet hij dit kind aan d'oeverbeemd
neerzette' en keeren naar zijn strand?

Met bijzondere voldoening ontving de redactie deze drie gedichten van den
fijnzinnigen wijsgeer en estheticus Dr. J.D. Bierens de Haan.
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De stroom is diep; de nacht ligt zwaar
gezonken op den waatren weg:
voor 't kind te grooter lijfsgevaar
aan d'overzij: hoe weet het daar
zijn pad met onwijs overleg?
Maar zwijgend steeds gebiedt het kind
als nooit een ander deed, en zoo
waagt hij zich in den stroom, en vindt
zijn schreen voorzichtig tastend in 't
gevaar, zijn weg ter nauwernoo.
Totdat zijn last, dien hij verdraagt
ten schouder, weegt als doodsgevaar.
Voor 't eerst dat hij zijn weg beklaagt,
voor 't eerst dat hem de dood belaagt
in dit klein kind - zoo wonderbaar.
Maar eensklaps wordt de last zoo licht
als liefdes last: Christoforus
draagt... die hèm voorleidt door het dicht
gewoel van golve' en nacht, gericht
ter Eeuwigheid: den Genius.

Bij het schilderstuk van Q. Matsijs in het Museum te Antwerpen.
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II
Het straatje
Hoe is de straat zoo stil en leeg?
Elders rumoert door straat en steeg
langs gracht en plein, het stadsbeweeg,
en joelt de drukke menschenschaar
met koopmanschap en marktmisbaar hier stilte als nimmer stiller zweeg.
Ik treed geruischloos in de straat
waar Stilte met mij medegaat Is dit een slaap, een doodenstaat?
of: wereldloos ver-innigd-zijn
en fluisterende wederschijn
van het verborgen Godsgelaat?

Bij het schilderij van den Delftschen Vermeer te Amsterdam (Rijksmuseum).
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III
Knidische Aphrodite, de uit de zee geborene
Ben ik Afrodité
geboren uit de zee
mijn ziel zingt in gepeinzen
het lied der golven mee.
'k Schreed uit mijn tempelhal
dit wijde toe, en zal
mij in 't geluk vermeien:
mijn zee is overal.
Van ver en van nabij
omruist de zangtoon mij;
niet anders wil ik weten
dan deze melodij.
Ik ben geboren tot
de liefde van een god,
die zingt in waatren koren
mijn zalig liefdeslot.
Nu drijft mijn ziel geheel
mee op dit stemgeveel,
en liefdes stille zegen
is mijn onendig deel.

Marmorkopie naar Praxiteles, Rome.
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De liftgirl
door Albe
Onder de oogen van haar moeder had zij dit zware, haast ondoenlijk werk zelf verricht;
haar doode dochtertje in zuiver linnen gewikkeld, gebusseld als een boorling, het
matte blonde haar strak onder het achterhoofdje gekamd.
Het mondje stond een kersensteen groot open als voor een laatste restje adem; met
wat lauw water had zij het uitgezuiverd. Ze deed het alles rustig met een gave
zelfbeheersching ofschoon er in de kleine gebaren van de handen iets gebroken was.
Aan haar lichaam was geen rilling te verkennen, haar oogen echter vermeden den
blik van de oude vrouw, die weende en nu en dan klagelijk zei: het is schoon, Maria,
het is een engeltje. Zij antwoordde echter niets, in hare gedachten kwam geen
weerglans.
Er was alleen dit kind van acht maand en twee weken, en haar laatste zorg. Het
was de spil van haar wereld, die uiterlijk onberoerd voortwentelde maar met de
onmerkbare spanning, welke ieder oogenblik kon losspringen.
Zij vlocht nauwelijks aanrakend met de toppen van vinger en duim de handjes van
het kind ineen. Dat was het laatste, zoolang had ze over het kind gebogen gestaan
met ingehouden adem en heldere oogen, afwezig voor het gekreun van haar moeder.
Ze was alleen met het kind. Van haar eigen gemoed erkende ze geen enkel
gevoelen, de pijnen waren veraf en wat in haar leefde lag in de oogen, die
onbegrijpelijk helder stonden.
De moeder kwam naast haar staan.
Maria, fluisterde ze, het ligt zoo schoon, het is een engeltje.
De vrouw reikte haar dochter een tak witte lelies toe: leg die bloemen aan de
voetjes, Maria.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

806
Met het laatste bedrog harer oogen zag zij weer de levende vormen van het kind, een
oogenblik uit den dood los gekomen, overgaan in onbeweeglijke rust.
Het was een martelend spel van zelfbegoocheling, een verschuiven van een beeld
tusschen dood en leven.
Naast haar zei de moeder iets; het waren woorden, die geluid bleven en tot haar
niet doordrongen.
Ze bleef een langen tijd onbeweeglijk voor het kind staan, met de linkerhand
opgetrokken tot in de lenden alsof ze onbewust daar een pijn wou verduwen; de
lelietak hing in de andere hand.
Zij verliet toen geluidloos de kamer, hoorde niet dat de moeder haar naam en om
de bloemen riep.
Hoofdschuddend keek de oude vrouw haar dochter na, liep eveneens de kamer uit
en kwam weer terug tot bij het kind, dat ze herhaaldelijk in een klacht ‘mijn engeltje’
noemde.
Ze keek hulpeloos en ontsteld rond, zocht wat ze niet noodig had, ging tenslotte
bij het bed van hare dochter staan en spreidde de dekens open. Ze riep nogmaals
Maria en luisterde een moment naar de stilte.
Toen stak ze aarzelend de twee vlakke handen onder het lijkje en droeg omzichtig
het gewicht van een vogel naar het groote bed.
- Wat doet ge moeder?
- Het ligt er schooner, Maria, laat het daar. Waar zijn de bloemen?
De dochter zweeg en bleef op het kind staren: het lag verloren in het te groote
doodsbed. Het kon daar niet liggen blijven, dat was geen doodsbed voor een kind
van acht maanden en twee weken. Zij tilde het op de twee handen. In haar bed had
zij het levend verwacht in ruil voor de weeën, had het geschreid en gekraaid, haar
slaap gestoord en hare borsten gezocht. Haar bed was een kraam- en rustbed, geen
doodsbare. Ze legde het neer in de wieg en sprak als tot zich zelf: het kan daar niet
liggen.
De oude vrouw zei slechts: hier zijn de bloemen, en lei ze zelf over het kind.
- Ik heb alles gedaan, meer kan ik niet meer, moeder.
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- 't Is goed. Ik zal... wat moet ik, kind?
- Wil voor de rest zorgen, ik kan niets meer, ik ga.
De vrouw keek haar dochter beangstigd aan.
Deze verliet de kamer met nauwelijks bemerkbare haast; iets van haar gave
zelfbeheersching leek gebroken.
Aan de deur wendde zij zich nog om, zag de oude vrouw, wier mond naar
onvindbare woorden scheen te zoeken, even aan en herhaalde: zorg voor het kind,
moeder, ik vertrek...
Zij wachtte enkele sekonden, wilde nog verder spreken maar ging.
In de stilte der kamer bleef de oude met het doode kind achter en scheen zich op
de woorden van haar dochter te bezinnen.
Dan boog zij zich over de wieg als een onrustige vrouw, die den brozen slaap van
haar kind belet, verlegde den lelietak en ging nogmaals bij de deur den naam harer
dochter roepen. Haar roep geleek eer een noodkreet. Beneden sloeg een deur en toen
bleef alles stil.
Zij daalde jammerend de trap af en vond het huis leeg. Dan liep ze hijgend naar
de voordeur als haar dochter weer binnenkwam.
- Ik vergat nog iets op mijn kamer, moeder.
Ze was opgekleed en had de reisvalies bij zich.
Maria? De vrouw wou haar bij den arm grijpen maar ze liep zenuwachtig de trap
op. Ze zette de valies in het midden van de kamer neer, doorzocht gejaagd de laden
der kast en vond een foto, welke zij doormidden vouwde. Bij haar kind nam ze de
bloemen weg en schoof de foto tusschen de windels. In de vingeren was een trillende
beweging. Dan liet zij het kind onmiddellijk met de oogen los en nam de valies weer
op. Ze wachtte een oogenblik verdwaasd alsof zij zocht naar een gedachte of een
ingeving, die zij op dit moment moest volgen.
Toen legde zij zelf het kind in haar bed verloren.
Aan den bedstijl hield zij zich recht, trachtte te bevroeden of zij hier nog iets te
verrichten had, zocht weer met de hand naar de heup en boog lichtjes.
Als haar gelaat het kind benaderde doorschoot haar de
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pijn van de heup naar het hart. Geluidloos, zonder beweging of kramp begon zij te
weenen. Het was de breuk harer bovenmatige beheersching, de volledige overgave
aan een ontladende zelfpijniging.
Ze schikte hare haren, nam de valies en kuste hare moeder blindelings.
- Ik ga nu, zorg voor alles moeder, ik kan hier niets meer doen.
- Ja, kind, ik zal alles doen, ik zal het kisten... Ze zweeg en zag het meisje de trap
afdalen.
Toen wist zij niet meer wat er moest gebeuren opdat ook dit alles zou voorbijgaan.
Het ging voorbij, dag na dag, vager en vervlakkend, als een herinnering die een
voorbije vreugd of pijn is.
In de steden zijn de schaduwen der huizen grooter, loopen de menschen dichter
en vreemder aan elkaar voorbij. Er zijn uitstalramen, schetterend van lichten en
kleuren, in wier verblinding men de uren kan vergeten en aan den tijd kan verzaken.
Ook zij, Maria Awouters, liep tijdens de dagen in de schaduwen en halfnachten
in de verblinding. Moeheid, honger en verlatenheid dreven haar naar de mierendrukte
van de grootwarenhuizen. Ze keurde er met vrouwelijke preciesheid jurken en hoeden,
kocht nooit en dronk staande aan een buffet een koffie voor vijf en zeventig centiemen.
Een percent moest ze niet geven. Zij zocht zelf een uitkomst om van procenten haar
huurkamer met tafel en bed te betalen.
Ze was nog jong. Haar uiterlijke, verzorgd tot in de oogwimpers, was een waarde
welke zij kon uitbaten en tevens een middel om een uitkomst te vinden waar andere
mislukken.
Zij wou rust en vergetelheid, een rem voor haar moeheid en honger.
Zij vond tijdelijk een oplossing als mannequin en langs dien omweg kwam zij in
een grootwarenhuis terecht als vendeuse van épicerie en ijsroom.
Haar bediening scheen ze met hart en ziel toegewijd; ze bediende de kliënten met
een lach zoo frisch als de waar zelf en met haar Fransch gelukte zij zinnetjes, die een
zeker charme
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hadden, spijts het vreemd aksent en de gebrouwde erren.
Hare vriendelijkheid kreeg nog meer reliëf toen ze aangesteld werd als liftbediende.
In het gulden knoopenuniform, met de hespenbroek en laarzen had niemand van
haar dorp Maria Awouters herkend, die van haar man werd verlaten en wier eerste
kind zoo jong gestorven was.
De zuster van den dorpsonderwijzer stond eens naast haar in de lift. Tweede
verdiep, astublieft, juffra? had ze gevraagd met verstrooiden blik want zij herkende
Maria Awouters niet.
Dag Lewis, meende deze te zeggen; het lag op haar tong maar een plots gevoel
snoerde den groet af, een gevoel dat steigerde bij een herinnering aan haar eigen
midden. Zij wendde zich van de vrouw af en verwittigde met geforceerde stem in
het Fransch: second étage... s'il vous plaît.
Zij zag de pakken en de stramme Lewis tusschen de étalages verdwijnen. Meteen
herinnerde zij zich enkele scènes uit het leven van dien huiskapitein en haar broer,
den ondergeschikten schoolmeester, die op juist afgemeten tijdstip zijn versch
geplooide broek en zijn uitgesteven boordje kreeg, die de kippen voederde en op
haar commando den verwezen haan slachtte en die van haar dikwijls moest hooren
of hij niet beschaamd was de kinderen het vloeken te verbieden als hij zelf tijdens
het kaartspel van die verfoeielijke uitdrukkingen gebruikte.
Ze was zich plots bewust dat ze langs belachelijke herinneringen om naar haar
midden terugkeerde en toch niet tot in haar eigen thuis geraakte.
De liftbel rinkelde.
Zij daalde, liet de wachtenden in en steeg.
Van elke verdieping kende zij den eigen geur, van honderden gesprekken hoorde
zij een brok, waarvan soms iets toch in haar geest nableef, dat zij dan zelf onbewust
met eigen gedachten verder uitbouwde.
In haar kooi bleef ze soms tusschen de verdiepingen hangen om een haarlok te
schikken of haar blik te spiegelen, Een moment van slechts enkele seconden.
Zij daalde en zag heel even den sierlijken schoen van een
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vrouwenvoet die boven haar wegtrippelde, en dalend viel haar oog op de zware
boezem van een gelukzalige matrone onder haar, die rinkelend de liftgirl om hulp
riep. Zij mat met haar gekooiden blik de menschen van de voeten tot het hoofd en
van het hoofd tot de voeten, zag ze boven haar verdwijnen en onder haar naderen.
In verdwaasde momenten leek het haar of die menschen daar buiten de kooi daalden
of stegen.
Op een namiddag stond de verhuurster van haar kamer beneden aan de lift te
wachten met een telegram. Ze bracht eerst nog een paar menschen tot het tweede
verdiep voor ze het las.
Dan sloot ze de lifttralie, hing een bordje ‘Hors service’ voor en ging naar den
hoofdtoezichter.
Ze toonde het telegram en zei geluidloos: ze zal er niet meer zijn. De chef keek
op en trachtte te glimlachen: komaan, ma fille, dat maakt gij er van; gevaarlijk ziek
is geen hopeloos bericht. Vertrek direkt en geen moed verloren.
Zij vertrok. De gebeurtenissen volgden elkander op als bliksemflitsen, verblindend
en ontstellend. Zij was de verblinde in elken weerlicht, die toekeek en niets zag, die
ineenkromp en niets aanvoelde.
Hare moeder zag ze weer, frisch en zeer wit op het doodsbed. Ze kwam dicht en
vertrouwelijk bij het lijk staan zooals iemand die gewoon is de stervenden te troosten
en zag slechts naar de oogen, die haar nooit verweten hadden en die, had ze hier
enkele uren vroeger gestaan, ook zonder verwijt waren gebroken.
Niemand vermoedde dat zij daar van allen verlaten, met een lichaam doorkankerd
van pijn, te weenen stond over een doode kind.
Met deze vrouw stierf de laatste goedheid, de laatste ontferming: het was de tweede
dood van wat ze ongewaardeerd bezat en onbevroed liefhad. Ze sloot zich in haar
vroegere kamer op en schreef doodsbrieven. Ook een voor hem. Ze ontstelde als
voor een plotsen kaakslag toen zij besefte, dat ze haar eigen naam schreef, en niet
eens het adres kende. Zij schoof het doodsbericht tusschen de andere.
Na de begrafenis vroeg de familie naar haar. Zij was in
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de kerk geweest, haar rouwkleed lag in de kamer, en een briefje voor haar broer met
een dankwoord, een groet voor de familie en met de melding dat ze naar haar dienst
terugging. Het was alles; de familie zweeg verder over haar.
Maria Awouters zat weer in de liftkooi. Ze was nu volkomen vrij, geen ouders,
geen kind, geen man meer. Haar twee broers hadden hun eigen midden en
waarschijnlijk hun klein geluk; aan hen was zij niet meer verbonden. Het leed zou
vergaan zooals alle dingen. Zij bleef met zich zelf verlaten en vrij, gewond en
herstellend.
Haar zorgen had ze thans in eigendom; geen man had recht op haar wezen, geen
kind op haar boezem, geen ouderdom op haar steun. Ze had van dit alles gegeven
tot het leed haar leeg maakte.
Ze was nu weer binnen de tralies van een lift gekooid om de uren te verglijden
van het gelijkvloers tot een derde verdiep, maar dan vrij als een vogel, die zelf zijn
kooi sloot en opende.
Maria Awouters verbrak haar rouw in kino en operette-vertooning, opzettelijk,
om dit gevoel van vrijheid en eigen meesterschap te sterken; ze regeerde haar
gedachten- en gevoelswereld, besloten en bezwaard, met een kracht van
eigenzinnigheid en zelfkwelling. Waar zij het verleden wou wegdenken werd die
zelfkwelling vaak een angst om de toekomst. Maar ook dezen angst meende zij te
kunnen verbannen met door te dringen tot het wereldje rondom haar.
Zij sloot nieuwe vriendschappen met meisjes uit haar omgeving, zocht genegenheid
en verstrooiing in de drukte van een haar vreemde jonkheid. Ze verbrak echter die
banden willekeurig en op het gevoel af; wat ze aan genegenheid vond liet haar
onbevredigd en zij verloochende die vrij spoedig om weer tot haar ledige zichzelf te
keeren.
Haar leven was een zich opzettelijk verloren geven, een veinzen met haar eigen
gemoed, een zich opsluiten in verstarde zelfverbittering om dan weer als ontzind los
te breken in ijdele vriendschappen, in vertwijfeling of kwade zielsconflicten.
Het stond alles duidelijk en vermanend in het schrijven van
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haar vroegeren geestelijken leider, den bestuurder der Congregatie.
Het was het ernstig wederwoord op de klacht, die zij in een uur van vertwijfeling
tot hem gericht had. Zij herlas de woorden, die met een lossen inzet: o, mijn liftgirl
tusschen Hemel en Hel! overgingen in zachten humor en milden ernst. Elk verwijt
was met dichterlijke woorden verdoezeld, maar de zin der woorden drong door tot
de kern van haar gemoed. Hij zou bidden en offeren voor de heropstanding van een
congreganiste en voor de heropleving eener jonge, krachtige vrouw.
Waar bleef echter haar gebed, haar dagelijksch offer, hare beantwoording aan de
Genade? Zij moest meebidden, al was het in haar liftkooi tusschen iedere verdieping!!
De priester teekende goedschiks twee uitroepingsteekens achter den zin en de liftgirl
Maria Awouters klampte zich met gansch haar wezen aan het letterlijke woord vast.
Zij offerde van haar dagen het zure en bittere, zij bad in het warenhuis tusschen
elke verdieping, zij bad in de kerk en in haar kamer. Zij forceerde zich zelf om als
het ware de dagen van hoop te verkorten en naar eigen inzicht en verlangen een
gelukkige werkelijkheid te bereiken.
Haar gebed was geen onderwerping, het was een excès in anderen vorm, een
gedraging naar het letterlijke woord van den raadsman.
Want ze had elk verwijt aanvaard, elken raad goed gevonden, elke aansporing wijs
geacht; ze was gereed om dien brief volledig en letterlijk te beantwoorden omwille
van die eene ontkenning volgende op haar verbeten aanklacht: neen, Maria, uw
aanklacht is een vorm van verbitterd zelfbedrog. Gij veracht hem niet, (het woord is
u te sterk) gij hebt hem niet met het kind begraven, slechts zijn foto en - vergis ik
mij? - gij hebt er zeker nog een voor u behouden.
Zij las die woorden met beschaming en verholen vreugde. ‘Gij veinst met uzelf,
Maria,’ was geen verwijt meer, het was een waarheid uit den geest en het diep gemoed
van een priester.
Zij onderzocht zichzelf niet naar den maatstaf dier woor-
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den, ze geloofde zonder meer, beangstigd voor een zelfonderzoek, zooals men een
gelukkige getuigenis zonder aarzeling wil aanvaarden.
Zij moest hem, haar man, naar den raad van den priester, zoeken met gebed en
gelaten betrouwen in de Voorzienigheid.
Zij zou dit doen met haast vermetele inspanning, vooral het eerste. Dit bidden was
iets wezenlijks, iets voelbaars en voor haar minder vaag dan het gelaten betrouwen.
Zij wou gaan tot aan de grenzen der smeekbede. Zij deed het met alle schakeeringen;
moed, hoop, inspanning en inzinking, tot het geforceerde haar uitputte en zij haar
hervatten droom besloot met ontgoocheling.
Zij herwerd de liftgirl in opgesmukt uniform, lief en leeg, die haar droom in
armoede beëindigde toen zij de werkelijkheid ging bereiken. Later zou zij zich het
woord - een der weinige - van haar moeder herinneren: droomen raken soms de
werkelijkheid.
Het was geen droom toen hij op een dag tusschen enkele menschen in de liftkooi
stond. Zij zagen elkaar een oogenblik in de oogen, verrast, verdwaasd. Haar
gedachtenwereld wentelde om en haar lichaam werd koud en warm. Ze hoorde van
uit de verte een vrouwenstem: troisième étage, mademoiselle? Instinktmatig bracht
ze de hand aan den contactknop. Ze steeg met hem. Ze steeg tusschen hemel en hel;
dit woord van den priester brandde door haar gedachten.
Troisième étage... Zij opende de schuifdeur voor drie menschen en voor hem. Hij
ging weer weggaan. Ze zou zijn smallen rug, zijn lange gestalte, zijn nerveusen pas
zien, wellicht zou hij steelsch het hoofd naar haar toe wenden en naar haar oogen
zoeken zonder te durven zien.
De liftbel rinkelde. Zij moest naar beneden waar iemand wachtte.
Maar hij was de liftkooi niet uitgestapt: hij moest hier rakelings bij haar staan,
haar lichaam voelde als voorheen zijn nabijheid.
Zij wilde herhalen: troisième étage! als een laatste nu haast uitdagende verwittiging.
Haar mond bleef toe en ze schoof automatisch de liftgril dicht. Haar vinger beefde
als pijnloos
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geëlectriseerd aan de kontaktknop. Zij wachtte een sekonde, twee sekonden, misschien
langer, weer rinkelde de liftbel.
Toen wendde zij het hoofd om naar hem: hij stond daar onbeweeglijk. Zijn gelaat
zocht naar rimpels voor een moeilijken lach of een lastig grimas. Ze zwegen beiden
alsof ze elkaar niet wilden voor zijn met een woord, een groet of een vraag.
De liftbel rinkelde. Zij duwde op den kontaktknop door zonder het gezicht van
hem af te wenden, zoekend naar de beteekenis van zijn blik, van zijn lastig grimas.
De liftgirl zocht naar haar kind in het gezicht van den man en het was alsof de man
naar zijn vrouw zocht in deze liftgirl.
Zij daalden beiden.
- Hoe gaat het u? Hij zei het kort, aarzelend en met kinderachtig bang aksent. Zij
wilde zich nog haastig bezinnen op deze vraag, die te kort klonk, die niet af was, een
vraag waaraan iets ontbrak... haar naam.
Zij daalden nog toen hij als het ware, dit zwijgen plots beseffend, sterker dezelfde
vraag herhaalde met haar naam: Maria?
Ook dan nog beefde haar vinger aan den contactknop als de liftkooi niet dieper
meer kon.
De schok trof hen beiden als een electriseering. Toen hij ongedeerd maar verdwaasd
overeind kwam moest hij haar lichaam aanraken om het hoofd dat tegen de schuifgril
lag gesmakt, te verleggen.
Het was hem niet moeilijk, haar lichaam was roerloos en gewillig.
Nu kon hij zelf de kooi ontsluiten. Hij richtte zich op met een schemer voor de
oogen, zocht naar de handgreep van de schuifdeur en dan eerst hoorde hij het geraas
van het volk vóór de lift.
Hij stond vóór het oog van die rumoerende menigte als een getergd dier achter de
tralies van een kooi wijl een prooi achter hem gewond en zonder beweging op den
grond lag.
Hij wou uit dit hok losbreken en door die stomme menigte heen wegvluchten; de
verwrongen deur wilde echter niet open. Men kwam met materiaal om hen beiden
te bevrijden.
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Hij werd vriendelijk weggeleid en haar droeg men omzichtig langs de uitstallingen
heen naar een noodplaats.
Men stelde hem vragen over het gebeurde, maar hij wist niets te antwoorden; hij
zei slechts dat het zijn vrouw was en of hij mocht weten wat men met haar ging doen?
Men vroeg zijn naam: Herman Awouters, en die van zijn vrouw; ook hun adres.
Hij gaf het zijne op.
Toen leidde men hem naar het hospitaal.
In kamer 7 lag madame Awouters; hij moest echter nog wat wachten, de dokter
was met het onderzoek bezig. Men zou hem spoedig verwittigen.
In de wachtzaal zette hij zich neer naast een schreiende vrouw; zij hield haar
verdriet even in om den man hulpeloos te bezien en schreide voort.
Hij wachtte zonder te denken, zonder zich te bezinnen op wat er gebeurde alsof
het hem niet aanging.
De vrouw naast hem had hem aangesproken; hij wist niet hoe of waarvoor en als
hij toeluisterde was zij reeds met een ellendig relaas begonnen:
- Hij werkte nu al vijftien jaar aan het spoor, mijn man, en nooit is hem iets
overkomen, meneer. Maar nu dat mijn zoon onder den troep moet valt dat juist voor.
De spoorstaaf heeft zijn rechtervoet op twee plaatsen gebroken; als hij maar niet
verminkt blijft. Wat moet ik aanvangen met nog twee klein kinderen, meneer? Zullen
ze hem afdanken? Ik kan toch van een pensioen geen zeven monden open houden?
'k Heb vijf kinderen en de oudste, die al iets mee verdiende, moet naar den dienst,
gelijk ge weet. Wat zal ik zeggen, meneer, het is voor mij een zware slag: 'k heb al
zooveel meegemaakt. Weet ge wat het is, meneer, een man hebben die drinkt, en die
u slagen geeft voor uw werk. 'k Weet niet waarom ik u dat zeg, ik zou het niet mogen,
meneer, maar gij zult wel begrijpen dat zooiets op zekere oogenblikken te zwaar
valt. Och, wat zal ik zeggen, ieder mensch heeft het zijne. Ik heb altijd opgepast,
mijn kinderen zijn goed voor mij; als het moest hebben ze mij zelfs tegen mijn man
verdedigd.
Het maakte hem nog bitsiger, maar mij deed het deugd aan 't hart.
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Uw kinderen zijn toch wel uw man waard, zou ik zeggen, meneer. En nu gebeurt mij
dat: een verminkte man met een pensioentje en zooveel monden.
Het is God geklaagd, meneer, maar een mensch moet het dragen. Wat zal ik zeggen,
iedereen krijgt het zijne... Gij hebt misschien ook het uwe, meneer.
De vrouw had haar verdriet uitgesproken, zij zweeg.
Herman Awouters besefte niet, dat de vrouw een vraag stelde en wellicht op een
echo wachtte. In zijn hersens dreunde haar relaas afmattend voort; het wekte in hem
niet eens een deernis op.
Het werd hem dan plots duidelijk, dat hij - door wie weet welke macht geleid tusschen twee vrouwen zat: naast hem een klagende vreemde en daarginder een
vervreemde zwijgende.
De deur der wachtzaal ging open en men sprak zijn naam uit.
Hij stond langzaam recht. De hand der verpleegster wenkte hem vriendelijk. De
vrouw naast hem vergat hij, zij was reeds een verloren geruisch, een vergeten ellende.
Slechts het gelaat der verpleegster lokte hem aan. In den spiegel van haar jonge
meisjesgelaat zocht hij naar wat haar gemoed kon verraden of wou verhelen. Hij
wou spreken, maar zij was hem voor.
- Meneer, uw dochter stelt het goed.
Hij bleef staan, getroffen door een vreugd of een verbazing. Zijn geest aarzelde
een moment om zich aan de vreugde of de verbazing vast te hechten.
- Als meneer mij wil volgen, u moogt enkele minuten bij uw dochter blijven, ze
vroeg naar u. Het zal niet erg zijn, niet meer dan een wonde, mogelijk ook een lichte
zenuwschok... Ik zal meneer voorgaan...
De verpleegster ging hem voor en hij volgde trager, zijn soepele nerveuse gang
brekend, moeër en ouder zooals het een man zou doen die naar de kamer wordt geleid
waar zijn dochter verpleegd wordt en naar hem vraagt.
Men liet hem binnen in kamer 7. Hij ging langzaam naar het bed toe, waarin zij
lag met omwonden hoofd, met bleek
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en smal gezichtje en met een lichaam dat hem te klein leek voor het groote
hospitaalbed... zijn dochtertje.
Hij vond haar oogen en haar hand. Toen herhaalde hij de vraag, die hij tot de liftgirl
richtte: hoe gaat het,... Maria? En zij wist nu dat hij het deed om haar naam te noemen
en zij bewoog het hoofd: goed.
Dan zwegen ze tot de minuten om waren die hij bij haar mocht doorbrengen.
De verpleegster leidde hem vriendelijk bij den arm de kamer uit. Bij de deur
wendde hij zich nog even om en zei gedempt: tot morgen... Op de lippen lag nog het
woord: vrouwke, als hij aan den arm de hand van de verpleegster voelde. Dan zei
hij als opzettelijk met vaderlijk aksent: kindje.
Zij bewoog nog eens het hoofd; aan haar mond hing het woord: morgen.
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Nieuwe kerstnacht
In een winternacht vol sterren
Kwamen drie koningen van heel verre
Naar Bethlehem, in een kleinen stal,
In diepe rust lag het heele dal.
Ze brachten kostbare offeranden,
(Jozef wist niet wat doen met zijn handen),
Ze boden granaten, gasmaskers en bommen,
Geweren, dolken en degens glommen
In den scheemrigen goud-schijn der eenige kaars.
Rijzig en recht stonden ze in mantel en laars,
Hun stemmen klonken hard en heesch:
Toen van haar schamel stroo-bed rees
Maria en smeekte bedroefd: ‘Ga heen,
Neem uw gaven weer. Dit kind wil liefde alleen’.
Ze bogen, gingen. Op den wind woei verloren
Het zware gebrom hunner vliegtuig-motoren.
Maria zuchtte. Er kraaide een haan. Dan was het stil.
Ongestoord sliep het kind in haar arm.
Plots zong het uit de hemelen, hoog en warm:
‘Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil.’
FRANS DE WILDE.
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De Spaansche gebroeders
Drama in drie bedrijven
door Gerard Walschap
(Vervolg en slot)
Derde bedrijf
Zelfde kamer als in het tweede bedrijf. Alleen staan er nu twee banken en is het huis nog wat
degelijker beschoten: het ziet er oorlogsachtiger uit, maar drie soldaten zijn druk doende het
te versieren. Boven de zeer eenvoudige schouw, midden op den achtergrond, hebben zij een
groote Spaansche vlag gehangen, omringd van bloemen. De toeschouwer moet door een zekere
gelijkenis terugdenken aan de versierde schouw in het huis der Hernandez. Boven de beide
deuren nagelen de soldaten drie kleine vlagjes, een in 't midden, twee wat schuins, op de stijlen.
Een der vier zit lustig op de tafel, met de voeten op de bank, harmonica te spelen, lustige
deuntjes.

Eerste bedrijf
VIER SOLDATEN, TERLOOPS EEN VIJFDE

1ste SOLDAAT
(die een vlagje vastnagelt).

Jongens, als we eens een laurierkroon vlochten voor den overwinnaar.
2de SOLDAAT
(spotlacht).

Gelijk op de prijsuitdeeling. Je bent niet wel wijs.
3de SOLDAAT.

Weet je wat? En dat is een schoon oud gebruik. Een schild en dat op ons schouders
en daar Ramon Navarro recht op. Je ziet dat soms in het theater als ze van die oude
stukken spelen. Wel, zeg wat je wil, maar dat pakt mij altijd.
2de SOLDAAT
(spotlacht).

Een schild! Je kunt hier op den grond nauwelijks rechtstaan.
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4de SOLDAAT
(die harmonica speelt).

Dan moeten wij Ramon eerst in harmonica plooien. En als hij van het schild afkomt,
trekken wij hem weer in volle lengte.
(Trekt zijn harmonica uit met klagelijk geluid. Allen schateren.)

1ste SOLDAAT.

Wij moeten oppassen met de bijnamen, hoor jongens. Vergist jullie niet. Hernandez
is er niet van gediend Navarro te heeten.
2de SOLDAAT.

Bah, heb je mij gisteren niet hooren roepen: ‘Waar is die verdommesche Pel nu,
verdomme’, en hij stond verdomme achter mij.
3de SOLDAAT.

Wie?
2de SOLDAAT.

De Pel! Pelayo!
(Geschater.)

1ste SOLDAAT.

En hij heeft zeker een eitje met jou gepeld?
2de SOLDAAT.

Niks gezegd.
3de SOLDAAT.

Och, de Pel is nog zoo kwaad niet.
2de SOLDAAT.

Neen, maar geen hart.
1ste SOLDAAT.

Een officier moet geen hart hebben. Moéders moeten geen hart hebben.
2de SOLDAAT.

En liefkens.
1ste SOLDAAT.

Die zeker niet. Daar heb je maar last van.
(Protest.)
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Maar weet je wat die Pel heeft en dat heb ik van den eersten dag opgemerkt: die kijkt
je nooit recht in de oogen.
3de SOLDAAT.

Verdomme, nu je 't zegt, ja.
1ste SOLDAAT.

Pas op voor die je niet aankijken. Hij heeft mij nooit iets misdaan hoor, de Pel, maar...
hoe zal ik het zeggen, de Pel is een mensch, daar zou ik een vol jaar gansch alleen
mee aan den Noordpool zitten dat ik er nog geen inwendig woord zou tegen zeggen.
3de SOLDAAT.

Een inwendig woord? Wat is dat, een inwendig woord?
1ste SOLDAAT.

Als je 't niet verstaat moet je 't maar aan je biechtvader vragen.
(Geschater.)

2de SOLDAAT.

Dan is Navarro toch een andere kerel.
1ste SOLDAAT.

Navarro is streng. Navarro pakt alles hoog op. Plicht. Vaderland. Eer. Versta je?
Maar Navarro is een fijn gevoelig mensch. Als je met Navarro spreekt, die verstaat
je, die onthoud het. Voor Navarro ben je mensch en voor Pel ben je niets dan soldaat.
En ik wil mensch zijn.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

821

3de SOLDAAT.

Ja.
(De harmonicaman trekt er eentje door.)

4de SOLDAAT
(ophoudend met spelen).

Ja, maar waarom moeten wij versieren voor Navarro en niet voor de Pel? De Pel was
er toch ook bij.
1ste SOLDAAT.

Het botert niet tusschen die twee. Ik geloof dat de Pel jaloersch is.
2de SOLDAAT.

De Pel was er bij, ja, maar wie heeft ze den grooten klop gegeven. Wie is los over
den heuvel de bergen ingevlogen? Navarro! Caramba, ik was daarbij jongens. Vooruit,
dacht ik, we zijn toch allemaal dood. En ik mee. En ik leef nog.
(Hij laat zijn hamer en vlagje vallen, steekt de armen uit, beziet zich, lacht zenuwachtig en
dwaas.)

Haha, ik leef nog.
(Hij beweegt armen en beenen verbaasd over het geluk dat hij dat nog kan; de bewegingen
worden vanzelf dans.)

Hopla, muziek.
(Hij danst uitgelaten, tot de makkers hem en den harmonicaman doen ophouden en de deur
openen. Allen kijken. Gezang van voorbijtrekkende soldaten waait binnen.)

3de SOLDAAT.

Versche mannen. Versterking.
2de SOLDAAT
(roept met de hand aan den mond).

He! Luierikken! Als wij het werk gedaan hebben, komen jullie de bloemen halen.
(Alle vier grijpen bloemen, wuiven en juichen, door de open deur. Men hoort slechts één
woord: Espâna. Espâna.)

1ste SOLDAAT
(als de deur weer gesloten is).
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Schoone overwinning, jongens. Eerlijk gewonnen. Geen tanks, geen vliegmachienen.
Met de macht en den moed.
2de SOLDAAT.

Als we zoo kunnen voortgaan is heel het spel afgeloopen binnen de veertien dagen.
3de SOLDAAT.

Navarro wordt nog generaal, let er op.
1ste SOLDAAT.

Generaal? Dat wil hij niet eens. Van Navarro maken ze den held van den burgeroorlog.
(2de soldaat spotlacht.)

Wat? Je was er bij en je weet niet wat er gebeurd is. Heel hun front is doorgebroken
hoor, vergeet dat niet. De bergen waar ze jaren gingen stand houden, waar we nooit
over gingen geraken, daar zijn we door. En als ze niet gauw maken, dat ze weg zijn,
vangen we ze allemaal met den schepzak.
3de SOLDAAT.

We hebben er nù al zooveel als we willen. In stoeten komen ze af.
2de SOLDAAT.

En dat heeft Navarro gedaan. Jongens, we mogen
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hem toch niet meer Navarro noemen.
1ste SOLDAAT.

Och, waarom niet? Navarro klinkt meer eigen. Voor iedereen de nationale held
Hernandez, maar voor ons, zijn soldaten, Navarro.
(Ernstig.)

Met Napoleon was het precies hetzelfde, niet waar?
2-3-4de SOLDAAT.

Hoe?
1ste SOLDAAT.

Ja. Heel de wereld noemde hem Napoleon, de groote Napoleon, maar zijn eigen
soldaten noemden hem, Nabuchodonosorreken.
(Geschater. Als ze uitgelachen zijn:)

Nu moet ik jullie toch iets zeggen. Terwijl ik hier zoo bezig ben, denk ik den heelen
tijd aan de kameraden die gevallen zijn. En toch maak ik grappen. Wat is dat? Ik zie
er een liggen. Hij viel naast mij. Een kogel in zijn open mond, jongens. Ik weet niet
waar ik met mijn hamer sla en toch vertel ik van Napoleon.
3de SOLDAAT.

Vertel maar voort van Napoleon. Caramba, ik ben zeker nog niet ziek genoeg.
4de SOLDAAT.

In den oorlog mag je nooit aan iets terug denken. Je moet het doen en daarmee gedaan.
Muziek!
(Hij speelt een lustig deuntje. De drie zetten zich naast mekaar, met de handen in de heupen
en dansen, maar niet lang: ze zijn te moe. Ze leggen zich neer in stervorm, met de koppen bij
elkaar, de kin in de handen.)

3de SOLDAAT.

We doen vandaag niets meer. Wie kent er een goei?
2de SOLDAAT.

Ik.
3de SOLDAAT.

Maar een deftige. Ik heb vandaag al smeerlapperij genoeg gezien.
2de SOLDAAT.

Je kunt ze aan een begijn vertellen. Van den Schot die onder den tram viel.
4de SOLDAAT.

Ja, goed, vooruit.
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2de SOLDAAT.

De Schot valt onder den tram, de remmen piepen, het volk gilt, een vrouw valt flauw,
de tram staat stil en direct...
(Opeens geweldig mitrailleursvuur, zeer dichtbij. Geëlectriseerd vliegen de soldaten naar hun
geweer, hurken schietensgereed en beschutting zoekend tegen de muren en in de hoeken.)

1ste SOLDAAT.

't Komt van daar. Wacht, ik ga zien.
(Hij sluipt naar de deur rechts, maar eer hij daar is, houdt het geratel op. Algemeene
ontspanning. Allen staan recht. De eerste soldaat gaat buiten.)
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2de SOLDAAT.

Pas op. Blijf hier!
3de SOLDAAT.

Ik lààt ze schieten. Wij moeten de kamer versieren. Order van de kolonel.
2de SOLDAAT.

Jaja, alles op zijn tijd. Wij hebben vandaag ons part gehad.
4de SOLDAAT.

Ik wil niet eens weten, wat er te doen is. Muziek?
2de SOLDAAT.

Neen, neen, wacht nog even.
3de SOLDAAT.

Geen aandacht trekken. We hebben het nu goed.
1ste SOLDAAT.

Ze hebben met de mitrailleuze in een hoop gevangenen geschoten. Ze liggen allemaal
op den grond. Die niet gekwetst zijn durven natuurlijk niet rechtstaan.
3de SOLDAAT
(woest).

Was dat noodig? Mij maken ze niet wijs dat dat noodig was. Die jongens waren
ontwapend. Verdomme, ik sla mijn geweer kapot op den kop van den kolonel als het
nog eens gebeurt. Dat is geen oorlog, dat, dat is afslachten. Ik zeg dat ik niet meer
meedoe, ik doe niet meer mee. Laat mij gerust!
(De drie overmeesteren hem niet zonder moeite.)

1ste SOLDAAT
(met ruwe hartelijkheid).

Zet je neer. Zet je hier neer en verroer niet meer. Je moet zoo zenuwachtig niet zijn.
4de SOLDAAT.

Hoeveel zou je er vandaag zelf neergelegd hebben.
(Derde soldaat komt recht om te protesteeren, maar de twee anderen weerhouden hem.)

1ste SOLDAAT.

Zwijgen. Niets doen dan zwijgen en kalm worden. Dat is iets dat nu en dan eens
opkomt, dat kennen we allemaal, dat gaat over.
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4de SOLDAAT.

Ik zal er nog eentje doortrekken, dat doet hem goed.
(Hij heft een week sentimenteel airtje aan.)

2de SOLDAAT
(duwt de harmonica toe, zij geeft een vreeselijk valsch geluid).

Laat die doos liggen, je maakt er mij ook ziek mee.
4de SOLDAAT.

Dat zijn mij hier de overwinnaars. God hemelsche deugd, wat gezichten! Ik geloof
dat jullie allemaal naar een gesticht moeten.
1ste SOLDAAT.

We zijn moe en zenuwachtig, dat is het. Na zoo'n dag. Je zou het van minder zijn.
2de SOLDAAT.

Ik zal die van den Schot voortvertellen en dan gaan we nog wat versieren. Is 't goed?
(Derde soldaat blijft op zijn eentje gehurkt zitten met het hoofd in de handen. De andere drie
zetten zich op tafel en bank.)

De Schot valt dus onder den tram.
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De remmen piepen, het volk gilt, een vrouw valt flauw, de tram staat eindelijk,
eindelijk stil en direct een hoop volk errond. Een paar gedienstige mannen schieten
hunnen jas uit en beginnen aan den Schot te trekken.
5de SOLDAAT
(werpt de deur open en gooit een mand bloemen neer).

Hier nog bloemen. Ik breng er seffens nóg. Ze zeggen daar dat moeder dood is.
(De vier springen op.)

1ste SOLDAAT.

Wat? En weet Navarro het al?
5de SOLDAAT.

Ik weet niets anders dan dat moeder gesneuveld is. Het wordt hier overal verteld en
het komt van de voorposten. Dus zal Navarro het ook wel weten.
2de SOLDAAT.

Het schijnt toch dat ze niet zoo na familie van hem was als ze eerst gezegd hebben.
Ik heb gehoord een verre tante van een verarmden tak van de Hernandez.
1ste SOLDAAT.

En ik heb gehoord dat ze maar een meid zou zijn, maar dat kan ik niet aannemen,
want hij hield er veel van.
2de SOLDAAT.

Dat het geen meid was, dat heb ik gezien. Vanmorgen vroeg als ze naar den anderen
kant gegaan is, hebben ze mekaar gekust.
1ste SOLDAAT.

Dat weet ik niet, dan was ik er niet bij. Maar ze is eerst naar den overkant gegaan,
met dat groot valies.
2de SOLDAAT.

Ja. Een van ons, voor de grap, dreigde met zijn geweer en ze maakte een vuist tegen
hem. Heb je dat gezien?
(Gelach.)

1ste SOLDAAT.

Maar dan is ze teruggekomen naar Navarro en heeft hem iets in het oor gefluisterd.
2de SOLDAAT.

Ja, weet ik. Gezien.
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1ste SOLDAAT.

En dan is ze weer naar den overkant gegaan.
2de SOLDAAT.

Ook gezien. Ze liep over en weer alsof het niets was. En niet gebukt! Recht. En ze
keek rond gelijk op een markt. Gevaar bestond niet.
1ste SOLDAAT.

En dan is ze nog eens teruggekomen bij Navarro.
2de SOLDAAT.

Dan was ik er niet.
1ste SOLDAAT.

Ik wel, ik zat nààst hem in de loopgracht. Het was een half uur vóór den aanval. Haar
valies was één apotheek. Windsels, fleschjes en zalf, wat weet ik allemaal. Daar heeft
ze Navarro wat van in zijn ransel gestopt en dat dient dààrvoor en dat is goed voor
dat, enfin je kent dat, ze had direct den juisten
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bijnaam: Moeder. We zaten met tienen bij Navarro in dat voorste stuk loopgracht en
ze heeft ons alle tien een kruiske gegeven. Ik ben niet kruiskensachtig moet ik zeggen;
maar ze hield haar hand zoo onder mijn kin en ze keek mij toch zoo compassieus in
mijn oogen. ‘Je hebt toch ook een moeder’ zei ze... Wat wou ik eigenlijk zeggen?
Hewel ja, toen ze weer naar den overkant ging, heb ik gezien, ik gezien, dat Navarro
(Hij zet zich op een knie.)

Zoo zaten we. En Navarro deed zoo:
(Hij zet een elleboog op de knie en laat het voorhoofd op de hand rusten.)

En ik heb tranen gezien.
4de SOLDAAT.

Je moet toch meer dan beest zijn om op zoo'n vrouw te schieten.
5de SOLDAAT.

Ze liep van den eenen gekwetste naar den andere, gevaar of niet. Die moest immers
vallen.
1ste SOLDAAT.

De overwinning zal Navarro niet smaken.
4de SOLDAAT.

Verdomme nog toe, we zijn weer aan 't lamenteeren. 't Is nu tóch zoo. Moeder is
dood. We moeten allemaal dood. Laat ons nog wat plezier maken, als 't eens zoover
is met ons, hebben we dàt toch nog gehad?
5de SOLDAAT.

Groot gelijk. Ik ga nog één mand bloemen halen en als 't meevalt breng ik een konijn
mee, jongens. Een versche pijp gevonden.
1ste SOLDAAT.

Haal eerst het konijn.
(Gelach. 5de soldaat af.)

2de SOLDAAT.

Nu nog gauw die van den Schot en dan gaan we werken. Hij stak stak onder den
tram, veel volk errond en een paar mannen schieten hun jas uit en beginnen er aan
te trekken. Want hij stak vast tusschen de as en de ressorts, ze zagen niet goed waar
en telkens als ze trokken, schreeuwde hij gelijk een varken. De vent moet pijn hebben,
dachten ze, maar hij kan daar toch niet blijven gepletterd zitten. En ze trokken uit
volle macht...
5de SOLDAAT
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(werpt de deur open en roept hard).

Weer een heele karavaan gevangenen aangekomen.
(Stil.)

Past op, de Pel is daar.
(Hard, hoofd naar buiten.)

Wel tweehonderd gevangenen.
(De harmonica vliegt in een hoek, de vier mannen schieten bliksemsnel aan het werk.)
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Tweede tooneel
PELAYO, SOLDATEN

PELAYO.

Wat is dat? Wat doen jullie hier?
2de SOLDAAT.

Versieren luitenant. We zijn nog maar vijf minuten bezig, maar u ziet al wat het
wordt.
PELAYO.

Wie heeft jullie dat bevolen?
1ste SOLDAAT.

Order van den kolonel zelf, luitenant.
PELAYO.

De kolonel? Was die hier?
1ste SOLDAAT.

Ja luitenant.
PELAYO.

Wie heeft hem ontvangen?
1ste SOLDAAT.

Wij luitenant, en goed.
PELAYO.

Waarom moeten jullie versieren?
1ste SOLDAAT.

Om de overwinning van luitenant... eh... ja, hoe heet hij nu ook weer?
2de SOLDAAT.

Hernandez.
1ste SOLDAAT.

Juist! Om de overwinning van luitenant Hernandez te vieren, luitenant.
PELAYO.

Zoo? Ik dacht dat het de overwinning van ons allemaal was. Dat heeft de kolonel
zeker zoo niet gezegd?
3de SOLDAAT.

Heel zeker zoo gezegd, luitenant.
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PELAYO.

Is dat waar, jij daar?
4de SOLDAAT.

Ja luitenant.
PELAYO.

Goed. Dan zullen we dus de overwinning van luitenant Hernandez vieren. Heeft de
kolonel naar mij niet gevraagd?
1ste SOLDAAT.

Ja, maar u was er niet en hij komt terug, luitenant.
3de SOLDAAT.

Maar hij heeft ook naar luitenant Navarro gevraagd.
(Ontstelde hilariteit bij de vier.)

PELAYO.

Naar wie?

Derde tooneel
PELAYO, LOPEZ, ALDANO

LOPEZ
(open plots de deur).

Is luitenant Pelayo hier? Luitenant, de gevangenen staan gereed om naar het
hoofdkwartier gebracht te worden, maar er is eentje bij die krankzinnig geworden
is.
PELAYO.

O ja? Arme Lopez. En kun je niets doen?
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LOPEK.

Jawel, op zijn kop tikken. Hij heeft er een paar gekregen nou, hij draaide op zijn
hielen en stuikte voor dood neer. Ik dacht die zal wel niet meer meegaan. Maar hij
staat er weeral bij. En tieren!
ALDANO
(gejaagd op).

Is adjudant Lopez hier?
(Groet militair luitenant Pelayo.)

Luitenant.
(Tot Lopez.)

Adjudant, nu schreeuwt die zwarte gek dat hij zijn makkers verraden heeft. De andere
vijftig zijn aangekomen, gansch ontmoedigd. Ze zeggen dat heel hun divisie verloren
is en dat ze moeten verraden geweest zijn. Daarop heeft die zwarte een nieuwe krisis
gekregen. Hij beweert, dat hij de verrader is. Hij wil vóór luitenant Hernandez
gebracht worden. De versche, die nieuw aangekomen zijn, willen hem doodslaan,
maar de andere verzetten zich er tegen. Die zeggen dat hij gek geworden is. Ze zullen
mekaar nog te lijf gaan.
PELAYO.

Als ze verroeren, schiet je in den hoop.
3de SOLDAAT.

Niet schieten in den hoop. Niet schieten in den...
(Zijn drie makkers beletten hem te roepen en werken hem buiten.)

PELAYO
(woedend.)

Wat beteekent dat? Wie roept daar?
(Maar de anderen zijn zeer vlug met hem buiten en het geval van den verrader interesseert
hem meer.)

Een zwarte?
(Aldano knikt.)

Met een korten zwarten baard?
(Aldano knikt.)
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Gegradeerd?
ALDANO.

Ja luitenant.
PELAYO.

En wil luitenant Hernandez spreken?
ALDANO
(grinnikend).

Hij beweert zelfs zijn broer te zijn. Ik heb er hem voor op zijn smoel geslagen, dat
zijn tanden in zijn lip staken.
PELAYO.

Breng hem hier, Aldano. Neen, Lopez, wacht jij even.
(Aldano af.)

Het veldtelefoontje is aangelegd, niet waar?
LOPEZ.

Ja luitenant, want luitenant Hernandez heeft daarstraks al opgebeld...
PELAYO.

Bel jij dan den luitenant op en vraag hem in mijn naam of hij niet even hier kan
komen voor een dringende zaak.
(Lopez na militairen groet af. Pelayo alleen:)

En dan zullen wij er voor zorgen, collega, dat jij je schitterende overwinning met je
voornaamsten medewerker kunt vieren.
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Vierde tooneel
PELAYO, CARLOS, LOPEZ

(Twee soldaten duwen Carlos binnen. Zijn kleeren zijn verhakkeld en besmeurd, aan den witten
doek om zijn hoofd is geen wit meer te zien. Hij zwijmelt dronken en ziet er verdoofd uit, maar
nu en dan zal hij opveeren.)

CARLOS.

Die is het niet. Bij dien moet ik niet zijn. Ik antwoord niet, je mag me vragen wat je
wil, ik doe mijn mond niet open. Je zult me dus weer moeten slaan.
PELAYO.

Je kunt hier alles krijgen, wat je maar wilt als je zoo begint.
CARLOS.

Ik wil gefusiljeerd worden.
PELAYO.

Wij zijn geheel tot uw beschikking. Om welk uur wenscht meneer gefusiljeerd te
worden.
CARLOS.

Waar is luitenant Hernandez?
PELAYO.

Die wil jou niet meer zien.
CARLOS.

Wil hij? Wat zeg je? Wil hij me niet meer zien?
PELAYO.

Neen. En voor mij integendeel is het aangenaam je weer te zien. Ik herken je nog
van gisteren avond. Wat zijn je indrukken over dezen dag? Tevreden over den uitslag
van je verraad? Hebben we jullie er goed tusschen gehad?
CARLOS.

Bedriegers.
PELAYO.

Pardon, Zeg dat in het enkelvoud. Ik heb met jou niet onderhandeld, dat heeft je broer
gedaan.
CARLOS.

Ja, hij is mijn broer.
PELAYO.

Weet ik wel, hij schaamt er zich genoeg over....
CARLOS.

Wat?
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PELAYO.

Eerst pleeg je verraad, dan laat je je een tweeden keer vangen. In plaats van je
totterdood te weren, lafaard.
CARLOS.

Je hebt gelijk, maar ik kon niet. Ik was de laatste die bleef doorvechten, nutteloos
tegen alles in, maar mijn eigen mannen hebben mij ontwapend.
PELAYO.

Nu nog mooier! Jullie zijn allemaal even moedig! De officieren verraden hun
manschappen en de manschappen ontwapenen hun officieren.
CARLOS.

Idioot.
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PELAYO.

Dat ben je, ja.
(Lacht.)

Maar ik moet je echten naam opschrijven. Dat werd gisteren vergeten.
CARLOS.

Schrijf op.
(Pelayo schrijft.)

Carlos Antonio Christobal Hernandez, geboren te Madrid den 11 September 1910.
Noteer het uur: te kwart na tien ure 's morgens. Zoon van wijlen ingenieur Antonio
Hernandez en van Dolores del Vayo Cancio. Broeder van Alonso, Maria Fiorentino
Hernandez, die geboren is te Madrid den 11 September 1910 te tien ure en vijf
minuten.
PELAYO.

Tweelingen.
CARLOS.

Wat kun je dat juist raden. Mijn broer wil mij niet zien heb je gezegd?
PELAYO.

Dat heb ik gezegd.
CARLOS.

Hij wil mij natuurlijk laten neerschieten, in den grond stoppen en niets weten van
wat er tusschen ons gebeurd is, niet waar? Wil je zoo goed zijn, bid ik je, in mijn
hals een kettingje los te maken.
(Hij nadert de tafel en buigt er zich diep over.)

Duwen en dan zachtjes trekken.
(Pelayo bekijkt een gouden breloque met foto.)

Dat is het portret van Mevrouw Hernandez, mijn moeder. De luitenant draagt hetzelfde
op de borst. Bezorg hem dit en vraag hem of het nu nog te veel is even tot hier te
komen.
PELAYO.

Dit is alles wat ik van je weten moest, sir. Ik dank je hartelijk, sir.
(Hij opent de deur rechts. De twee soldaten treden binnen.)

Sluit gevangene op in den kelder en blijft bij hem.
(Soldaten leiden Carlos weg. Pelayo roept in het deurgat naar buiten.)
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Lopez. Adjudant Lopez.
(Pelayo sluit even de deur om met Lopez alleen te zijn, maar houdt de hand aan de klink.)

Ik heb jullie krankzinnige in den kelder laten opsluiten. Niemand mag bij hem, noch
een tweede gevangene, noch een bezoeker. Kan ik daar op rekenen, Lopez?
LOPEZ.

Daar kunt u op rekenen, luitenant.
PELAYO.

Niemand mag weten dat hij daar zit. Goed begrepen?
LOPEZ.

Niemand zal het weten, luitenant.
(Buiten ontstaat lawaai dat aanzwelt.)

PELAYO.

Goed zoo. En jij kunt op mij rekenen, hoor.
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Vijfde tooneel
PELAYO, CONCEPCION, SOLDATEN

1ste SOLDAAT
(komt binnengestormd).

Luitenant, moeder is daar.
2de SOLDAAT
(achter zijn makker binnenwippend).

Ze heeft niks, luitenant, ze is niet gekwetst.
(Lacht gelukkig.)

1ste SOLDAAT.

Kijkt, ze is daar, ze komt daar aan.
2de SOLDAAT.

Caramba, die krijgen ze niet kapot.
PELAYO.

Maak dat je buiten komt.
(Het geroep: ‘Moeder. He moeder!’ zwelt aan.)

3de SOLDAAT
(binnenstormend).

Luitenant, moeder is daar, ze moet u hebben.
PELAYO.

Ze moet niets hebben. En jullie buiten.
(Maar de soldaten laten zich niet imponeeren en roepen in de deur.)

1ste SOLDAAT.

He moeder! Kom hier!
2de SOLDAAT.

De luitenant is hier, moeder!
(Tot zijn makker.)
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Caramba, wat een wijf! Moeder, langs hier, kom! Bravo, moeder!
CONCEPCION
(omzwermd van joelende, juichende soldaten, nadert Concepcion. Ontdaan, bezorgd, erg
‘neurastheniek’ richt zij dadelijk een vloed van woorden op Pelayo, maar men hoort niets, want de
joelende soldaten dringen mee binnen. Pelayo, goed geholpen door Lopez, moet ze eerst buiten drijven.
Eindelijk is hij met haar alleen.)

Men zegt mij dat hij hier is, kapitein. Bij de gekwetsten is hij niet, dood is hij ook
niet, alles afgezocht, nu zegt men mij dat hij hier is.
PELAYO
(steeds barsch).

Wie?
CONCEPCION.

Mijn jongen, kolonel, Carlos, zoo heet de broer van...
PELAYO.

Carlos?
CONCEPCION.

Ja, zoo heet de broer van mijn zoon Alonso, ziet u, hij heeft een baardje, ja, Carlos,
het staat hem goed, kapitein, hij is hier niet waar. Heb medelijden met een moeder,
kolonel. Jezus Maria, ik zal nog sterven, alles heb ik afgezocht.
PELAYO
(gaat naar tafel en leest).

Carlos, Antonio, Christobal Hernandez.
CONCEPCION.

Ja dat is hij, Carlos, Antonio, Christobal Hernandez, dat is hij.
PELAYO.

Is al lang naar het hoofdkwartier.
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CONCEPCION.

Waar is dat meneer, is dat nog ver? O, dan loop ik daar naar toe, de jongens zullen
het mij wel wijzen. Heere God, als hij maar in het hoofdkwartier is, dan ben ik gerust.
Weet u het zeker, meneer?
PELAYO.

Zou ik het anders zeggen?
CONCEPCION.

O dan loop ik met de andere gevangenen mee. U weet soms niet, hij was toch niet
gekwetst, niet waar?
PELAYO.

Dan zou hij niet in het hoofdkwartier, maar in het hospitaal zijn.
CONCEPCION.

O dank u, kapitein, dan ben ik alweer gerust, ik loop er zoo naar toe, dank u kolonel.
(Gejaagd af. Het geroep ‘Moeder, moeder’ verwijdert zich.)

Zesde tooneel
SOLDATEN, PELAYO, RODRIGUEZ, ALONSO

1ste SOLDAAT
(gevolgd van zijn drie makkers.)

Mogen we voortwerken aan onze versiering, luitenant?
PELAYO.

Hangt er nog niet genoeg rommel?
1ste SOLDAAT.

De kolonel heeft gezegd: maakt er iets moois van, luitenant.
PELAYO.

Juist. En noemen jullie dat iets moois? Ik noem dat een kermistent, een fritenkraam.
1ste SOLDAAT.

Goed, luitenant. Maar de kolonel heeft gezegd: het moet er feestelijk uitzien.
PELAYO.

Feestelijk, dat veronderstelt toch: niet-vuil, niet waar?
1ste SOLDAAT.
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Ja... Ja...
PELAYO.

Nu, dan zou ik maar eens beginnen met alles hier een beetje op te ruimen. Dàt kunnen
jullie doen.
(De drie anderen dringen binnen en plaatsen op een ommezien, aan beide kanten op de schouw
een geweer, aan welks bajonet het uiteinde van een spandoek geregen is. Op het doek staat
in roode letters: ‘Heil Hernandez’ geschilderd door ongeoefende hand, in roode letters, wier
verf uitloopt als druppelend bloed. Pelayo leest deze woorden, die boven de Spansche vlag
prijken en grinnikt:)

Dat is door een vakman letterschilder gedaan, dat ziet men.
2de SOLDAAT.

Neen, maar het is met een goed hart gedaan, luitenant, en met veel genegenheid voor
den luitenant.
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1ste SOLDAAT.

Rechtuit gezegd, hij verdient het, vindt u dat ook niet, luitenant?
PELAY.

Natuurlijk.
1ste SOLDAAT.

Het is toch een luitenant onder duizenden, niet waar?
PELAYO.

Zeg, heb je niets anders te doen dan te kletsen.
(1ste soldaat schiet vol ijver aan het werk.)

Ik verwacht elk oogenblik den luitenant. Zoodra hij er is, verwittigt me.
(Hij wil naar de deur links en staat voor kolonel Rodriguez. De vier druipen af deur rechts.
Pelayo en Rodriguez wisselen militairen groet.)

RODRIGUEZ.

Ik kom slechts heel even bij U aanloopen, luitenant. Het gaat over uw rapport. Ik
ben niet accoord met den toon ervan. Veel te scherp. Zoo rapporteert men niet over
een kameraad. Nu wat het zakelijke betreft. Gisteren had u gelijk en in theorie hebt
u nog gelijk.
PELAYO.

Waarin had ik ongelijk, als ik vragen mag, kolonel?
RODRIGUEZ.

De féiten geven u ongelijk, mijn waarde. Hernandez' plan is gelukt, dus was het goed.
Dat spreekt toch van zelf.
(Lacht.)

PELAYO.

Als u me toelaat...
RODRIGUEZ.

Ik geef u alles toe. Iemand die uit angst verraad pleegt, op de hoogte brengen van
een aanvalsplan, hem dan vrij laten, gevaar loopen dat hij je zelf verraadt, of zijn
woord niet houdt, dat is verkeerd. Geen beroepsmilitair zou zoo iets doen. Maar
Hernandez heeft onze vorming niet gehad, hij is voortgegaan op zijn menschenkennis
en wij kunnen niet zeggen dat menschenkennis geen militaire hoofddeugd is. En
nogmaals, hij is geslaagd. Daarvoor moet alle kritiek zwijgen.
PELAYO.

Hij mag dus op die manier voortgaan.
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RODRIGUEZ.

Dat is wat anders. Ik verplaats hem naar mijn technischen dienst.
PELAYO.

U hebt dus toch mijn verzoek ingewilligd.
(Buigend.)

Mijn innigsten dank.
RODRIGUEZ.

Maar het is geen straf! In de verste verte niet. Na het gebeurde moeten u en Hernandez
niet te dicht bij elkaar blijven. Dat ten eerste. Dan, ik houd er aan zooveel mogelijk
uitsluitend beroepsofficieren op de voorposten te hebben. Hernandez' stoutmoedigheid
is gelukt. Den hemel zij dank, maar ik
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wil er toch geen tweede editie van, die ons wel eens meer zou kunnen kosten dan de
eerste heeft opgebracht. Vervolgens, ik heb te weinig goede ingenieurs en tenslotte,
ik heb Mevrouw Hernandez door die verplaatsing een enorm plezier gedaan. Ja, dat
weet u niet, maar ik ben een oud vriend van de familie Hernandez. Ik ben namelijk
een oud leerling en een der intiemen van onzen fameuzen generaal Alonso Hernandez,
dien hebt u niet meer gekend, een der beste strategen die wij ooit gehad hebben, een
vuurvreter van den ouden stempel, waarlijk een groot generaal. Onze luitenant is
zijn petekind, ik heb hem nooit gezien, maar de andere Hernandez ken ik allemaal.
Allemaal even schrander en driftig. Wat de luitenant vandaag gedaan heeft, dat is
heelemaal hun stijl. Roekeloos. Overrompelen. A propos, wat is dat geweest met
dien Moreno?
PELAYO.

Moreno? Verzet gepleegd, kolonel.
RODRIGUEZ.

Dacht ik wel.
(Zonder nadruk.)

Het is wel verstaan, dat wij de krijgsgevangenen goed behandelen. Om ze te straffen
is er de krijgsraad.
PELAYO.

Maar als ze verzet plegen...
RODRIGUEZ.

Natuurlijk. Spreekt vanzelf. En Garcia, die vriend van Hernandez, ook zoo iets?
PELAYO.

Ja, die ook. Een adjudant naar de keel gevlogen. Daar zijn getuigen van. Zal ik ze
roepen?
RODRIGUEZ.

Niet noodig. Ze moeten zich maar koest houden, als wij ze eenmaal bij den kraag
hebben. Het is jammer voor Hernandez, ik had hem gaarne die gunst verleend. Maar
ik heb een andere verrassing voor hem, die hem nog meer plezier zal doen. Ik heb
Mevrouw Hernandez reeds tot in het hotel Ritz gebracht, dat is hier vlakbij. Over
een half uurtje kom ik met haar terug en dan houden we hier een kleine plechtigheid.
Toespraak, bloemen, eerewijn en een kleinigheid voor de soldaten. Maar u zwijgt
als vermoord over de aanwezigheid van Hernandez' moeder.
PELAYO.

Natuurlijk, kolonel.
RODRIGUEZ.

Geen enkel woord. Dat moet absoluut een verrassing blijven.
PELAYO.

Daar kunt u op rekenen, kolonel.
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(Alonso plots rechts op, kijkt verbaasd de kamer rond en naar de beide officieren.)
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RODRIGUEZ
(met uitgestrekten arm naar de schouw wijzend).

Heil Hernandez! Ik heb u nooit gezien, maar dat u Alonso Hernandez is, dat zie ik
op een uur afstand, zoo gelijkt u op den generaal.
(Schudt hem de hand.)

Mijn hartelijkste, innigste gelukwenschen.
PELAYO
(gaat voor Rodriguez stram staan en groet:)

Kolonel Rodriguez.
(Rodriguez beantwoordt zijn groet. Pelayo links af.)

ALONSO.

Mag ik u vragen, kolonel, of u mijn moeder niet gezien hebt.
RODRIGUEZ.

Uw moeder? Hoe komt u daarbij? Hoe zou ik uw moeder gezien hebben?
ALONSO.

Men heeft mij gezegd dat ze thuis vertrokken was naar u toe...
RODRIGUEZ.

Naar mij toe? Dan zou ik haar toch minstens moeten gezien hebben. Nu, dan staat
mij dat genoegen nog te wachten. Ik hoop het. Mijn beste luitenant u komt eigenlijk
twintig minuten te vroeg. Eerst over twintig minuten zal ik het genoegen hebben u
hier in den kring van uw vrienden strijdmakkers, officieel eer te bewijzen, als den
held van dezen dag, den bewerker van de grootste overwinning op dit front sinds het
uitbreken van den burgeroorlog.
(Gebaar van Alonso.)

Ja ja, protesteer niet, de grootste overwinning op dit front sinds het uitbreken van
den burgeroorlog en ik zeg u nog meer: misschien wel een overwinning die een
beslissende wending zal geven aan onzen veldtocht. En ik ben er des te gelukkiger
om daar zij behaald is door een Alonso Hernandez, het petekind van mijn gewezen
leermeester en grooten vriend generaal Alonso Hernandez. Dat de oude vuurvreter
dit niet heeft mogen beleven. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk: ik wou dezen
veldtocht met Hernandez voeren. Als ik een belangrijke beslissing moet nemen zie
ik Hernandez als voor mij staan en ik aarzel niet. Deze veldtocht ware een kolfje
naar mijn hand geweest. Geen loopgraven, veroveren, overrompelen. En toen ik u
vanmorgen aan het werk zag, heb ik bij mij zelve gezegd: het bloed verloochent zich
niet. Dat is het werk van een Hernandez.
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ALONSO.

Uw lof overstept me, kolonel.
RODRIGUEZ.

Over twintig minuutjes krijgt u pas de volle lading.
ALONSO.

Ik had er mij niet aan verwacht.
RODRIGUEZ.

Hoe zoo? Niet aan verwacht dat ik zulk een storm-
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loop naar den top van de bergen, bliksemsnel uitgevoerd, en nog wel door een
Hernandez, niet zou bewonderen?
ALONSO.

Men heeft mij toch bij u beschuldigd van onverantwoordelijke roekeloosheid?
RODRIGUEZ.

Met dien verrader? Luister. Roekeloos, dat zijn de eigen woorden van generaal
Hernandez, roekeloos is alles wat mislukt. Wat gelukt is stoutmoedig. De grootste
voorzichtigheid kan roekeloos zijn. Uw onvoorzichtigheid is gelukt en ik heb meer
aan zoo iets dan aan wijs overleg waarmee we niet vooruitkomen. Maar dat wordt
allemaal nog besproken, wacht maar. Nu iets anders, en daarvoor is het tóch goed
dat u te vroeg gekomen zijt, want dat laat zich niet bespreken bij een huldiging. Ik
bedoel vooreerst dat geval Moreno. Ik heb dat ernstig onderzocht. Het is bewezen
dat Moreno verzet gepleegd heeft.
(Alonso verroert niet.)

U gelooft mij toch?
ALONSO.

Jawel.
RODRIGUEZ.

Dan het geval Garcia.
ALONSO.

Garcia is jarenlang mijn beste studiemakker geweest, kolonel. Ik heb zijn vrouw
gekend aan de universiteit. Ze hebben een kindje. Ik heb mij borg gesteld voor zijn
leven, en als ik mij vandaag verdienstelijk heb mogen maken voor onze zaak, ik
vraag deze hulde, deze versiering niet, ik kan er mij niet over heen zetten dat wij
schieten op eigen volk, ik kan mij maar half verheugen over een overwinning van
Spanjaarden door een nederlaag van Spanjaarden, maar als ik iets mag vragen: het
leven van mijn vriend Garcia, kolonel.
RODRIGUEZ.

Ik begrijp uw gevoelens zeer goed. Maar u weet dus niet wat er met Garcia gebeurd
is?
ALONSO.

Is er iets met hem gebeurd?
RODRIGUEZ.

Ik had het u liever niet vóór het feestje van straks gezegd, maar ik dacht dat u het
wist, en ik u slechts den uitleg van mijn onderzoek moest meedeelen. Ik heb uw
verzoek ontvangen, maar uw vriend heb ik niet gezien. Hij was niet bij het transport
waarvan hij nummer 14 was.
ALONSO
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(vinnig).

Hij is zeker neergeschoten, bij een poging tot ontvluchting?
RODRIGUEZ.

Niet alleen tot ontvluchting, maar ook tot opstand. Hij heeft zich ingebeeld dat hij
het bewakingspeleton kon over-
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rompelen, hij is een adjudant naar de keel gevlogen en...
ALONSO.

U denkt toch niet dat ik dat geloof, kolonel?
RODRIGUEZ.

Ik begrijp u niet, vriend.
ALONSO.

U begrijpt mij heel goed, en u weet heel goed waarom ik dat niet geloof.
RODRIGUEZ.

Ik weet heel goed dat u een Hernandez zijt, maar toch moet u zich beheerschen.
ALONSO.

En toch zal ik dat niet kunnen, kolonel!
RODRIGUEZ.

Luitenant!
ALONSO.

Ik zal het niet kunnen. En den moordenaar van Garcia ken ik...
RODRIGUEZ.

Luitenant!
ALONSO
(zich beheerschend. Na een poos).

Tot uw dienst.
RODRIGUEZ.

U hebt als excuus uw smart en uw temperament en ik aanvaard beide, in herinnering
aan den grooten soldaat die U zijn naam heeft gegeven. Maar toch wil ik uitdrukkelijk
van u vernemen of u al dan niet gelooft dat ik voor uw vriend zou gezorgd hebben,
indien hij in het hoofdkwartier ware aangekomen.
ALONSO.

Jawel.
RODRIGUEZ.

Dat is mij voldoende. Dat zou ik ook met veel genoegen gedaan hebben.
(Zacht.)

Oorlog, burgeroorlog is hard, luitenant. Ik wensch u van ganscher harte toe, niemand
anders dan uw vriend Garcia verloren te hebben, wanneer hij zal geëindigd zijn.
(Poos.)
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Ik laat u nu. Rust hier wat en tracht uw kalmte terug te vinden? Ondanks dit alles
wordt het een mooie avond voor u.
(Hij drukt hem ontroerd de hand, met beide handen en gaat. Enkele oogenblikken later ronkt
een motor en toet een auto. Alonso opent de deur links en roept:)

ALONSO.

Luitenant Pelayo!
PELAYO'S STEM.

Luitenant Hernandez!
ALONSO.

Ik zou u graag één enkel woordje zeggen.
PELAYO'S STEM.

Ik kom.
(Alonso trekt zijn revolver, ziet hem na en gaat voorplan rechts staan, het gelaat naar de
linkerdeur gericht.)

ALONSO
(tusschen de tanden).

Een enkel woord, één kogel, meer ben je niet waard.
(Hij blijft onbeweeglijk wachten, revolver in de hand. Opeens gaat deur rechts open. Carlos
treedt binnen.
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Pelayo sluit de deur achter hem. Alonso als verlamd, verbleekt en stamelt:)

Carlos!
CARLOS
(dof).

Ik groet U, Alonso, Maria, Florentino Hernandez, strijder voor recht en orde, voor
het Spaansche volk, voor het Spaansche vaderland. Ik groet u, dappere Cid, veroveraar
van heuvelen en gebergten!
ALONSO.

Ben je gekwetst?
CARLOS.

Bekommer je niet om die wonde, die zou nog genezen.
ALONSO.

Carlos, alles draait me voor de oogen, het hart klopt me in de keel, ik hoor mijn stem
als een vreemde mechaniek, ik sta te duizelen.
CARLOS.

Och arme, voelt mijn lieve broertje zich niet wel. Zou hij niet een muntje nemen?
ALONSO.

Zeg geen woord te veel, doe niet opgewonden, vertel mij rustig wat er gebeurd is,
ik begrijp er niets van. Ik dacht dat je links of rechts zou uitwijken. Wij zijn rechtdoor
den heuvel opgetrokken.
CARLOS
(lacht).

Ik doe opgewonden. Wat reden heb ik, niet waar, zooveel kabaal te maken om
kleinigheden. Waarom wurg ik je niet of dwing je me neer te schieten. Dat zou
barmhartiger zijn dan wat je me gedaan hebt.
ALONSO.

Spreek toch wat stiller. Dit huis is vol gaten, men hoort je overal.
CARLOS.

Ik schreeuw dat allen het hooren. Cain, wat hebt gij met uw broeder gedaan?
ALONSO.

Gisteren heb ik mijn broeder het leven gered. Het noodlot, dat tegen mij is, heeft
hem terug hier gebracht. Ik zal nogmaals trachten hem te redden.
CARLOS.

Brengt de roes van je overwinning je het hoofd op hol, Cain, dat je niet meer ziet
wat recht of krom is en geen kleuren meer onderscheidt en het bloed waarvan je
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druipt, houdt voor het scharlaken van uw triomfatorsmantel. Bloed en modder, bloed
en modder alles wat ik aan je zie, Cain! Zie jij dat zélf niet, of speel je cyniek je
schijnheiligheid voort?
ALONSO.

Carlos, als je me toch eens wilde zeggen...
CARLOS.

Heel mijn divisie vlucht in wanhoop de bergen over. Ze huilt en tiert dat ze verraden
is. Wat niet kon vluchten marcheert in lange rijen gevangenen naar jullie
hoofdkwartier. Ik heb die
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makkers gesmeekt mij dood te slaan. Met stokken. Als een slang. Mij te verscheuren,
te verbranden, mijn asschen te strooien in den wind. De eenen geloofden mij niet,
de anderen hielden mij voor krankzinnig. En jij die het weet, Cain, jij vraagt me het
je te zeggen.
ALONSO.

Ja, dat vraag ik je. En het kalm te zeggen. Ik zou willen weten wat jij me verwijt en
ik zou met jou willen bespreken wat ons nu te doen staat.
CARLOS
(zinkt in).

Spreek ik met mijn broer? Zeven en twintig jaar lang leef ik met dien mensch zij aan
zij, slaap in één wieg met hem, en in één bed, spreek tot dezelfde moeder, dezelfde
voedster, zit op één schoolbank met hem en heb nooit één uur zonder hem
doorgebracht. Ik weet wat hij zeggen gaat vóór hij gesproken heeft, ik lees in zijn
gedachten, ik voel wat hij wenscht. Zijn geld is het mijne, het mijne is van hem. Zijn
vrienden zijn de mijne en ik neem het voor hem op zonder te weten of hij gelijk heeft.
Eén maand burgeroorlog heeft mij van hem gescheiden. We gingen als vijanden uit
elkaar, na een maand zien we elkaar weer als vreemden. Ik kan begrijpen dat liefde
haat wordt. Maar hoe is het mogelijk dat ik dien man niet meer ken? Ik ken dien man
niet. Ik weet niet hoe hij is, wat hij denkt. Ik schreeuw tegen hem en hij verstaat mij
niet. Gisteren avond kropen wij samen over den grond. Zoo doen de schorpioenen
en de adders. Vernederd en beschaamd bleef ik liggen, modder in de modder, en ik
snikte. Deze man naast me legde zijn hand op de mijne. Hij fluisterde: ‘moeder’. Wij
hebben dezelfde moeder. Ik kroop voort. Toen ik weer bij mijn makkers lag, dacht
ik aan hem. Ik meende te weten wat hij dacht: dat ik in moeders naam, moeders naam
onteerd had. Maar hij dacht: ik heb hem gered. Neen, hij dacht: ik hem hem bedrogen.
ALONSO.

Wat zeg je, Carlos?
CARLOS
(schreeuwt opeens).

Bedrogen zeg ik! Bedrogen, zeg ik! Bedrogen, vreemdeling! Heb je me gesproken
van een heuvel, een heuveltje zonder belang, een klein strategisch voordeel en bergen
waarop we stand konden houden? Of niet? Heb je me gezegd dat die heuvel een punt
van doorbraak was, dat ons over de bergen zou terugwerpen, honderden dooden,
honderden krijgsgevangenen kosten, het verderf van onze divisie, de instorting
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van ons front, het verlies van een halve provincie eer we veertien dagen verder zijn?
Heb je me dat gezegd?
ALONSO
(zwak).

Maar dat kon ik toch niet voorzien.
(Hij is totaal gebroken. Na het geval Garcia ook dit nog. Hij reageert niet meer.)

CARLOS.

Jullie hebben er toch de troepen, de tanks, het geschut voor verzameld. Het is toch
alles volgens een plan gebeurd dat jij kende. Heb je mij gezegd: het is mógelijk,
Carlos, dat je verraad zulke gevolgen heeft? Daar heb je je wel voor gewacht, omdat
je wist dat ik me liever liet radbraken en vierendeelen dan zoo iets te doen. Jij die
het eerst op het hart van moeder getrapt hebt, jij met je drogreden dat moederliefde
niets te maken heeft met vaderlandsliefde, jij hebt m'n moederliefde toch maar
uitgebuit om mij m'n vaderland te doen verraden. En je deedt alsof het erg was dat
ik gefusiljeerd zou worden, maar je wist heel goed, dat wat je me vroeg te doen, veel
erger was. Voor mij en voor moeder. Nu werpt het een smet op je naam. Omdat mijn
mannen mij ontwapend, jouw mannen mij weer gevangen hebben. Je hadt hier mijn
naam verzwegen, niet om mijn eer, maar om de jouwe. Deze wending van de zaak
had je niet voorzien. Maar je overwinning heeft immers alle smet uitgewischt in de
oogen van je generaal. Over lijken van Spanjaarden stap je naar de overwinning, je
ideaal, je regiem. Dàt is al menschonwaardig. Maar jou is het méér waard, de schande
van je familie. Onze bijdrage tot den burgeroorlog is geleverd. Onze naam is voor
eeuwig verbonden aan een der beslissende veldslagen. Ik zie het al geschreven staan,
Alonso, Maria, Florentino Hernandez, jouw kinderen zullen het leeren in de school.
‘Deze veldslag werd door den vijand verloren, wegens het verraad van een ontaarden
zoon van het oud conquistadorengeslacht der Hernandez, een ellendeling, die niet
alleen de partij van den valschen vijand had gekozen, maar bovendien, gevangen
genomen en vreezend voor zijn leven, aanbood zijn manschappen te verraden.
Luitenant Hernandez echter, die de groote held van dezen veldslag werd, wreekte
de eer van zijn geslacht. Aan het hoofd van zijn troepen rukte hij vooruit en veroverde
stormenderhand den beroemden heuvel en de daarachter gelegen gebergten. De laffe
verrader ontving intusschen zijn verdiende loon. Omsingeld en te laf om
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totterdood te strijden, liet hij zich weer gevangen nemen... en ja..., hoe eindigt deze
47e les van de geschiedenis van Spanje, Alonso, Maria, Florentino Hernandez?...
Denk dat ik jouw kind ben, dat zijn les voor je opzegt en ze nog niet van buiten kent
en blijft steken. Zeg je kind voor wat volgen moet. De laffe verrader ontving zijn
verdiende loon. Hoé toch, Alonso Hernandez?
ALONSO.

Ik weet het niet, Carlos Hernandez, ik weet het niet. Maar ik zweer je voor God...
CARLOS
(lacht).

De held zweert! De held zweert bij God! Bij God, bij al zijn heiligen, bij moeder!
En de laffe verrader gelooft hem niet. Zweer Alonso Hernandez, dat het je goed
gelukt is. En als je nóg een broer hadt dat je 't zelfde zop doen. En als je moeder hier
hadt, dat je ze ook naar den overkant zou laten kruipen om mij te redden door verraad
en als ze bleef liggen snikken, dat je de hand op haren arm zou leggen en fluisteren:
‘Carlos’. Want de broederliefde heeft niets te maken met het vaderland, de
moederliefde ook niet; maar dat jij over lijken en door schande naar je overwinning
stapt, dat straks je generaal je komt decoreeren en bevorderen, dat je regiem overwint,
dààr komt het op aan, Alonso Hernandez, vooruit.
ALONSO.

Je vergist je. Meer kan ik niet zeggen.
CARLOS
(zinkt weer in, dof).

Ja, het is waar, ik vergis me. Ik was gisteren niet hier, de veldslag heeft niet plaats
gehad, ik ben op dit oogenblik niet krijgsgevangen, die vreemde voor mij, is mijn
broer niet en de makkers hebben gelijk, die zeiden, dat ik krankznnig ben. Lieve
Concepcion, ik ben neurastheniek, dat is het.
(Schreit.)

Ik heb koorts, ik droom, niets van dit alles is waar. Vreemde man, die daar staat,
maak een einde aan dien droom, want als ik er ooit uit ontwaak zal hij mij nog
gruwlijker vervolgen. Troost mij niet, spreek niet tegen, maak er een eind aan. Stuur
mij naar dat ander land, waarheen de ziel vliegt langs het kleine gaatje van een kogel,
het onbekende land, waar een hemel zou zijn voor helden als gij, een hel voor
verraders als ik, maar die toch nooit zoo gruwelijk kan zijn als dit droomen en het
ontwaken dat er op volgen moet. Vreemde man, als gij aarzelt het zelf te doen, wend
u af terwijl deze handen naar uw wapen grijpen, zoo dorstig als mijn honderden
stervende makkers, ginder op den heuvel en in de bergen, zich op dit oogenblik
voorttrek-
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ken naar een leege veldflesch aan den riem van een dooden vijand. Nog één enkel
klein gaatje in dit hoofd vol gaten.
ALONSO
(opveerend, uit zijn vertwijfeling).

Ik zal zeggen dat je mijn broer bent, ik zal er voor uitkomen. Men zal je niets durven
doen. Ik zal je zelf naar het hospitaal brengen en kolonel Rodriguez in eigen persoon
verantwoordelijk stellen voor je leven. Als hij het weigert mij alle waarborgen te
geven die ik eisch, trek ik met jou de grenzen over. Ik verdien wat ik vraag, men
moet het mij geven. Ik zal één dag en één nacht verlof vragen. Vier en twintig uren
aan één stuk zal ik schrijven, de geschiedenis van je zoogezegd verraad. Niemand
in de heele wereld zal ons beschuldigen.
CARLOS.

Zul je ook de dooden weer levend maken die gevallen zijn door mijn verraad? Zul
je de makkers bevrijden die gevangen werden door mijn verraad?
(Rumoer buiten.)

Hoor, daar komen er weer nieuwe. Voor een vloek of een kreet worden ze zoo maar
neergeschoten. Ik heb alleen maar getierd en geroepen en zie hoe ze mijn hoofd met
kolven hebben bewerkt. Zul je de bergen ontruimen, die je veroverd hebt door mijn
verraad? En als uit deze overwinning jullie eindzege volgt, zul je het regiem intrekken
dat gevestigd is door mijn verraad? Wil je mij rehabiliteeren? In jullie oogen zal ik
altijd een verrader zijn. Als jullie leugens schrijven om ons te belasteren, waarom
zouden jullie de waarheid verzwijgen, die in mij mijn makkers onteert. En welke
waarde heeft jouw getuigenis voor mijn partij? Voor hen zal ik het zoontje blijven,
door de familie Hernandez in hun rangen gesmokkeld om hen te verraden. Juist de
goede verzorging, die jij mij belooft, juist het feit dat ik gespaard blijf terwijl anderen
gemarteld worden en vermoord, zal hun bewijzen dat het zoo is. Of wil je jezelf
rehabiliteeren? Waartoe, Alonso Hernandez? Heb je niet de eer van ons geslacht op
mij gewroken? De toekomst zal je prijzen als een held, dat is toch genoeg. Bederf je
zaak niet door mij te verdedigen.
(Roept.)

Maak er een eind aan, maak er in Gods naam een eind aan!
(Weer dof.)

Wat heb ik er aan, besproken te worden, door de eenen beklaagd, en door de anderen
vervloekt. Laat mij verdwijnen...
ALONSO.

En toch red ik je. Luister, je bent nu ontredderd, uitgeput, je bent gewond en ziek.
Geloof me, je ziet de zaken niet zooals
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ze zijn. Laat mij doen. Je moet eerst verpleegd worden. Het andere zullen we daarna
bespreken.
CARLOS.

Daarstraks heeft men mij krankzinnig verklaard. Jij verklaart me ontredderd, uitgeput,
gewond, ziek. Dat ben ik, maar beeld je niet in dat daar medicijn voor gewassen is.
Als ik kon genezen, zou ik niet willen.
ALONSO.

Je kunt me toch niet beletten je te redden.
CARLOS
(lacht schamper).

Wat was er gisteren al niet noodig om mij te redden. Hoe zul je mij beletten het
weinige te doen dat noodig is om aan deze ellende een einde te maken. Je moet mij
fusiljeeren, hoor je dat, Alonso Hernandez, je moet, ik zal er je toe verplichten.
ALONSO.

Ik zeg je nog eens wat ik al gezegd heb: dat zal moeder plezier doen.
CARLOS.

Spreek dien naam niet meer uit, onmensch. Van alles wat gebeurd is, ben jij, jij alleen
de schuld.
ALONSO.

Ik heb niets meer dan mijn harden, verdoemden plicht gedaan.
CARLOS.

Je zult er ook hard verdoemd voor zijn, dat je niets dan hard en verdoemd gedwaald
hebt.
ALONSO.

Het kan mij bij God niet meer schelen. Dwalen of niet, ik ken broer, noch vriend,
noch moeder meer. Tot gisteren heb ik elken dag geaarzeld en getwijfeld. Gedaan
daarmee. Ik volg mijn geweten.
CARLOS
(dof).

Er zijn dieven en zij weten dat zij stelen, moordenaars en zij voelen zich moordenaars,
moedermoordenaars en zij teren weg van wroeging. Jij doet veel meer. Maar je zegt:
mijn geweten. Je bidt tot God, je buigt je over het lijk waarin je bajonet steekt, je
zult geld geven aan de weezen die je gemaakt hebt, je zult met den knoet regeeren
over allen die je niet hebt kunnen doodschieten en je zult zeggen: mijn geweten. Wat
is vuiler en slechter in de wereld dan dat geweten van jou.
ALONSO
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(woest).

Hoonen laat ik mij ook niet meer, versta je dat?
CARLOS.

Hoonen zal ik je tot je scharlaken uitslaat als deze doek hier, tot je je schaamt voor
je eigen menschen en voor moeder op je knieën kruipt.
ALONSO.

Waar moet ik dan gaan, als ik voor moeder op mijn knieën moet kruipen, weet jij
dat?
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CARLOS.

Wat zeg je?
ALONSO.

Weet jij waar moeder is?
(Poos.)

Ze was zoogezegd vertrokken vóór jou vrienden ons huis bombardeerden. Ze kwam
naar hier toe. Ze zou volgens Concepcion, gisteren al hier zijn, ten laatste dezen
morgen.
(Poos.)

Het is bijna avond.
CARLOS.

Weet jij zeker dat moeder...
ALONSO.

Ik weet niets zeker. Maar moeder ging nooit op reis zonder jou of mij of Mario. En
nu er werkelijk gevaar was, zou ze alleen vertrokken zijn. Concepcion, die nooit het
stadje verlaten heeft, was hier op een halven dag. Moeder zou al drie dagen op reis
zijn. De kolonel heeft ze niet gezien.
CARLOS.

En wij staan nog te praten. Tusschen ons beiden. Alonso, Maria, Florentino
Hernandez. Leven voor leven.
(Hij springt op hem toe.)

ALONSO
(hem afwerend).

Je bent krankzinnig. Moeder leeft misschien nog.
(Maar Carlos grijpt hem bij de keel.)

CARLOS.

Tusschen ons beiden.
ALONSO.

Denk aan Concepcion.
CARLOS.

Denk aan je leven. Schiet.
ALONSO
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(kan zich losrukken).

Nooit. Soldaten! Soldaten!
(Carlos grijpt hem weer bij de keel. Alonso trekt hem worstelend naar de deur rechts, die hij
opent. Zij vallen over den drempel. Men ziet niets dan hunne voeten. Twee schoten knallen.
Op hetzelfde oogenblik verschijnt Pelayo vóór de deur. Hij staat met den rechter schouder
naar het publiek. Hij schiet tweemaal, schoten die tweemaal beantwoord worden. Pelayo
wankelt en verdwijnt uit de deuropening. Overal gaan stemmen op. Een klaroen blaast alarm.
Adjudant Lopez verschijnt in de deur met Pelayo die den arm om zijn schouder en dien van
sergeant Aldano heeft.)

LOPEZ.

Wij brengen luitenant Pelayo naar het lazaret. Jullie dragen de twee lijken binnen.
Jullie vier, niemand anders. Niemand anders mag binnen. Achteruit.
1ste SOLDAAT
(buiten).

Deze toch niet.
STEM VAN ALDANO.

Dat is de broer van den luitenant. Legt ze naast elkaar.
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Negende tooneel
DE VIJF SOLDATEN

(Derde en vierde soldaat op deur rechts.)

3de SOLDAAT.

We kunnen ze toch niet op den grond leggen.
4de SOLDAAT.

Op de tafel.
3de SOLDAAT.

Neen, hier, pak aan.
(Zij grijpen een bank en plaatsen ze voor de schouw. De eerste en de tweede soldaat dragen
Alonso binnen en leggen hem er op, met het hoofd naar de schouw, de voeten naar het publiek.
Derde en vierde soldaat plaatsen de andere bank er naast. De twee anderen leggen Carlos er
op.)

1ste SOLDAAT.

Je ziet dat het broers zijn.
(De vijfde soldaat opent de deur.)

Hela daar. Order van den kolonel zelf, niemand mag binnen, ik heb het bevel hier.
Jij houdt de wacht en laat er niemand in. Niemand, hoor je.
(Hij sluit de deur.)

2de SOLDAAT.

Ja het zijn broers, dat zie je heel goed. Hebben ze mekaar neergeschoten?
1ste SOLDAAT.

Waarschijnlijk.
2de SOLDAAT.

Hoe is de Pel dan gekwetst?
1ste SOLDAAT.

Door dezen natuurlijk.
2de SOLDAAT.

Maar die had geen revolver, en Navarro had den zijnen daareven nog in zijn hand.
3de SOLDAAT.

Luistert, zijn ze dood?
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(Gebaar van de anderen: dat zie je toch wel.)

Hewel dan, de rest kan ons niet schelen.
(Opeens ratelt de mitrailleuze, allen springen op. De soldaat buiten opent de deur.)

5de SOLDAAT.

Ze zitten er weer met de mitrailleuze op. Al de gevangenen moeten eraan. Weerwraak.
2de SOLDAAT.

Dat zijn onze zaken niet. Deur toe.
(Deur toe.)

3de SOLDAAT.

Ik zou dezen wat op zij zetten en rond Navarro al onze bloemen.
1ste SOLDAAT.

Tuttut, ze zijn dood, en de ruzie is uit. Die jongen heeft voor zijn zaak gevochten
gelijk Navarro.
4de SOLDAAT.

En het komt toch allemaal op hetzelfde neer.
(Wijst beurtelings naar de twee lijken:)

Dood, dood. Amen.
1ste SOLDAAT.

En zoo doe ik.
(Hij legt Alonso en Carlos arm in arm.)

Arm in arm.
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2de SOLDAAT.

Hadden ze dat een kwartiertje vroeger gedaan.
1ste SOLDAAT.

Wij doen het toch ook niet en wij kunnen het nog.
3de SOLDAAT
(uitbarstend naar de deur).

Ze moeten er mee uitscheien. Ze moeten er verdomme mee uitscheien, of...
(hij wil een der geweren op de schouw grijpen, maar de eerste soldaat belet het hem, en meteen
houdt de mitrailleuze op.)

1ste SOLDAAT.

Daar, het is al gedaan, zwijg. Help ons met de bloemen. Bloemen, jongens.
(Allen nemen de bloemen van de schouw en tafel en plaatsen ze rond de banken. Dan gaan ze
rond de banken staan met de handen in de broekzakken.)

4de SOLDAAT.

Dat doen zelfs geen wilde beesten.
(Poos.)

2de SOLDAAT.

Zullen ze ons ook in de bloemen leggen, morgen of overmorgen?
(Poos.)

1ste SOLDAAT.

Kan mij niets schelen.
(Poos.)

3de SOLDAAT.

Eigenlijk moeten wij met ons vieren de wacht houden rond de lijken, met het geweer
aan den voet.
(Poos.)

4de SOLDAAT.

Ze zullen niet wegloopen.
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(Poos.)

Laat ons over iets anders spreken.
(Klaroengeschal, allen springen op. De 5de soldaat opent de deur.)

De auto van den kolonel! Opgepast!
(Deur toe.)

1ste SOLDAAT.

We zetten ons rond de lijken.
(Zij vormen een vierhoek rond de banken, zonder geweer.)

Geeft acht. Fiksch.
(Zij staan stram.)

5de SOLDAAT
(opent de deur).

De kolonel met zijn vrouw. Ze komen.
(Deur toe. De vier staan nog strammer. Deur weer open.)

Moeder is er bij, jongens. Zij komt aangeloopen.
(Groote ontsteltenis van de vier die gezamenlijk roepen:)

1ste, 2-3-4de SOLDAAT.

Niet binnenlaten! Navarro is weg! Zeg dat Navarro weg is!
1ste SOLDAAT.

Als moeder binnenkomt, ga ik loopen. Ik kan dat niet zien.
(Roept hard.)

Moeder niet binnenlaten!
(Meteen is Concepcion in discussie met den vijfden soldaat. De vier weten niet of zij zullen
wegloopen of deur dicht houden. Concepcion werkt zich binnen. De eerste soldaat springt
voor haar.)

1ste SOLDAAT.

Moeder, moeder, hij is hier niet, hij is weg, moeder, neen dat zijn...
(Maar Concepcion duwt hem weg en valt met een snijdenden gil over de twee lijken. De vier
soldaten schuiven de een na den ander de deur uit. Men ziet door de open deur
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rechts kolonel Rodriguez Mevrouw Hernandez doorlaten. Zij is sober en streng in het zwart
gekleed.)

KOL. RODRIGUEZ.

Na U, Mevrouw Hernandez.
(Mevrouw Hernandez ziet Concepcion, stapt vlug naar de lijken toe, zwijmelt en beide vrouwen
omarmen snikkend de Spaansche Gebroeders. Kolonel Rodriguez, ontsteld, woedend, trappelt
en tracht tenslotte vruchteloos Mevrouw Hernandez op te richten. Opeens kijkt Concepcion
naar hem op:)

CONCEPCION.

Is dit genoeg, meneer? Kunt u de regeering nu naar uw zin maken?
(Zij valt weer snikkend op de twee lijken.)

DOEK
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Aan moeder
Schemerend heeft de dood
zich over u gebogen,
hij noemde u moeder en bood
de hand. Gij deed geen pogen
zijn wil te wederstaan,
maar leerde ons
met milden lach,
waarin uw kracht
van 't leven lag
hoopvol
van hier te gaan.
W. VAEREWIJCK.
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De pedagogische ideeën van Marnix van St. Aldegonde
door Dr. Phil. Marcel Grypdonck
(Vervolg en slot)
De dialectica, al moet ze de traditioneele zijn, mag echter voor Marnix niet
onderwezen worden naar de in-zwang-zijnde methodes: men begint met den leerlingen
een onverteerbare dosis regels op te gieten, die alleen maar tot last kunnen dienen,
van hun reeds zóó bezwaard geheugen. Dat systeem is zoo ontoereikend gebleken,
dat het geen zeldzaamheid is, kinderen gedurende tien jaar en meer aan dialectica te
weten doen, zonder dan nog bekwaam te zijn er de eerste toepassing van te maken(59).
Voor het onderwijs van de denkleer is de inductieve methode aangewezen. ‘Om het
kind te leeren, wat “genus” is, en wat “species”, zal ik hen zeker niet de definities
van Porphyrius geven en deze met geweld in hun geheugen prenten. Maar ik zal
verscheidene voorbeelden naar voren brengen, en naar de wijze der Sokratische
inductie, zal ik bij het kind zoo lang een onderscheid tusschen genus en species
opwekken, totdat het door verschillende voorbeelden “ingeleid” (inductus), zelf een
vaste regel zal kunnen formuleeren’(60). ‘Van het “dat” moet men naar het “omdat”
komen, en niet omgekeerd, zooals tegenwoordig veel het geval is’(61). Die methode
biedt dan nog dit paedagogisch voordeel, dat de kinderen een ongekend genot
scheppen in het eigen ontdekken van verborgen

(59) Pag. 24 vlg.
(60) Pag. 24.
(61) Pag. 24.
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betrekkingen - ook in de meetkunde - en ongekende verhoudingen: waardoor het
veel makkelijker het nieuwe zal onthouden. En aldus verscherpen ze hun
schranderheid(62).
Als bronnen voor de Rhetorica komen in aanmerking Cicero's ‘De Oratore’,
Aristoteles' ‘De Rhetorica’ en Quintilianus' ‘Institutiones arotoriae’(63). Vooraf echter,
en misschien ondertusschen kunnen als leesboeken gebruikt worden Erasmus, Rivius,
de duitsche schoolman, Melanchton, de andere praeceptor Germaniae, en, wanneer
het oordeel der leerlingen wat meer zal gerijpt zijn, de leerboeken van Vives en
Sturm. Bij die schrijvers zullen ze echter niet tè lang blijven stilstaan, om al dadelijk
naar de hoofdbronnen hun toevlucht te nemen. De Scholae Rhetoricae, van Ramus,
noch deze van Talaeus, Ramus' medewerker, worden geciteerd.
Veelvuldig oefenen in de rhetorica zal voor de leerlingen noodig zijn; de themas
worden gekozen uit daden van groote mannen, - dewelke ze zullen loven en prijzen,
of eventueel laken en becritiseeren - of uit de bijzonderste hoofdstukken van de
burgerlijke of huiselijke zaken, zooals ze dit in hun gemeenplaatsen uit Plato,
Aristoteles, of Cicero aangeteekend hebben. En die dingen zullen ze behandelen naar
de eischen van de dialectica: eerst naar het geslacht, dan naar de soort, tenslotte alles
door omstandigheden omschrijven en om zeggens in zekere perken bepalen. Hun
werk dragen de leerlingen voor vóór de heele klas, en 't zou niet zonder nut zijn,
twee tegensprakelijke maar verdedigbare thesissen door twee leerlingen te laten
bepleiten.
Om den klassieken stijl zooveel mogelijk te benaderen, moeten de leerlingen één
model kiezen, Plato, Demosthenes of Cicero, hetwelk ze zonder éénmaal af te wijken
zullen navolgen, geleidelijk vanaf de eerste stijlformules, tot de gerythmeerde en
deinende periode, steeds naar het voorbeeld analyseerend en onderzoekend naar zijn
systeem. Het eindresultaat - en dus het te stellen doel, alleen voor de kunst van het
spreken - moet zijn sierlijk en rythmisch Latijn met

(62) Pag. 25.
(63) Pag. 38 vlg.
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de noodige gratie en de hoogste overtuigingskracht voor te dragen(64).
Philosophie behoort tot het programma van de hoogste klas. Plato en Aristoteles
vormen er de hoofdbrok. Waar het noodig mocht blijken zullen ook de beginselen
geleerd worden van de ethica, politica en oeconomica(65). In die drie disciplinen zal
men best te werk gaan met het catalogeeren en onthouden van loci communes, of
gemeenplaatsen - dat zijn citaten, die men in de schrijvers over bepaalde onderwerpen
terugvindt, en die de humanisten met kwistige hand in hun werk strooiden, zoodat
dit een schijn verwierf van geweldige geleerdheid en overvloedige belezenheid dewelke men kan verdeelen in particularia, om ze uit te breiden tot ieders species,
en later, omschrijvend door uitzonderingen, begrenzen binnen bepaalde bakens;
vooral omdat in de ethica en de politica elke casus naargelang het geval grondig kan
gewijzigd worden door de omstandigheden(66).
Tenslotte behooren nog tot het programma der hoogste klasse de physica en de
beginselen der jurisprudentie, nl. de rechtsinstellingen. Gaan de leerlingen daarna
naar een Universiteit? Eerst nog niet, want ze gaan na hun studies op reis in het
buitenland. Later? Dat is zoo weinig waarschijnlijk, omdat de meesten indertijd eens
van hun zestiende jaar op de Universiteit waren, en vooral omdat de leerlingen van
Marnix een massa zaken hebben doorgewerkt, die iegenlijk tot het programma van
de toenmalige Universiteit behoorden: dat is best te vergelijken met het Collège de
Guyenne, te Bordeaux, waar de leerlingen van hoogste klasse reeds de lessen in de
wijsbegeerte mochten gaan volgen aan de ‘Faculté’ van dezelfde stad. Daarom is het
minder waarschijnlijk te achten, dat de leerlingen, die uit het Gymnasium naar Marnix'
opvatting zouden komen, nog de Universiteit zouden gaan bezoeken, of laten we
eerder zeggen naar het gebruik van die dagen: de Universiteiten.

(64) Pag. 38.
(65) Pag. 9.
(66) Pag. 26. Daarom zijn die disciplinen en is die methode zoo bevorderend voor het vormen
van het oordeel.
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Ondertusschen houdt Marnix steeds het oog op het doel van zijn onderwijs, en bij
elke gelegenheid vinden we 't zij excursen om het geleerdenideaal af te keuren, 't zij
practische wenken om goed figuur te slaan in het openbaar leven.
Zoo moet elke staatsman een practische kennis bezitten, die hij paraat moet vinden
bij elke gelegenheid. Daartoe behooren reeds de citaten uit de H. Schrift, verzen en
ideeën van schrijvers uit de klassieke oudheid, - zooals Erasmus ze met duizenden
heeft vergaard in zijn beroemde Adagia, - sententiae en apophtegmen, enz.
Daartoe behooren ook de notiones communes, waarvan boven even spraak, tot
dewelke de leerlingen alles moeten terugbrengen, more Geometrico, wat ze in hun
zwaar beladen programma voor belangwekkends ontmoeten. Voor alles wat betrekking
heeft op het werkelijke leven moet aan de leerlingen een aantal ‘loci communes’
voorgeschreven worden(67), die als titel een notio communis zullen dragen.
Bijvoorbeeld: sit modus in rebus. Daaronder dan àl de citaten die daarop betrekking
hebben, aangevuld met heel het arsenaal van fabels, gezegden en spreekwoorden,
vervolledigd door voorbeelden uit de geschiedenis; het is de rol van den leeraar en
van den opvoeder den leerlingen die kennis zonder falen te leeren toepassen op ieder
willekeurig geval(68). Alle kennis blijft aldus in het geheugen ingeprent en zorgvuldig
gerangschikt.
Als practische methode voor het vormen van het oordeel, raadt Marnix aan
kindertribunalen op te richten in de school, (zooals Xenofoon verhaalt bij de Perzen
gezien te hebben,) waar de kleine vergrijpen tegen de schooltucht door de oudste
medeleerlingen, onder toezicht en goedkeuring van den moderator, geoordeeld
worden(69).
In verband met het vormen van het geheugen, geeft Marnix den raad 's avonds
een bepaalde stof te herhalen, en

(67) Voor de Rhetorica zullen de leerlingen die zelf uit Plato en Aristoteles noteeren. Zie boven.
Marnix zelf bezat in zijn bibliotheek de Loci communes Stobaei.
(68) Pag. 25; 27; cfer. pag. 31.
(69) Pag. 20.
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's morgens terug, ook nog, naar het voorbeeld der Pythagoreërs, zich iederen avond
de handelingen van den heelen dag te herinneren(70).
Alles moet dienen tot de vorming en de ontwikkeling, ook de verpoozing. Buiten
de verpoozing die de lichamelijke ontwikkeling aanbelangt, is er deze, die in verband
staat met de intellectueele vorming. Zoo zijn de oefeningen in de mathesis, die
verband moeten houden met de dingen uit het practische leven; verder ook het
teekenen van geographische kaarten, het fabriceeren, en vermoedelijk ook het
gebruiken van allerlei meetinstrumenten; zelfs planten leeren kennen kan stof zijn
tot verpoozing, teekenen, schilderen of schetsen van vestingen en architectonische
onderwerpen(71).
De muziek kan behooren tot de bezigheden van een edelman, mits ze niet gespeeld
wordt op blaasinstrumenten: eerst zingen, later spelen, misschien wel begeleiden
met de lier en het cymbalom(72).
Ook spelen is toegelaten voor de kweekelingen van Marnix: met de kegels, de
bollen (biljart?), en met den ijzeren ring: maar geen spelen die de hebzucht prikkelen,
of die louter kansspelen zijn, zooals kaarten en teerling-werpen(73).

c) De lichamelijke opvoeding.
Een groot deel van de hierboven vermelde opvoeding behoorde volgens Marnix'
opvatting onder dit kapittel gerankschikt te staan; in zijn tractaat staan ze inderdaad
onder de lichamelijke opvoeding ondergebracht, omdat het veeleer een vaardigheid
van de ledematen, dan wel van het verstand geldt: daarom ook staat de tongval onder
de lichamelijke opvoeding gerangschikt. We hebben die ordening eenigszins
verbroken om wille van de logische eenheid. En men kan dat des te geruster doen,
omdat de bladzijden, die daarover handelen, bij Marnix zelf de eenvoudigste en de
klaarste zijn.

(70) Pag. 34.
(71) Pag. 45.
(72) Pag. 46. Marnix zelf heeft ‘cantilenae’ en later ‘psalmi et cantilenae uitgegeven, met
begeleiding van de cither, zooals blijkt uit den titel van twee werkjes, vermeld in den
bibliotheek-catalogus.
(73) Pag. 46 vlg.
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Drie dingen moet de lichamelijke opvoeding zien te verkrijgen: gezondheid, kracht
en gratie.
Matigheid in eten en drinken, matigheid in het slapen, matigheid in de
krachtinspanning, matigheid in alles en overal: dat is de groote voorwaarde voor de
goede en algeheele gezondheid.
Slaap mogen de kinderen voorzeker niet te weinig hebben, genoeg alleszins om
de dampen, die volgens de Galenisch-medische opvatting in het lichaam, en vooral
in de hersenen hangen, te laten verdampen, maar ook niet te veel, omdat het lichaam
er vadsig door wordt. Dagslaap is niet voor kinderen, niet alleen omdat deze den
geest met zware dampen vervult, maar ook omdat het lichaam daar ziek van wordt,
achteraf zwak en futloos(74).
Aan de kinderen moeten ook geen groote noch overtollige vermoeienissen opgelegd
worden, geen nachtwaken en ook geen koude noch oversterke hitte. Beneden de acht
jaar zal ieder jongen zijn eigen kinderspelletje mogen spelen. Op negenjarigen leeftijd
mogen ze stilaan te paard beginnen te rijden, loopen en springen, op twaalfjarigen
leeftijd speerwerpen, en wedijveren in het schijfwerpen en kogelstooten; op den
leeftijd van zestien jaar mogen ze beginnen schermen met het zwaard en andere
wapens, ter jacht gaan, te paard springen, den lederen zak vooruit stuwen, en tenslotte
alle spelen, die de agiliteit en de lenigheid bevorderen. Op den leeftijd van achttien
jaar kunnen ze vrij in koers draven, met de wapens vechten, en dan eindelijk zich
harden door zwaardere vermoeienissen, door waken, vasten, door hitte en kou.
Tenslotte ook reizen, met al de moeilijkheden, die reizen in dientijd meebrengen(75).
Kunnen zwemmen is absoluut noodzakelijk, en waar het kan gebeuren zonder
gevaar, moeten de leerlingen gaan zwemmen in kolkvrije wateren, vanaf hun
detiende-veertiende jaar, altijd onder toezichter van een moderator(76).

(74) Pag. 43.
(75) Pag. 42 vlg.
(76) Pag. 45 vlg.
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Dansen is, als uiterst gevaarlijk voor de goede zeden, af te raden. Hier verbiedt Marnix
het dansen niet, zooals hij het beslist ontzegt aan de geloovigen van de ‘Kercken
Gods’, in een brief aan van der Heyden. Maar we hebben hier met jonge edelen af
te rekenen.
De zorg voor de gratie laat Marnix aan de moderatoren over, omdat ze onder geen
voorschriften te brengen is. Alleen wil Marnix waarschuwen tegen de modieuse
lichtheid van zeden en gedragingen, tegen de lichte tooi-middelen, die in zijn tijd
aan de hoven in gebruik zijn, tot groote schande voor de christenheid der vorsten.
‘En daarvan zou ik niet willen dat er één spoor zou overblijven (bij de jonge
edelen), zelfs niet in den opschik, en derhalve zou ik meenen dat gevederde hoeden,
buitensporige laarzen en andere kleederen, druipend van te groote weelde en te veel
kosten, vèraf zouden gehouden worden’(77). Erasmus had reeds zijn scherp woord
laten klinken tegen overtolligen luxus in de kleederdracht: en te oordeelen naar zijn
woord, zou het inderdaad nogal bar zijn toegegaan.
Affectatie in de manieren is uit den booze, voor Marnix zoowel als voor de heele
humanistenwereld(78), in de houding, in de manieren, in de spraak en in de
gelaatstrekken. De mooiste houding is de natuurlijkste, die iedereen moet trachten
voor zich zelf te verwezenlijken, aldus zich zelf te zijn, zonder iets van iemand anders
te willen of te moeten overnemen(79).
***
En daarmee is de analyse van Marnix' Ratio geëindigd. Dit kort overzicht zou echter
onvolledig zijn, indien we niet een enkel woord repten over een onbekend iemand,
die met zijn eigen opmerkingen, waarschijnlijk enkele eeuwen geleden, de theorie
van Marnix gekant-teekend heeft op het handschrift te Brussel.

(77) Pag. 46 vlg.
(78) Pag. 47.
(79) Jag. 48.
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Dit handschrift van het einde der XVIe-begin der XVIIe eeuw, bestaat uit vier
quaternen, genaaid, alles samen 32 bladen, 206 mm. hoog bij 160 mm. breed.
Signaturen komen er niet voor, wel reclamen op het einde van iedere quaterne. De
bladen zijn genummerd in potlood, van 1 tot 32. Ze bevatten 23 à 25 regels per blad.
Het heele tractaat is geschreven in een duidelijke, XVIe eeuwsche cursiefletter,
die in het begin en op het einde even duidelijk schrijft, schier zonder raturen, en waar
deze voorkomen is het tot het verduidelijken van een eerst onleerbaar stel
letterteekens.
Van een andere hand, en met inkt geschreven, die nog waterachtiger en rosser
schijnt, dan deze van het eerste schrift, zijn in het hs. onderstrepingen aangebracht
onder beteekenisvolle woorden en woordengroepen, en ook marginale nota's, die
een persoonlijken dunk van den schrijver van die nota's weergeven.
Opvallend is, hoe de annotator de Nederlanden met geen al te groote sympathie
of bewondering bejegent. Waar Marnix zich schrap stelt tegen het leeren van de
schoolkennis door middel van regels, neemt de annotator het op, alsof het tegen den
regel a l s r e g e l i n g geldt, en ‘om niet naar den regel te leven, hebben de
Nederlanders zich ingespannen’, merkt hij aan. En waar Aldegonde de barsche,
strenge en klappen-uitdeelende manier van opvoeden schetst en afkeurt, meent zijn
lezer dat dit precies is, zooals het in de Nederlanden gebeurt(80).
Ten andere, alles wijst er op, dat hij het werkje van Marnix heeft gelezen met een
bijna vijandelijk inzicht van kritiek, om wille van het becritiseeren: waar de kinderen
niet moeten geplaagd worden door de scholastieke distincties in de grammatica en
in de syntaxis, om vooral op observatie van de moedertaal te steunen, vindt onze
criticaster aanleiding om daarin een paradox te zien(81); waar er gezegd wordt, dat
voor de jonge kinderen de inductie de aangewezen methode

(80) Fol. 16 vo.
(81) 15 vo.
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is, terwijl eerst later van de bronnen uit kan geleerd worden, meent hij te kunnen
opmerken: ‘dus moet men niet van de bronnen uitgaan’(82); waar de alchymie
onverbiddellijk wordt verboden, vraagt hij zich geërgerd af ‘waarom wordt hier
melding van gemaakt?’(83).
Voor hem is wel de grootste steen des aanstoots het versmaden van het traditioneel
complex grammaticale regels, precies omdat hij, zooals veel anderen, geloofde dat
het zich onderwerpen aan regels in de grammatica een werkelijk opvoedenden invloed
uitoefent op de mentaliteit van het kind, dat aldus leert zich aan ieder ander voorschrift
als van zelfsprekend te onderwerpen. In dien zin merkt hij aan, bij gelegenheid van
het reduceeren van de regels tot een minimum, ‘dat zal hen aanstellerig, opgeblazen,
aanmatigend, weerbarstig, tot slechte burgers en meineedigen maken: die evenals
de (grammaticale) regels, zoo ook de wetten zouden (kunnen) versmaden, misprijzen,
er tegen opstaan en ze overtreden, tot groote schade van den staat en van de Kerk’(84).
Marnix heeft aangevoerd, dat een overvloed van te memoriseeren regels het geheugen
verstompt. Wat niet wil zeggen dat niet enkele, de voornaamste, niet moeten gekend
zijn. ‘En wordt daardoor hun geheugen niet verstompt?’ vraagt de annotator(85). En
altijd in hetzelfde verband, van niet te veel regels (hij leest géén regels): ‘opdat ze
geen houvast zouden hebben, maar altijd op losse schroeven zouden staan!’(86)
De principes moeten den leerlingen voor elke wetenschap ingeprent worden, leest
men. ‘Maar ze moeten niet geplaagd worden door regels’ noteert de man(87). En verder:
‘en eerst werd hun geheugen door regels afgestompt’(88). Waar Marnix het werk over
het geheugen aanbeveelt van den Itali-

(82) 16 vo.
(83) 30 ro.
(84) 15 vo-16 ro.
(85) 15 vo.
(86) 16 ro.
(87) 17 vo.
(88) 19 ro.
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aanschen medicus Hieronymus Gratarola, die ‘duidelijk en overvloedig’ deze stof
heeft behandeld, merkt de aanteekenaar aan ‘en wel zoo, dat hij niet goed schrijft,
natuurlijk met een geest en een geheugen die niet afgestompt zijn door grammaticale
regels’(89). Waar er spraak is van de dingen, die een kind verder zijn heele leven zal
onthouden, vraagt hij verontwaardigd: ‘en behooren daartoe niet de regels der
kunsten?’(90).
Iederen dag moeten de kinderen iéts schrijven, dat ze zullen voordragen, raadt
Marnix aan; ‘maar hoeveel inspanning is er niet gemoeid met een zuivere en sierlijke
dictie’, merkt de lezer op, ‘hoeveel last, in acht nemen van regels enz., met dewelke
gij boven de teedere geesten der kinderen niet wildet verstompen!’(91) Dat verstompen
heeft hij Marnix maar niet kunnen vergeven, want waar deze zegt, dat een kind beter
onthoudt wat het in zijn prille jeugd memoriseert, vraagt hij: ‘hoe wordt het geheugen
dan verstompt?’(92)
Het eerste wat de kinderen moeten van buiten leeren, zijn de gebeden en de leer
van den katechismus ‘maar niet met de regels en de flectievormen van de
naamwoorden, werkwoorden, enz.’, zegt onze lastige lezer(93).
In enkele gevallen vraagt men zich af, of de annotator blijk geeft van doorgezetten
moedwil, of van een bevooroordeeld misverstand. Een te groote vrijheid schaadt aan
de kinderen, merkt Marnix op. ‘Neen, elke vrijheid’ zegt de criticaster(94). Op den
raad, dat men zich als leeraar of opvoeder afkeerig zou toonen van de klappen, vraagt
hij ‘wat? is er iemand die het niet doet?’(95). Als Marnix zegt, dat de kinderen vooral
dingen moeten onthouden, die voor het leven dienstig kunnen zijn, - en dan denkt
hij vooral aan de zedelijke vorming, - vermeldt hij als aangeduide stof onder de
Latijnsche dichters brokstukken uit Horatius, en psalmen

(89) 19 ro.
(90) 20 ro.
(91) 21 ro.
(92) 22 ro.
(93) 22 ro.
(94) 31 vo.
(95) 32 ro.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

858
van Buchanan. En heel wijsneuzig merkt de annotator op ‘Vergilius, Ennius, Terentius
en Plautus worden niet vermeld(96). In verband met de dichter, wil Marnix niet weten
van de poetica voor zijn leerlingen, en dichters zullen ze alleen lezen met het oog op
het verfijnen van den stijl: ‘zoodat ze zich de verhevenheid van den stijl niet zouden
eigen maken, die grooter is bij dichters dan bij redenaars’, weet de annotator te
zeggen(97).
We komen nog voor persoonlijk opinies van den man te staan, die sommige met
een werkelijken humor uitgedrukt zijn, andere cordaat-weg, en zonder nuanties.
Latijn en Grieksch moeten dienen tot het verfijnen van de moedertaal: ‘dat
vermindert de zorg voor het Latijn en het Grieksch’(98).
Astronomie en cosmographie: ‘dat versmaden de edelen’(99).
‘Xenofoon komt in de reeks achter Thucydides!’(100).
In de hoogste klas worden Platoon en Aristoteles gelezen: ‘Snoeverij!’(101).
De jonge edelen moeten gematigd leven: ‘Gij vertelt fabels aan een doove’(102).
In verband met den raad niet te veel regels te geven, maar toch niet alle verwerpen,
merkt hij aan, in een Gathische letler: ‘Wasch mir den Pelsz, mache ich nicht nass’(103).
De moderator zal nooit te streng optreden: ‘'t Zou schoon zijn, als dat kon!’(104).
De kinderen moeten een Ciceroniaanschen stijl aankleven, later eerst daar van
afwijken: ‘maar of uw stijl Ciceroniaansch is weet ik niet’(105).

(96) 20 vo.
(97) 27 ro.
(98) 6 vo.
(99) 7 ro.
(100) 8 ro.
(101) 9 ro.
(102) 12 ro.
(103) 16 ro.
(104) 20 ro.
(105) 26 ro.
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Allerlei lichaamsspelen: ‘dat zijn bezigheden van soldaten en barbaren’(106).
Looden beeldjes gieten is goed voor kinderspel: ‘dat ruikt naar het werkhuis’(107).
Anderzijds geeft de annotator blijk van een uitgebreide belezenheid in de klassieke
literatuur, en van een uitgebreide kennis der realia: zoo verklaart hij ons, waarom
blaasinstrumenten niet welvoeglijk zijn: ‘Pallas blies op een dubbele fluit, en zag
haar bolle wangen in het water: ze wierp de fluit weg; met het blazen blies ze ook
haar verstand weg’(108).
En waar er spraak is van de matigheid met de hygiene, haalt hij de eerste woorden
aan van een Pythagoreisch gedicht(109).
Al mogen al deze aanduidingen ons klaar voor oogen stellen hoe de schrijver van
deze randnota's gezind was tegenover Marnix, van zijn persoon weten we ongeveer
niets. Wel gebruikt hij een gothische letter voor zijn fijne opmerking van de pels te
wasschen; wel zegt hij, in verband met de muziek, dat er ‘hier in Bremen’ discussie
over bestaat(110); onderzijds vraagt hij zich af of het bij de Germanen in orde is, wat
de zachtheid van opvoeden betreft(111): maar dat is ook alles. We kunnen vermoeden
dat het een Duitscher moet geweest zijn.
Waar het handschrift vandaan komt, kan niet achterhaald worden. In de koninklijke
Bibliotheek te Brussel is er niets, dat wijst op de herkomst ervan(112). Zeker is het vóór
1842 aangekocht geweest, vermits het onder nummer 18760 vermeld staat in het
eerste deel van de ‘Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale des Ducs
de Bourgogne,

(106) 29 ro.
(107) 30 vo.
(108) 30 vo.
(109) 23 ro.
(110) 30 vo.
(111) 32 ro.
(112) Ik betuig hier graag mijn besten dank aan Dr. Lyna, Conservator in het cabinet der
manuscripten bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, die me bereidwillig geholpen heeft
in mijn opzoekingen naar de herkomst van het handschrift. M.G.
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publié par ordre du Ministre de l'Intérieur’.
Het papier heeft in sommige bladen een watermerk: een wapenschild, waarboven
een Romeinsche hoofdletter E. Dat komt overeen met figuur 910 bij Briquet(113). Het
wapen is dat van de stad Eger in Bohemen. Dergelijk papier wordt door Briquet
gesignaleerd (315 × 420 mm., zoodat ons papier in vieren gevouwen is), te Coburg,
1573, in andere afmetingen te Halle 1574, Bamberg 1583; zonder datum te Weimar
en te Praag. Alles schijnt dus naar Duitschland te willen verwijzen, en daarmee
houden dan de veronderstellingen op: het zou een Duitsch humanist geweest zijn,
die Marnix' opvattingen aangestreept en beknibbeld heeft, misschien een schoolman,
alleszins totaal gehecht aan de traditioneele onderwijsmethodes.

(113) Briquet, Dictionnaire des Filigranes.
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Pastorale
De zon zinkt zwevend in het westen,
't is zomeravond en 't is Mei,
de vogels zitten op hun nesten,
de krekels krissen in de wei.
De witte margerieten bloeien,
een nachtegaal slaat in het bosch,
de kinderen voor de huizen stoeien,
de hemel laat de sterren los.
De fietsers keeren van hun tochten,
met bloem en bloesem op hun stuur,
verliefden vinden wat zij zochten,
vleermuizen kringen rond een schuur.
Wie op een zandweg staat te droomen
naar 't licht, dat uit het loover vlucht,
hij voelt zijn zinnen overstroomen
en heft zijn handen naar de lucht.
A.W. GRAULS.

1937.
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Twee dichteressen
door Aug. van Cauwelaert
Blanka Gijselen: Door roode vuur. Steenlandt, Kortrijk.
Liesbeth van Thillo: De doem der droomen. Bladen voor de Poëzie,
Mechelen.
Gesteld dat Hélène Swarth niet voorafgegaan was, vijftig jaar geleden, zouden we
ons dan niet trotsch verheugd hebben over een eersteling als ‘Door roode Vuur’, van
Blanka Gijselen?... Natuurlijk, Hélène Swarth is er geweest; en ze is er nog; en er is
vooral, te oordeelen naar het woordgebaar dezer gedichten, Karel van de Woestijne
geweest. Over de onbewuste beïnvloeding van de weidsche en zoo
doordringend-suggestieve schoonheid van van de Woestijne, hoeft echter geen jong
dichter zich te schamen. Hoofdzaak is dat de inhoud van het jonge dichterschap
spoedig met eigen klank resonneert. En ik acht het vanzelfsprekend dat Blanka
Gijselen dit spoedig bereiken kan. Er is een felheid in den slag van dit jonge zingende
hart en een forschheid in dit woord, die een onmiskenbaar dichterschap bevestigen.
Een dichterschap dat zich noch verdwazen liet door één-daagsche leuzen, noch
misleiden door een onvruchtbare zucht naar na-oorlogsch beeldmateriaal: maar die
weet dat een vers in zijn voegen zitten moet en niet in stukken en scherven mag
uiteenvallen.
Dat ook Liesbeth van Thillo de noodzaak dezer onmiskenbare waarheid erkent,
die niet aan tijd of mode gebonden is, maar uit het wezen zelf van het gedicht spreekt,
wekt vertrouwen in den ernst van dezen arbeid. Het zal haar hoeden voor litteraire
ongelukken en het tijdverlies doen besparen van noodelooze en onvruchtbare
omwegen.
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Blanka Gijselen veroorlove me echter haar te waarschuwen tegen een zekere
nieuwsgierigheid in zichzelf en de zichtbare behoefte om het eigen vrouwelijk geheim
te ontsluieren. Deze bijzondere belangstelling en de prikkel om ze te veruitwendigen,
wijst doorgaans op verschijnselen der puberteit. En wanneer deze houding ook later
aanhoudt, gaat het licht het vermoeden wekken van een zekere pose en neiging om
den lezer te epateeren; wat dan doorgaans alleen bij zeer jonge menschen geschiedt.
In elk geval moge zij bedenken dat een zekere schroom nog nooit een vrouw ontsierd
heeft; ze moge dichteres geweest zijn of niet.
Er is niet alleen deze beminnelijke schroom in de zeven gedichten van Liesbeth
van Thillo, die door de Bladen voor de Poëzie, werden uitgegeven; er is de blijde en
onmiskenbare verrassing van een jong en zuiver dichterschap. Een dichterschap
bovendien dat veel minder dan het vorige de onmiddellijke nabijheid verraadt van
groote voorgangers. Laat een gedicht als ‘De late Vaart’ nog onvoldoende gesatureerd
zijn van den eigen honing, te weinig gespannen van vormgevend gevoel, - al ontsiert
het niet - maar dan volgt: ‘De dronken Bruid’, een vers van een lichte, schoone,
schrijnende pijn; en daar is vooral: ‘Het gouden Uur’, een gedicht zoo gaaf en goed
als weinigen in de laatste jaren hebben geschreven in Vlaanderen. Dit is een gedicht
dat zingend geboren is; een lichte, zwevende gestalte met een stem die speelsch en
helder klinkt en vol. Ook ‘De Doem der Droomen’ is een mooi gedicht, - vooral de
aanvangsstrophe - maar het is in ‘Het gulden Uur’ dat Liesbeth van Thillo het sterkst
en schoonst haar jong dichterschap affirmeert; en, moest ik kiezen tusschen de
gedichten van beide hier besproken bundels, dan zou ik zonder aarzelen dit vers
boven alle andere verkiezen.
Ik schrijf het over:

Het gulden uur
Als 't licht van zon en maan verweeft in ijle droomen
en alle sterren dansen op een vreemde wijs,
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dan zwijmelt onder bloesemende boomen
de dichter naar de delta van het paradijs.
Vogelen vliegen kleurig langs zijn haren
hun vlugge wieken wenken hem tot spoed,
de winden tokkelen op ongeziene snaren,
dit grijpt hem naar de ziel en wekt zijn overmoed.
Bloedende bloemen streelen langs zijn handen
een vuren engel zwaait een wierookvat
hij zelf zal tot een toorts belanden
vergankelijk vuurwerk op dit feestelijk pad.
Gouden verdwazing van die zoekt naar andere dingen
dat wat één warme dag hem biedt,
hij moet een eeuwig schoon bezingen
en brandt zichzelven op in dit verlossend lied.

Wij hoeven op geen verdere bevestiging te wachten van dit dichterschap. Liesbeth
van Thillo behoort tot de jongste generatie die zingt en zingen zal.
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Ringsteken
Vondelhulde
Laten we aanvangen met de hymne van Albert Verwey:
O mijn Meester, o mijn Dichter!
Niemands liedren vallen lichter
In het oor dan die gij zongt,
't Zij gij Dianier liet roeien
Of de roodste rozen bloeien
Of Vorst Lucifer bedwongt.
Aardsche en hemelsche tafreelen
Weet uw stem met zwier penseelen:
De aarde groen en rijk-beblomd,
En door alle heemlen 't helle
Stralen of het bliksem-felle
Als uw donder dieper bromt.
Als vizioenen voor den donkren
Einder uw gedaanten flonkren,
Godlijke of verheven stoet:
Vorsten, martlaars en aartsvaders,
Al de aanbiddelijke Daders
Blank van deugd en rood van gloed.
En als volken op bebloemde
Landen 't door uw woord beroemde
Heer van helden, kunstnaars, al
De bezielden van de tijden
Die wij luistrend nog belijden
Hoogst en schoonst van schal en stal.
Gij hun Meester, gij hun Koning!
Maar die needrig u een woning
Onder hen als mindre koos,
En aan 't leven dat elk leidde
Zulk een glans en schoonheid wijdde,
Dat het voortaan tijdeloos
Als een eiland ligt te blinken
Tusschen de eeuwen die verzinken
En geslachten trekt en wenkt
Op-een-nieuw tot daar te komen
Waar de hemel van hun droomen
Hun een aarde als de uwe schenkt.
Maatloos nooit, maar zacht bezonnen,
Vloeide uw zang uit diepe bronnen
Flonkrend tot een hoogen boog,
En uw stem was zonder hijgen,
Mocht ze dalen, mocht ze stijgen Of ooit zóó de mijne 't moog'? -
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Vondel en Vlaanderen
‘Het is merkwaardig, zeide Jozef Muls in een rede voor het Amsterdamsch
Vondelcongres, dat de grootste Zuid-Nederlandsche schilder, Rubens, en hij die de
grootste Zuid-Nederlandsche dichter kon geworden zijn, Vondel, beiden in
ballingschap zijn geboren.
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Rubens keerde naar zijn land terug, maar Vondel ging naar Amsterdam en daardoor
verloor Zuid-Nederland zijn literaire hegemonie. Moeten de Zuid-Nederlanders het
betreuren, dat Vondel niet in hun midden is geweest? Zeker niet, want in
Zuid-Nederland was er geen “klimaat” meer, waarin Vondel tot zijn vollen wasdom
had kunnen komen, de spankracht was uit het Vlaamsche volk geweken.
Vondel vond in Nederland een vrijgevochten natie, die met den dag groeide, hij
vond in Amsterdam een machtige koopmansstad, waarvan het hart moedig en driftig
klopte. Hoe veel grooter waren hier de invloeden om Vondel's talent tot ontplooiïng
te doen komen dan in het platgeloopen en verarmde Vlamenland!
Het tijdperk waarin Vondel leefde, was voor Nederland een tijdperk van glorie,
macht en schoonheid - staatslieden, schilders, literatoren - en waarin hij zich in het
centrum kon gevoelen. Vondel, die op en d'op Brabander was, heeft zich in dit milieu
van een land en stad, die een gouden eeuw tegemoet gingen, zoo gemakkelijk in
kunnen leven, omdat hij in dit leven geen mindere was maar er door werd opgenomen.
Wel bleef hij Brabander: hij schreef Brabantsch-Vlaamsch, hij zocht steeds den
omgang met zijn Brabantsche vrienden en geloofsgenooten, hij huwde een vrouw
van Brabantsche afkomst. Maar ook ging hij zoo hartstochtelijk op in de
gebeurtenissen in zijn land, dat hij zijn Brabant geheel vergat en zich soms
hartstochtelijk verheugde over overwinningen op het Zuidelijk gebied. Maar later is
hij meer, zooals uit enkele gedichten blijkt, nader gekomen tot zijn stamland.
Hij was steeds met vele vriendschapsbanden aan het Zuiden gebonden gebleven,
hij kende en vereerde een groote schare Zuid-Nederlandsche kunstenaars en heeft
hun menig vers opgedragen, zooals hij ook in een gedicht de stad Antwerpen schoon
bezongen heeft.’
‘Voor de Vlamingen, schrijft Maurits Sabbe in “De Gids”, is Vondel de echte clasieke
Nederlandsche auteur. Hij verrijkt niet alleen de taalkennis der jeugd, maar hij heeft
nog de kracht haar schoonheidszin te helpen verhoogen en haar gevoeligheid te
louteren bij den naglans van hooge tradities. Geen werk kan als dat van Vondel een
literair parallelbeeld geven van den Meester in wiens schilderijen de
Zuid-Nederlandsche Hoog-Renaissance haar heerlijksten bloei bereikte. Bij het volk
van Rubens hoort zeker Vondel thuis. Beiden zijn door geestelijke broederschap met
elkander verbonden, verduidelijken en volledigen elkander. Zooals Rubens de eerste
Nederlandsche schilder was, die zich den geest der Renaissance in haar weelderige,
dramatische Barokvormen heelemaal toeeigende zonder er iets van zijn eigen
persoonlijkheid bij in te schieten, zoo is Vondel de Nederlandsche dichter, die dezelfde
rhythmen en dezelfde grootschheid met zijn eigen wezen heeft weten te vereenigen.
Geen van beiden werd er ooit door zijn Christendom toe gebracht den rug toe te
keeren naar de levensvreugde en den dorst naar schoonheid van het Heidendom.
Beiden stelden de heidensche Oudheid in dienst van het Christendom. Beiden hadden
de aarde zoo lief als den hemel.’

De waardeering van Vondel
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‘Bij een beschouwing van de geschiedenis der Vondel-waardeering, aldus Dr. W.A.P.
Smit tijdens het Amsterdamsch Vondel-Congres, zijn er twee punten: de betrekkelijke
onverschilligheid van het groote publiek voor den dichter, ondanks diens roem, en
de veelvuldige strijd die in goeden en kwaden zin rond rond hem
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is gevoerd. Uitgaande van dezen laatste, komen we nader tot het negatieve
verschijnsel: de betrekkelijke onverschilligheid van het groote publilek.
Maken we gebruik van de slagwoorden “vorm” en “vent”, die eenigen tijd geleden
bij een controverse onder jongere literatoren opgeld deden, dan onderscheiden we
in de Vondelwaardeering twee perioden.
Reeds bij zijn leven vond Vondel tegenover zich Jan Vos en het dichtgenootschap
Nil Volentibus Arduum, welks voornaamste woordvoerder Andries Pels was. Hun
aanvallen richtten zich wel meer tegen den theoreticus dan tegen den dichter Vondel,
maar toch werd daardoor onvermijdelijk ook diens werk in het geding gebracht. Zijn
vrienden zetten dan ook de verdediging in, waarbij echter vaak meer groote woorden
dan doorslaande argumenten werden gebruikt. Hetzelfde herhaalt zich, wanneer
omstreeks 1715 Vondel betrokken wordt in den z.g. Poëtenoorlog.
Toch blijkt de invloed der Vondel-bewonderaars en -navolgers gedurende de 18de
eeuw groot en algemeen. De critiek dezer laatsten, die den naam heeft ergerlijk en
arrogant te zijn, was dit vaak meer in schijn dan in werkelijkheid. Wanneer men de
Vondel-critici der 18de eeuw neemt zooals zij waren, dan moet men erkennen dat
zij voor Vondel baanbrekend werk hebben gedaan door te dwingen tot studie en
bezinning.
In 1778 en 1780 verschenen de beide deelen van Van Alphen's “Theorie der
Schoone Kunsten en Wetenschappen”, waarin een nieuwe aesthetisch-wijsgeerige
theorie werd geformuleerd, maar ten opzichte van Vondel de houding toch niet
veranderde. Ook Van Alphen beschouwde voornamelijk den “vorm” met
verwaarloozing van den “vent”, evenals P.G. Witsen Geysbeek.
Omstreeks 1830 openbaarde zich de kentering van “vorm” naar “vent” welke
samenhangt met de doorwerking der Romantiek. In 1837 publiceerde R.C. Bakhuizen
van den Brink in “De Gids” zijn baanbrekend opstel over Vondel's hekeldichten
tegen den achtergrond van hun tijd: “Vodel met Roskam en Rommelpot”. Van
1855-'69 verschijnt Van Lennep's groote Vondeluitgave; Alberdinck Thijm bundelt
in 1876 zijn “Portretten van Joost van den Vondel”. De moderne Vondelstudie heeft
ingezet.
Ook thans kwam er echter strijd en ditmaal was Vondel's geloof daarvan de inzet.
Bij een groeiende belangstelling voor diens persoonlijkheid was er niet aan te
ontkomen, dat zijn geloof en daarmede zijn overgang naar de R.K. Kerk naar voren
werden gebracht. Immers “de ziel van zijn werk was zijn vroomheid” (Verwey).
De tegenstelling Protestant-Katholiek bleek echter voor de Vondelstudie op den
duur eer winst dan verlies, omdat zij tot voortdurende studie prikkelde. De
Vondelstudie der 20ste eeuw sluit bij dit alles direct aan. Alleen kenmerkt zij zich
door een uitgesproken hegemonie der Katholieken. Dit is echter niet zoozeer te wijten
aan de Roomsche activiteit als wel aan het ontbreken van voldoende tegenwicht.
De afwijzing van Vondel, die zich naast de vereering openbaart, is een gevolg van
het feit, dat Vondel zijn Christelijk geloof in het middelpunt van zijn werk heeft
gesteld. Wie dit geloof niet absoluut ernstig neemt, hoe dan ook zijn eigen religieuze
opvatting moge zijn, kan tot den diepsten zin van Vondel's werk niet doordringen
en mist den “vent”.
Wat nu Vondel's betrekkelijke unpopulariteit bij het groote publiek betreft, het
groote publiek aanvaardt nooit den historischen dichter als geheel, maar slechts den
k e r n d ichter in hem. Bij Vondel is deze kerndichter de geloovige. Een bezwaar
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voor Vondel's populariteit is echter, dat de kern in hem zich vrijwel nergens
rechtstreeks uit. Steeds verhult zij zich in beelden en symbolen. De verborgenheid
van
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den kerndichter maakt, dat Vondel niet ineens ontdekt, maar slechts veroverd kan
worden. En dat schrikt af.
Toch ligt voornamelijk in deze kern de mogelijkheid voor een grootere populariteit
van den dichter bij zijn volk. Wanneer hij - mede door een voortgezet ingespannen
werken van zijn vrienden - eens werkelijk zal leven in het hart der Nederlandsche
natie, dan zal ook in dit opzicht waar blijken de dubbele beteekenis van zijn laatste
zinspreuk: Justus fide vivit.’

Vondel, de dichter
‘Hij heeft den idealen vorm der nederlandsche poëzie, den vorm van taal en stijl van
het vers, van loflied, epos en drama gevonden en daartoe een nieuwe nederlandsche
cultuurtaal opgebouwd, zeide Prof. Overdiep tijdens een Vondelhulde te Groningen.
De Nederlandsche cultuurtaal opgebouwd. De natuurlijke harmonie van vorm en
inhoud was voor dezen genialen zeventiende eeuwer een probleem, waarover hij in
zijn berechten en voorredenen uiterst belangrijke dingen heeft gezegd. De kracht van
het suggestieve woord, de gespannenheid van het vers, van deze belangrijke elementen
der poëzie was hij zich bewust. “Harde verzen”, mits “uit de stoffe geboren”, doen
den barokdichter kennen. De lyriek is vrij van wetten en regelen, ook in de
renaissance: Vondel is het meest zichzelf in zijn lyrische poëzie. En daar herkennen
wij het allerkrachtigste beginsel, dat hem tot dichten drong: de mensch, om de wille
van zijn ziel en zaligheid, heeft recht op vrijheid van geweten, geloof en overtuiging.
De vorsten zijn de hoeders van vrijheid door vrede. Welvaart bestaat alleen bij vrijheid
van handel en vrede in de wereld, te land en ter zee. De sterkste drama's zijn gewijd
aan de verheerlijking der vredesidee, aan den val der despotieke tyrannen, de
verstoorders van den vrede.’
‘Voor hem was de dichtkunst: werk, taak en plicht, zooals de kunst dat is voor den
schilder, den bouwmeester en den beeldhouwer, zeide Dr. F. Kossman tijdens een
Vondelhulde te Rotterdam. Niet een behaaglijk spel van verpoozing en bezinning,
maar een werk van opbouw. Hij leefde in een krachtig opgroeiende jonge
gemeenschap, die naar alle zijden, stoffelijk en geestelijk zich ontplooide, zoekend
naar een levensvorm, naar stijl en tooi. In zulke tijden kunnen de bijzondere talenten
nieuwe waarden scheppen van blijvenden aard. Omdat de zelfstandige Noordelijke
Nederlanden historie maakten, omdat het zich als een klassieke stadsrepubliek
voelende Amsterdam een nieuwe verschijningsvorm van hoogen welstand was,
daarom kon de bijzondere begaafdheid van dezen man zich ontwikkelen tot dien
bijzonderen dichter van de 17e eeuw. Die eeuw zelf werd de grondslag van de geheele
latere Nederlandsche historie. Hij bouwde mee aan die eeuw en zijn schepping is het
voorbeeld van alle poëtische taalgebruik in het Nederlandsch geworden.
Een dichter zegt ons iets met woorden. Wij moeten zijn woorden verstaan. En wat
hem bewoog moet ons door die woorden bewegen. Het kan meer de klank of meer
de gedachte zijn die dit bewerkt; in het beste geval beide gelijkelijk. Dat alleen goed
zou zijn wat onmiddellijk aanspreekt, is onjuist. Een gedachte kan eischen dat men
haar eerst leert volgen, een klank dat men aan zijn nieuwheid went. Bij Vondel staat
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de klank ons zeer vaak nader dan de gedachte. Dat komt door de eeuwen die ons van
zijn gedachtenwereld scheiden, maar ook omdat veel van zijn dichtwerk inderdaad
overwegend klankenspel is: woordfestoenen en guir-
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landen ter opluistering van zijn stad en haar machthebbers, zooals het versierend
beeldhouwwerk aan hun gebouwen. Dat behoeft als kunstenaarswerk zeker niet het
minste te zijn; het kan als taalschepping het machtigste kunnen en den zuiversten
stijl openbaren. Maar het schijnt opzettelijk bedacht en de reden daartoe raakt ons
niet onmiddellijk.
De dichter van het onomwonden persoonlijke overbrugt gemakkelijk eeuwen
grenzen; hij spreekt zich zelf tot den medemensch. De dichter van den bevalligen
eeuvoud treft licht een gelijke gestemdheid. Dit dadelijk aansprekende in gedachte
of vorm is bij Vondel zeldzaam. Zijn persoon kon misschien niet, maar wilde zeker
niet zich tot onderwerp nemen. Zijn verlangen of levensvreugde leeren wij niet
kennen, zooals die van Hooft; zijn eigen verdrief nauwelijks. De uitvaart van zijn
dochtertje ontlokt hem tonen die smartelijk en zelfs bijna verbeten klinken, maar zij
gaan spoedig over in een treurig vertellen en een weemoedig uitbeelden van het
spelende kind en het kinderlijke afscheid van de speelmakkertjes. Zijn heel klein
gestorven zoontje, het zalig Constantijntje, verschijnt dadelijk zelf als engeltje om
de treurende moeder te troosten. Zoo brengt Vondel ook troost aan Gerard Vossius
en andere vrienden, warm en ernstig. Maar evenzoo troost hij zichzelf bij den dood
van zijn vrouw. Hij beschrijft zijn verslagenheid en hoort dan in den droom den geest
van de gestorvene hem toespreken en aanmoedigen zijn werk en zijn leven niet te
verzaken. Dit gedicht is zeker oprecht en wijst daardoor te sprekender op de
terughouding van het persoonlijke in Vondel's kunstenaarschap. Ook zoor zichzelf
vindt hij, om zijn gemoed te verlichten, het goede en wijze woord. Met natuurlijken
eenvoud heeft Vondel enkele malen een algemeen menschelijk gevoel in verzen
gevat, het heimwee naar de zorgeloosheid in den Wiltzangk en het besef van de
veiligheid der onschuld in de vriendelijke parabel van de Getrouwe haeghdis. Het
zijn deze kleinere gedichten waarin Vondel het naast naar ons toekomt en die het
meest in staat zijn om ook geheel andere tijden zijn volmaakte heerschappij over taal
en klank te laten genieten.’

Vondel, de dramaturg
‘Vondel, aldus ging Dr. Kossmann voort, heeft gedroomd van het groote heldendicht
als hoogsten kunstvorm. Toen zijn vrouw hem ontviel, was het dit werk waartoe haar
geest hem nog aanmoedigde. Maar ook hem bleek zijn hoogste wensch te hoog. “Ik
moet,” zoo schreef hij toen aan de Groot, “met iets minders mij zoeken te behelpen;
ik ben aan de treuspelen vervallen”. Dan, beginnend met de geschiedenis van Jozef,
waartoe Hugo de Groot's latijnsch treurspel Sofompaneas hem allereerst tot voorbeeld
was, schrijft Vondel de lange reeks bijbelsche en historische spelen, die zijn eigenlijk
levenswerk zou zijn. Hij heeft het zelf juist ingezien: zijn ideaal was het epos, het
treurspel was de voor hem bereikbare vorm, dien hij tot een eigen en persoonlijke
volmaking bracht. Die vorm had, zooals alles wat menschen maken, in hetgeen reeds
bestond zijn wortels. Hij bouwde voort op den ernstigsten tooneelvorm van zijn tijd
en zuiverde dien naar zijn smaak. De klassieke Grieksche treurspeldichters waren
daarbij zijn eenig en uitsluitend voorbeeld. Of hij den Griekschen vorm geheel juist
verstond, is een vraag op zich zelf; en evenzoo, of die vorm niet in zijn wezen vijandig
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is aan Vondel's christelijk geloof in Gods alwijze leiding van alle gebeuren. Met zijn
eerstvolgende treurspelen, Gysbreght en Maeghden, ter eere van zijn stad Amsterdam
en zijn geboortestad
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Keulen, is reeds dadelijk de volkomenheid van Vondel's tooneel bereikt. Hij heft
zijn stof uit boven de gewone menschelijke verhoudingen. Hij maakt de
tegenstrijdigheden tusschen zijn figuren tot algemeene tegenstellingen. Hij laat de
dramatische gebeurtenissen zich niet toedragen op het tooneel in hun korten
werkelijken tijd en in de hem te kleine afmetingen van de levende tooneelspelers,
maar hij laat deze beschrijven en beschouwen door een bewogen ooggetuige in
epische breedte. En in lyrische reizangen doorweeft hij altijd weer met nieuwe
ruischende bespiegeling den loop van het gebeuren. Zijn tooneel heeft met de
werkelijkheid niets gemeen. Zijn verzen voeren elk gezegde op tot een verheven
uitspraak. Zijn figuren en hun taal zijn steeds alle bovennatuurlijk; zij zijn
verschijningen en hun spreken is muziek. En toch behandelen zij in die onwerkelijke
sfeer het menschelijke en al te menschelijke, alsof het daar geschiedde. Dit alles is
de stijl van helden en heroën. En zoo bedoelde Vondel het. Met heiligen eerbied
onderzocht hij de geschiedenis en de gewijde verhalen van den Bijbel om zijn stof
zoo zuiver mogelijk te bepalen. Niet de dichter, maar alleen de Godheid schept
menschen en hun lot. De taak van den dichter is: daarin de hoogere waarden
doorvoelen en deze in meer dan sterfelijke afmetingen herbeleven.
Hier voltrekt zich het treurspel van Vondel, het noodlot in de betrekking tusschen
hem en zijn volk. Want juist hier, in zijn levens- en meesterwerk, treedt hij zelf als
een belemmering tusschen zijn verzen en ons. Er bestaat een andere opvatting van
het dichterschap die ons nader staat en er bestaat een andere vorm van tooneel. Niet
alleen later, maar ook in en lang vóór Vondel's tijd bestond het tooneel van de
werkelijkheid, waar de mensch niet alleen volstrekte eigenschappen, maar ook zijn
kleinheid en zijn dwaasheden meevoert en beleeft in eigen formaat. Dat is het drama
van de klassieke sanskrit-literatuur, van de Spanjaarden en Engelschen uit Vondel's
eigen tijdperk en van de geheele wereldletterkunde sinds de 18e eeuw. Willen wij
Vondel's treurspel genieten, dan moeten wij vergeten wat eigenlijk voor ons de
vertrouwde idealen van tooneelkunst zijn. Dan moeten wij ons vrij maken om Vondel
te zien en te hooren als een geheel eigen vorm. Laat ons trachten de 17e eeuw en
ook de 20ste eeuw te vergeten om alleen met hem te zijn buiten elken tijd in een
wereld, waar de volmaakte klank van zijn stem ons boven menschelijke aandoeningen
verheft. Dat is moeilijk. Toch is ook de kunst van Johann Sebastian Bach herleefd
en niet alleen voor kerkelijke Protestanten of muziekgeleerden.’
‘Wat zag Vondel in het tooneel? vroeg Prof. Dr. De Vooys in een rede tijdens de
Vondelherdenking te Utrecht. Allereerst een afspiegeling van het wereldsch gebeuren
en daarnaast een leerschool voor de menschheid. Ook een opvoedingsmiddel. Geen
ontspanning dus of l'art pour l'art, maar als diepe ernst, als de uiting van een zinrijke
boeiende verbeelding wenschte hij zijn drama's beschouwd te zien. Christen-symbolist,
zoo heeft een bekend kenner hem geschetst.’
‘De kunstenaar Vondel is geen hemelbestormer als Michelangelo, Rembrandt of
Beethoven, aldus vervolgt Dr. Kossmann. Dezen staan dadelijk voor ons als de heroën
van hun eigen werk, in hun worsteling uit menschelijke benauwenis. Vondel is nooit
zijn eigen hoofdpersoon. Hij de plichtgetrouwe priester van zijn eeuw en haar
heerlijkheid, maar ook van het menschengeslacht en zijn tijdelijkheid, gezien in het
licht van een hooger moraal en een vertrouwend geloof. Hij kent als de ergste

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

bezoeking van den mensch de opstandigheid, als de onwaardigste ongunst de
onderdrukking, en als grootste zwakheid de roekelooze eerzucht. Deze waarden zijn
toch wel voor alle tijden, en zij zijn Nederlandsch. Vondel is niet vergaan. Wij
behoeven hem nooit te verliezen.’
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‘In Lucifer, zeide Dr. C.R. De Klerk, heeft Vondel een tooneelfiguur geschapen tot
de allergrootste protagonisten uit de dramatische wereldliteratuur, in zijn tweestrijd
tusschen verbittering om het vermeende, krenkende onrecht en zijn liefde en eerbied
voor hem, die hem dat had aangedaan, zoodat hij evenzeer aan innerlijke
verscheurdheid, als door de overmacht der hemelsche heirscharen te gronde gaat.
Maar tegelijkertijd schiep Vondel eerlijk, onpartijdig en volkomen levend de
tegenspelers: den bezonnen Gabriel, den scherpen Michael, de intriganten Apollion,
Belial, Belzebub, de botte koppigheid der massa in de revolteerende Luciferisten,
de stralende gestalte van Rafael. Indien er ooit een drama is geschapen, waarin de
laaiing der hartstochten, in conflict na conflict, in crisis na crisis, naar den
onvermijdelijken ondergang stuwt, dan is het in deze, terecht wereldvermaarde
tragedie.’

Vondel, de mensch
‘Vondel dringt zich nergens op, aldus Pater Molkenboer O.P. op hetzelfde
Vondel-Congres. Hij die zoo herhaaldelijk en met zooveel klem op de waarde van
den ootmoed heeft gewezen en die zich met zoo'n heilige overtuiging tegen de
staatzucht, de zucht naar staat, naar persoonlijke eer, heeft gekant, vindt de
bespiegeling van God en van het allerhoogste goed, het genot van de wonderlijke
natuur, de aandacht voor de grillige banen der historie, altijd veel belangrijker dan
zijn eigen levensfeiten, die hij alleen en dan gewoonlijk nog gecamoufleerd achter
de figuren of inkleedingen van zijn groote gedichten, in zijn werk betrekt, om ze in
zijn algemeene visie van de natuurlijke en bovennatuurlijke wetten op te lossen.
Uit dezen drang zijn die grootere poemen geboren, waarvan de dikwijls sterke
tweezinnigheid den diepen ernst verraadt waarmee deze dichter zich tegenover de
problemen stelt, die het leven der menschheid en het lot beheerschen. Zijn wijsgeerige,
ja profetische houding, ongetwijfeld door zijn christendom bepaald, maar tegelijk
door zijn pijnzenden geest verantwoord, moet het groot dichterlijke heeten dat ons
in Vondel boven de vormschoonheid, waarmede hij ze bekleedt, altijd weer verbaast
en met eerbied vervult. De dichter en de mensch, de ziener en de geloover - eigenlijk
onscheidbaar in deze harmonische persoonlijkheid - vallen hier samen. Hij wil de
klare tolk zijn van een alles omvattende levensleer. Hij wil dat zijn landgenooten de
tegenstelling zien van het aardsche met het hemelsche.
Het is de gevoelstoon, die voor alles het dichterlijke bepaalt. En juist bij Vondel
is de gevoelstoon, de sfeer, de dynamiek der woorden zoo wonderlijk en zoo
essentieel, dat wij juist daardoor een blik krijgen in den diepgang zijner visies en de
volle dichterlijkheid van zijn verzen leeren aanvoelen.
Vondel is niet als een schilderij, dat alleen op een afstand mooi is. Ge moogt hem
gerust van nabij bekijken, want wat ge vinden zult aan eerlijkheid, aan levenslust en
aan humor zelfs, wat ge vinden zult in één woord aan gave menschelijkheid en aan
ongeveinsd christendom, dat is niet alleen verrassend maar ook voorbeeldig en
beminnelijk. Hoe zouden wij Vondel's hooge dichterlijkheid zonder die hooge
menschelijkheid, zijn groote kunst zonder zijn karakter kunnen verklaren?
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Nader dezen dichter en ge ontmoet een mensch. In de weelde van zijn verzen plant
zich de waarde van zijn persoonlijkheid voort, omdat hij zich niet vergenoegde met
het gemiddelde en vaak minder dan gemiddelde levenspeil van zoo menige kunstenaar,
omdat zijn binnenste en intiemste zelf niet egocentrisch maar theocentrisch, niet
individualistisch maar sociaal en humaan was, omdat hij bij
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twijfelachtige prestaties zich niet overschatte maar veeleer te laag aansloeg, omdat
hij vroom was met zijn David, vurig met zijn Gysbreght en dapper met zijn Michael
- om al deze psychologische redenen is zijn levenswerk zoo'n zeldzame weldaad en
nergens geëvenaarde schat, d a a r o m is onze Vondel zoo door en door dichterlijk.’

Vondel en de Europeesche cultuur
‘Vondel's plaats in de europeesche cultuur definitief te willen bepalen is een verkeerd
streven, zeide Dr. Jan Romain tijdens het Amsterdamsch Vondel-Congres. In het
Pantheon der Menschheid zijn geen besproken plaatsen. Het verleden is onvoltooid.
Waardeering wisselt. Lulofs vergeleek, 100 jaar geleden, Vondel met - Voltaire. Wil
men het blijvende in Vondel aangeven, men noeme het “maat”. Maat als het op den
Chaos veroverde, als de zege van den vorm, maat als rede. Vondels hoogste waarde
is Vondels geloof in de waarden: rede en redelijkheid en zijn plaats in de Europeesche
cultuur, nu en vóór ons, ligt hierin, dat hij mede het ons mogelijk maakt te blijven
gelooven aan die uiteindelijke overwinning van de rede, waaraan wij in de wereld
om ons ziende, wel kunnen twijfelen, maar nimmer wanhopen.’
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Boekbespreking
Sir Eric Shackleton: Mon Expédition au Sud Polaire. - Mame et Fils.
Tours. Paris. - 24 fr.
Daar Amundsen den Zuidpool ontdekt had, enkele dagen vóór de Engelsche expeditie
door Scott geleid, bleef er voor Shackleton niets anders over dan den overtocht van
zee tot zee van het zuidpoolsche vasteland te ondernemen.
Hij vertrok in 1914, juist wanneer de oorlog uitbrak, met twee schepen: de
‘Endurance’, onder zijn leiding, en de ‘Aurora’, onder leiding van kap. Mackintosch.
Op een zeker punt geraakt, ging de ‘Aurora’ een andere richting in om de opgelegde
taak uit te voeren, terwijl de ‘Endurance’ zijn weg voortzette, en weldra door het ijs
ingesloten werd.
Aangrijpend is het de lotsgevallen te lezen van die mannen, in aanhoudenden strijd
tegen klimaat, elementen, honger, dorst, verloren op het pakijs van den Zuidpool,
ver van elk bewoond land, en sedert hun schip door het ijs verpletterd werd, zonder
T.S.F. om hulp te vragen, maar die geen moed verliezen, dank aan de buitengewone
wilskracht van Shackleton, aan zijn optimisme en vast vertrouwen in de
Voorzienigheid. Met kloppend hart leest men hun epischen strijd tegen de woeste
orkanen van den Zuideroceaan. Opeengestapeld in drie kleine booten, na het
uiteensplijten van het pakijs, dwaalden ze dagen lang op de baren zonder vuur, bijna
zonder eten, door een wreede kou, totdat ze eindelijk een schuilplaats vonden tusschen
de rotsen van een onbewoond eiland. Met twee anderen gelukte Shackleton erin Zuid
Georgië te bereiken, waar hij hulp vond en eindelijk de anderen verlossen kon.
Daarna ging hij op zoek naar de ‘Aurora’; eilaas, het schip was vergaan, de kapitein
en twee anderen gestorven; de overblijvenden werden in deerlijken staat
teruggevonden, en allen te samen keerden ze naar Europa terug, in 1916, waar het
grootste getal het leger vervoegen gingen, en eenigen sneuvelden.
Een schoon en hoogst boeiend boek, die een hooge les van moed, wilskracht,
volharding en offervaardigheid geeft.
L.D.

G. Lenôtre: Histoires étranges qui sont arrivées. - Mame. Paris. Tours.
Inderdaad zijn het vreemde gebeurtenissen, die ons in dit boek verhaald worden.
Eenigen zijn naar en angstwekkend als een nachtmerrie, terwijl anderen aan de
Duizend-en-één-Nacht ontleend schijnen: maar allen zijn boeiend, men leest ze in
één adem door; en niet het minst ‘La Bête du Gévaudan’, en vooral ‘Mère et Fils’,
verhaal der droevige lotgevallen der arme Stéphanie de Beauharnais door Napoleon
aan den Groot-Hertog van Baden gehuwd, maar gehaat door haar schoonmoeder,
die voor niets, zelfs voor geen misdaad terugdeinsde, wanneer haar haat tegen
Napoleon haar dreef. Geen smartelijker roman, dan haar lot en dat van den armzaligen
Gaspar Hauser, die volgens verschillige schrijvers beweren, niemand anders zijn
zou, dan Stéphanie's zoon, als heel klein kind ontvoerd, en tot een half wild, half
onnoozel wezen opgegroeid.
Goede ontspanningslectuur.
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Vérine: L'Art d'aimer ses enfants. - Spes. Paris. - 15 fr.
Een uitstekend boek voor vaders en moeders, en in 't algemeen al dezen die eenige
belangstelling voor het opvoedingsprobleem voelen. Opgevat als een soort roman,
levendig en aangenaam verhalend, gaat het alle opvoedingsmethoden na, zoowel die
van vroeger als de allernieuwste, laat het goede en het nadeelige van ieder uitschijnen.
Grondig kent Mevr. Vérine dit zoo gewichtige onderwerp: meer dan één werk heeft
zij erover uitgegeven. Ze weet ook dat echtelijke, vaderlijke en moederlijke liefde,
maar één vormen en samen moeten werken voor het grooter heil der kinderen. En
daarbij, dat geen opvoeding goede uitslagen kan geven, tenzij de opvoeders hun
eigen opvoeding terzelfdertijd bewerken, en zichzelf de noodige zelftucht opleggen,
de deugden beoefenen die voor hun taak vereischt zijn: de tien geboden der ouders,
zooals Mevr. Vérine ze noemt: beleefdheid, kalmte, begrijpen, rechtvaardigheid,
enz. en vooral onderlinge eendracht, altijd de waarheid zeggen, de ziel der kinderen
wekken, en hun leeren willen en werken. Schoone bladzijden zijn er ook over de
samenwerking tusschen ouders en meesters, enz. In één woord, een zeer volledig
boek, die velen zouden moeten lezen en mediteeren.
L.D.

Yvonne de la Vergne: Madame Elisabeth de France. - P. Téqui et Fils.
Paris. - 12 fr.
Op 25 September 1929, verzocht E.Z. Marie-Aimée du Sacré-Coeur, ‘agrégée’ van
de derde orde van het Carmelietessen-klooster te Meaux, den H. Vader de Zaak der
zaligverklaring van Mme Elisabeth de France, zuster van Lodewijk XVI, te willen
introduceeren. Tevens overhandigde zij hem twee brieven waarin de Hertogin de
Vendôme, zuster van Koning Albert, en prins Sixt de Bourbon, kleinneef van Mme
Elisabeth, om dezelfde gunst verzochten. Eenige jaren geleden moedigde de paus
het onderzoek van Zuster Marie-Aimée aan. Ze wijdde er een groot deel van haar
leven aan, en verzamelde dan de verkregen inlichtingen in een zeer schoon, rijk
gedocumenteerd, keurig geschreven boek: ‘Une grande Chrétienne: Mme Elisabeth
de France’, uitgegeven door de ‘Librairie Académique Perrin’. Yvonne de la Vergne
gebruikt dat zeer uitgebreid werk, om een eenvoudiger beeld, vatbaarden voor
iedereen, van Mme Elisabeth te schetsen. Ze heeft er nieuwe documenten kunnen
bijvoegen, en heeft aldus op haar beurt een prachtig boek geschreven, waaruit het
zoo zuiver en verheven wezen van Mme Elisabeth, in al zijn eenvoudige grootschheid,
in al haar engelachtige offervaardigheid en stillen heldenmoed, in al haar mannelijke
geesteskracht tot zijn volle waarde komt.
L.D.

Rév. Abbé Condurier: Vie de la Bienheureuse Lidwine Vierge, modèle
des Malades et des Infirmes. - P. Téqui. Paris. - 12 fr.
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Schrijver is aalmoezenier aan de normaalschool en insgelijks aan het gesticht voor
ongeneesbare vrouwen, te Bourg-en-Bresse. Daaraan is het misschien te wijten dat
zijn boek wat zoeterig is, en wat te veel opgevat als een preek en een stichtelijk werk.
Anders is het een zeer goed leven van de Gelukzalige, die wel degelijk als model
dienen kan voor zieken en lijders.
Een goed boek voor scholen, patronaten, gestichten, enz.
L.D.

Les Aventures de Maître Renart et d'Ysengrin, son compère. Texte établi
et préfacé par Paulin Paris. Hors-texte et lettres ornées de Guy Dollian.
- Editions Crès. Paris. - 15 fr.
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In zijn lang en zeer interessant voorwoord, bewijst H. Paulin Paris, dat de eerste
‘Reinaert’ reeds in de 12e eeuw, in Frankrijk, door dichters en minnezangers verspreid
werd, terwijl de Vlaamsche en Duitsche tot een latere periode behooren. Den
integralen ouden Franschen tekst geeft hij ons, met bestaande varianten van enkele
episoden, in modern Fransch vertaald. Doch, om zooveel mogelijk aan de taal haar
oorspronkelijke sappigheid te bewaren, heeft hij enkele verouderde woorden
behouden. Het is een genot de lotgevallen van den sluwen Reinaert, van den brutalen
- en zoo dommen - Ysengrin, van al die zoo levendig getypeerde dieren, die zich
allen door Reinaert om den tuin laten leiden, te herlezen. Heel de geweldige,
vechtlustige feodaalsche maatschappij, heel de pittige humor der middeleeuwen geeft
deze ‘roman’ in zijne bondige zangen terug.
T.

A. Hublet, S.J.: Les belles aventures d'Ulysse. Illustrations de Pierre Ickx.
- Coll. ‘Roitelet’. Bruxelles. - 10 fr. par an pour 5 vol.
Schrijver geeft ons hier in 't kort, de lotgevallen van Odysseus, gelijk Homeros ze
in zijn Odyssee bezingt. Ongetwijfeld zullen ze meisjes en jongens boeien. Daarbij
zal de lectuur van dat boekje een voorbereiding zijn voor dezen die later met het
onsterfelijk meesterwerk en Homeros' heerlijke verzen gedurende hun studiejaren
in aanraking zullen komen.
T.

Armand Thibaut: Le Grand Poucet. Nouvelle pour les Enfants.
Illustrations par Pierre Ickx. - Coll. ‘Roitelet’. Bruxelles. - 10 fr. par an
pour 5 vol.
Een sprookje dat zoowat het tegendeel van ‘Klein Duimpje’ is. Waar ‘Klein Duimpje’
alle gevaren overwint en uit alle avonturen zegevierend komt, dank aan zijn wakker
vernuft en vluggen geest, triomfeert ‘Grand Poucet’ dank aan zijn reusachtige kracht.
Maar het vertelsel van den Heer Thibaut, alhoewel minder fijn dan ‘Klein Duimpje’,
is toch heel vermakelijk. Alle kinderen onder 12 jaar zullen het met genoegen lezen.
T.

Léo Senden: Drames et Idylles de l''Etang. Traduit du flamand par Léon
Breckx. - Coll. ‘Durendal’. Bruxelles. Lethielleux. Paris. - 20 frs. par an
pour 5 vol.
Eerw. Heer Senden is in Vlaanderen goed bekend voor zijn boeken van
wetenschappelijke vulgarisatie. Dit werkje, zeer goed vertaald, zal door velen met
echt genoegen gelezen worden. Voortreffelijk laat schrijver de heerlijkheid uitkomen
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van Gods werk, in zijn nietigste schepselen die, nutteloos in schijn voor oningewijden,
toch een gewichtige taak in de harmonie van onze wereld te vervullen hebben.
T.

Claire Sainte-Soline: Antigone ou l'idylle en Crète. - Rieder. Paris. - 12
fr.
Een jonge Fransche schilderes gaat zich in een afgelegen dorp van het eiland Kreta
voor eenige weken vestigen. Onderweg ontmoet ze een toerist, een Rus, die haar op
allerlei wijze helpt, daar hij de Grieksche taal grondig kent. Om haar door die
boerenmenschen - van wie hij de mentaliteit beter beseft dan zij - te doen opnemen,
ziet hij zich gedwongen haar als zijn vrouw voor te stellen. Zijn plan was, daarna
onmiddellijk zijn eigen reis voort te zetten. Het gebeurt echter, dat hij van dag tot
dag, zijn vertrek moet uitstellen. Het gevolg hiervan is niet moeilijk te raden. Ze zijn
echter zoo gelukkig in dat verloren dorpje, dat zij besluiten

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

876
er voor goed te blijven. Op zichzelf is de zoogezegde idylle niet veel zaaks.
Integendeel het kader waarin ze speelt, dat primitief grieksch bergdorpje, met zijn
eenvoudige ongeletterde boeren, die geen uitstaans hebben met de buitenwereld, die
nog leven zooals hun voorouders, duizenden jaren geleden leefden, van Europa als
van een andere planeet spreken, en wier ziel met de eeuwenoude wijsheid der
Grieksche beschaving gekneed schijnt, is buitengewoon goed geschetst, echt, vol
leven en waarheid.
L.D.

Nicolas Belin-Podgaetsky: Souvenirs d'un journaliste russe. - Coll.
Durendal. Paris. Bruxelles. - 20 fr. par an pour 5 volumes.
De aangrijpende geschiedenis van een bekeering. Schrijver, een gewezen Russisch
officier, in Frankrijk uitgeweken na de Revolutie, verliest zijn geloof en wordt militant
communist. Met vrouw en kind, keert hij naar Rusland terug, om de Bolsjewistische
Regeering te dienen. Hij hoopt ginder zijn communistisch ideaal verwezenlijkt te
zien. Van den eersten oogenblik af, botst hij tegen de administratie van Moskow.
Toch gelukt hij erin redacteur aan een dagblad te worden, maar ondervindt spoedig
dat het er niet om gaat de waarheid te zeggen, maar wel de doeleinden van den
Guépéou, 't zij op gelijk welke wijze, te steunen. Stilaan komt zijn gemoed in opstand
en brokkelt zijn communistisch geloof af. Stap voor stap komt hij, niet alleen terug
naar den orthodoxen godsdienst uit zijn kinderjaren, maar tot het kaholicisme. Het
werd hem niet mogelijk zijn taak in het Roode Paradijs nog langer voort te zetten. 't
Was echter slechts na vele maanden hachelijke veinzerij en dreigend gevaar, dat hij
er in gelukte over de grenzen te geraken, en zich eindelijk te Brussel kwam vestigen.
Zijn boek is boeiend, omdat het waar is; alles wat schrijver erin verteld heeft, heeft
hij zelf beleefd en met eigen oogen gezien.
T.

Alain-Fournier: Lettres au petit B. précédées de la Fin de la Jeunesse par
Claude Aveline. - Emile-Paul frères. Paris. - 12 fr.
Alain-Fournier - zijn echte naam was Henri Fournier -, sneuvelde in 't begin van den
oorlog: Voor de Fransche letterkunde was het een zwaar verlies. Wie ‘Le grand
Meaulnes’ gelezen heeft, blijft onder den indruk van dien uiterst fijnen, dichterlijken,
boeienden roman, voorzeker een der besten in Frankrijk sedert de laatste twintig jaar
verschenen. De bundel die nu uitgegeven wordt, is een verzameling van brieven aan
een van zijn vroegere college-makkers, met wie hij met de jaren, nauwer en nauwer
bevriend werd. Begonnen in Juli 1906, werd de briefwisseling in 1912 door den
tragischen dood van den ‘petit B.’ plots onderbroken. Zoo heel buitengewoon zijn
die brieven wel niet, maar toch aangenaam om lezen, en interessant ook, omdat ze
soms, hier en daar, toelaten een blik te werpen in de uiterst gevoelige, geestdriftige,
rijke, veeleischende ziel van den schrijver.
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Edouard Ned: Les Quatre Fils Aymon, racontés aux enfants. Illustrations
de Pierre Ickx. (Coll. Roitelet). - Editions Durendal. Bruxelles. - 10 fr. par
an, pour la série de 5 livres.
Een der meest vermaarde middeneeuwsche legenden, waarin den reuzenstrijd verteld
wordt der vier gebroeders Aymon tegen Karel de Groote, hun leenheer, en de
wonderbare avonturen van Bayard, het beroemde strijdros, dat hen alle vier te gelijk
op zijn rug kon dragen, en uit menig gevaar redde. Alle kinderen zullen opgaan in
de heldendaden van Renaud, en in zijn diep geloof dat hem, na jaren lang oorlog
gevoerd te hebben, ertoe bracht zich voor zijn zonden aan harde boete te onderwerpen.
Hij stierf in reuk van heiligheid, slachtoffer van laffe moordenaars.
L.D.
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Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (Oktober). - André Schillings: Vondel en diens Vader. - Max
Kijzer: Schijnwerpers op de vrouw. - Maurits Wagenvoort: Grieksche boeren, priesters
en briganten. - C. Cretier: De weg naar de eenzaamheid. - Hélène Swarth: Herfst. Joannes Reddingius: Verzen. - Willem Kloos: Binnengedachten. - Dr. Willem Kloos:
Over Dr. Karel de Jong en diens geschrift over de Stoa. - Maandelijksch Overzicht
(N.G.) Vertellen. - Maurits Wagenvoort: Buitenlandsch Overzicht. - Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe: Feiten en Fantasieën (Dames-Rubriek). - Dr. K.H.E. de
Jong: Bibliographie. - Leo Rikmenspoel: Bibliographie. - Jacob Hiegentlich:
Bibliographie. - Max Kijzer: Bibliographie.
DAS INNERE REICH (Juli). - Wilhelm Schäfer: Meine Eltern. - Hans Grimm:
Baldwin oder vom Schweren Verstehen. - Friedrich Schnack: Die Mainflöszer. Andreas Hensler: Johann Peter Hebel. - Goswin P. Gath: Gedichte in Kölner Mandart.
- Martin Raschke: Untergang einer Kindheit. - Umschau.
DAS INNERE REICH (August). - Josef Weinheber: Fragment I-IV. - Deutsche
soldatenbriefe aus dem Weltkriege. - Otto Bangert: Olympischer Friede. - Wilhelm
Schäfer: Meine Eltern (Schlutz). - Georg Britting: Wo im Schilf die wilde Enten
wohmen. - Ernst von Dombroosk: Von meiner Arbeit (mit 13 Holzschnitten). - Rudolf
G. Binding: Auf den Tod eines Malers. - Wilhelm Michaël-Gerhobstler: Das
Unschlosz. - Max Dauthenden: Gedichte aus dem Nachlasz. - Rorfiez Holm: Max
Dauthendens Schicksalshaus. - Lina Staab: Max Dauthendens Grab. - Umschau.
DAS INNERE REICH (September). - Erna Blaas: Sprachgemeinschaft. - Ernst
Bertram: Worte in einer Werkstatt.. - Jozef Weinheber: Der Strom. - Wilhelm Schäfer:
Wendekreis. Ein Vorwort. - Max Kommerell: Die sprache und das Uuaussprechliche.
Eine Betrachtung über Heinrich von Kleist. - Paul Alverdes: Ausprache zu Rudolf
G. Bindings, 70e Geburtstag. - Ludwig Friedrich Barthel: Ein Ziegeltisch in Bindings
Garden. - Paul Valéry: Liebe zum Gedicht. - Henry de Montherlant: Ausprache an
Deutsche Studenten. - Francis Jammes: Die Französische Literatur der Gegenwart.
- Paul Valéry: Die Schritte. - Engen Roth: Vor dem Gewitter. - Der Maler Oswald
Baer über sich selbst (mit sechs Bildern). - Umschau.
DAS INNERE REICH (Oktober). - E.G. Kolbenheyer: Dank. - E.G. Kolbenheyer:
Goethes Denkprinzipien und der biologische Naturalismus. - Jozef Weinheber: Drei
Gedichte. - Ludwig Tügel: Der Brook oder O, Deutschland, hoch in Ehren. - Franz
Tumler: Drei Gedichte. - Walter Bauer: Der Wanderer Bildnis von Joh. Gottfried
Seume. - Georg Britting: Im Schabenland. - Carl Schleinkoter: Der Maler Karl Haidn
(mit sechs Bildern). - Heinrich Zillich: Milder Herbst. - Wolfram Brockmeier: Um
die Mithernacht. - Johannes Pfeiffer: Eugen Gottlob Winklers ‘Gestalten und
Probleme’. - Hermans Jozef Himstedt: Gedichte. - Umschau.
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STIMMEN DER ZEIT (Oktober). - Mythus und Dogma (August Brunner). Sittlichkeit und Recht (Josef Schwering). - E.G. Kolbenheyer: Religion der Schnucht
(Erich Prgywara). - Die Erneuerung unserer Kirchenmusik (Georg Straszenherges).
- Philologisches zum Canon Missae (Felix Rutten). - Was Petrus in Rom? (Ludwig
Rösters). - Biologisches Ganzheit (Frans Hefelhaus). - Die Kunst der Ostkirche
(Engelbert Kirschbaum). - Zum Theater der Hitlerjugend (Jacob Overmans). Besprechungen von Büchern.
DE GIDS (Oktober). - Stem uit de redactie (Herman Robbers overleden). - Dr. J.
Huizinga: Een vlek op Delft. (Met een afbeelding). - Maurits Wyldert: Strofen,
geschreven bij de herdenking van den rampspoedigen dood der jeugdige
Belgische vorstin Koningin Astrid. - M. Roelants: Alles komt terecht. - W.F. Prins:
Tien jaren uit onze parlementaire geschiedenis 1815-1825. - B.M. Telders:
Rechtspraak en Logica. - A. Van der Boom: Beeldhouwkunst aan Gotische en
Renaissance Moorbanken in Nederland. - Anton van Duinkerken: Kroniek der
Nederlandsche Letteren. Hendrik de Vries. - Bibliographie.
DE GEMEENSCHAP (September). - Joseph Roth: De Kerk op den Kruisweg. Pierre Kemp: Kleine Gedichten. - Jan Engelman: De kunst op straat. - Ed. Hoornik:
Ontwaken. - Anton van Duinkerken: De Katholieke filmactie. - M. Leopold: Lied.
- Jan Vercammen: Het t.b.c. meisje. Confrontatie met den doode. - Mathias Kemp:
De damspliert.
DE VLAAMSCHE GIDS (September). - M. Stijns: De ontwikkeling van onze
buitenlandsche Politiek. - Arthur Van de Poorten: Het zomert in Vlaanderen. - T.V.E.
Belijdenis. - M. Rutten: Kroniek van de Nederlandsche Poëzie. - Robert Van Nuffel:
Italiaansche Literatuur. - Dr. Joz. Peeters: Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.
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ALBE

Uitbloei. III: 218.
De liftgirl. XII: 805.

BELPAIRE, M.

Onze Dynastie. VI: 401.

BEM, Prof. A.L.

Het schuldprobleem in Dostojevski. II:
137; III: 195.

Bierens de Haan, Dr. J.D.

Gedichten: Christoforus, Het Straatje,
Knidische Aphrodite. XII: 801.

BRULEZ, RAYMOND

Willem Paap. I: 61.

BRUNCLAIR, V.

Chaplin: Modern Times. V: 361.

BUCKINX, P.G.

Paul de Vree als dichter. V: 365.
Poëziekroniek. VII-VIII: 535.

BUYLE, FRANS

Carpe diem. IV: 299.
Miniatuur-roman. VII-VIII: 521.
Verzen: XI: 781.

COOLEN, ANTOON

De Klokkengieter. IV: 241; V: 337; VI:
422; VII-VIII: 509; IX: 580.

DAISNE

Vers. VI: 421.

DE DONKER, M.

Aan een voortgejaagde. III: 220.

DE MAN, HERMAN

Keten van Vuur: I: 47.

DEMEDTS, GABRIELLE

Liefdelied. III: 223.

DEMEDTS, ANDRE

Afrekening. IV: 266.

DE MERODE, WILLEM

Gedichten. I: 20.

DE VREE, PAUL

Vlaamsch Proza. V: 375.

DE WILDE, FRANS

L'Inconnue de la Seine. II: 111.
Nieuwe Kerstnacht. XII: 818.

DE WITTE, W.A.

Handel. I: 60.

ELSLAND, W.

De verzwegen tragiek. III: 221.

FRANQUINET, ROB.

Vers. V: 360.

GIJSELEN, BLANKA

Voor Moeder. IX: 579.

GOOSSENS, KORNEEL

Cumul. V: 321.

GRAULS, A.W.

Stille Liedjes. V: 369.
Pastorale. XII: 861.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

GRIJPDONCK, Dr. Ph.M.

De Paedagogische Ideeën van Marnix van
St Aldegonde. X: 665; XI: 765; XII: 848.

HALLEZ, Pr. J.

Grondslag van de godsdienstige bezieling
in de Barok. III: 161; IV: 268.

HERREMAN, RAYM.

Koude Nachtgedichten. I: 45; III: 180.

HOORNIK, ED.

Man en Vrouw. XI: 764.

JANSSENS, A.

Newman's godsdienstige psychologie en
de Dream of Gerontius. IX: 561.

LAMBERTY, M.

Van het activisme en de huidige
verwarring. VII-VIII: 487.

LEBEAU

Gilliams' Elias. VI: 469.

LOBET, M.

Op zoek naar Meesters. VI: 453.
Fransche Letteren. IX: 623.
Vacantie-Kroniek. XI: 783.

MAAS, LOE

Mangke. IV: 259.

MAAS, HERMAN

Een vergeten dichter. III: 209.
Adwaita's Verzen. XI: 749.

MOK, M.

Het Verzaken. IV: 289.
Erupties. VI: 408.
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RUTTEN, FELIX

Verzen. II: 135; III: 207.

SCHREURS, JAC.

De kop van Rembrandt's Vader. II: 89.
Jezus en de Leekenbroeder. VII-VIII:
484.

STREUVELS, STIJN

Lieveke Glabeke's wedervaren. I: 3.
De twee Vriendinnen. II: 93.

VAEREWIJCK, W.

Vers. VII-VIII: 508.
Aan Moeder. XII: 847.

VALKENIER, FRANK

Wij wachten. III: 219.
Der wereld Avonturen. V: 335.
Dooi. X: 668.

VAN CAUWELAERT, A.

Meneer de Rechter: II: 112.
Twee dichteressen. XII: 862.

Van Cauwelaert, Dom R.

Mystiek. IV: 290.

VAN DE PORT, IRMA

Die Lente. II: 152.
Weet nu. III: 224.

VAN DUINKERKEN, A.

Maria Viola. I: 24.

VAN GAVERE, Marnix

Sneeuw-symphonie. IV: 258.
Gedicht. VI: 452.

VAN VALKENHOFF, P.

Poëzie-kroniek. V: 300.
Jan Engelman. VI: 461.
Kroniek uit Nederland. IX: 617.
Bij Verhoeven's Maskers. X: 710.

VRIJBOS, B.

Conflicten. IX: 592; X: 689.

WALECIJN, FRED

Kommuniemeisjes. IX: 591.

WALSCHAP, ALFONS

De kring sluit toe. II: 81; VI: 413;
VII-VIII: 523.

WALSCHAP, GERARD

Meeningen. VII-VIII: 481.
De Spaansche Gebroeders. X: 641; XI:
721; XII: 819.

WECKX, P.J.

Eer wij, boeren ontwaken. III: 184.
Merry Christmas. V: 371.

WESTERLINCK, A.

Beata Mors - O Sidderende Nacht. III:
193.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1937

Lof der goddelijke liefde. V: 374.
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